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Építészeti ötletpályázatot hirdetett egy új kilátó terveinek elké- 
 szítésére a Velencei-tó és Térsége, a Váli-völgy, Vértes Térségi 
 Fejlesztési Tanács és a VADEX Mezőföld Erdő- és Vadgazdál-

kodási Zrt. - jelentette be a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára 
a Bence-hegyen megtartott sajtótájékoztatón 2014. december 18-án. 

L. Simon László elmondta, hogy a pályázat beadásának rövid határ-
idejét (február 16.) a jövő évre tervezett megvalósítás indokolja. Hoz-
zátette: egymillió forint összdíjazású a nyílt ötletpályázat, a szakmai 
bíráló bizottság az első helyezettnek 500 ezer, a másodiknak 300 ezer, 
míg a harmadiknak 200 ezer forintot ad.

Hangsúlyozta: az első három pályaműből választják ki a megépí-
tendő kilátót, a leendő építménynek pedig alkalmasnak kell lennie 
arra, hogy a Velencei-tó új szimbóluma legyen. Megjegyezte, hogy a 
bizottság döntése után kiállításon mutatják meg a pályaműveket.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy korábban volt már két terv-
pályázat a Bence-hegyi kilátóra, de a mostani a megvalósulás esélyével 
kecsegtet. A Vadex jövő évi költségvetése terhére igen jelentős forrást 
elkülönített ehhez, és reményei szerint a kormány további forrásokat 
biztosít a kilátó jövő évi megépítéséhez. Kiemelte, hogy a Velencei-tó 
melletti Bence-hegyen 1965-ben állították fel azt az egykori olajfúró 
toronyból készített kilátót, amely évtizedekig szolgálta a tó környékén 
élőket és az oda látogatókat. Az M7-es autópálya mellett álló tornyot 
több mint egy évtizeddel ezelőtt lezárták, majd lebontották, így a Ve-
lencei-tó környéke szegényebb lett egy olyan kilátóval, ahonnan jó 
időben az egész tavat és térségét be lehetett látni.

L. Simon László reményét fejezte ki, hogy a tervek valóra válnak és 
a korábbi kilátó felállításának 50. évfordulóján már egy új kilátó áll a 
helyén.

Majoros Gábor, a Vadex Zrt. vezérigazgatója jelezte, hogy a bíráló-

bizottság elnöke L. Simon László lesz. A bizottság tagja lesz Majoros 
Gáboron kívül Bitay Márton Örs, a Földművelésügyi Minisztérium 
állami földekért felelős államtitkára, Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség 
építészeti és építésügyi helyettes államtitkára, Koszti András Velence 
polgármestere, Igari Antal Fejér megyei főépítész, Péter Ágnes szob-
rász, valamint Zoboki Gábor építész. A vezérigazgató megjegyezte, 
hogy a tájba illő és a tóhoz illeszkedő alkotásokat várnak.

Koszti András Zoltán, Velence polgármestere kiemelte: régi álma a 
városnak a kilátó megvalósítása. Jelezte, hogy az önkormányzat tulaj-
donában van a terület, és az építési szabályzat is lehetővé teszi a kilátó 
megépítését.

A sajtóanyag szerint a 210 méter magas Bence-hegyen felállítandó 
kilátónak alkalmasnak kell lennie turistacsoportok, kiránduló osztá-
lyok (30-50 fő) egyidejű befogadására.(mti)

Építészeti ötletpályázatot 
hirdettek az új velencei kilátó 
elkészítéséhez

L. Simon László
államtitkár

Majoros Gábor, 
a Vadex Zrt. 
vezérigazgatója
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Várjuk javaslataikat!

Új év, új tervekkel

Városunkban  változásokat éltünk és 
élünk meg.  Olyan esztendő köszön-
tött ránk, ami a bizakodás és a jövő-

be vetett hit mellett sok feladatot, kitartást, és 
mindenekelőtt új látásmód szükségletét vetíti 
elénk. Ha igazodni kívánunk  a kor elvárása-
ihoz, nyitottabb, ügyfélközpontú és jól szer-
vezett hivatali rendszert kell biztosítanunk. 
Az előttünk álló hónapokban a hivatal dolgo-
zóival, és  a képviselőkkel együtt igyekszünk 
mindent megtenni annak érdekében, hogy 
Ön, kedves velencei olvasóm, csak a válto-
zások előnyeit érezze, és szívesen keresse fel 
a Polgármesteri Hivatalt, illetve a képvise-
lő-testület üléseit.  

Az ünnepi időszakban átélt közösségi 
programok, az adventi gyertyagyújtások, a 
városi karácsony jó találkozási lehetőséget 
jelentettek számomra. Ismerkedhettem, be-
szélgethettem Önökkel. Köszönöm a sok 
bíztatást, a jókívánságokat!   Nagy szükségem 
lesz ezekre a következő években.  Örömmel 
tájékoztatom városunk lakosságát arról, hogy 
dr. Korossy Csaba személyében  új jegyző 

kezdte meg tevékenységét  2015. januárjától 
Velencén. Nadapi lakosként ismeri lakóhe-
lyünket és környékét, nagy tudással és jelen-
tős, központi közigazgatási  területen szerzett  
tapasztalatokkal  segít majd bennünket.  A 
város minden lakója nevében kívánok jövő-
beni munkájához jó egészséget, kitartást és 
nem utolsó sorban töretlen optimizmust! Az 
örömhírek sorát folytatnám: sok évi tervez-
getés és várakozás után hamarosan új kilátója 
lehet a Velencei-tónak a Bence-hegy csúcsán.   
A részletekről már olvashattak az előző olda-
lon, az ötletpályázat kiírását megtekinthetik 
honlapunkon. (www.velence.hu) 

Boldog, békés, építő új évet, 
fejlődést és derűt kívánok 

városunknak és lakosainak!
Koszti András polgármester        

,,Kinyitjuk a könyvet. 
A lapok üresek. 

Magunk írjuk a szavakat. 
A könyv címe ,,Lehetőség”, 

és az első fejezete 
,,Újév”.” 

