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A város megújult vezetésének nevében szeretettel köszöntöm 
Önöket. Minde nekelőtt megköszönöm bizalmukat, amely 
felhatalmazást adott nekem és a képviselő-testület tagjainak a 

következő ön kor mányzati ciklus idejére. Minden tudá som mal arra 
törekszem, hogy méltó legyek erre a megtiszteltetésre. 

A választásra készülve sokat tervezgettünk, el   képzeléseket és 
lehetőségeket vettünk számba. A kormányzati ciklus idejére tervezett 
uniós támogatásokkal, a pályázati forrásokkal számolva minden okunk 
megvan a bizakodásra a település további fejlődését tekintve. Ismerem a 
jelen problémáit, szükségleteit, a hosszú évek óta tervezés szintjén 
megrekedt fejlesztéseket. Polgármesteri programomban meg fog al maztam 
elkötelezettségemet ezek folytatására, pótlására (pl. óvoda fejlesztésének 
folytatása, vízelvezetés). Ismerem  városunk adottságait, a lakosok 
igényeit, a jövő elvárásait.  Remélem, a következő években egy re 
nyitottabb, egyre szorosabb kapcsolatot építhetünk ki Önök és a 
Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat között. Megteremtem a 
konzultációs lehetőségeket, amelyek segítségével közösen gondol kod-
hatunk városunk életének alakításában.  

A következő hónapokban türelmüket kérem, hiszen hatalmas a feladat, 
amit a hivatal személyi összetételében bekövetkező vál to zások tovább 
nehezítenek. Remélem, ezeken túljutva egyre gyakrabban talál koz hatok, 

beszélgethetek Önökkel, hogy közösen tudjuk  városunkat összetartó 
közösség életterévé tenni, ahol lehet fejlődni, tanulni, dolgozni, 
szórakozni. Ahol jó élni.                                       Koszti András, polgármester

1.  Célom a helyi vállalkozások megerősítése, a helyi munkahely teremtés 
elősegítése. Ennek érdekében kezdeményezem a helyi adó ren de let 
felülvizsgálatát. A helyi vállalkozásokkal hosszú távú együttműködésre 
törekszem.

2.  Intézkedem a pályázati lehetőségek felkutatása iránt, amelyek 
segítségével befejeződhet az óvodabővítés. Költségvetési lehető sé-
geink függ   vényében kezdeményezem a bölcsődei ellátás meg-
valósítását, nyugdíjasház és ifjú sági klub létrehozását.

3.  Fontos szerepet szánok a jövőben az eddig ki nem aknázott bor-, 
kerékpár-, horgász- és lovas turizmus fejlesztésének.

4.  A kor követelményeinek megfelelő város köz pont kialakítását 
javasolom. A szolgáltatások, szórakozási lehetőségek különböző 
korosz tá lyok igényeinek megfelelő összehangolására törekszem. A 
széles körben elérhető, a lakos ság számára ingyenes internet hozzáférés 
biz to sítását kezdeményezem.

5.  Fontosnak tartom körforgalmak, jelzőlámpák, gyalogátkelőhelyek és 
lassítók kialakítását. Indítványozom a középületek (templomok, 
óvodák, iskolák) parkolási gondjának ren de zését.

6.  A költségvetés tervezésénél lényeges szem pont lesz a város út há ló-
zatánakfelújítása, a járdaépítés folytatása, a kerékpárút kie gé szítése.

7.  A környező településekkel összefogva kezde mé nyezem a felszíni 
vízelvezetés összehangolt megoldását.

8.  A megyei fejlesztési elképzelésekkel össz hang ban célom a Velencei-tó 
partvédőművének rekonstrukciója, a tóparti területek színvonalas 
gondozása, a meder kotrása.

9.  Törekszem a helyi műemlékek állag meg óvá sára, értékmegőrző 
felújítására. 

10.  Kiemelt célnak tartom a helyben elérhető szakorvosi ellátások 
bővítését, a várakozási idők csökkentését, a felnőtt- és gyermek-
orvosi ellátás támogatását.

11.  Pályázat benyújtását kezdeményezem a hiányzó sport lét e sít mények 
létrehozásához.

12.  Programom megvalósítását széles körű lakossági egyeztetéssel, a 
velencei emberek érdekeinek szem előtt tartásával tervezem. 

Koszti András, polgármester

elhangzott a 2014. október 27-i alakuló ülésen.

Kedves Velenceiek!

Polgármesteri program

Koszti András polgármester családjával

Az önkormányzat megalakulásának percei



4 2014. november–december

Választás utáni ünnepélyes eskütétel, új  testület, megváltozott működés.
Velencén 2014-ben történt rendszerváltás, nem kis feladat elé állítva az új városvezetést.

Velence Város Önkormányzata meg-
újult testülettel, új polgármesterrel 
tartotta első, alakuló ülését 2014. 

október 27-én a hagyományos helyszínen, a 
Kastély házasságkötő termében. A törvényi 
változásokhoz alkalmazkodva immár nem a 
korelnök, hanem az újonnan megválasztott 
polgármester, Koszti András vezette a 
testületi ülést. Novák Éva, a Helyi Választási 
Bizottság elnöke ismertette a választás 
lényeges  eseményeiről  készített  össze-
foglalóját  (lásd 5.-6. oldal) majd a megjelent 
lakosok előtt ünnepélyes esküt tett Koszti 

András polgármester, valamint a képviselő-
testület tagjai: Fésűs Attila, Juhász Gyula, 
Martinovszky József, dr. Sirák András, dr. 
Sirák Andrásné, Szabó Attila és Új Roland. A 
kilencedik megválasztott képviselő, Szávai 
Jánosné képviselőségéről lemondott, ezért 
ezen az ülésen – a törvényes ügymenetet 
betartva- még hiányos volt a testület.

Ezután Koszti András polgármester 
kimondta az Önkormányzat megalakulását, 
majd a testületen belül alpolgármesternek 
kérte fel dr. Sirák Andrást, aki a felkérést 
elfogadta, és felesküdött feladatára. A testület 

tagjai közül ő helyettesítheti akadályoztatása 
esetén a  polgármestert a képviselő-testület 
ülésein. A testület egyhangúlag hagyta jóvá a 
polgármester illetményét, amely az érvényben 
lévő jogszabályok szerint bruttó 448.700.-Ft/
hó, költségtérítése bruttó 67.300.-Ft/hó. Az 
alpolgármester tiszteletdíja havi bruttó 180 
000.-Ft, költségtérítése havi bruttó 30.300.-Ft, 
melyet a testület 6 igen szavazattal, két 
tartózkodás mellett fogadott el.

A polgármester javaslatára megválasztotta 
a testület az Ügyrendi Bizottság tagjait, név 
szerint: 

A képviselő-testület hírei
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dr. Sirák Andrásné elnök, Fésűs Attila, 
Szabó Attila tagok.

Fontos változtatásról is szavazott a tes-
tület: a képviselő-testületi ülések kezdési idő-
pontja a jövőben 17 óra lesz, megkönnyítve 
ezzel a lakosság részvételét. Ehhez a Szer-
vezeti és Működési Szabályzaton kellett vál-
toz tatniuk. 

2014. november 10-én rendkívüli tes tü-
leti ülésen fejeződött be a képviselő-testület 
magalakulása. A választási eredményeknek 
megfelelően Szabó György tehetett esküt, 
mint nyolcadik képviselő. Koszti András 
polgármester ismertette az önkormányzat 
bizottságainak összetételére tett javaslatát:

Pénzügyi- és Településfejlesztési 

Bizottság

Fésűs Attila elnök, Szabó Attila, Szabó 
György, dr. Magyar József, Kalmár Tamás 
tagok.

Szociális- és Humánerőforrás 

Bizottság

Juhász Gyula elnök, dr. Sirák Andrásné, 
Szabó Attila, Török Tibor Zoltánné, Pósa 
Józsefné tagok.

A  képviselő-testület a bizottságokra ér ke-
zett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

A bizottságok külső tagjai ezután ünne-
pélyes esküt tettek.

Az önkormányzat újságjának,  a Velencei 
Híradó szerkesztőbizottságának tagjait a 
polgármester előterjesztése alapján ugyan-
csak egyhangúlag választotta meg a kép-
viselő-testület.  

Velencei Híradó Szerkesztőbizottsága

Nagyné Závodi Klára felelős szerkesztő, 
Koszti András, Solymosy József, Szabó 
György tagok

Juhász Gyula képviselő jelezte a 
testületnek, hogy a Velencei Polgárőrség és 
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési 
feltételeinek javításához sürgős segítségre 
kéri fel a város vezetését. A tűzoltók 
járművének kerekeit kell sürgősen cserélni, 
ebben a polgármester tájékoztatása alapján a 
Baptista Szeretetszolgálat segít, Szenczy 
Sándor felajánlásával.

2014. november 20-án ismét rendkívüli 
testületi ülésre hívták a lakosságot, melyen 
esküt tett a munkája miatt az előző ülésről 
hiányzó külső bizottsági tag, Pósa Józsefné. 
Egyhangúlag  fogadta el a testület a Velencei 
Híradó decemberi számának megjelenését 
biztosító előterjesztést, valamint a 2014. évi 
költségvetési előirányzat módosítását.  
Döntöttek hivatali gépjármű beszerzéséről, 
amellyel az ügyintézést könnyítik meg a 
polgármester, valamint a hivatal dolgozói 
számára. Szóban határoztak az iskolai 
étkezési támogatás felülvizsgálatáról, 
valamint meghallgatták Czuppon István 
iskolaigazgató tájékoztatását az iskola 
energetikai felújításának helyzetéről, amely 
engedélyeztetési fázisban jár.

2014. december 2-án rendkívüli testületi 
ülést tartott a képviselő-testület, a zárt ülés  
tárgya  a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló 
döntés volt.                                        (a szerk.)

Dr. Sirák András alpolgármester megválasztása

 Esküt tesznek a külsős bizottsági tagok.”

A testület határozatait megtalálhatják olva-
sóink  a www. velence.hu oldalon, valamint 
nyomtatott formában a Városi Könyvtárban.
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A Helyi Választási Bizottság elnö-
keként köszöntöm a Tisztelt Alakuló 
Ülést és a megjelenteket. Feladatom 

ismertetni a 2014. október 12. napi helyi 
önkormányzati választás lényegi mozzanatait 
és a jogerős eredményt.

Magyarország Köztársasági Elnöke a 
helyi önkormányzati polgármesterek és kép-
viselők általános választását 2014. október 
12. napjára tűzte ki. Velencén a Helyi Válasz-
tási Bizottság (Továbbiakban: HVB) tagjai 
2014. augusztus 26. napján letették az esküt 
és sor került az alakuló ülésre. A HVB 3 
taggal és 2 póttaggal végezte feladatát. Az 
egyik legnagyobb pontosságot igénylő fela-
dat a választáson jelöltként indulni kívánó 
polgár mester és képviselő jelöltek nyilván-
tar tásba vétele volt, mivel a nyilvántartásba 
vétel előtt az ajánlásokat egyenként elle-
nőriz ni kellett. A HVB a Helyi Választási 

Iroda közreműködésével folyamatosan 
végez te az ajánlások ellenőrzését, kivétel 
nélkül eleget téve a jogszabályban meg-
határozott szűkös határidőnek. A HVB 2 
polgármester-jelölt és 24 képviselő-jelölt 
esetében végezte el az ajánlás ellenőrzést és 
az egyéb nyilvántartásba vételi feladatot. 
Tekintettel arra, hogy a jelöltek kivétel nélkül 
eleget tettek a jogszabályi előírásoknak, 
csatolták a szükséges dokumentumokat és 
nyilatkozatokat, és valamennyien rendel kez-
tek a szükséges számú érvényes ajánlással, 
elutasításról szóló döntést nem kellett a 
HVB-nek hoznia.

Mivel a szavazólapon a jelöltek a 
választási bizottság által kisorsolt sorrendben 
szerepeltek, szeptember 8-án a HVB sorso-
lással állapította meg a polgármesteri és a 
képviselői szavazólapon szereplő jelöltek 
sorrendjét. A sorsolás eredménye ellen jogor-

voslati kérelem nem érkezett. A HVB-hez a 
választás napjáig összesen 7 kifogás érkezett, 
tartalmukban választási alapelvek megsértése 
miatt. A HVB 3 esetben a kifogásnak helyt 
adott, 2 esetben részben helyt adott a ki-
fogásnak, 1 esetben érdemi vizsgálat nélkül 
elutasította a kifogást, 1 esetben az elutasítás 
mellett más szervhez történő áttételről 
rendel kezett.

A HVB döntésével szemben két esetben 
került sor jogorvoslati eljárásra, melyet a 
Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 
végül hivatalból folytatott le, és a kifogásokat 
érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

A Szavazatszámláló bizottságok választott 
tagjainak összetétele nagyrészt a Képviselő-
testület által a tavaszi országgyűlési képviselő 
választásra elfogadott személyekből tevődött 
össze. Egy bizottsági tag esetében, bár a 
törvényi összeférhetetlenség egyértelműen 
nem volt megállapítható, a Helyi Választási 
Iroda az érintettel közösen úgy határozott, 
hogy nem vesz részt a szavazatszámláló 
bizott ság munkájában, helyette póttag került 
bevonásra.

A választási eljárásról szóló törvény lehe-
tő vé tette, hogy a szavazatszámláló bizott-
ságok munkáját 2-2 fő, a helyi választási 
bizottság munkáját pedig 1-1 fő megbízott 
tag segítse. A HVB munkájában így 2 fő, a 
szavazatszámláló bizottságok munkájában 
pedig 23 fő megbízott tag vett részt.

A szavazás napján Velencén mind az öt 
szavazókörben 06.00 órakor rendben elkez-
dő dött a választás. A település egészén és a 
szavazókörökben is nyugalom volt tapasztal-
ható, a HVB felé bejelentés, kifogás nem 
érkezett, a szavazás menetében sehol sem 
volt fennakadás. A jogszabályi rendelkezés 
szerint 19.00 óráig tartottak nyitva a szavazó-
körök, majd elkezdődött a szavazatszámlálás.

Az összesített szavazóköri adatok szerint 
a névjegyzéken lévő 4741 fő választó polgár-
ból 2576 fő jelent meg a szavazáson, mely 
54, 3 % -os részvételt jelent.

Beszámoló a Helyi Önkormányzati 

Képviselők és Polgármesterek 

2014. évi választásáról
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A választási eredmény szerint a 

megválasztott polgármester Koszti 

András Zoltán.

Képviselői mandátumot a 8 legtöbb 
szavazattal rendelkező jelölt kap, így a 
választási eredmény szerint a megválasztott 
képviselők a következők:
1. Dr. Sirák András Fidesz-KDNP
2. Dr. Sirák Andrásné Fidesz-KDNP
3. Fésűs Attila FIDESZ-KDNP
4. Juhász Gyula Fidesz-KDNP

5. Uj Roland Gyula Független jelölt
6. Szabó Attila FIDESZ-KDNP
7. Martinovszky József Független jelölt
8. Szávai Jánosné Független jelölt

A Helyi Választási Bizottság 37/2014. 
(X.13.) számú és 38/2014. (X.13.) számú 
eredmény megállapító határozatával szemben 
egy-egy fellebbezés érkezett, melyet a Fejér 
Megyei Területi Választási Bizottság 
83/2014. (X.17.) illetőleg 84/2014. (X.17.) 
számú határozatában elutasított.

Tekintettel arra, hogy a Területi Választási 
Bizottság döntése ellen bírósági felülvizsgálat 
iránti kérelem nem érkezett, Velencén a 
választás eredménye 2014. október 20. 
napján jogerőre emelkedett.

Magam és a Helyi Választási Bizottság 
többi tagja nevében gratulálok a választás 
győzteseinek, munkájukhoz jó egészséget 
kívánok

Novák Éva elnök

Velence Város Polgármestere tájé koz tatja a lakosságot a 

jegyző személyének változásáról. Papp Gyula Gábor  cím-

zetes főjegyző köz szolgálati  jog vi szonya   a törvényben 

megszabott időn belül megszűnik, a  jegyzői álláshelyre 

2014. november  24-én  a pályázat kiírása meg történt.

Velence Város Képviselő-testületének Szervezeti és  

Működési Szabályzatában bekövetkezett módosítás szerint 

a tes tületi ülések a jövőben csütörtöki napokon, 17 órától 

kezdődnek. A  tes tü let tisztelettel várja a lakosokat a 

munkaidők végéhez igazított idő pont ban,  melyek napjáról 

a www.velence.hu oldalon  értesülhetnek.

MEGÚJULÁS
Életünkben egyetlen bizonyos dolog van: a 

folytonos változás. 

Ezt látja most Ön is, kedves  Olvasó, kézbe 

véve a megújult  hírlapot. A szerkesztőség 

reményei szerint kors ze rűbb, könnyedebb, 

olvashatóbb lesz  önkormányzati újságunk. 

Igyekszünk  a megszokott, megismert ro-

va tokat meg tartva, mégis megújítva 

tovább   gondolni azokat. 

A változtatások folyamatának még csak 

kezdetén járunk, a következő számokban

további újdonságokkal szolgálunk majd.

A város életének fontos eseményeiről, a 

képviselők munkájáról, az intéz mé nyek ben 

zajló életről ezután is képet kapnak, kicsit 

másképp. Emellett minden szám ban iro-

dalmi tartalommal  is szeretnénk  kedves-

kedni olvasóinknak. Az első, nagyobb 

időszakot átfogó lapunk kissé rendhagyó, 

hisz három hónap ese mé nyeiről kell 

egyetlen kiadványban szól nunk.  A követ-

kező hónapokban számí tunk az Ön segítő 

visszajelzéseire is. Reméljük, közös 

munkánk ered mé nyeként Ön is elégedett 

lesz a kívül és belül is korszerűbb Velencei 

Híradóval!                                A szerkesztő

Híreink
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Nyolcszor hét? Ötvenhat…

Jómagam azon „köztes generációk” 
egyikéhez tartozom, melyek tagjai nem 
éltek még 1956-ban, viszont diák- vagy 

fi atal felnőtt koruk legalább részben a 
rendszerváltás előtti évtizedekre esett. A 
Kádár-korszak miliőjéhez hozzátartozott az 
említett „számtanpélda” emlegetése, s akik 
emlékeznek rá, felidézhetik az eredmény 
bemondását követő cinkos kacsintást is, 
ahogy egyszerre hozzátettük: ezt jól meg-
tanultuk…

Mi történt valójában 1956 októberében 
Magyarországon? Szüleimtől, nagy szüleim-
től, diákkocsmai elbeszélésekből hallottam, 
nyugatról becsempészett emigráns kiad-
ványokból olvastam. A mintegy tíz nap tör té-
néseiről, annak minden másodpercéről sokan 
sok mindent mondtak, írtak. Amikor 
értelmem felfogta az események súlyát, 
csodálattal adóztam azoknak, akik képesek 
voltak nekimenni a világ akkori leg ha tal-
masabb hadseregének. 

Azonban, mióta már történelemórákon, 
hivatalos megemlékezéseken, tévécsatornák 
ünnepi műsorai alapján idézhetjük fel, mi is 
történt akkor, meghallgathatjuk, a még 
hál’Istennek köztünk lévő át- és túlélőket, 
fejet hajthatunk az áldozatok emléke előtt, 
mintha kevesebbet akarnánk tanulni, mintha 
az „eredmény” kiszámolását (’56-ot) kevésbé 
tartanánk fontosnak, kevésbé büszkén ten-
nénk hozzá, hogy ezt jól megtanultuk.

Kedves Barátaim!

22 éve, hogy végre elnyertük függet-
lenségünket, szabadságunkat, és kikerültünk 
a zsarnokság karmaiból! Ma tisztelegni 
jöttem azok előtt, akik vérükkel, áldozataikkal 
elősegítették, hogy Magyarország az igazi 
szabadság útjára léphetett. 

1990-ben, nagyban az 56-osok áldo za tai-
nak, az ő általuk tanúsított közszellemiségnek 
köszönhetően tértünk rá a szabadság útjára. 
Ahhoz, hogy rajta maradjunk ezen az úton, 
továbbra is ébren kell tartanunk az 56-osok 
hitvallását.

Nem lehet ma kevésbé fontos, hogy 

akkor mi történt! 

Tiszteljük ezt a szellemiséget, amely az 
örökségünk, amely 1956-ban hazánkat a 
világ legmegbecsültebb népévé emelte. 

Albert Camus így vélekedett erről: „a 
legázolt, bilincsbe vert Magyarország 
többet tett a szabadságért és igazságért, 
mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 
esztendőben.”

Vissza kell szerezni azt a nemzetközi 
elismerést, azt a tiszteletet, mely sajnos az 
elmúlt évtizedek során, enyhén szólva 
megkopott. Bízom abban, ha visszatérünk 
1956 szellemi iránymutatásához, akkor ez 
nem fog sokáig váratni magára.

Hogy milyen volt az a közszellemiség? 
Bibó István, a harmadik Nagy Imre kormány 
államminisztere szerint:

“Ennek a forradalomnak volt vala mi féle 
olyan közszelleme, amelyik úgy irányí totta 
az embereket, hogy azok észre sem vették. 
Egyszóval, itt volt egy köz szel lem, amelyik 
több volt az embe reknél, és az embereket arra 
indí totta, hogy túlnőjenek önmagukon… 
hogy saját magukon túl tudjanak lépni”

Talán arra gondolt, hogy 1956-ban egy-
más mellett állt az ország népe, hogy 
tanúvallomást tegyen szabadságszeretetéről, 
az emberi méltóságba vetett tiszteletéről. A 
lényegre koncentráltak, teljes erejükkel: a 
szabadságra, az igazságosságra, párbeszédre, 
az emberiség legnemesebb értékeire. Ennek a 
fi gyelmességnek az erejével tudtak túllépni 
önmagukon, ott, akkor 1956 októberében. 

Megvan még bennünk ez az erő? 

„1956. október 23-a örökre be van jegyezve 
a szabad emberek, a szabad népek 
krónikáiba. A bátorság, az öntudat, a 
diadal napja volt” – méltatta John Fitzgerald 
Kennedy, az ’56-os magyar forradalmat.

DIADAL! Itt a lehetőség, hogy 
gyermekeink megismerjék a forradalom 
történelmét, megérezzék lelkületét. Mi 
magunk is megtanulhattuk a leckét: nem 
lehet hazugságra és félelemre felépíteni egy 
országot, egy várost, sőt egy családot sem, 
ezekből nem származhat tartósan semmi, 
csak újabb hazugság, újabb félelemkeltés. 
Nagy tanulság számunkra: Nemzetünk csak 
magára számíthat. Meg kell, hogy tanuljuk, a 
magyarságnak saját útját kell járnia. 

Wass Albert szavaival: 
“Magatok sorsát magatokban hordoz-

zátok magyarok.”

Kedves Barátaim!

Azt kérem mindenkitől, hogy legyen 
bennetek jövőbe vetett hit, és remény. 
Tekintsünk úgy a múltra, hogy az erőt adjon. 
Az utolsó pillanatokban vagyunk, amikor 
még köztünk élnek az 58 esztendővel ezelőtti 
forradalmunk hiteles résztvevői, szemtanúi, 
hősei:

A magyarok, akik a szabadságért fegyvert 
ragadva harcoltak, mind HŐSÖK voltak, 
csupa nagybetűvel írva!

Nyolcszor hét? Ötvenhat! - Múltunk 
irányt mutat! Tanuljuk meg jól a leckét!

Koszti András polgármester 

ünnepi beszéde

Koszorúzás Némedi Varga László 

síremlékénél
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Az ünnep díjazottjai

Október 23-án immár hagyományosan 
adományozott  Velence Város Ön-
kor  mányzata elismeréseket ve len cei 

lakosoknak, velenceiek javaslatára. 2014-ben  
két személy is ,,Velencéért Oklevelet” 
vehetett  át Koszti András polgármester úrtól.

Mindkét jelöltre jellemző, hogy  az itt 
élők közössége megbecsüli, tiszteli.  Életük-
kel és munkájukkal olyan maradandót alkot-
tak, amelyre nem képes szobrász vagy festő. 
Ők emberségből hagytak sokak lelkében 
örök emléket.

 Török Tibor Zoltánné több mint 30 
éven át tett eleget a hozzá forduló ügyfelek 
kéréseinek a Polgármesteri Hivatalban. Köz-
vet  len, szerény és munkáját magas szín-
vonalon végző dolgozóként  segítette a 
rászorulókat életkörülményeik javításában. A 
lakosok és munkatársainak megbecsülését  
élvezve 2012- ben kezdte meg nyugdíjas 
éveit. 

 Szabó Béla Lászlóné anyakönyv-
vezetőként sok velencei pár esketését végezte 
a maga csendes és kedves módján. ,,Évike” a 
hivatal közkedvelt dolgozójaként minden-
kivel egya ránt fi gyelmes és szerény volt, más 
tele pü lésekről is felkérték őt esküvők meg-
tartására. Példaértékű  precizitással végez te 
munkáját, hiányát  2012 decembere óta nehéz 
meg szokni az ott maradt munkatársaknak

Mindkettőjüknek tartalmas nyugdíjas 
éveket kívánunk, jó egészségben. 

Velence Város Önkormányzata Dísz-
polgári címet ad lakosai közül az arra 
érdemeseknek. Ők azok, akik kiemelkedően 
sokat tettek és tesznek településünk hírének 
öregbítéséért.

 Egy velencei családba 1994. december 
6-án lánygyermek született. Velencén járt 
óvodába, iskolába. 10 éves kora óta határozza 
meg életét a sport, ekkor kezdett kajakozni a 
VVSI-nél.  Középiskolás tanulmányait  már 
Győrben folytatta, távol velencei nagy-
szüleitől, szüleitől és két testvérétől. Napi két 
edzés, ekkor már kenuval, közben tanulás, és 
sok-sok lemondás. 

Lakatos Zsanett ma a sportolás mellett a 
győri Apáczai Csere János Főiskola vendég-
látás-turizmus szakának másodéves  hall-
gatója. 2013-ban a lengyelországi ifjúsági 
EB-n aranyérmes, a kanadai ifjúsági világ-
bajnokságon aranyérmes, a portugál felnőtt 
világbajnokságon ezüstrémes lett.

2014-ben újabb sikerek következtek: 
németországi felnőtt EB-n aranyérem és 
bronzérem, és a nagy siker, a moszkvai 
felnőtt világbajnokság aranyérme.

Zsanett felkészülését családja támogatja. 
Tóth Dávid után ismét egy tehetséges, fi atal 
sportolónkra  lehetünk büszkék. Állítsuk őket 
méltó például gyermekeink elé. Velence 
Város Önkormányzata Lakatos Zsanett 
részére ,,Velence Díszpolgára” címet ado má-

nyozott, amelyet  a polgármester úrtól 
vehetett át. A fi atal sportolónak további 
sikereket, jó versenyzést, jó tanulást kívá-
nunk!

Oláhné Surányi Ágnes több mint 2 
évtizeden át volt településünk vezetője. 
Munkáját határozottsággal és szaktudással 
végezte, hivatali idejében pályázati for rá-
sokból jelentős velencei fejlesztések valósul-
hattak meg. Leköszönő polgármesterünknek 
további sikereket, jó egészséget kívánunk.

Koszti András polgármester emlék pla-
kettet, valamint  elismerő oklevelet ado má-
nyo zott elődjének.                            (a szerk.)

A változások útján

Október 23. pillanatai

A Zöldliget Iskola tanulóinak műsora méltó 

volt az ünnephez Szabó Béla Lászlóné elismerése

 Török Tibor Zoltánné az oklevéllel

 Lakatos Zsanett családjával
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„KÖSZÖNÖM ISTEN, HOGY ÖTVENHATOT  MEGÉLHETTEM, 
ÍGY A NÉPEM FENSÉGÉT MEGÉRTHETTEM!”

Alapító tagja voltam a Szegeden az 
október 16.-án megalakult 
MEFESZ-nek (Magyar Egyete mis-

ták és Főiskolások Szövetsége). A folyosói, 
illetve menzai összekacsintások, sug doló-
zások egyre szervezettebbé váltak, október 
10.-e körül már kari gyűlésekre is sor került, 
majd október 16.-án hivatalosan is megalakult 
a Tudományegyetem központi aulájában a 
MEFESZ. Kipattant a SZEGEDI SZIKRA, 
mely hamarosan az egész országot lángba 
borította. Részlet az ország összes főis-
kolásának és egyetemistájának (ottani bará-
taink segítségével) eljuttatott felhívásból:

 
„Diáktestvéreink!
A Szegedi Tudományegyetem, a Szegedi 

Orvostudományi Egyetem, a Szegedi Peda-
gó giai Főiskola, a Szegedi Zenetanárképző 
hallgatói 1956. október 16.-án létrehoztuk 
saját egyetemi ifjúsági szervezetünket; a 
Magyar Egyetemisták és Főiskolások 
Szövet s égét.