 (Edith Pierce)  

Velence Önkormányzata 1992-ben
,,Velencéért Emlékérmet”  

alapított azzal a szándékkal, hogy a helyi közösség szolgálatában  
kiemelkedő érdemeket szerzett személyt/szervezetet méltó  

elismerésben részesíthesse.
Az idei évben is Március 15. megünneplése alkalmával

szándékozik az Önkormányzat Emlékérmet adományozni
az Állampolgárok javaslattétele, majd a Képviselő-testület

döntése alapján az arra érdemesnek talált személynek/közösségnek.

Felkérjük tehát a lakosságot, hogy a ,,Velencéért Emlékérem”  
odaítélésére tegyenek javaslatot!

A írásbeli javaslatban röviden értékelni kell a személy vagy szervezet  
közéleti szerepét, a közösség életében kifejtett  

kiemelkedő tevékenységét. 
A javaslatot kérjük a

Polgármesteri Hivatalban leadni 2015. február 16-ig.

Képviselő-testület

Velence Város  
Képviselő-testületének  

következő ülése:
Február 19.
1.)  Jelentés a lejárt határidejű határoza-

tok végrehajtásáról 
Előadó: Koszti András polgármester

2.)  2015. évi költségvetés jóváhagyása 
Előadó: Koszti András polgármester

3.)  Civil szervezetek pénzügyi támogatá-
sára pályázati kiírás 
Előadó: Koszti András polgármester

4.)  Egyebek 
Március 15-i ünnepség előkészítése

Tájékoztatásul: 
Tájékoztató az átadott hatáskörökben 
ellátott feladatokról
Közmeghallgatás:  
a 2015. évi költségvetés témájában
Zárt ülés:  
Velencéért Emlékérem odaítélése
Tisztelettel várjuk az érdeklődőket.

Képviselő-testület
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A képviselő-testület hírei

Velence Város Képviselő-testületé-
nek decemberi ülésén  jelen vol-
tak: Koszti András polgármester, 

dr. Sirák András alpolgármester, dr. Sirák 
Andrásné, Fésűs Attila, Juhász Gyula, Mar-
tinovszky József, Szabó Attila, Szabó György, 
Új Roland képviselők. A  törvényességet Sze-
lei Andrea aljegyző biztosította.  Koszti And-
rás polgármester üdvözölte a megjelenteket, 
és rövid tájékoztatást adott a Bence-hegyi ki-
látó tervezésére kiírt ötletpályázatról. A na-
pirendi pontok egyhangú elfogadását köve-
tően, a  lejárt határidejű határozatok kapcsán 
dr. Sirák Andrásné képviselő javasolta, hogy 
a pusztaszabolcsi iskola helyett a kápolnás-
nyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 
Gimnázium szerepeljen a velencei gyerekek 
oktatásának alternatívájaként, kezdjék meg a 
szomszédos önkormányzattal  az ezzel kap-
csolatos egyeztetéseket.  Javasolta továbbá, 
hogy minden érvényben lévő szerződést te-
kintsenek át mielőbb. A polgármester jelez-
te, az önkormányzat teljes átvilágítása várha-
tó a közeljövőben, a  vizsgálat  a  részlete-
kig feltár majd minden korrekcióra szoruló 
problémát. 

A lejárt határidejű rendeleteket, valamint 
a 2014-es költségvetési rendelet módosításá-
nak javaslatát a testület  egyhangúlag  támo-
gatta. A képviselő-testület 2015. évi munka-
tervével kapcsolatosan Koszti András polgár-

mester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy 
minden érintett partnerrel  egyeztettek.

A karácsonyi igazgatási szünet, a Rohr 
utcabútor K�. kérelme, valamint  a G-T K�.  
részlet�zetési kérelmének jóváhagyása is 
egyezett a teljes testület véleményével. Elfo-
gadta a képviselő-testület a belső ellenőrzés-
ről  szóló tervet. A Velencei Híradó nyomdai 
kiadására a beérkezett pályázatokból a Gra�t 
Pencil K�.-t választotta ki a testület, fenn-
tartva annak lehetőségét, hogy amennyiben 
a kiválasztott nyomda nem teljesítené a szer-
ződésben meghatározott kötelezettségeit, a 
következő ajánlattevő, a Visit K�. kaphat a 
munkára megbízást.  Egyhangúlag döntött 
a testület a Velencei-tó Környéki Többcélú  
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 
XII. számú módosításáról, árajánlat bekéré-
séről pályázat�gyelő cégek részéről, a KDTV 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati Tár-
suláshoz csatlakozó új tagokról. Fontos dön-
tés született az Önkormányzat jogi képvise-
letével kapcsolatosan, új ügyvédi irodával 
történő szerződés aláírására hatalmazta fel a 
polgármestert a testület. A jogi képviseletek 
racionalizálásával az önkormányzat megkö-
zelítően 6 millió forintos megtakarítást hajt 
végre. A pénzügyi bizottság szerződéssel 
kapcsolatos módosító javaslatait a testület 
egyhangúlag támogatta. A módosító javas-
latok a polgármester és a testület, valamint 

rajtuk keresztül Velence lakosainak érdekeit 
hivatottak védeni.  Két nagy értékű ingatlan 
önkormányzati tulajdonba kerülésének kez-
deményezéséről is egyetértő döntés született: 
a volt ÁSZ üdülő, valamint a volt Agrokomp-
lex (Larus) ingatlanok térítésmentes önkor-
mányzati tulajdonba kerülését érinti. Az Ál-
lami Számvevőszék 2011. évi ellenőrzésében 
meghatározott intézkedések teljesítéséről 
szóló utóellenőrzéssel kapcsolatos feladatok 
végrehajtásához a testület a határidő 6 hó-
napos meghosszabbítását kérelmezi az elle-
nőrző hatóságnál. Egy velencei lakos a Cserje 
utca területén található kerékpárút veszélyes 
szakaszára hívta fel a testület �gyelmét, jelez-
te a közvilágítás elégtelenségét, valamint a te-
rületen kialakult vízelvezetési anomáliákkal 
kapcsolatosan kért segítséget.  

Panaszolta a Velence-fürdői kikötő állapo-
tát.  Koszti András polgármester válaszában 
jelezte, az illetékeseknél mielőbbi javítást 
szorgalmaz. A testületi ülés ezután zárt ülés-
sel folytatódott, az Arany János Tehetséggon-
dozó Program elvi támogatásáról döntöttek a 
képviselők. (a szerk.)

Az ülésről készült jegyzőkönyv, a testü-
let határozatai megtalálhatóak a 

www.velence.hu 
honlapon, illetve a Városi Könyvtárban.
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A törvények és a lakosok 
szolgálatában Velencén

Dr. Korossy Csaba az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem Állam- és Jog-
tudományi Karán végzett, jogász 

szakon,  ösztöndíjasként  Münchenben, a  
Ludwig – Maximilians - Universitat ,Juris-
tische Fakultat  képzésén  vett részt. 2005. 
júniusában közigazgatási szakvizsgát tett.  A 
közigazgatás több területén is  tevékenyke-
dett, az elmúlt években  a Nemzeti Adó-  és 
Vámhivatal  Központi Hivatalában töltött be 
vezető  pozíciókat. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Adó- 
és Vámigazgatási Főosztályának helyettes 
vezetőjeként  értesült  a Velence Város Ön-
kormányzata által meghirdetett jegyzői állás-
helyről, melyet Velencei-tó környéki állandó 
lakosként meg is pályázott.

Sikeres pályázata után 2015. január első 
napjaitól  ő segíti Koszti András polgármes-
tert a hivatal irányításában. 

,,Teljes mértékben  tisztában  vagyok azzal, 
hogy a jegyzői munkakör rendkívül széleskö-
rű és összetett. A jegyző alapvetően az egész 
önkormányzat és intézményei törvényes és 
eredményes munkájáért felel. Feladatát a köz 
szolgálatában, hatékonyan kell megoldania, 

megfelelő lojalitás és fegyelmezettség mellett.  
Olyan szervezetrendszert kell működtetni, 
amelyben a személyi állomány megfelelő 
készségekkel, a munkára (a köz ügyeinek 
intézésére) összpontosítva, egy csapatként, 
eredményesen végzi feladatait.

Célom tehát az előrevivő – kizárólag a 
szükséges mértékű – változtatások megvaló-
sítása, és az elmúlt időszakok esetleges hibá-
inak, hiányosságainak mielőbbi felszámolása 
annak érdekében, hogy teljes erőnket a jövő-

be vethessük. Velence Város jó hírnevének 
öregbítése közös összefogással, és ezen belül 
a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozó-
jának személyes tehetségével, lelkesedésével 
és elkötelezett munkájával együtt lehetséges.” 
– írta egyebek mellett pályázati programjá-
nak összefoglalásában.

Településünk új jegyzőjének Velence la-
kossága nevében jó munkát kívánunk!

A Velencei Híradó szerkesztősége

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötött:
2014. december 6-án
Budai Balázs – dr. Törőcsik Orsolya Etelka
Gratulálunk! 
Egri Andorné, Balogh Erika, 
Máthay Erzsébet anyakönyvvezetők

– l –

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság referense, dr. Szatmári 
Éva ügyfélfogadására időpontot egyeztethet a 06 20/562-
9619-es számon.

További információk a www.velence.hu oldalon talál-
hatóak.

– l –

Felhívjuk tisztelt Olvasóink � gyelmét, hogy a januári 
újságban található rendelési idők, közérdekű információk  
terveink szerint nem kerülnek minden hónapban megje-
lenésre. Az  esetleges változásokról  természetesen tájé-
koztatjuk Olvasóinkat, de a jelenlegi lapszám megőrzése 
ajánlott, hogy a jövőben  mindig kéznél  legyenek a fon-
tos elérhetőségek. Szíves � gyelmükbe ajánljuk városunk 
honlapját (www.velence.hu), itt  az aktuális információk 
mellett minden programról sok fotóval  is  találkozhatnak

– l –

Köszönet!

Magam és a Képviselő-testület nevében ezúton kö-
szönöm meg a Baptista Szeretetszolgálat által 200 000 Ft 
értékben felajánlott tűzifát. A felajánlás eredményeként 
15 velencei család/egyedülálló számára válhatott köny-
nyebbé a fűtés a leghidegebb hetekben, hónapokban

Koszti András polgármesterH
ír

e
in

k
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 23/2014.(XII.30.) önkormányzati 

rendelete

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 3/2014.(III.03.)

önkormányzati rendelet módosításáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésé-
ben, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott fel-
adatkörében eljárva Velence Város Önkormányzat 2014. évi költség-
vetéséről szóló 3/2014.(III.03) önkormányzati rendelet módosításáról 
a következőket rendeli el: 

1. §. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.
(III.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban „R”) 3. § (1) bekez-
dése helyébe a következő rendelkezés lép: 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési be-
vételeinek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bon-
tását e rendelet 1.-2. melléklete alapján

a.)  tárgyévi költségvetési bevételét 2.754.471 eFt-ban 
aa)  működési bevételét: 1.056.903 eFt-ban 

működési célú támogatások  
  ÁHT-on belülre 459.516 eFt-ban 
közhatalmi bevételek 302.103 eFt-ban 
működési bevételek 235.915 eFt-ban 
működési célú átvett pénzeszközök 22.871 eFt-ban

  ab)  felhalmozási bevételét 804.425 eFt-ban 
felhalmozási célú támogatások  
  ÁHT-on belülről 790.630 eFt-ban 
felhalmozási bevételek 38 eFt-ban 
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13.757 eFt-ban

  ac) �nanszírozási bevétel: 893.143 eFt-ban

b)  tárgyévi költségvetési kiadás 2.754.471 eFt-ban 

ba)  működési kiadások 986.064 eFt-ban 
személyi juttatások 254.612 eFt-ban 
munkaadót terhelő járulékok 70.180 eFt-ban 
dologi jellegű kiadás  356.949 eFt-ban 
ellátottak pénzbeni juttatásai 35.800 eFt-ban 
egyéb működési célú támogatások 268.523 eFt-ban

   ebből kötött felhasználású tartalék  78.653 eFt-ban

  bb)  felhalmozási kiadások 1.446.182 eFt-ban 
beruházások 1.143.733 eFt-ban 
felújítások 157.922 eFt-ban 
egyéb felhalmozási célú kiadások 144.493 eFt-ban 
egyéb kiadás 34 eFt-ban

c)  �nanszírozási kiadások 322.259 eFt-ban 
összegbe állapítja meg.

d)  költségvetési hiányát 570.918 eFt-ban 
da.) működési költségvetési többlete  70.839 eFt-ban 
db.) felhalmozási költségvetési hiányát 641.757 eFt-ban 

e)  előző év felhasználható tervezett  
pénzmaradványát 170.028 eFt-ban,

  ea.)  d.) pontból a költségvetési hiány  
belső �nanszírozását szolgáló (tervezett)  
pénzmaradvány  170.028 eFt-ban,

  eb.)  d.) pontból a költségvetési hiány  
külső �nanszírozását szolgáló tervezett  
hitel felvétel 400.722 eFt-ban

  ec.)  d.) pontból a költségvetési hiány  
egyéb �nanszírozása 168 eFt-ban

összegben állapítja meg.