Célunk a gondolat szabadsága, a Sztálin 
és Rákosi által ránk kényszeríttet szellemi 
iga lerázása. Meg akarjuk védeni sajátos 
egyetemi érdekeinket, szabadon akarunk 
haladni, fejlődni. (…)  Mi szegediek meg-
tettük az első lépést, felhívunk benneteket; 

csatlakozzatok! Terjesszük ki országos 
méretűvé az MEFESZ-t! Diáktestvér! Rólad 
is szó van, a Te érdekeid forognak kockán. 
Egységben az erő! Csatlakozz a MEFESZ-
hez!

Szeged 1956.október 17.
A szegedi MEFESZ

Stencilgépen, éjjel – nappal - ezerszámra 
másoltuk a felhívásunkat, hordtuk szét, 
vonattal, motorral. Hihetetlen, de egy-két 
napon belül szinte minden egyetemistához és 
főiskoláshoz eljutott, sőt szülők, rokonok, 
barátok bevonásával szinte az egész országot 
„beterítettük”. A jelentősebb oktatási 
intézményekben személyesen jártunk el, így 
a Budapesti Műegyetemen Kiss Tamás 
másodéves joghallgató (később 8 év börtönt 
kapott) mondott október 23.-a estéjén 
beszédet a MEFESZ nevében, ismertette a 
SZEGEDI (akkor) 12 PONTOT, ezután 
indult el a menet a Bem-szobor felé; kitört a 
Forradalom!

Csodálatos napok következtek. A magyar 
nép egységesen (!) kiállt, harcolt a 
szabadságáért. Kiharcolta a szabadságát! A 
kommunista diktatúra gépezete összeomlott.
Sajnos az örömnapok hamar véget értek. 

November 4.-én a világ legerősebb katonai 
ereje vonult fel ellenünk. Babits meg-
fogalmazásában: „vétkesek közt cinkos, aki 
néma…” Hát, a nyugati hatalmak cinkossága 
több volt, mint a néma hallgatás… Borzalmas 
idők következtek! Pontatlanok, koz me ti-
káltak, elpalástoltak a vonatkozó számadatok. 
A harcokban elesett hazafi ak száma 
mindenképpen több ezres nagyságrendű. A 
vérbíróságok halálra ítéltjeinek száma az 
ötszázat közelíti. Az ítélet nélkül, a 
pufajkások által megkínzott, majd agyonvert 
áldozatok száma mintegy ezer lehet. A 
bebörtönzöttek, internáltak számát közel 
17.000-re teszik. Negyedmilliónyian voltak, 
akik hazánkat elhagyni voltak kénytelenek. 

A „Magyar Holokauszt Emlékév – 
2014” program révén újulhatott meg 
a Miniszterelnökség teljes körű 

támogatásával a velencei református teme-
tőben található zsidó sírkert, mely a 19. sz. 
második felétől az 1920-as évek végéig volt a 
velencei zsidó közösség temetkezési helye. A 
felújított, helyreállított temetőrész átadására, 

megáldására, két napos ökumenikus rendez-
vénysorozaton, szabadtéri és templomi 
istentiszteleten került sor OKTÓBER 18-19-
én a velencei temetőben, ill. a velencei refor-
mátusok 1743-ban épült, ófalui kőtemp-
lomában. 

„Feltámadt” a velencei zsidó temető…” 
– írja Fehér Árpád helytörténész a sokak 

által olvasott, általa szerkesztett „Velence-
blog”-ban. Majd így folytatja: „A velencei 
zsidó temető maradványa gyerekkorom óta 
Velence egyik szégyenfoltja volt. A gazdátlan, 
szeméttel teledobált kis terület inkább a 
nemtörődömségre emlékeztetett, mint a 
múlékonyságra. Idén ősz óta más a helyzet…”
Igen, ez valóban így volt, s van!  

Emlékeim az 1956-os forradalomról 

és szabadságharcról

Megújult a velencei református 

temető régi zsidó sírkertje
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Áthatolhatatlan őserdő, dzsungel volt a 
sztráda melletti temetőrész, ahol a megmaradt 
régi zsidó sírokat a végső pusztulás 
fenyegette. A síremlékek egy része már 
ledőlt, összetört vagy éppen hiányos 
állapotban volt, egy részük a föld alól került 
elő… Tizenhárom év óta próbáltam pénzt 
szerezni a helyreállításhoz, sikertelenül. 
2014-ben végül is a Magyar Kormány, a 
Miniszterelnökség pályázata tette lehetővé a 
helyreállítást. A terület rendezése, a 
helyreállítás által szépült az egész temető, s a 
velencei polgárok elismeréssel nyugtázták a 
változásokat. 

A reformátusok által már korábban 
felújított Beck-kápolna előtt tartott öku-
menikus, megemlékező istentiszteleten rövid 
igehirdetést követően beszámoltam a már 
májusban elkezdődött munkálatokról, a 
nehézségekről, s a még hátralévő feladatokról. 
Elmondtam, hogy 23 művészi értékű, régi 
(zömmel a 19. sz. második feléből, s a 20. sz. 
elejéről származó) kő -, ill. márvány 
síremléket sikerült helyreállítani, s az itt 

nyugvók neveit rögzíteni. Ez már csak a 
„maradvány”, aminek örülni kell, de tudni 
kell azt, hogy jóval több síremlék volt itt, 
sajnos a sírköveket elpusztította a háború, az 
emberi felelőtlenség, az enyészet, a 
sztrádaépítés, s nem utolsósorban a 
megemlékező, a sírokra gondot viselő utódok 
hiánya. Köszönetet mondtam a 
felelősségteljes munkában résztvevőknek, a 
vállalkozóknak, cégeknek, akik 
lelkiismeretesen teljesítették feladatukat. 
„Hálát adunk Urunk, hogy most és itt 
emlékezhetünk az előttünk járókra, zsidó 
honfi társainkra, akik itt nyugszanak a 
velencei református temető most felújított 
sírkertjében…. A velencei református temető 
ökumenikus hely: a reformátusok mellett 
nyugszanak itt szép számmal katolikusok, 
baptisták, s zsidó emberek is, de itt nyugszik 
a mohemedán Molla  (Izsák) Szadik is, 
Vámbéry Ármin neves keletkutató barátja, 
munkatársa. Ezért adtuk pályázatunk 
címének és mottójának ezt a szót: 
„EGYÜTT…!”

Ezt követően magyar és héber nyelvű 
áhítatot tartott dr. Zsengellér József, a Károli 
Gáspár Református Egyetem Hittudományi 
Karának dékánja, teológiai egyetemi tanár, 
hebraista, majd imádságot mondott Récsei 
Norbert velencei plébános atya, valamint ill. 
Burján Zsolt kápolnásnyéki lelkész. 

Az ünnepség végén az egyházak 
képviselői külön-külön megáldották a zsidó 
sírkertet és kezdetét vette a kétnapos 
megemlékezés az itt nyugvókról, a Velencei 
tó környékéről elhurcolt zsidó honfi -
társainkról. A sírkert felújítását levélben 
köszönte meg, s a rendezvénysorozat szer-
vezőit-résztvevőit üdvözölte L. Simon László 
miniszterhelyettes, államtitkár, Hesz ler 
András, a Mazsihisz elnöke, Steinbach József 
dunántúli református püspök, az Ökumenikus 
Tanács elnöke, dr. Balla Péter professzor, a 
Károli Gáspár Református Egyetem rektora. 

Pápai Szabó György 
református lelkipásztor

Miniszterelnökségi szemle  és sajtótájékoztató a zsidó temetőben
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Kulturális Örökség Napjai, 2014. szeptember 21.

Az épületről

Velence legrégibb eredetű úrilakját és a hozzá 
tartozó 400 holdas birtokot Hauszmann 
Alajos műépítész 1910-ben vásárolta Jenő fi a 
számára. Előzőleg a Meszleny, majd a 
Burchard-Bélaváry családé volt. Az épület a 
vásárlás idején klasszicista vonásokat 
mutatott. Később, feltehetően 1923 körül 
valószínű Hauszmann neobarokk stílusban 
építette át, a középtagnál emeletet is húzva az 
addig földszintes kúriára. (Az átépítés 
időpontja nem igazolódott 100%-ig.) Mintája 
részben a gödöllői királyi kastély lehetett, 

ami az ablakosztást és a pártázatot illeti, a 
kupola viszont más (hatvani, keszthelyi vagy 
budavári) példák nyomán épült. 

Nyugdíjba vonulása (1913) után 
Hauszmann egyre több időt töltött a birtokon 
és gazdálkodott. Az első világháború idején, 
1914-15-ben a kastély vendégházában a helyi 
vöröskereszt kérésére sebesültkórházat léte-
sített. A háború végén, 1918-ban „velencei” 
előnévvel megkapta a nemességet. A 
proletárdiktatúra idején, 1919-ben budai 
lakását államosították, ekkor is itt talált 
nyugalmat, ahogy a húszas években szám-
talan alkalommal. Halála előtt is ide vágyott, 
élete utolsó napjait itt töltötte.

Hauszmann Alajos 1926-ban be követ-
kezett halála után Gschwindt Ernő 
szeszgyáros és politikus vette meg a kastélyt, 
melyet nyaralónak használt. Szerencsére alig 
alakíttatta át. A II. világháború Margit 
Vonalhoz kapcsolódó harcai során az épület 
– bár svéd diplomáciai védelem alatt állt - 
legalább két alkalommal (1944. december 
végén és 1945. január második felében) 
katonai harcálláspont volt, de jelentős károk 
nélkül vészelte át a harcokat.

Az épületet 1954-ben államosították, a 
Dohányipari Szakszervezeté lett, majd 1962-
től az Élelmiszeripari Dolgozók Országos 
Szövetségének üdülője. Nyáron gyermek-
üdülő, télen felnőtt képzések szín tere volt. A 
2000-es évek végén került magánkézbe.

A parkról

A kastélypark kialakításának pontos idejét 
nem ismerjük, de feltehető, hogy még a 
Meszleny család birtoklásának idején, a 19. 
században történt. Az archív térképek 
tanúsága szerint, a tájképi kertben állt egy 
kerek vízmedence és egy kisebb pavilon is, 
melyek mára eltűntek. Hauszmann - az általa 
átépített - budavári királyi palota Mátyás 
király-kútjának bronz kutyaszobrai közül 
kettőt duplán öntetett ki, és ezeket a 
kastélyparkban állította fel. (A szobrokat a II. 
világháború végén az orosz katonák elvitték.) 
A park egykori területe nagyrészt megmaradt, 
csak az északi oldal egy részét parcellázták fel, 
valamint az egykori gazdasági területek 
kerültek a Fejér Megyei Növény- és 
Talajvédelmi Szolgálathoz. A tájképi stílusú 
útrendszer nyomai még kivehetőek ma is, 
valamint a parkban megtalálható néhány idős 
vadgesztenye, törökmogyoró, hárs és fenyő. A 
kastély előtt állt a Kossuth-fa, amely alatt a 
legenda szerint Kossuth Lajos is megpihent. A 
Kossuth-fát 2014 nyarán egy vihar kidöntötte.

Gárdonyi Építész- és Mérnökkör
Velencei Helytörténeti Közhasznú Egye sü let
(A Kossuth-fából készült Betlehemről 

lapunk 27. oldalán olvashatnak)

Séta Hauszmann Alajos 

velencei kastélyában
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Október 30-án közös megemlékezést szervezett Önkor-
mányzatunk az Egyházakkal, valamint a velencei nyugdíjas 
klubokkal. Olyan katonák síremlékeit is megkoszorúztuk, 

akik távol hazájuktól, szeretteiktől estek el idegen földön. Családjuk 
tán a mai napig nem tudja, hol vesztették el fi ukat, testvérüket őseik a 

közel egy évszázadnyi idő távolában. Sokat változott azóta a világ, 
fordult a politika is néhányszor. Egy dolog azonban bizonyos. Rövid, 
fi atal életek értek véget Velence határában, oktalanul  és kegyetlenül. 
Megérdemlik az emlékezet virágait, a síremlékeiknél elhangzó szavak 
nem ismeretlenekért szóltak. Elhunyt embertársainkért.(nzk)

Emlékeztünk  az  elesett katonákra

A Kossuth-fa – ilyen formában már csak fotón
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Híreink
Bajor delegáció járt Velencén, Elisabeth Schosser a Bajor - Magyar Fórum (Bayerisch-Ungarisches Forum) elnöke és R.D. Elisabeth 

Handschel Asszony, gratuláltak Polgármester úr kinevezéséhez és egyben támogatásukról biztosították egy szorosabb kulturális és 

gazdasági kapcsolat kiépítésében München és Velence között. Ennek jegyében felajánlották, hogy a Fórum támogatná egy ingyenes 

német nyelvtanfolyam indítását Velencén, illetve a Polgármester úr meghívást kapott Münchenbe, ahol alkalma nyílik bemutatni a 

várost és a Velencei-tavat.     

http://www.bayerisch-ungarisches-forum.de/

Bajorország a Német Szövetségi 

Köztársaság legnagyobb tartománya. 

70.000 négyzetkilométerén több mint 

12,5 millió ember él és dolgozik, így 

Bajorországnak nagyobb a népessége, 

mint például Svédországnak. Az elmúlt 

huszonöt évben több mint egymillióan 

költöztek Bajorországba. Németország 

egyetlen tartományának sem nőtt ilyen 

ütemben a lakossága.

Terület: 70.552 m²

Lakosság: 12.519.728

Népsűrűség/km²: 177

Önálló alkotmánya, kormánya, ország-

gyű lése van.

Fővárosa München

miniszterelnöke  Horst Seehofer.  

Liebe deutsche Mitbewohner und niederländische Freunde von Velence!
 

Nach mehr als 20-jähriger sozialistischer “Alleinherrschaft” und fi nanzieller Misswirtschaft hat mit den Kommunalwahlen vom 

12.Oktober endlich auch in Velence eine “Wende” stattgefunden. Nun gilt es, den leider seit Jahren darniederliegenden Tourismus 

wieder in Schwung zu bringen. Bitte werben Sie in Ihrem Freundes-/Verwandten- und Bekanntenkreis für Velence als attraktiven 

Urlaubs-und Erholungsort. Der Herr Bürgermeister und die Stadtverwaltung sind bemüht, diesem Anspruch gerecht zu werden. 