2. §. E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

 Koszti András sk. Szelei Andrea sk.
 polgármester aljegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 

Velence, 2014. december 30.

  Szelei Andrea sk.
  aljegyző

Velencén a Dévér u. 10. szám alatt megépített háztartá-
si méretű szélerőmű bontását a Székesfehérvári Műszaki 
és Mérésügyi Biztonsági Hatóság elrendelte, mert az épít-
mény magassága 11 méterrel meghaladta a hatályos Helyi 
Építési Szabályzatban megengedett 4,5 métert, valamint az 
ingatlan  kis mérete miatt nem volt lehetőség a 15 méteres 
biztonsági övezet kialakítására.

A peres eljárás végén  meghozott  határozatnak  megfe-
lelően   a  szélerőművet a hatóságok  2014. december 3-án 
elbontották. (a szerk.)
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-
testületének  21/2014.(X.28.) önkormányzati 

rendelete

Velence Város Önkormányzat Szervezeti  
és Működési Szabályzatáról szóló  

18/2014.(VII.21.) önkormányzati rendelet  
módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Velence Város 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. 
(VII.21.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § Velence Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 18/2014. (VII.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiak-
ban: SzMSz) 53. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendel-
kezés lép:

„a)  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjainak száma ösz-
szesen 5 fő, melyből 3 fő települési képviselő, 2 fő külső tag.”

2. § Az SzMSz 53. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„b)  Szociális és Humánerőforrás Bizottság tagjainak száma össze-
sen 5 fő, melyből 3 fő települési képviselő, 2 fő külső tag.”

3. § Az SzMSz 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

4. § Az SzMSz 9. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés 
lép: „A Képviselő-testület lehetőség szerint csütörtöki napon, 17.00 
órai kezdettel tartja rendes üléseit.”

5. § Az SzMSz 49. § kiegészül a (4) bekezdéssel, az alábbi tartalom-
mal: „A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározotton túl 
további 1 fő nem képviselő-testületi tag alpolgármestert választ.” 

6.§ Az SzMSz 15. § (1) bekezdés kiegészül az alábbiakkal: „A kép-
viselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a Járási Hi-
vatalvezetőt.”

7. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 Koszti András sk. dr. Papp Gyula Gábor sk.
 polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 

Velence, 2014. október 28.

 dr. Papp Gyula Gábor sk.
 címzetes főjegyző 

Néptánc Velencén
A velencei Regélő Hagyományőrző 

Egyesület szeretettel vár új érdeklődőket 
néptánc csoportjába!

Aki szereti a néptáncot, jöjjön egyedül, 
párban, vagy családostól! 

Tapasztalattal vagy teljesen kezdőként is! 
A foglalkozásokat 

Gál Dávid táncház-vezető tartja.

Helye: 
Velence, Közösségi Ház, Iskola u. 4.

Következő tánc: 
Február 6. péntek, este 18.00-20.00 óráig

Keressék a szervezőt: 
Balázs Imre  20/348- 5721

 bbimi@freestart.hu
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Szentmihályi Szabó Péter író, költő, műfordító egyike volt azok-
nak, akik a Honvédelemért Kitüntető Cím első fokozatát kapták. 
„Ha nem is fegyverrel, de szóval úgy érzem, egész életemben a 

hazát szolgáltam, és remélem, még fogom is egy darabig” – mondta a 
díj átvételekor, egy évvel ezelőtt, 2014. január 22-én, a magyar kultúra 
napján. „Mindig igyekeztem verseimben, publicisztikáimban, regé-
nyeimben a magyar hazaszeretet nagy példaképeinek emléket állítani. 
Úgy gondolom, hogy a magyar kultúra szerves része a magyar hadtör-
ténet is, amelyet folyamatosan tanulmányozok is.” (mti)

A magyar kultúra napja – 
január 22. 

A kézirat tanúsága sze-
rint  Kölcsey Ferenc 1823-
ban e napon fejezte be a 
Himnusz megírását.  En-
nek emlékére 1989-től ja-
nuár 22-én ünnepeljük a 
magyar kultúra napját. 

A magyarság itthon, a 
határokon túl és szerte a 
világban megemlékezik a 
magyar kulturális értékek-
ről. Díjakat adnak át, kon-
certeket rendeznek, iro-
dalmi esteket és színházi 
előadásokat tartanak. 

Az utolsó írás (Magyar Hírlap 2014. 10.20.)

Az ima és a hit ereje évezredek óta segíti át a vallásos embereket a 
nehéz idősz a kokon

Szentmihályi Szabó Péter 
,,Az elmúlt hetekben több ezren imádkoztak gyógyulásomért, ima-

láncokat alkotva, emellett rengeteg jobbulást remélő levelet kaptam, 
melyeket ezúton is köszönök kedves olvasóimnak. Míg nekem erős a 
hitem, és elfogadom Isten akaratát, a híreket olvasva nem igazán ér-
tem, miben bíznak a szocialisták, de decemberben majd kiderül, ismét 
megújulást terveznek, az alakításuk azonban egyáltalán nem színészi, 
inkább ripacshoz méltó, mert a díszleteket és a társulatot lehet ugyan 
cserélni, de az előadás ugyanolyan gyenge maradt. Az Amerikából ki-
tiltott vagy kitiltani vélt kormányközeliek kapcsán felhördült a balol-
dali sajtó, különböző névtelen forrásokra hivatkozva sorra gyártják az 
összeesküvés-elméleteket, szokás szerint kéjesen és betegesen fantázi-
álva arról, hogy mi is történhetett. Ha a balliberális oldalnak valóban 
fontos lenne Magyarország sorsa és jövője, akkor nem a külföldi és 
európai parlamenti barátoknál próbálna könyörögni, hogy segítsenek, 
nem semmitmondó nyilatkozatokat adnának ki nap mint nap, hanem 
megpróbálnának aktívan segíteni abban a kormányzó pártnak, hogy 
Magyarország haladjon tovább a megkezdett úton. Sajnos a mentali-
tásuk nem változik, nem értik azt, aki építkezik, mert csak rombolni 
tudnak. Nekünk szerencsére van hitünk, nekik meg marad a bolha-
cirkusz” http://magyarhirlap.hu/cikk/7806/Sarkosan_fogalmazva#st-
hash.WZ67mzmT.dpuf/

l



VELENCEI HÍRADÓ
9www.velence.hu

2014. október 20-án óriási veszteség érte hazánkat. 69 évesen – 
békességben elfogadva Isten akaratát – elhunyt kortárs irodalmunk 
egyik jelessége, Szentmihályi Szabó Péter. Temetése november 17-én 
történt a Szervita-téri Szt. Anna templomban. Családtagjain kívül szá-
mos barátja, tisztelője is részt vett a szertartáson. Miniszterelnökünk, 
Orbán Viktor mellett több kormánytag is jelen volt.

Életútjának ismertetése meghaladná lapunk terjedelmét, így csu-
pán címszavakban: a 16 éves pannonhalmi bencés diák ’56-os meg-
emlékezést szervez, részt vesz a szamizdat (kommunizmusban tiltott) 
irodalom terjesztésében. Kirúgják az ország összes középiskolájából. 
Kétkezi munkás, majd szakérettségi, 1969.-ben végez az ELTE ma-
gyar-angol szakán. Tanár, majd egyetemi oktató, szerkesztő, főszer-
kesztő, sikeres író, költő, műfordító, a József Attila-díj birtokosa.

Írói tehetségét édesanyjától, a ’45 után műveiben indexre tett (cen-
zúrával letiltott) Szentmihályiné Szabó Máriától, az addig igen olva-
sott, történelmi regényeiben kidomborodóan kálvinista ihletésű híres 
regényírótól örökölhette. Szentmihályi munkásságát terjedelmi okok-
ból itt ugyancsak nem taglalhatjuk. Dióhéjban csak annyit, hogy több 
mint ötven kötete jelent meg, ezek zömét több nyelvre is lefordították. 
Hasonlószámú műfordítása szintén nagy elfogadottságnak örvend. 
Több ezer újságcikkének, tanulmányainak a feldolgozása még a jövő 
irodalomtörténészeire vár.

Kötetnyi tanulmány foglalkozik azzal, hogy mi lehet az oka a köl-
tők jövőbelátásának. A versíráshoz elengedhetetlenül szükséges ihle-
tet egy szellemi lény, a múzsa hozza, vagy az maga egy isteni sugallat? 
Mi keresztények, illetve keresztyének az utóbbiban hiszünk. Ebben 
hiszünk, főleg abban az esetben, amikor a poéta lelkében megszülető, 
zenei hangokat felülmúló csodálatos szavak miértünk, az emberekért, 
vagy hazánkért szólnak. Kérem, olvassuk lassan, tagoltan a költőóri-
ás szavait; egy évtizeddel hamarabb felismerte a pénz lélekromboló 
– egyre szorosabbra vont – csapdáját. Előbb felébredt csipkerózsikai 
álmából a fondorlattal cseppnyire zsugorított hazánk, de bátor pél-
dánkon okulva, ma már egyre terjedőbben, mind több ország küzd az 
egységes, az igazságos teherviselésért. A „pénzügyi háttérhatalmak”: 
a bankok, a multik túlkapásai ellen. Küzd az emberekért, a minden 
embert megillető békés – bankoknak nem kiszolgáltatott – életért. Hi-
szem, hogy ebben Szentmihályi Szabó Péter alábbi intrikus, szatirikus, 
ugyanakkor forradalmi hangú versének is szerepe van.

Mintha nem is ugyanannak a költőnek tolla rótta volna korunk 
talán legszebb – ugyancsak itt közölt – lírikus költeményét ,,KÖSZÖ-
NÖM” címmel. A forradalmi pattogó verssorok után a lágyan omló 
szavak… Csodálatos!  Igen, ő volt Szentmihályi Szabó Péter.

Nyugodjék békében.
Solymosy József

Köszönöm, Uram, ezt a halk zenét,  
az éjszakai friss levegőt, a csendet,  

köszönöm, bárhogyan is – az életemet.  
Tanú lehettem a végtelen egyetlen röpke pillanatában:  

kipillanthattam a gyorsvonat ablakain.  
 

Köszönöm, hogy éltem.  
A füveket, madarakat,  
a folyókat, tengereket,  

testvér-embereket és testvér-könyveket,  
a templomokat és menedékhelyeket.  

 

Köszönöm a Helyet és az Időt.  
Köszönöm, hogy engedtél vétkezni ellened,  

próbaidőre bocsátottál, s látod,  
a nevedben énekelek.  

Köszönöm, bárhogyan is – az életemet.  
Köszönöm anyámat, apámat,  
feleségemet, gyermekeimet,  
barátaimat, ellenségeimet,  

köszönöm, hogy most is Veled lehetek.  
Látod, Neked énekelek.  

Köszönöm, bárhogyan is – az életemet.

POÉTA = PRÓFÉTA ?

Térdre, magyar! 
Megfojtanak, megfojtanak, 

kígyóznak, mint a szennypatak, 
sziszegve szólnak szép szavak: 
hiszen szabad vagy, ó, szabad! 

Te választottál engemet, 
te bamba, arctalan tömeg, 

elszívom lassan életed, 
nem lesz házad, se gyermeked, 
nem lesz hazád, nem lesz hited, 

minden szavamat elhiszed, 
mindenhol szózatom sziszeg. 