Gerne bin ich bereit, bei Bedarf einzelne Artikel aus dem VELENCEI HÍRADÓ ins Deutsche zu übersetzen und Ihnen bei sprachlichen 

Problemen jedweder Art zu helfen.

Dieter J. Mühlhäusser

Tel.: 0036 20 436 4041 • E-mail: dadadoda@t-online.hu  
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságot kötött:

2014. augusztus 16-án 

Fülöp Gábor Ervin – Szabó Szilvia

Szabó Ervin – Kadlicskó Eszter

2014. szeptember 6-án

Szabó Márk – Kincses Eszter

Budai Ferenc – Juhász Andrea

2014. szeptember 13-án

Csik Gábor – Treier Enikő Katalin

Bokor Balázs – Kónya Krisztina

2014. szeptember 20-án

Oster Manfred – Papp Ildikó Zsuzsanna

2014. október 4-én

Nyilas Mihály Richárd – Karsai Dóra

2014. október 10-én

Domokos Tamás – Borzási Beáta

2014. október 17-én

Mike Gáza – Kovács Erika

Gratulálunk!
Egri Andorné, Balogh Erika, Máthay 

Erzsébet anyakönyvvezetők

TAGFELVÉTEL A VELENCEI POLGÁRŐRSÉGBE!

Országosan megalakult  a polgárőrség női tagozata! 20 állandó fővel (amit szeretnének 

kibővíteni 30 fővel) Velencén 136 órát dolgoztunk 8 alkalommal, ekkor több alkalommal 

a rendőrökkel közösen közbiztonsági ellenőrzést végeztünk. Biztosítottuk továbbá  az 

október 23-i ünnepség  köztéri helyszíneit, a Halottak-napi forgalom  biztonságát és a 

temetők felügyeletét, sport-rendezvények zökkenőktől mentes lebonyolítását. 

Elsősorban olyan elhivatott személyek jelentkezését várjuk, akiknek időbeosztása, 

egészségügyi állapota az ügyeleti feladatellátást is megengedi. Az Egyesületbe 

történő belépés feltétele a Polgárőrség Alapszabályának elfogadása. Jelentkezni az 

alábbiak szerint lehet: Fehér István elnök 06/30- 927-0422

Polgármesteri Hivatal Velence, Tópart u.26. 06-22/589-415; hivatal@velence.hu

TÁMOGATÁS A TŰZOLTÓKNAK

Néha annak is kell a segítség aki segíteni jár, nincs ezzel másként tűzoltó egyesületünk 

se. Legnagyobb költséget mindig a gépjármű fenntartása jelenti. Hatalmas anyagi  

teher elé néztünk amikor eldöntöttük nem halogathatjuk tovább az új gumiabroncsok 

beszerzését. Első számú támogatónk az önkormányzat így hozzájuk fordultunk 

segítségért. A segítség nem maradt el, Koszti András polgármester úr közbenjárása 

eredményéül a Baptista Szeretet Szolgálat felajánlotta megvásárolja az új gumia b-

roncsokat, illetve pár elengedhetetlen tartozékot. Ez úton szeretném meg köszön ni az 

Egyesület nevében az önzetlen segítséget.

Az egyesület tovább folytatja a fejlődést. Újabb tagjaink vettek részt alap illetve kisgép 

kezelő tanfolyamokon, mellyel egyre hatékonyabban tudunk részt venni riasztásokon. 

Továbbra is szívesen várjuk azokat, akik bármiben segíteni kívánja az egyesület 

munkáját. 

Ha baj van, segítünk!

Kovács Ákos

Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Elnöke

Jáme – Holz Kft. 
Konyhabútorok, beépített 

szekrények, szekrénysorok, 

ágyak, hálószoba bútorok,

fa ajtók, ablakok és egyéb 

asztalos munkák tervezése és 

kivitelezése.

Laminált parketta lerakása!

Ingyenes felmérés és ajánlat!

Kovács János

06 20/808-5362

Harmata – 94 Kft.Harmata – 94 Kft.
Vas- és Szerelvény Áruház

Gárdony, Szabadság út 
(MÁV udvar)

06 22/356-690, 06 22/570-224
Vasanyagok teljes választéka, 

szerelvényáruk, csapok,
csaptelepek, WC-k, mosdók, PVC 

csövek, PVC idomok, 
esőcsatornák, fonatok, szegek, 

PVC és alumínium hullámlemezek,
zárak, lakatok, festékáruk kedvező 

áron.

Várjuk Kedves 
Vásárlóinkat!

1.  Változási vázrajzok - földhivatali 
ügyintézés; Telekmegosztás, 
-összevonás, -határrendezés; 
Épületfeltüntetés, -törlés, Szolgalmi 
jog bejegyzés; Telekhatár kitűzés, 
Művelési ág változás

2.  Tervezési alaptérkép készítés, 
magassági felmérés

3.  Épületek, építmények, közművek 
kitűzése, bemérése

4.  Ivóvíz- és szennyvízvezetékek 
tervezése

GEOFÉNY Bt.
Iroda:  2475 Kápolnásnyék, Tó utca 20.
TÓ-VILL Bt. telephely I/7
06 30/268-3088
Fényes Tamás
E-mail: info@geofeny.hu
web: www. geofeny.hu

Minden, ami 
FÖLDMÉRÉS
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Gyerekekről
Eseménydús őszi hónapok – bátran jellemezhetjük így óvodásaink életét.  

Az Állatok Világnapján, október 4-én a Csiga csoport 
érdekes feladatokat oldott meg, lerajzolták kedvenceiket, 
énekeltek, mondókáztak, beszélgettek az állatokról. Vidám, 
mozgásos játékokkal idézték fel az állatok mozgását.  Nagy 
meglepetés volt a kicsik számára  a székesfehérvári HEROSZ 
Állatotthon vezetője, Krepsz Gyöngyi, aki  egy kutyus és két 
süni társaságában látogatott el az óvodába. Sok hasznos 
tudnivalót  megosztott a gyerekekkel,  és az állatotthon 
működéséről is kaphattak információt.

A Szivárvány és a Pillangó csoport 
dióverésen és diószüreten vettek részt, a 
begyűjtött termésből kapott kóstolót 
énekkel, versekkel köszönték meg. 

Az óvodában minden jeles 
napot hosszabb előkészület 
vezet be. Így történt ez Márton 
napját megelőző hetekben is. A 
gyerekek érdeklődését, kíván-
csi ságát fel csi gázva változatos 
tevékenységben vehet tek részt. 
Fejlettségüknek megfelelő szin-
ten megismerkedhettek Már ton 
püspök szemé lyét övező legen-
dák kal, mesés tör té ne tek kel, 
Márton napjához fűződő hie del-
mekkel, népszokásokkal, ha gyo-
mányokkal - kul tu rális örök sé-
günkkel. A nap igazi szen  zációja 
pedig minden bizonnyal az 
igazi, élő liba-vendég volt.

Mihály-napi vásári hangulatot vará zsoltak óvodásaink ügyes 
kezük munkáival az újtelepi óvodába.

A természetből begyűjtött ,,kincseiket” alakították a kézműves 
foglalkozásokon vásárfi ává, majd a ,,kofa-palánták” ered mé nyes 
ténykedése pezsgő vásári sokadalmat teremtett. A hagyományokat 
követve tánc házzal zárták a napot.

Színes levelek az óvodából
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BOGÁRMESE
Szeretetről a kicsiknek

Az őszi szünet első napja igazi meglepetéssel indult a Meseliget óvoda, Pillangó és Nyuszi csoportos gyermekei számára, ugyanis 
ajándék színházjegyeket kaptak Koszti András polgármester úrtól, a RaM Colosseum ,,Bogármesék”  elő adá sára. A gyerekeknek nagyon 
tetszett a buszos kirándulás, az előadás előtti séta az őszi Duna-parton.

Majd a színházban szájtátva fi gyelték, ahogy a mese megelevenedik a csodálatos művészi játékon keresztül. A díszlet, a jelmezek 
magával ragadták a gyermeki képzeletet, szinte ők is a történet részévé váltak. 

Az előadás végén a darab rendezője kedvesen invitálta a gyerekeket, valamennyi szereplővel együtt a színpadra, egy közös fotózásra. A 
gyerekek ámulva nézték a külön leges jelmezekben pompázó mesebeli lényeket. Néhányan tétován megsimították a kedves kis Szivárványos 
bogárkát, aki valamennyi gyermek kedvencévé vált.

Az  Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány  
meg   hirdette  ,,Nemzeti  Ovi-Foci,  Ovi- 
Sport Program”  pályázatát, amelyen a 
velen cei Meseliget Óvoda műfüves pálya 
építésével nyert támogatást. Velence Város 
Ön kor mányzatának a 30%-os önrészt, vala-
mint a megfelelő méretű, előkészített terü-
letet kellett biztosítania a meg való sítás hoz. 

,,Díszvendégünk volt  Nyilasi Tibor 
ezüs tcipős labdarúgó, aki 70 alkalommal 
szerepelt a válogatottban, és Tieber László, a 
VIDEOTON egyik labdarúgó “legendája”, 
akik kedvességükkel, közvetlenségükkel 
emel t ék a pályaavatás színvonalát. Kö szön-
jük Dr. Papp Dénesnek és Velence Város 
Képviselő-testületének, hogy óvo dá saink 
számára a lehetőségek tárháza kibővült a 
program megvalósulásával.” 

- írta Serhókné Varjas Edit óvodavezető.
Köszönetünket fejezzük ki mind azok-

nak, akik őszi programjaink meg való sí tá sá-
ban segítségünkre voltak. 

A Meseliget Óvoda dolgozói

PÁLYA A JÖVŐ FOCISTÁINAK



18 2014. november–december

Apáti Kovács Béla kortárs kaposvári meseíró, ajánlása lapunk olvasóinak szól.

Ugye Ti is szerettek 
mesét hallgatni és ol-
vas ni? Tudjátok, ami -
kor kisgyermek vol tam 
nagyon szeret tem a 
meséket. Igaz, akkor 
még nem volt televízió, 
számítógép, de szüle-

ink, nagys zü leink szinte minden este meséltek 
nekünk. Kedvenc idő töl tésem volt mese-
könyvek képeinek a néze ge tése. Később, 

amikor megtanultam az ábécét és az olvasás 
tudományát, magam is lekuporodtam egy 
mesekönyv mellé csoda szép meséket olvasni.

Milyen felejthetetlen gyermekévek voltak 
ezek! Még őszülő fejjel is szívesen gondolok 
vissza rájuk.

A mesék elröpítettek csodálatos helyekre. 
Ha akartam királyfi , ha akartam sárkányölő 
legény voltam. Csak egy csettintésbe került, 
és amit csak akartam, mindent megs zerez-
hettem magamnak.

Szeressétek a mesét! Akkor is, ha már 
felnőttek lesztek. Higgyétek el nekem, a mese 
mindenkié! Legyen az ember gyermek vagy 
felnőtt, mesét olvasni nagyszerű dolog.

Remélem, még sokszor találkozunk, és 
együtt elmegyünk Meseországba, ahol örökké 
süt a Nap, és a fákon vidáman dalolnak a 
madarak.

 Szeretettel: Béla bácsi
2014. november 25.

Kedves kicsi velencei Barátaim!

Gyerekeknek

Aligha van vidámabb elfoglaltság a 
szürke téli hétköznapokon, mint a 
madáretető környékén hancúrozó 

kedves kis madarak játékában gyönyörködni. 
Ám jó, ha tisztában vagyunk néhány 
alapszabállyal, nehogy a jó szándékú 
ügyködésünkkel több kárt okozzunk, mint 
amennyi hasznot hajtunk!

Mikor etessünk?

Általában a tartós hideg beköszöntével kell 
az etetőket feltölteni. Az etetési időszak 
naptárhoz igazítva december elejétől február 
végéig tart. Nagyon fontos, hogy ilyenkor ne 
csak egyszer-egyszer, hanem folyamatosan 
tegyük ki a táplálékot, hiszen az etetéssel a 

szokásosnál jóval több madarat vonzunk a 
területre. Ha a tél közepén hagyjuk magukra 
kis vendégeinket, és máshol nem találnak 
eleséget, akkor akár egy napon belül éhen 
pusztulhatnak. Különösen nagy a veszélye 
ennek ónos esők, havazások idején.

Mivel etessünk?

A leggyakoribb a fekete napraforgó, de 
bármilyen olajos mag – dióbél, tökmag – 
megfelelő, hiszen ezeket a legtöbb madárfaj 
elfogyasztja. Kifejezetten cinegéknek 
készíthetünk olvasztott faggyú és különböző 
magok keverékéből „madárkalácsot”. Ez 
boltban is kapható cinkegolyó néven. Az 
állati zsiradékok, például faggyú, háj, 
szalonna is kedvelt étele madarainknak. A 
rigók, vörösbegyek, poszáták szeretik a főtt 
zöldséget, főtt rizst, főtt tésztát, almát. A 
pintyféléknek apróbb magokat: kölest, 
muhart, durvára őrölt kukoricadarát, ocsút 
adjunk. Figyeljünk arra, hogy a kihelyezett 
eleséget védjük az időjárástól, azaz legyen 
teteje az etetőnek.

Mivel ne etessünk?

Ne adjunk kenyérmorzsát, mert hamar 
megsavanyodik, és hasmenést okozhat. 
Kerüljük a sózott vagy pirított magvakat, a 

sózott vagy főtt szalonnát és a romlott 
ételmaradékokat. A madáretetésnek elsőd-
leges célja, hogy a madarakat a táplálékban 
szűkös időszakon átsegítsük, de az etetőn 
zajló élet megfi gyelése is sok örömet okoz.

Forrás: ng.hu/DDNP

Vigyázzunk a madarakra!
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Apáti Kovács Béla

Marika nagyon szerette a madarakat. 
Amikor csak tehette, mindig adott 
nekik fi nom magokat. Télen 

édesapjával madáretetőt készíttetett, és 
kiakasztotta az ablakba.

A madarak hamar megtanulták, hová kell 
menniük, ha éhesek, hol kapnak ennivalót. 
Sokszor annyian voltak, hogy egyszerre el sem 
fértek a madáretetőn. Ilyenkor a közeli fákon 
várakoztak, és amikor felszabadult egy hely, 
gyorsan odarepültek.