Imádd a hűvös bankokat, 
ott intézik a sorsodat, 

ne vidd vásárra bőrödet, 
kerüld a puskás őröket, 

szemétdomb város ez: a tiéd, 
tiéd az összegyűlt szemét,

a villánk kőfala, a svájci bankbetét 
érted van, s téged véd, cseléd, 
ha már kihalt a nagy család, 
ha már éhenhalt jó anyád, 

ha nincs honod, se otthonod, 
ha már szökésed fontolod, 
sziszegve szól, ki jót akar: 

fuss, merre látsz, szegény magyar! 
Ellopnak minden ünnepet, 

ők adnak mindennek nevet, 
egymást ezért kitüntetik, 

hát áruló, ki tüntet itt, 
ki másról másként szólni mer, 
nem elvtárs és nem is haver, 

akit riaszt a pénz szaga, 
bizony, nem jó demokrata! 
Hóhéroddal ne alkudozz, 
kirablódnál ne tiltakozz, 
majd eltakar a pesti kosz, 

megszoktad már, megszökni rossz, 
nyugodj meg hát, Pető� népe, 

és térdre, magyar, térdre, térdre! 

Köszönöm

Szentmihályi Szabó Péter
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A Polgárőrség hírei

December hónapban a Polgárőrség 
13 alkalommal, 256 órában teljesített 
szolgálatot 3 nő és 21 férfi tagjával a 
közbiztonság érdekében. 64 órában 
a Rendőrséggel együttműködve tevé
kenykedtek. 
A Szilveszteri Pezsgőfutás programján 
8 fő biztosította a program zavartalan 
lebonyolítását.
Továbbra is várják új tagok jelentkezé 
sét a Velencei Polgárőrségbe. 
Jelentkezni lehet: Fehér István elnök 
30/9270422, hivatal@velence.hu

Várjuk támogatásukat!

Velence Város Önkormányzata folytatja 
a város virágosításának hagyományát. 
Közösen, a lakossággal együtt szépítjük 
majd városunkat évelő növényekkel, 
egynyári virágokkal. 
Ha Ön magán sze mély ként vagy vál lal
kozóként anyagilag, illetve növé nyek
kel támogatná tele pü lésünk szépítését, 
kérjük jelezze szán dékát a 

hivatal@velence.hu
címen, illetve személyesen  a Polgár
mes teri Hivatalban.

Szakorvosi Rendelőintézet:

Az Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tár Közép-dunántúli Területi Hivatala Ár-
támogatási és Finanszírozási Osztályával, 
valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Szé-
kesfehérvári, Abai, Enyingi, Gárdonyi Kis-
térségi Népegészségügyi Intézetével zajlott 
egyeztetés eredményeként az elmúlt év végén 
több szakrendelés rendelési idejében változ-
tatás, pontosítás történt. Rendelőintézetünk 
szakrendelői beosztása mellékelten részlete-
sen tartalmazza a rendelési időket.

Belgyógyászati pro�lú szakrendeléseink 
közül Dr. Gajdán László főorvos rendelésén a 
máj- és epeproblémák mellett a gyomor-bél-
rendszer rendellenes működése miatt jelent-
kező betegeket is fogadjuk. Dr. Németh Csilla 
főorvos Egyesült Államokbeli tanulmányútja 
miatt endokrinológiai szakrendelésünk át-
menetileg szünetel.

Dr. Lukács György sebész, plasztikai 
sebész főorvos szeptemberben váratlan, sú-
lyos megbetegedésben elhunyt. Főorvos úr 
személyében Rendelőintézetünk kollektívája 
kiváló kollégát veszített el. Emlékét tisztelet-
tel megőrizzük. Dr. Lukács György főorvos 
úr szakrendelését Dr. Jaskó Róbert adjunktus 
vette át. Sebészeti szakrendelőnk alkalmas 
minden olyan operatív beavatkozás elvég-
zésére, mely az ambuláns sebészeti körben 
szakmailag vállalható.

Dr. Kállay Miklós és Dr. Orosz Gábor 
szülész-nőgyógyász szakorvosok szakren-

delése változatlan időpontban elérhető. Dr. 
Nagy László főorvos szerdai szakrendelése 
átmenetileg szünetel. Terveink szerint ezt a 
szakrendelést a közeljövőben Dr. Szakács 
Szilvia kolleganő veszi át. Dr. Hagymásy 
László szülész-nőgyógyász főorvos szerdán 
délután 16:00-18:00 óra között tartja magán-
rendelését. A magánrendelésre a 20/5575585 
számon lehet előjegyzést kérni.

Gyermek-tüdőgyógyászati szakrendelé-
sünk, szakember-hiány miatt átmenetileg 
szünetel.

A szemészeti szakrendelésen Dr. Láng 
Judit adjunktusnő keddi és pénteki rendelése 
mellett, Dr. Nyirati Adrienn kolleganő csü-
törtökönként rendel.

Bőrgyógyászati szakrendelésünk, átme-
neti szünet után várhatóan január második 
felében újraindul. Dr. Horváth Endre főorvos 
bőrgyógyászati magánrendelése szerdán és 
csütörtökön délután 16:00-18:30 között elér-
hető. A magánrendelésre a 70/3443722 tele-
fonszámon lehet bejelentkezni.

Pszihiátriai szakrendelésünkön Dr. Var-
gha László főorvos hétfői rendelése mellett 
Dr. Serki Márta kolleganő csütörtökön dél-
után elérhető.

Kardiológiai szakrendelésünkön a múlt 
év őszén kialakult hosszú előjegyzési időre 
tekintettel óraszám-átcsoportosítást kezde-
ményeztünk. A hatósági engedélyezési eljá-
rásnak a közeljövőben várható lezárásával 
Dr. Király Anna főorvos rendelési idejét bő-
víteni tudjuk. 

Rendelőintézetünk vezető asszisztense 
2015. január 1-től – Kondor Éva nyugdíjba 
vonulásával – András Tünde lett. 

Szakrendeléseinkről tájékoztatást, illet-
ve előjegyzést a Recepció ad a 22/589-515 
telefonszámon. Előjegyzési időpontot nem-
csak a beutaló-köteles, hanem a beutaló 
nélkül is igénybe vehető szakrendelésekre 
is kérni kell!