Marika büszke volt a madaraira. Szerette 
nézni őket az ablaknál. Volt, akiket már a tolluk 
színéről ismert, és el is nevezte a kis tollas 
barátait.

 - Nézd csak édesanyám, ott van Csőrike - 
mondta édesanyjának az ablaknál állva.

Ezt a kicsinyke madarat azért nevezte el 
Csőrikének, mert a madarak közül neki volt a 
legcsillogóbb csőre és már messziről fel lehetett 
ismerni.

De volt, akit Ügyetlenkének hívott, mert a 
többiek mindig elnyomták és nem jutott az 
eleséghez, bármennyire is szeretett volna. Nem 
szabad megfeledkezni a Méltóságosúrról sem. 
Ez a madár, ha megjelent, mindig olyan előkelő 
volt, mint egy öreg méltóságos. Valóban 
mindenki tisztelte és utat engedtek uraságának.

Marika legjobban a kicsi kékfejű cinkét 
szerette. El is nevezte Kéksapkásnak. Ő volt a 
legkíváncsibb a madarak közül. Nem múlott el 
nap, hogy ne nézett volna be az ablakon, mintha 
csak azt kérdezte volna: “Mi van odabent az 
üvegen túl?” Amikor Marikát meglátta kicsit 
megijedt és összerezzent, majd egy kis idő 
elteltével nekiállt csipegetni a madáreledelből.

Mindennap újabb és újabb madarak érkeztek, 
végül már annyian voltak, hogy csak úgy zengett 
a csicsergésüktől a környék.

A madarak megérezték a kislány szeretetét. 
Tanulás után, ha kiment Marika az udvarra, 
mintha a madarak ezt csipogták volna a fák 
kopasz ágain: “Itt jön a mi jótevőnk. Köszönjük 
meg neki a sok fi nomságot.” 

Ki tudja, mi lett volna a madarakkal Marika 
nélkül. Bizonyára sokat szenvedtek volna a hideg 
téli napokon.

Már tavaszodott, és a közelgő kikeletről 
beszélt minden ember, tervezgették mit fognak 
tenni, ha melegen süt a Nap. A madarak is 
vidámabban csicseregtek az etetőnél. Még 

néhány hét és maguktól is találnak ennivalót az 
erdőben, mezőkön. De azért még szükségük volt 
a kislány segítségére.

Egyik reggel Marika arra ébredt, hogy fáj a 
háta, és láza van. Nem bírt felkelni az ágyból. 
Szülei igen megijedtek, mert még nem látták 
ilyen rossz állapotban kislányukat.

Azonnal orvost hívtak, aki megállapította, 
hogy Marikának súlyos tüdőgyulladása van. 
Haladéktalanul kórházba kell szállítani.

- Mi lesz a madárkáimmal? - pityeregte el 
magát, amikor betették a mentőautóba. - Ki ad 
nekik enni? 

Édesanyja megígérte, hogy amíg a kórházban 
lesz, majd ő eteti őket.

       Ez egy kicsit megnyugtatta a kislányt, de 
nem múlott el nap, hogy ne gondolt volna a kis 
kosztosaira.

Nagyon súlyos volt a betegsége, az orvosok 
bármivel is próbálkoztak, Marika állapota nem 
javult, sőt egy idő elteltével, mintha rosszabbodott 
volna.

Mindenki nagyon aggódott a kislányért. 
Édesanyja minden pénzt megadott volna, csak 
hogy egészségesnek láthassa lányát. De még a 
legtapasztaltabb orvos is csak a fejét csóválta.

A madarak is megérezték, hogy igen nagy a 
baj.

Egyik délután összegyűltek a rügyező nagy 
tölgyfa ágain, és tanácskozni kezdtek.

- Segítenünk kell Marikán - mondta a kicsi 
kékfejű cinke.

- De hogyan segítsünk rajta? - kérdezte valaki 
a fa tetején. - Hiszen még a nagy tudású orvosok 
is tanácstalanok.

A választ senki nem tudta. A madarak csak 
némán ültek az ágakon és törték a fejüket.

Végül a vén bagoly apó oldotta meg a kérdést, 
azt javasolta, hogy minden madár repüljön a 
kórházhoz, és a kislány ablaka előtt rendezzenek 
neki hangversenyt. Ha Marika meghallja a 
dalukat, bizonyára jobban lesz.

Mindenkinek tetszett az ötlet, és elfogadta a 
vén bagoly apó tanácsát.

Másnap már kora reggel felkerekedtek, és a 
kórházhoz repültek.

Az ablak előtt éppen volt egy nagy fa, amire a 
madarak rá tudtak szállni és elkezdték a 
koncertet.

A betegeket, ápolókat és orvosokat meglepte 
a madarak sokasága. Nem tudták elképzelni, 

hogy mit akarnak. Mindenki az ablakhoz tódult, 
csak szegény Marika feküdt mozdulatlanul az 
ágyban. Nem értette, hogy mi történt körülötte.

Egy láthatatlan jelre a madarak énekelni 
kezdtek, de olyan szépen, hogy az embernek 
majd megszakadt a szíve a gyönyörűségtől. Aki 
csak nézte és hallgatta őket, könnybe lábadt a 
szeme. Talán a földkerekségen még sohasem volt 
ilyen szép madárkoncert.

Marika eleinte oda se fi gyelt, de egyszer csak 
a madárcsicsergés ismerős lett számára. Már 
sokszor hallotta ezeket a hangokat. Nem csoda, 
hiszen a madarak mind a barátai voltak, akikkel 
nap mint nap találkozott az etetőnél.

Mindjárt tudta, hogy madarai eljöttek hozzá 
látogatóba, mert bizonyára nagyon hiányzik 
nekik. “Meg kell gyógyulnom!” - gondolta 
Marika és minden erejével azon volt, hogy 
jobban legyen, minél előbb hazamehessen és 
találkozhasson a madarakkal.

Egy-két nap elteltével az orvosok különös 
jelenségre lettek fi gyelmesek. Értetlenül álltak az 
eset előtt. Marika váratlanul jobban lett és 
gyógyulni kezdett, de olyan gyorsan, hogy 
hétvégén már haza is mehetett. Teljesen felépült. 

- A modern orvostudomány csodákra képes - 
mondogatták az orvosok, csak egy idős doktor 
bácsi csóválta a fejét:

- Kedves kollégák, nem az orvostudománynak 
köszönhető a kislány gyógyulása, hanem valami 
egészen másnak, amit szeretetnek hívnak.

A fi atal kollégák csak mosolyogtak az öregen 
és ráhagyták, amit mondott.

       Marika első útja a madáretetőhöz vezetett, 
és friss magokat adott a madaraknak, akik 
segítettek a gyógyulásában azzal, hogy koncertet 
adtak a kórházi ablaka előtt. 

Madarak koncertje
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Játszótér építő kaláka

Játszótereket építünk. Ahol a játék 
kaland, mozgás, tapasztalás és tanulás is 
lehet egyszerre. Ahol az eszközök nem 

behatárolják, hanem felfedezésre váró 
lehetőségekkel megsokszorozzák az élményt. 
Ahol a színek, egyedi formák, művészi 
alkotások és természetes anyagok világában 
szárnyra kaphat a fantázia és a kreativitás. 
Játszható tereket, amelyek játszani hívnak és 
ahol játszani jó.”- idézem a kapolcsi  Ilona 
Malom Műhely ars poeticáját, melyet 
küldetésként fogalmaznak- és élnek meg, és 
amely küldetésnek most mi is részeseivé 
válhattunk az általuk tervezett és kivitelezés 
alatt álló játszótér által a Liget iskolarész 
udvarán. 

Az iskolába járó gyerekek lelkes szüleivel, 
- akik úgy érzik, tudnak és akarnak is tenni 
azért, hogy a gyerekek iskolai élete, sza ba d-
idős tevékenysége értékesebb, színe sebb 
legyen-,  bekapcsolódtunk ebbe az örömteli 
alkotó munkába.

A tereprendezéstől kezdve az ütés csilla-
pításra szánt gyöngykavics terítésén át a 
homokozó kialakításáig vagy a játszószerek 
festéséig- számos mozzanatban őrzi a készülő 
játszótér a segítő szülők keze nyomát. De 
nem feledkezhetek meg a délidőben jó 
ebéddel és süteménnyel szolgáló, vállalkozó 
kedvű szülőkről sem, hiszen így nem kellett 
hazamenni az éhes segítőknek!

A munkában ezúttal részt vehettek a 
gyerekek is, akik alig várták, hogy feladatot 
bízzunk rájuk! A homokozó festésében, 
valamint a terepmunkák során szükséges 
talicskázásban hatékony segítségnek bizo-
nyul tak, ők biztosan szívügyüknek érzik 
majd, hogy vigyázzanak rá, és örülnek neki 
amíg csak tehetik!  

Ezúton is szeretném megköszönni az 
iskola és a gyerekek nevében  mindazoknak a 
segítségét, akik az iskolaalapítványon keresz-
tül bármilyen pénzadománnyal támogatták a 
készülő játszóteret, valamint azoknak, akik 
szabadidejükből szakítva, tehetségük szerint 
részt vállaltak a munkafolyamatokban! 

A közeljövőben újabb csapatmunka 
várható. A tájékoztatás erről az iskola hon-
lapján, valamint a szülőknek küldött 
e-mailek ben lesz elérhető. Az őszi kaláka 
munkákról bővebb fényképes beszámoló 
látható az iskola honlapján.
(www.zoldligetsuli.hu galéria). 

Köszönjük!
Kesselyák Kinga

Történetek a Zöldligetből

Minden hűtő és fagyasztószekrény

javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag  részek

pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

06 20/557-3008

Szeptember utolsó hetében Székes fehér váron rendezték meg az atlétikai ügyességi és váltófutó 
csapatbajnokság megyei döntőjét. Iskolánkat ezúttal a lányok képviselték a kislabda-hajítás 
csapat versenyszámában. Csapatunk az induló 6 csapatból a dobogó har madik fokán végzett. 
A csapat tagjai: Vesze lov szki Dóra, Szabó Emese, Kaszap Laura, Horpácsi Szabó Bianka 
és Bátonyi Anna voltak. Felkészítő tanár: Varga Miklós.

Atlétáink  
sikere

Fakivágást, kerti munkákat, ház 

körüli teendőket vállalok!

Veszélyes fák kivágását, bozótirtást, 

metszést, fűnyírást, stb. elszállítással.

Ingyenes felmérés: 

06 20/373-5472

Csuday István
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Márton nap
A hagyományokhoz híven, immár  9. alkalommal ebben az évben is 
megrendeztük  a Márton napot.

A Liget iskolarészben közös énekkel kezdtünk, az alsósok  Virág 
néni és Ágota néni vezetésével Márton legendájáról énekeltek. 
Ezután a 4.c osztályosok adták elő Lúdas Matyi történetét a 

ludak szemszögéből. A tanító nénik kézműves foglalkozásokkal várták 
a gyerekeket, ki-ki választhatott kedve szerint. A tornateremben a 
népszerű akadálypálya tette próbára a vállalkozókat.

A Zöld iskolarészben Ircsi néni és Ági néni vezetésével a 2.b 
osztály nagyon aranyos és szépen megtanult műsort adott elő. A 
vásári hangulatot a Levendula játszóház biztosította.

A mulatozáshoz egyik iskolarészben sem hiányozhatott a táncház, 
és az anyukák sütötte fi nomságok.

Jövőre veletek ugyanitt!                      Karácsonyné Kéki Andrea

www.zoldligetsuli.hu

Először a Budai vár felé vettük az irányt, amihez rengeteg 
meredek lépcső vezetett. Majd egy foglalkozáson vettünk 
részt. Körbe ültünk egy nagy asztalt ahol tárgyak voltak 

letakarva. Még nem is sejtettük vajon mi lehet a takaró alatt. A feladat 
az volt, hogy mindenki húzzon ki egy tárgyat a takaró alól. Ezeket a 
tárgyakat mind régen használták. Én egy nagy csipeszt húztam amit 
régen a kesztyű tisztításához használtak. Elindultunk tovább a Mátyás 
templom felé, de útközben megálltunk enni. Mikor végre 
megérkeztünk és beléptünk a templomba, megállt a lélegzetünk, még 
egy légy zümmögése sem hallatszott. Az aprólékos kidolgozás a 
falakon gyönyörű volt. Sok mindent megtudtunk a Mátyás templomról 
például, hogy a templomnak három neve van. Az első Budavári 
Nagyboldogasszony templom, ott van nyílván a Mátyás templom név 
és Budavári Koronázó Főtemplomnak is hívják. 

Nagyon izgalmas kirándulás volt. Sok mindent megtudtunk 
Mátyás király idejéről, a régi egyszerű magyar állampolgárok életéről, 
egy részt Magyarország múltjáról. 

Papp Gréta 6/a. osztály

Az osztálykirándulás
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A mi kis Polgár lányaink

Jelentős sikersorozatról számolhatunk be, 
amely két velencei kislány nevéhez 
kötődik. Nem akármilyen egyszerű ál ta-

lános iskolások. A világhírű Polgár testvérekhez 
hasonlóan zsenge koruk ellenére már most 
kiváló sakkozónak számítanak. Vicze Zsófi a és 
Vicze Kata a Zöldliget Általános Iskola tanulói. 
Zsófi  negyedik, míg Kata harmadik osztályban 
tanul. A nyári szünet végétől mostanáig a kö vet-
kező eredményekkel büszkélkedhetnek:
Fejér Megye Gyermek Sakkverseny so ro-
zat Adony (augusztus 30.)

Vicze Zsófi     3. helyezett
Vicze Kata    1. helyezett

XXVI. Batthyány-Kanizsa Kupa FIDE 
Rapid Nemzetközi Sakk Egyéni és Csapat-
verseny Nagykanizsa (szeptember 12-14)

Vicze Zsófi     4. helyezett
Vicze Kata     3. helyezett

Megyei Sakk Versenysorozat 7. forduló 
Nagy lók ( október 19.)

Vicze Zsófi     2. helyezett
Vicze Kata    1. helyezett

További sikereket kívánunk nekik!
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Generali-Providencia 

Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

Széchenyi utcai pavilonsor

06 22/579-124  06 22/579-125

Személyes-, vagyon- és technikai 

egyedi, utazási biztosítás, kárbejelentés

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 

Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás

Az alábbi címen is: 

2484 Agárd, Óvoda u.10.

06 22/579-128, 06 22/579-129

besemisi@freemail.hu

Családi vállalkozásunk a 

megoldás kulcsa!