Központi Háziorvosi 
Ügyelet:

A velencei központi háziorvosi ügyeleti 
szolgálat működtetését, a Velencei Központi 
Önkormányzati Ügyeleti Társulás döntése 
alapján a Velencei Szakorvosi Rendelőin-

 Tájékoztató a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet 
működéséről

tézetet működtető Velencei-tavi Kistérségi 
Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit 
Kft. végzi Velence, Kápolnásnyék, Páz-
mánd, Pákozd, Sukoró, Vereb és Nadap ön-
kormányzatainak támogatásával. 

Rendelőintézetünk Nappali Kórházi 
blokkjában infúziós kezeléseket végzünk. 
Az infúziós kúrákra beutalást a belgyógyá-
szati, sebészeti ideggyógyászati, szemészeti 
és reumatológiai szakrendelések adnak. Az 
infúziós kúrák OEP támogatás mellett zajla-
nak. A kezeléseket szakmailag dr. Szabó Péter 
belgyógyász-kardiológus főorvos felügyeli. 
Dr. Szabó Péter főorvos belgyógyászati szak-
rendelésre előjegyzés alapján közvetlenül is 
fogad betegeket.

Rendelőintézetünk az illetékes háziorvos 
kollega rendelése alapján, ellátási területün-
kön (Velence, Kápolnásnyék Sukoró, Nadap 
Zichyújfalu, Martonvásár, Pázmánd, Vereb) 
otthoni szakápolási tevékenységet is végez. 
Háziorvosi beutaló birtokában az ottho-
ni szakápolási tevékenységre előjegyzést a 
 Recepció és András Tünde vezető asszisz-
tens ad.

Dr. Ferencz Péter ügyvezető 
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Kedves Olvasó !

Érdekli Velence múltja és jövője? Várjuk 
szeretettel a Velencei Helytörténeti Egye-
sületbe! (Találkozhat velünk minden hónap 

első keddjén 17 órakor a kastélyban.)
Az egyesület új civiltörvény szerinti alapszabálya honlapun-

kon megtalálható. (www.helytortenet.eoldal.hu)
Óriási munka előtt állunk: elhatároztuk, hogy összegyűjtjük 

a „ Helyi Értéktárat” Velencén. Ha szeretne ebben  részt venni, 
várjuk  csapatunkba! 

A gyűjtőmunka során számítunk a lakosok segítségére is.

Múzeum  céljára keresünk régi parasztházat !

Ha Önnek, tudomása  van olyan  velencei polgárról, aki régi 
parasztházát múzeum céljára felajánlaná, kérjük, jelezze az Ön-
kormányzatnál, vagy az egyesületnél.

Köszönjük eddigi fotós beszámolóikat, továbbra is számí-
tunk Velencéről, vagy a Velencei-tóról készült képeikre. 

Galambos Györgyné elnök,
 Velencei Helytörténeti Egyesület 

 helytortenet@gmail.com

Pécsiként minden évben lementem Mohácsra, a busójárásra. Az 
első év tapasztalatai után már a legmelegebb és nem a legszebb 
kabátomban. Azóta se tudom, hogy a befagyott Duna közelsé-

ge, vagy valami más, máig titokzatos körülmény miatt, de minden év-
ben farkasordító hideg és napos, szeles idő fogadott. No meg a busók 
zajos kerepelése és kolompolása.

Látványos és félelmetes élmény a busó téltemetés, farsangolás. A 
hagyományosan állati vérrel festett, ijesztő, fűzfa maszkok, a terme-
tes, kifordított bundába öltözött, lábukon bocskort viselő fér�ak kiléte 
természetesen titok. Maszkjaikat tilos levenniük. Társaik, a rongyokba 
öltözött jankelék a felvonulás őrei. Vesszővel csapkodják, vagy liszttel, 
fűrészporral szórják meg azokat, akik túl közel merészkednek a felvo-
nulókhoz. Abban a bizonyos első évben, egy jankele hamut szórt rám. 
Volt, hogy két busó felkapott és egy kicsit futott velem, mielőtt letet-
tek, egy alkalommal pedig felülhettem a szekerükre. Az első ijedtség 
után jókat nevettem a tréfáikon.

A mohácsiak több mint háromszáz éves felvonulása a Riói- és a Ve-
lencei Karnevál különleges rokona, 2009. óta UNESCO világörökség. 
A sokac busótársadalmat több, mint ötszáz busó alkotja. Csoportjaik 
egész évben tartják egymással a kapcsolatot. Maszkjaikat az ügyeseb-

bek maguk faragják, de vannak köztük maszkfaragók, őket nagy tisz-
telet övezi.

Nagyon erős hangulata van, ahogy a busók átkelnek a Dunán, majd 
ijesztő maszkjaikban, ősi eszközeikkel, kolompjaikkal, kereplőikkel 
zajongva, tömegesen átvonulnak a főtérre, ahol máglyát gyújtanak. 
Mindig jókat lehetett enni-inni és, a város több pontján szerveztek 
táncházat, vagy éppen busó lakodalmat. Mindez fergeteges hangulat-
ban zajlott, és nem csodálom, hogy mindettől nemcsak a télnek, ha-
nem az összes gonosz szellemnek is inába száll a bátorsága. Kíváncsi 
vagyok, Velencén hogyan űzik majd el a telet.

 dr. Gerhard-Kotroczó Ágnes
 Sz-Épülő Velencét Környezet – Kultúra Egyesület

Ősi téltemetés és farsangolás – 
emlékeim a mohácsi busójárásról

Ha Önök is szeretnék megismerni a sokac busókat, keressék 
fel az ,,I. Velencei Farsangi Forgatag” programját, február 7-én  
a Velence Korzóban. (A program plakátja a 21. oldalon)
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Decemberi programokról – 
képekben
December 6-án a Nagycsaládosok és Rászoruló Családok Klubjának 
szervezésében igazán gazdag, színes eseménnyé vált a Mikulás láto-
gatása Velencén. Az összegyűjtött adományokból megajándékozták 
a támogatott családok gyermekeit, majd mindenki számára elérhető 
koncert kezdődött Szinetár  Dórával, és tombola Rákóczi Ferenc kon-
ferálásával. A napot az Éger-Dobai duó műsora zárta. A klub ezúton 
köszöni az adományozóknak és a szereplőknek a program megvaló-
sításában nyújtott segítséget.