Tervezés, kivitelezés, építőanyag 

egy helyen!

Pontos, precíz, korrekt 

kivitelezés!

Építőanyag gyári ár alatt!

Referenciáink biztosan 

meggyőzik!

Hívjon bizalommal!

Építkezik? Felújít?

Hefri Bt.
06 20/219-5358,

06 20/493-0617

TOLLTISZTÍTÁS

új pehelypaplanok

Szállodai textília,

törölköző, köntös, ágynemű, 

tefl onos terítő

Budapest, XI. Fehérvári út 114/b

www.juditpaplan.hu

06 30/940-8359, 

06 30/971-7195

Paplan-párna Paplan-párna 

készítéskészítés
átdolgozás hagyományos módon

A megyei Pályaválasztási Kiállítást 
november 14-én és 15-én Székes-
fehér váron rendezte mg a Türr István 

Képző és Kutató Intézet. Fejér megye közép- 
és felsőfokú iskolái számára szerveztek 
bemutatkozási lehetőséget, melyen intéz mé-
nyünk, a Fejér Megyei Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthon már másod ízben vett részt.

Speciális szakiskolánk sajátos nevelési 
igényű tanulók számára biztosít szakképzést, 
sütőipari és gyorspékségi munkás (pék), 
textil termék összeállító  (varró), kerti 
munkás, szobafestő-mázoló-tapétázó és 
takarító szakmunkás osztályokban. Elegendő 
jelentkező esetén kerékpárszerelő képzést is 
indítunk. A meglévő képzések termékeiből, 
az oktatás módszereiből összeállított kiállító-
helyünk  nagy sikert aratott a megye szék-
helyen. Mi kaphattuk meg a ,,Legszebb 

kiállítóhely” díját, ami a megtiszteltetés 
mellett egy fi nom torta elfogyasztását is 
jelentette. Diákok és oktatók, valamennyien 
nagyon büszkék  voltunk iskolánkra.

A szakiskolai képzések után érdeklődőket 
január 16-án várjuk nyílt napunkra. 
(Címünk: 2481 Velence, Bárczi G.u.4-6.
Tel.: 06 22/472-253)

Boczán Géza  intézményegység-vezető

Szakiskolások sikere

Zöldség-Gyümölcs Reform 
élelmiszer boltunk nagy áruválasztékkal várja kedves vásárlóit. Bővítettük boltunk 

kínálatát glutén- és laktózmentes termékekkel. Lisztérzékenyek, cukorbetegek, paleosok 

és laktózérzékenyek találnak számukra megfelelő készítményeket. Maglisztek, pelyhek, 

korpák, növényi tejek, tejszínek kaphatók. Kimérve árusítunk: kesudió, mandula, chia 

mag, napraforgó, goji bogyó, törökmogyoró, paradió, tökmag, fenyőmag, köles, hajdina, 

bulgur, kusz kusz, vadrizs, jázmin rizs, barnarizs, vöröslencse, beluga lencse, francia 

lencse, zöldlencse stb. Folyamatosan friss zöldség és gyümölcs, télálló burgonya akciós 

áron! Kimért savanyú káposztánk a téli hónapokban védi egészségét!  Rendszeres 

fogyasztása amellett, hogy fi nom nagyon jó hatással van szervezetünkre.

Ne feledkezzünk meg a madarakról sem, etessük őket a téli időszakban. Boltunkban 

kapható fekete napraforgó, ami a kismadarak kedvence. Ezenkívül madárgombóc és 

vegyes magkeverék kapható.

Az etetés mellett a madarak itatása is nagyon fontos, mivel iváson kívül tolluk rendben 

tartását is szolgálja a naponta egy cserépalátétben kitett friss langyos víz!

Várjuk kedves Vásárlóinkat!
Nyitva tartás: H-P 8-17, Szo 8-12

Tel.:  06 70/ 933-0446

Baran László, Velence, Tópart u. 1. /orvosi rendelő mellett/
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Idén új helyszínen, a Velence Korzóval 
együttműködve, ismét egy vidám napra 
invitáltuk Velence és a Velencei-tó tér sé-

gének lakóit, vendégeit! Volt tökfaragás, 
töklámpás készítés, tök király és tök királynő 
választás, tombolasorsolás, jelmezes „csokit 
vagy csínyt” – csoki és cukorka gyűjtés. A 
rendezvény várakozásainkat felülmúló láto-
ga tót csábított a Korzóba! Köszönjük min-
den kinek a részvételt, a tombola felaján lá-
sokat és persze az aktív munkát az 
elő  készületekben és a lebonyolításban!

Ünnepi hangulattal készülünk az év hátra 
lévő részére is. Adventi gyertyagyújtásra, 
közös kézműveskedésre, Mesekuckóba, 
Adventi Ablaknyitó Beszélgetésre, Mese-
szín házi előadásra várjuk vendégeinket a 
Velence Korzó rendezvényterein vasárnap 
délutánonként. A rendezvénysorozat plakátját 
a város számos pontjára kihelyeztük és az 
újságban is megjelentettük (1. oldal).

A programokról, rendezvényekről a www.
velenceturizmus.hu honlapon, a Velenceitó 
Turizmusáért TDM Egyesület Facebook 
oldalán és személyesen a Tourinformnál 
adunk részletes tájékoztatást.

Velenceitó Turizmusáért TDM Egyesület, 
Velence, Halász utca 37.

Tourinform Velence, Velence Korzó, 
Tópart utca 47. Arday Ágnes, TDM mendzser

Telefon: 0622 470302
Email: info@velenceturizmus.hu

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 
vadonatúj szolgáltatásokkal bő ví-
tett ük kínálatunkat. A három szintes 

Dzsungel ház játszóház elsősorban a 6-10 
éves gyerekek számára jelent kalandos 
szórakozást. Számtalan élményt kínál a 
függőhíd, a box zsákok, bóják, szivacs fi gu-
rák, egyensúlyfejlesztő forgó hengerek, 
műanyag csúszda  és a színes műanyag 
labdákkal töltött medence. 

Kedves Szülők!

Ha szeretnék felejthetetlenné tenni gyer me-
kük születésnapját, mi ebben is segítünk. A 
Dzsungel-ház melletti Játékbirodalomban 
terített asztallal, édes-sós süteménnyel, party 
ropival, rostos üdítővel és az elmaradhatatlan 
szülinapi tortával várjuk az ünnepeltet és 
barátait. Az érkezőket Ele-Fülöp, a szálloda 
kabalafi gurája személyesen köszönti.  

Fürdővendégeink fi gyelmébe 

ajánljuk:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy fürdőbelépő 
vásárlása esetén továbbra is él a velencei 

lakosokat érintő 300 Ft kedvezmény. Hétvégi 
látogatóinkat az alábbi vízi programokkal 
várjuk:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ünnepi nyitva 
tartásunk az alábbiak szerint alakul.

További információkat a www. velencespa.
com honlapon találnak, de munkatársaink is 
készséggel állnak rendelkezésre az 589 971-
es telefonszámon.

Szeretettel várjuk Önöket!

II. Velencei Tökös Mulatság!

Kedves Velencei Lakosok!

    Pénteken Szombaton Vasárnap

11.00 vízi aerobic 11.00 vízi aerobic

15.00 eszközös 

vízi torna

15.00 eszközös 

vízi torna

16.00 eszközös 

vízi torna
16.00 vízi aerobic

16.00 aqua 

dance

17.00 aqua 

dance

17.00 aqua 

dance

2014. december 22-23.                8.00 - 21.30

2014. december 24. 8.00 - 19.00

2014. december 25-30. 8.00 - 22.30

2014. december 31. 8.00 - 19.00

2015. január 01. 9.00 - 22.30

2015. január 02-03. 8.00 - 22.30

2015. január 04. 8.00 - 21.30

Szalczgruber Mariann
kulturális és marketing manager

Velence Resort&Spa****superior



252014. november–december

Turisztikai konferenciát szervezett 
november 27-én a Velencei-tavi TDM 
Velence Resort&Spa-ban.  A találkozó 

apropóját a turisztikai szervezetekben folyó 
reform adta, amely országos szinten célul 
tűzte ki a hatékonyabb, összehangoltabb 
működést. A rendezvényt Velence polgár-
mestere, Koszti András nyitotta meg. 
Beszédében kiemelte, hogy a Velencei-tó és 
környéke még sok kiaknázatlan lehetőséget 
rejt, melyeket közös erővel a közösség 
hasznára fordíthatunk. Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselő elmondta: 2012. óta 
a vendégéjszakák számában nem sikerült 
növekedést generálni annak ellenére, hogy a 
régióban több uniós pályázati  fejlesztés 
valósult meg. Kifejezte aggodalmát a 
,,csodavárás gyakorlata” miatt: a fej lesz-
téseket külső forrásból kívánják mindenhol 
megvalósítani, miközben a helyi rendszerek 
nem hatékonyak.

L. Simon László államtitkár további, 
igényes vendégeket kiszolgáló szálláshelyek 
létesítését sürgette. Hangsúlyozta olyan 
turisztikai ,,attrakciók” kidolgozásának 
fontosságát, felkutatását, amelyek nem csak 
,,egynapos” vendégforgalmat vonzanak. 
Lényegesnek nevezte  a vendégéjszakák 
számának adóbevételt jelentő növelését. Az 

államtitkár hozzátette: sem a kerékpárút, sem 
a Velencei-tó Kapuja projekt  nem jelent 
adóbevétel növekedést, hisz mindkettőt 
többnyire egynapos látogatók használják. A 
területen működő TDM szervezetek 
hatékonyabb munkájához elengedhetetlen a 
radikális reform, az összeolvadás. Véleménye 
szerint, ha egyetlen szervezet koordinálná a 
tó körüli lehetőségeket, programokat, és 
valamennyi önkormányzat hozzájárulna a 
költségekhez, lényeges előrelépést lehetne 
elérni. Az idegenforgalmi adók mértékét 
egységesíteni kellene (Gárdonyban jelenleg 
380.-Ft/fő/éj, Velencén pedig 430.-Ft/fő/éj). 
L. Simon László büszkén utalt a VVSI 
fejlesztésének megkezdésére, valamint a 
teljes partvédmű- és kikötő felújításra, 
amelynek tervezésével jövő év közepére 
elkészülnek, a megvalósítás költsége mintegy 
15 milliárd forint. Megemlítette egy ver-
senyekre is alkalmas sportuszoda léte sí-
tésének tervét.

Ruszinkó Ádám, a NGM helyettes állam-
titkára elmondta, a turizmus adja Magyar-
ország GDP-jének 9%-át, azonban ez az 
érték a turisztikai szerveződés reformjával és 
kellő aktivitással növelhető. Hangsúlyozta a 
marketing fontosságát, ami a szervezetek 
eddigi költségvetésében indokolatlanul 
alacsony tételként szerepelt. A konferencián 

elhangzott: a megvalósult kerékpárút  eddig 
megépült 2 szakasz csupán a tervezett hálózat 
töredéke, a további fejlesztési források 
biztosításának alapvető feltétele lesz a 
jövőben a helyi turisztikai erők hatékonyabb 
tevékenysége, a települések együttműködése 
és a vonzerő növelése. (nzk)

Velencén a Zárt u.9. szám alatt 

60 m2-es üzlethelyiség csendesebb 

tevékenységre kiadó 

(fodrász, iroda)

Havi díj: 80 000 Ft + rezsi 

+ 3 hó kaució.

Büfé berendezések eladók.

Szigligeti Istvánné: 

06 20/942-5700

Velencei-tó

Nyelviskola  - 

Velence, Gárdony
Nyelvek: angol, német, orosz, spanyol.  

Tanfolyami oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra, 

érettségire felkészítés

német: szaknyelvi vizsgára felkészítés is.

Honlap:  www.velencenyelv.hu

E-mail: velencenyelv@gmail.com

Telefon:  06 30/398-8515 vagy 06 22/474-570

Műanyag ajtók, ablakok

7 légkamrás profi lból

Redőnyök, szúnyoghálók, 

reluxák, szalagfüggönyök, 

párkányok gyártása,

forgalmazása, javítása

rövid határidővel. Szakszerű, 

megbízható munkavégzés. 

Ingyenes helyszíni felmérés,

szaktanácsadás. 

Igény szerint visszajavítással.

06 20/924-1267, 

06 30/456-4042  

Oravecz Csaba

Képíró József

kerékpárjavító

2475 Kápolnásnyék, 

Ady Endre u.8.

06 22/369-002, 06 30/855-4200

A turizmus – lehetőség vagy 

tehetetlenség?
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Gyermekként nagyon sok időt töltöt tem egy kis falucskában, 
nagy szü leim nél. Nem tudom, hogy hány éves lehettem, de 
arra emlékszem, hogy a hét napjait már fel tudtam sorolni, de 

azt, hogy éppen milyen nap van aznap, nem tudtam számon tartani, 
mai megítéléssel azt mondanám, talán 4 éves körül lehettem. Abban 
az időben a hétvégeket szerettem a legjobban, és nem is akármelyik 
hétvégeket, hanem a minden második hétvégét. Édesanyám húga, az 
én „nyényám”, aki akkor még nem folt férjnél, minden második 
hétvégén jött csak haza a közeli városból, ahol dolgozott és soha nem 
mulasztott el valami fi nomsággal, vagy kis ajándékkal meglepni. 
Mindig türelmetlenül vártam az újratalálkozást. „Milyen nap van 
ma?”- kér dezgettem nagymamámat, egyre gyakrabban, ha már elég 
régnek tűnt nagynéném elutazása. „Péntek” –volt a válasz. „Akkor, 
nemsokára jön haza nyénya!” „Nem, az a következő héten lesz, még 
sokat kell addig aludni”-volt a válasz. És valóban nagyon sokat kellett 
aludni, mert akkor az a 7 nap nagyon soknak tűnt. Ma talán egy hónap 
is gyorsabban elröppen, mint akkor az az egy hét… Amikor adventet 
ülünk, valami hasonló feszültséggel (kellene) várja az ember „Valaki” 
eljövetelét. Milyen hónap van most? –kérdezhetnénk. November 
vége? De jó, hiszen nemsokára találkozhatunk azzal, aki a legdrágább 
ajándékot tudja adni nekünk, Önmagát. Én azzal a gyermeki 
türelmetlenséggel akarom a Karácsony érkezését várni, ahogy türel-
met lenül vártam nagynénémet. Gyermekként soha meg nem fordult a 

fejembe, hogy, hát a múltkor már láttam, akkor most minek jönne 
legközelebb is haza, hanem mindig feszült várakozásban voltam. 
Most felnőttként pedig arra gondolok, hogy ha ez így volt gyerek-
koromban, miért lenne most másképpen, amikor az Isten Fiának 
megszületésének ünnepét várjuk. Hogy a tavaly is megünne peltük…, 
nekem nem számit, alig várom az újbóli találkozást… mennyit is kell 
még aludni???

Récsei Norbert atya

Péntek esti Pap-lak Parti
Téli időben Péntek esti Pap-lak Parti néven szervezzük a régi hagyo má nyokon 
nyugvó, játékos estéket a római katolikus plébánián, a péntek esti szentmisék 
után. Minden 0-99 éves személyt szeretettel láttunk, aki a téli estéken szívesen 
részt venne valamilyen társas játékban.
A szentmisék rendje téli időben:
hétfőn Velence Újtelep : 16.30
kedden Velence plébániatemplom: 8.00
pénteken Velence plébániatemplom: 17.00 (a szentmisék előtt fél órával, 
16.30-kor szentségimádás)
szombat Velence plébániatemplom: 17.00 (a szentmisék előtt fél órával, 
16.30-kor gyónási lehetőség)
Vasárnap: Velence Újtelep : 8.00 (előtte, 7.30 kor gyónási lehetőség)
Velence plébániatemplom: 11.00

Advent Üdvözlete

  Az esztendő végéhez közeledve lélekemelő, várakozással teli időszakot 
élhetünk meg. Szűkebb és szélesebb családunkban készülődünk, magunkba 
szívjuk mélyen az ünnep hangjait, illatát.  Csendesedünk, mosolygósodunk, 
megilletődünk. Velencén az elmúlt néhány évben másképpen is egymáshoz 
emeljük szívünket, lelkünket. Egyesületünk  hagyományához Velence Város  
Önkormányzata  is  csatlakozott, a Katolikus Egyházközség  méltó helyszínt 
biztosít.  A  templomi  koncerten hangolódhatunk az ünnepre, eközben olyan 
gyermek számára gyűjtünk, akit a Teremtő  nehéz próba elé állított. 
Az adventi események sorában 2014. december 20-án szombaton ismét 
segíthetünk. Szomor Csongor velencei kisfi ú családjának küzdelmét 
támogathatjuk adományainkkal, 18 órakor újra ünnepi dallamok csendülnek 
fel  az ófalusi katolikus templomban.  Ajándékot adhatunk, de még inkább 
kapunk. A szeretet ajándékát. Tartsanak velünk.

Sz-Épülő Velencét EgyesületA Velencei Református Egyház ünnepi programjai 
december-január hóra:
Minden vasárnap istentisztelet. 9 óra (Újvárosi Imaház, Kossuth L. u. 1.); fél 
11. Óváros, Templom (Templom köz 1.)
Szenteste (Dec. 24.,szerda, 16 óra),
Óvárosi templom: Ünnepi istentisztelet, gyermekek műsorával, 
megajándékozásával. Részt vesz és felszólal: Koszti András polgár mester úr.
Karácsony I-II. napja (Dec. 25-26.)  9 óra (Újvárosi Imaház) és fél 11. 
Óváros, Templom (Úrvacsoraosztással!)
Szilveszter (December 31., szerda) 15 óra (Újváros); 16 óra (Óváros, 
Templom)
Újév (2015. január 1., csütörtök.)  9 óra (Újváros); fél 11 (Óváros, Temp lom)

Áldás, Békesség! Békesség Istentől!
Pápai Szabó György lelkipásztor

Advent érzései
Türelmetlen várakozás
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A Helytörténeti Egyesületnek minden bizonnyal hatalmas szerepe volt abban, hogy a Hauszman-
kastély parkjából sikerült a Kossuth-fát megmenteni, egészen más formában. Galambos László a 
fából betlehemi alakokat faragott, Hanyu Zoli elkészítette a házikót, Galambosné Marika pedig a 

díszítést. Velence Betlehem-je nekik köszönhetően  különleges értékkel  bír. A város valamennyi lakója 
nevében ezúton mondunk köszönetet az alkotóknak. 

Advent első vasárnapján – 

az első gyertyagyújtás
Velencei Betlehem – történelem és hagyomány egyesítése

Kéménycsúcsok átrakása, 

tetők javítása (pala is), 

kúpcserepek kenése

Kályhák építése, javítása

06 20/499-3974 

Zsadányi Tamás

Számítógép-javítás

Hardveres és szoftveres 

problémák

javítása az Ön otthonában

06 20/373-5472

Csuday István
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Kulcsrakész
lakásfelújítás

Épület energia tanúsítvány

Családi házak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése

Gipszkarton falak, álmennyezetek, belsőépítészet

Kulcsrakész 99
06 30/5151-997, 06 22/470-318

 kulcsrakesz99@gmail.com

SZABÓ ZOLTÁN
Festés- mázolás, tapétázás

Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

ANDY KOZMETIKA-FLABÉLOS

Velence, Szabolcsi úti Pavilonsor

Bejelentkezés: 06 20/230-8125

-Sejtrevitalizáló, növényi őssejt arckezelés

-Intenzív hidratáló és ránctalanító hatású

Hyaluronic kezelés

-Anti-ageing fi atalító arckezelés Argán növényi 

őssejtekkel

-Exkluzív arckezelés ..örök fi atalság” proteinekkel

-Feszesítő-gyöngyvarázs arckezelés

-Görögdinnyés nyugtat, hidratáló,

regeneráló arckezelés

-Tisztító arckezelés

Oros Andrea kozmetikus

A természet professzionális ereje!

ANDY KOZMETIKA 

VELENCÉN 

várja minden kedves régi és új vendégét!

a bor-kereskedő
Minőségi palackos és folyó borok közvetlenül 

Villány, Kiskunság, Mátra, Szekszárd, 

Badacsony borászataiból

rendelés és házhozszállítás: 06 20/542-2977

Üzlet: Gárdony, Szabadság út – SPAR-ral 

szemben

KARÁCSONYI BOR- ÉS 
PEZSGŐVÁSÁR!

Csongor 2010. december  első napján érkezett meg a velencei Szomor család második 
gyermekeként. Teljesen egészségesen. Születése után a kórházban problémák merültek 
fel, melyeket kezelni próbáltak, sikertelenül. Másik kórház, újabb próbálkozások, 

műtét,majd ezután fertőzés. Mindezek következtében súlyos központi idegrendszeri károsodás. 
Szülei – akik hatalmas szeretettel nevelték addig nagyobb, mozgássérült gyermeküket -, újabb 
hihetetlen feladatot kaptak. Elfogadni az elfogadhatatlant, és nem beletörődni. Szomor Sándor 
és felesége, Éva küzdelmének köszönhetően a ma 4 éves Csongor már két alkalommal 
részesült őssejt-beültetésben, folyamatos fejlesztést kap, és mérhetetlenül sok szeretetet. A 
család mindent annak a célnak rendel alá, hogy ő egyszer kortársaihoz  hasonlóan mozogni, 
beszélni tudó kisgyermek lehessen. Az elmúlt években többen, több alkalommal is próbáltak 
nekik segíteni. Csongor lassan, de fejlődik, mozgása alakul, értelme nyiladozik. 

Szomor Csongor családját sportolóink támogatni kívánják, ezért licitálásra ajánlották fel a 
következő ereklyéket:

-1 db TLI-Alba Fehérvár Kosárlabdacsapat dedikált mez
-1 db Videoton FC (Vinicius) dedikált mez
-1 db Videoton FC dedikált labda
-1 db Ferencváros TC dedikált mez
-1 db Sapa Fehérvár  jégkorongcsapat dedikált mez
-2 db dedikált mez a Kosárlabda Szövetségtől
  valamint 1 db Magyar Labdarúgó Válogatott dedikált mez (helyi vállalkozó felajánlásából).
A tárgyakra licitálhatnak az erre a célra készülő weboldalon, amelyről információkat 

honlapunkon (www.velence.hu) találhatnak hamarosan.  Köszönjük a támogatást.
Koszti András polgármester

Sportolók összefogása 

Cipőjavító és 
kulcsmásoló

Véghelyi György
Velence, Fő u.101.

hétfőtől – péntekig: 9.00 – 16.00 óráig

              szombaton: 9.00 -  12.00 óráig
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Schwarzkopf 
fodrászat

női   férfi    gyermek

Fodor Rita
06 30/651-6251

NYITVATARTÁS

hétfő, szerda, péntek:

9.00-13.00

kedd-csütörtök: 11.00-17.00

szombat bejelentkezés

Velence, Szabolcsi út 3.

www.ritahair.hu

facebook.com/ritahair.velence

Négy koncertet ad az adventi időszakban Velencén a Canoras 
Kamarakórus. November 28-án a Velence Resort & Spa 
vendégei hallgathatták őket. December 17-én a Velencei 

Gyermekotthon lakóinak Karácsonyát varázsolják szebbé. Advent 
harmadik vasárnapján 16.30 órakor a Velence Korzóban megrendezett 
városi gyertyagyújtáson énekelnek. December 20-án 18 órakor az 
ófalusi katolikus templomban hagyományosan megrendezett „Advent 
Üdvözlete” elnevezésű jótékonysági koncerten lépnek fel. A koncert 
bevételét egy súlyos beteg kisfi ú, Szomor Csongi gyógyulásának 
támogatására fordítják a szervezők.

,, A Canoras Kamarakórus női karként 2013-ban alakult Velencén. 
Tagjaink közt vannak pedagógusok, pszichológus, kulturális me-
nedzser, bőrdíszműves, jogász és kormánytisztviselő is. Vala mennyien 
szenvedélyesen szeretünk énekelni Páll Kata karnagy vezényletével. 
A repertoárban a klasszikus karácsonyi, egyházi mű vek mellett jól 
megfér egy- egy swing, madrigál, spirituálé, vagy ép pen kánonban 
előadott afrikai népdal. Rendszeresen énekelünk a kör nyék ünnepi 
eseményein, esküvőn, fesztivál-megnyitón, karácsonyi koncerteken. 
Minden héten próbát tartunk, fontosnak érez zük, hogy folyamatosan 
fejlődjünk.

A velencei katolikus templomban különösen szívesen énekelünk, 
kiváló akusztikájú épület. Az idei koncerten énekes szólisták, valamint 
hangszeren zenélő gyerekek is lesznek a fellépők közt. Szeretettel 
várunk minden klasszikus zenét kedvelő velenceit!”- írta a kórusról

dr. Gerhard-Kotroczó Ágnes, az alapító tagok egyike. 

Kóruszene Karácsonyra

Műanyag ajtó, ablak

Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, párkányok,

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,

napellenzők gyártása és forgalmazása.

Redőnyök, napellenzők javítása.

Szakszerű beépítés és igény szerinti 

visszajavítás.

Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

Bogár István

06 30/317-0390, 06 30/456-4186
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A felújított Dégi-Kastély, az ozorai Pimpó-Várkastély 
kiállításai, látnivalói mindnyájunkat lenyűgöztek! Az 
Ozorán elköltött kiadós, ízletes ebéd után Rétimajorba 

látogattunk. A halas-tavak mentén nagyokat sétáltunk, és csodáltuk 
a még mindig nyíló gyönyörű lótuszvirágokat. Megtekintettük a 
Halászati Múzeum kincseit: a régi halászati eszközöket, amit két 
lelkes tagunk, Sinkáné Marika és Zsolnai József nagy 
szakértelemmel mutatott be. De Szakácsné Erzsike és Kissné 
Manyika is szívesen elevenítették fel régi nagyapai halászati 
emlékeiket. Útban haza felé Simontornyán házi füstölt áruból is 
bevásároltunk.

Szomorú szívvel írom le, hogy ismét elment egy kedves 
klubtagunk. 67 éves korában elhunyt Horváth Lajosné Lidike. 
Betegsége mellett is megőrzött derűje, jókedve nagyon fog 
hiányozni. Emlékét szeretettel megőrizzük. 

Október 1-jén, az Idősek Világnapján a Walzer Étteremben 
megtartott ünnepségen vettünk részt. A kitűnő zene, fi nom vacsora 
mellett igen jól éreztük magunkat. Hálás szívvel fogadtuk és nagy 
tapssal jutalmaztuk az óvodások, iskolások kedves, szép műsorát. 
Örömmel hallgattuk a nekünk, rólunk szóló verseket is! A jó 
hangulatot fokozta a Rózsa Tánckar fellépése, akik mindkét 
számukkal fergeteges sikert arattak!

Köszönjük az Önkormányzatnak, a Hivatal dolgozóinak, a 
fáradhatatlan pedagógusoknak, minden szereplőnek a vidám, szép 
estét. 

Tagjainkkal részt vettünk az október 23-i ünnepségen, 
koszorúzáson, ahol az ünnepi beszédet Koszti András polgármester 
úr mondta el, és átadta a Velencéért Okleveleket, valamint a 
Díszpolgári címet. A kitüntetetteknek ezúton is szeretettel 
gratulálunk. 

Koszti András polgármester úr – meg hívá-
sunknak eleget téve – megtisztelte Klubunkat 
látogatásával, és ígéretet tett a további támogatásra. 
Megválasztásához személyesen is gratuláltunk. 

Következő klubnapunkon tisztelettel kö szön-
töttük Oláhné Surányi Ágnest, városunk volt 
polgármesterét, aki megköszönte együtt mű kö-
désünket, és nekünk is alkalmunk volt arra, hogy 
köszönetet mondjunk a több évtizedes támo ga-
tásért, segítségért, ami lehetővé tette Klubunk 
sikeres működését. 

Kívánok minden kedves nyugdíjas-társamnak 
és olvasónak kellemes ünnepi készülődést, nagyon 
jó egészséget.

Lukács Sándorné
klubvezető

Velencei-tavi Rózsa 

I. számú Nyugdíjas Klub
Az esős napok után végre verőfényes napon indulhattunk kirándulni!

Antennaszerelés, villanyszerelés, riasztók, kamera- és 
videórendszerek

-Földi és műholdas antennák ,,UPc Direkt” Bárhol az 
országban elérhető tányéros tévé

,,T-Home” Internet, telefon, tévé akár együtt ,,Mindig TV” 
Digitális földi televízió-szolgáltatás

-Villanyszerelés és javítás, érintésvédelem

Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálat, 
dokumentáció készítése

-Vagyonvédelmi rendszerek telepítése, szerelése 
(lakásriasztók,videokamerás megfi gyelőrendszerek stb.)

GERGELY SAT BT.
06 30/981-6363 • www.gergelysat.hu

Teljes- és részfelújítást vállalunk!
-Fürdőszoba felújítás

-Festés-mázolás

-Burkolás

-Laminált padló, szőnyegpadló,

  pvc lerakás

Minden, amit az otthonában szépítene…

Ingyenes felmérés: 

06 20/373-5472

Csuday István
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Szeptemberben és októberben tovább 
folytattuk eddig kiala kí tott hagyo má-
nyainkat. A heti összejövetelekre 

tagjaink öröm mel jönnek, jó hangulatban   
töltjük az időt. Agárdra is el mentünk páran 
fürödni,hogy egy kicsit kikap cso lód junk, 
beszélgessünk és  együtt töltsünk néhány 
kellemes órát. Kicsit megkésve , hálás 
szívvel köszönjük a kápolnásnyéki 
Nyugdíjas klubnak ,Dömsödiné Erzsikének 
a Lipóti kirándulás szervezését!

Emlékezetes napot szerzett számun k ra. 
Októberben sok szép programon ve het-

tünk részt. A  Parlamentet és környékét, a 
Hősök terét csodálhattuk meg Budapesten, 
majd a Velence Resort&Spa-ban kaptunk  
remek műsort és vacsorát  az Idősek Világ-
napja alkalmából. Miller Zoltán és 

Mészáros János Elek művész urak éne kel-
tek nekünk, igazán különleges élmény 
nyújtottak. Egy újtelepi nyugdíjas társunk, 
Kalmár Tibor szép verset olvasott fel 
nekünk.

A kirándulásért és a vacsoráért köszönet 
Koszti András polgármesternek  (az 
eseményen még jelöltként volt jelen)  és 
csapatának! Részt vett tagságunk az 
október 23-i ünnepségen és koszorúzáson, 
ahol már az új polgármesterünkkel és 
testületével ünnepelhettünk együtt! 

Jó munkát kívánunk nekik!
Október 30-án mi is meggyújtottuk 

mécseseinket  a hagyományos Halottak-
napi megemlékezésen a katonai temetőknél.

Sajnos elment közülünk Bognár Ferenc-
né, aki alapító tagja volt klubunk nak. Fájó 

szívvel búcsúzunk tőle. Nyugod jon 
békében!

Minden kedves olvasónak, nyugdíjas 
társaimnak jó egészséget kívánok!  

Kantár Ferencné klubvezető

Az elmúlt időszakban Szarvason 
jártunk. Először a Szarvasi Arbo-
ré tumban (Pepi-kert) sétáltunk. A 

Hármas Körös egyik holtága mentén kiala-
kí tott, és mára hazánk egyik legnagyobb 
élő fagyűjteményét, száz éves mocsári 
ciprusokat, mamutfenyőket láthattunk. 
Az Ar borétum területén kialakított Mini 
Ma gyar ország makettjei között sétálva 
megcsodáltuk hazánk neves épületeit, ahol 
az egyes épületek „megszólaltak”. Így pél-
dául hallhattuk a Szegedi Dóm ha rang jait, 
az Operaház előtt pedig csodálatos áriák 
hangzottak fel. Az egész területet behálózó 
mini vasútvonal mentén, az egyes állo má-
sok hangosan irányították a szerelvényeket.

Sétánk után a Szarvasi Szilvafesztiválon 
vettünk részt, ahol fi nom lekvárokat és 
természetesen szilvapálinkát is kóstoltunk. 

Befejezésként a közeli Csücsök Csárdában 
elfogyasztott fi nom estebéd után jókedvűen 
indultunk haza.

Idén is részt vettünk a Babák Rózsa-
kert jének ünnepségén, ahol csokoládéval 
köszöntük meg az óvodások, kisiskolások 
kedves műsorát.

A Velence Korzón Jordán Tamás szín-
mű vész Széllel szembe című nagysikerű 
előadását néztük meg és reméljük ezután is 
hasonló műsorokban lesz részünk.

Októberben tésztagyúró versenyen vet-
tünk részt, ahol szilvalekváros és túrós 
de re lyét, széles metéltet, csipetkét készí-
tet tünk. Nagy sikere volt a csülkös bab    -
le vesnek, amit egyik nyugdíjas társunk 
hozott. Ezúton is köszönjük.

Ugyancsak nagy sikert értünk el 
fi nomabbnál fi nomabb süteményeinkkel, 

amit szintén a Korzón kínáltunk. Percek 
alatt elfogott szinte minden.

Október 23-án a Hősök Parkjában 
koszorúztunk.

Halottak napján gyertyát gyújtottunk a 
katonai temetőkben a II. világháborúban 
elesettek sírjainál, valamint a Civilház falán 
elhelyezett I. világháborús emléktáblánál.

Beteg társainknak mielőbbi gyógyulást 
kívánunk. 

Herczeg Ferencné, Klubvezető

II. számú Nyugdíjas Klub 

III.számú Nosztalgia Nyugdíjas Klub

Fogadóórák helyszíne: Polgármesteri Hivatal
Velence, Tópart u. 26.

Időpontja: 
2014. november 25. (kedd) 15.00-16.00
2014. december 11. (csütörtök) 15.00-16.00
2015. január 6. (kedd) 15.00-16.00

Általános rendőrségi 
segélyhívó szám: 112

Rendőrség sürgős
ügyekben: 107

Velencei Körzeti Megbízott
Kocsis Katalin r. zászlós
Rendészeti Osztály Velence, Balatoni út 65.
06 20 /299-9424

Gárdonyi Rendőrkapitányság
Gárdony, Szabadság út 40.
Telefon: 06 22/355 -003
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FEJÉRVÉD 
BIZTONSÁGI 
SZOLGÁLAT
Riasztórendszeres távfelügyelete

Garantált biztonság
- Riasztórendszerek tervezése, kivitelezése

- Riasztók vezetékes és rádiós távfelügyelete

- Fegyveres objektumőrzés, vagyonvédelem

- Kivonuló szolgálat

Bízza ránk autója biztonságát és védelmét!

Vállaljuk autója védelmét műholdkövető 

rendszerünkkel.
Percre pontosan tájékoztatjuk autója helyzetéről.

Esetleges kérés, lopás esetén blokkoljuk autója mozgását.

Rendszerünk céges autók mozgását is nyomon tudja követni.

Nem kell féltenie autóját! Műholdkövető 

rendszerünk vigyáz rá!

Bővebb felvilágosítás: 

Velence, Tó u. 3.

06 22/470-243, 06 70/327-1947

www.fejerved.hu      fejerved@freemail.hu

A közelgő karácsonyra tekintettel az önkormányzat ez évben is ajándékkal kíván kedveskedni 
a település öregségi nyugellátásban részesülő állandó lakóhellyel rendelkező lakosainak. A 

Képviselő-testületen belül megoszlott a vélemény a tekintetben, hogy ez az ajándék a korábbi 
évek szerinti szaloncukor formájában, vagy más módon történjen. Egyetértés volt arra 

vonatkozóan, hogy olyan ajándékkal kell megkeresni Önöket, amit a lehető leghatékonyabb 
módon tudnak használni, örömet okoz és lehetőség szerint helyben élő vállalkozót kérhet fel az 

önkormányzat az ajándék elkészítésére. 

A rendkívül rövid határidőre is fi gyelemmel úgy érzem, hogy megtaláltuk azt a megoldást, ami 
– bízom benne - sokak tetszését elnyeri. A napokban a Képviselő-testület tagjai, ill. Polgármesteri 

Hivatal munkatársai felkeresik Önöket és átadják az ajándékcsomagokat. 

Akik nem kívánják átvenni az ajándékcsomagot, úgy tekintjük, hogy azt jótékony célra 
szánják, az így megmaradt csomagokat az önkormányzat – a Humán Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével - velencei családokhoz juttatja el.
Kérem, fogadják olyan szeretettel az ajándékcsomagokat, ahogy azt a Képviselő-testület 

készítette elő Önöknek.
Koszti András
Polgármester

Kedves Nyugdíjas lakosaink!



332014. november–december

Felkerült a „Polgármesteri Hivatal” 
elnevezés az önkormányzat épületére, 
elfedve a mindeddig látható „Tanács-

ház” feliratot. Ezzel is jelezni szerettük 
volna, hogy új korszak kezdődött Velencén.

A jövőben a park felőli főbejáraton várjuk 
Önöket, így értelmet kap a közelmúltban 
megépített új járdaszakasz. A főbejárathoz 
kapcsolódó fedett teraszhoz biztonsági korlát 
kerül. A VHG irodája esős időben is száraz 
lábbal megközelíthetővé vált a murva helyett 
lerakott betonlapoknak és az újonnan épített 
járdának köszönhetően.

Kivágattuk a kastélyparkban kiszáradt, 
életveszélyessé vált két fenyőt. Megtörtént az 
őszi parkgondozás. Kijavíttattuk a csatornát, 
így már nem áztatja az esővíz az északi 
homlokzatot, melynek sérült vakolatát kívül 
és belül egyaránt kijavíttattuk.

Polgármesterként fontosnak tartom, hogy 
a jó gazda gondosságával óvjuk és védjük 
műemlékeinket, helyi értékeinket.

Koszti András 
polgármester

Novembertől új helyszínen és új idő-
pontban tartjuk klub- délelőttjeinket. 
Kedd helyett csütörtökönként talál-

kozunk a Kacagó Játszóházban, a Velence 
Korzón.

Eme sorok írásakor ugyan még november 
van, azonban mikor az újság a kezetekbe 
kerül, már meggyújtottuk az első adventi 
gyertyát a koszorúnkon, és mindjárt itt a 
Karácsony! Klubos Babáink nagy részének 
ez lesz az első Karácsonya, de van, akinek 
már a második, harmadik, ami valóban 
emlékezetes lesz számukra. Akárhogy is, jó 
érzés nézni gyermekeink örömét és 
kíváncsiságukat, amit a Karácsony hoz 
Nekik, ami által bennünk is újra felélednek a 
régi családi karácsonyok, amikre szívesen 

emlékezünk vissza, és amelyeket gyerme-
keink kel is megosztunk. Ebben a rohanó 
világban és lázas készülődésben ne feledjétek, 
hogy a legnagyobb ajándék mindenki 
számára a szeretet, odafi gyelés és törődés.

Klub-délelőttjeinken beszélgettünk a 
játékokról és vidáman alkottunk a házilag 
készült bababarát gyurmával, és barátkoztunk 
a festékkel is. Készültünk a Télapóra, és 
izgatottan, csillogó szemekkel vártuk az 
érkezését.

A jövő évben is szeretnénk színes és vál-
to  zatos klubnapokat szervezni számotokra, 
és mindezeket kiegészíteni egy-egy ünnepi 
készülődéssel, játékkal. Bármilyen téma ja-
vas latot vagy program- ötletet szívesen 
veszünk, jelezzétek bátran!

Programjainkról bővebben a www.baba -
klubvelence.hu oldalon olvashattok. Olda-
lun kon hasznos tippeket találhattok a Kará-
csonyi készülődésre is.

Továbbra is Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt, régi és új tagunkat össze jö ve-
teleinken csütörtökönként 9.00-12.00-ig a 
Kacagó Játszóházban.

Kérdés esetén keressetek, hívjatok, a 
következő elérhetőségen:

Boldog Békés 
Ünnepeket!

Málics-Talabér Veronika
06/20/570-5876 • vtalaber@vipmail.hu

Polgármesteri Hivatal lett a 

Tanácsházából

Kedves Kismamák, Anyukák, 

Babák, és Totyogók!
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Felelős kiadó: Velence Város Polgármesteri Hivatala • A szerkesztőbizottság címe: 2481 Velence, Tópart u.26. • 
tel.: 06 22/589-402    e-mail: hivatal@velence.hu • Felelős szerkesztő: Nagyné Závodi Klára telefon: 06 20/5549195  e-mail: nzklara@gmail.com • 

Fotók: Nagy Máté • Nyomdai kivitelezés: Visit Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. 1047 Budapest, Baross u. 5/a e-mail: nyomda@visitpress.hu

A Velencei Híradó hirdetési árai (2014):

Kérjük, hirdetési szándékát jelezze a  penzugy@velence.hu  címen, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban Karaniczné 
Fodor Évánál.

Méret (oldal, mm) bruttó ár Ft/hó borító hátsó     borító belső
1/1 175 × 238 24.000.-  56.000.-         38.400.-
1/2 180 × 120 12.000.- 28.000.-         19.200.-
1/4 87,5 × 120 6000.- 14.000.-           9600.-
1/8 87,5 × 57 3000.- 7000.-           4800.-

1/16 57 × 44 1600.- 3600.-           2600.-

EGÉSZ ÉVBEN VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!  
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS • ELŐFIZETÉSES MENÜ

AKCIÓK!

WWW.KORZOETTEREMPIZZERIA.HU/MENU

Asztalfoglalás, rendelés felvétel: +36 (20) 663-1910

Az alábbi oldalon megtalálható december ajánlatunk
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Hajgyógyászat Biofodrászat

Velence Korzó Szalonunkban
Kozmetika   Csontkovács  Masszázs

Pedikűr   Manikűr    Műköröm

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

www.biohajklinika.hu

Bejelentkezés:

06 20/323-7254, 06 20/476-4327

Levendula gyógynövény szaküzlet

nyílt a Velence Korzó üzletsorán!

Nyitva: minden nap 

9.00-12.00 és 15.00-20.00

Gyógyteák, gyógyhatású termékek, vitaminok, 

gyógyászati eszközök, kényelmi papucsok, cipők

06 30/489-5502

Teljes körű víz- és 

csatornaszerelés
-Külső és belső víz- és szennyvízvezetékek kiépítése javítása, cseréje

-Csőtörés javítása, hibaelhárítás, ázások megszűntetése

-Vizesblokk felújítása és átalakítása tervezéssel,

anyagbeszerzéssel, burkolással is

-Épített zuhany készítése

-Zuhanytálcák és kabinok telepítése, összeszerelése

-WC-k, tartályok, csapok, szifonok javítása, cseréje

-Bojler vízkőtelenítése, javítás, csere

-Mosogató- és mosógépek bekötése

-Vízóra kiépítés

-Műanyag vízóraaknák telepítése

-Ivóvíz- és csatornabekötés, locsoló mérőhely

kialakítása, tervezéssel, vízművek felé teljes ügyintézéssel.

Kovács Tamás

06 / 20/426-0261

kovacsvizszer@postafi ok.hu