,,Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek 
és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését.

(Tit 2,13)

dr. Sirák András alpolgármester, Pápai Szabó György tiszteletes és Récsei Norbert plébános

Fekete Zsuzsanna klubvezető és Koszti Szegedi Mónika 
az est sztárvendégével, Szinetár Dórával
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Közös  ünnepi  készülődésre hívták  a TDM 
velencei szervezete és  együttműködő
partnerei  a  város lakosságát minden 
adventi vasárnapon.  A programok az 
adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása 
köré szerveződtek. Főszereplőik  a gyerekek 
voltak, szereplésükért �nom házi sütemé-
nyekkel kínáltak őket  a nyugdíjas klubok 
tagjai, valamint a Családsegítő Szolgálat 
munkatársai.

A Városi Karácsony helyszínét bizto-
sító Zöld liget Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Baptista Általános 
Iskola fenntartójának, vezetőjének, 
a tanulókat felkészítő pedagógusok-
nak, a szereplő gyerekeknek, szüleik-
nek, valamennyi segítőnek  ezúton is 
szeretnénk köszönetet mondani.

Velence Város Önkormányzata
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Velence Város Önkormányzata nevében köszönetemet feje-
zem ki a Meseliget Óvoda vezetőjének és valamennyi dolgozó-
jának a gyerekek felkészítésében nyújtott munkáért az adventi és 
karácsonyi szereplésekre. Köszönjük a szülőknek, hogy segítet-
ték a műsorok megvalósítását.                                                                                                                 

Koszti András polgármester
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December 21-én a velencei katolikus temp-
lomban nemes célért csendült  fel a muzsika.
A Szomor család támogatását segítette min-
den zenész, énekes, valamint az adakozó 
közönség. Köszönet illeti Dobai Istvánt és 
gitáros tanítványait, Buzás Istvánt és énekes 
barátait, a Musica Bella vonósnégyest, Nyiri 
Gellértet és Sirák- Kondorosi Ágnest, vala-
mint a Canoras kamarakórust.

A szervezők: Sz-Épülő Velencét Egyesület, 
Velence Város Önkormányzata, Katolikus 
Egyházközség

Karácsony a Gyermekotthonban

Az Általános Iskola és Gyermekotthon kará-
csonyi ünnepét a besnyői Szironta Együttes és 
az iskola diákjainak közös csengettyűs műso-
ra színesítette.  A meghitt ünnepségre érkező 
vendéget, Koszti András polgármestert nagy 
örömmel fogadták az intézmény tanulói és 
igazgatójuk, Malomvári  Klára.
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Gyerekeknek

Eltelt december, s vele együtt a kará-
csonyi ünnepek mozgalmas időszaka 
is elcsendesedett. Az erdő fehér pihe-

paplanba takaródzott, és egész nap alig moz-
dult valami. A tisztásról azonban egyre-más-
ra sóhajtozás hangjait vitte szét a téli szél.

– Olyan remek az idő, csak ne lennék min-
dig egyedül! – panaszkodott a hóember.

– Csirip! Hogy vagy? – röppent egy kis ve-
réb a hóember tökfödőjéül szolgáló fazékra.

– Irgum és búrgurum! Mit gondolsz, hogy 
csak úgy a kalapomra állsz? Hogy fogok ki-
nézni, ha félrebillented? – támadt rá morco-
san a hóember.

hangzott a hóember újabb sóhaja. De a hang-
ját elnyomta néhány nyuszigyerek kacagása, 
akik futva közeledtek a tisztás felé, gyorsan 
hógolyókat készítettek, és vidám csatába fog-
tak.

– Azonnal hagyjátok abba! Még a végén 
kiveritek az orromat a helyéből! Micsoda 
csúfság lenne, ha a gyönyörű piros orrom 
nélkül kellene mutatkoznom! – ripakodott 
hangosan a kis nyuszikra a hóember.

– De ezt már nem hallgathatom tovább! 
– reccsent az öreg fenyő hangja. – Egyfolytá-
ban azon sopánkodsz, hogy magányos vagy, 
közben meg mindenkit elüldözöl magadtól! 
Nem tudtad, hogy aki barátokat szeretne, 
annak magának is barátságosnak, kedvesnek 
kell lennie? Még hogy a kis veréb elferdítené 
a kalapod? Ugyan már, hiszen olyan aprócs-
ka, hogy meg sem tudná mozdítani. Bezzeg 

ha a rókagyerekek kijöhetnének, ha nem let-
tél volna olyan irigy, és kölcsönadod a seprű-
det, bizonyára szívesen játszanának veled. A 
kis nyuszik meg nagyon vigyáztak volna az 
orrodra, ha szépen megkéred őket, és lehet, 
hogy még szívesen beszélgetnének is veled – 
sorolta egy szuszra a bölcs fenyő.

A hóember csak hallgatott, és nagyon el-
szégyellte magát. Oda fordult az egyik kis 
nyuszihoz, és megkérdezte:

– Elvinnéd a seprűmet rókamamának, 
hogy elseperhesse a vacka elől a havat?

A kis nyuszi szívesen segített. Hamarosan 
ott játszottak valamennyien együtt a tisztá-
son a hóemberrel. Mielőtt hazaindultak, ké-
szítettek maguk helyett egy kis rókát és egy 
kis nyuszit hóból, hogy a hóember többet ne 
legyen magányos.

– Köszönöm szépen! – hálálkodott a 
hóember. – Kedves barátaim, nagyon örül-
nék, ha holnap is eljönnétek hozzám!

(Január 18. – Hóemberek Világnapja)

A MAGÁNYOS HÓEMBER

Szegény apró madárka még mentegetőzni 
is elfelejtett, úgy megijedt. Gyorsan felröp-
pent a legmagasabb fenyő csúcsára, s onnan 
pislogott vissza.

– Hiába, ez a hóemberek sorsa – kezdte 
megint a hóember –, magányosan éljük az 
életünket.

– Szervusz, hóember! – köszöntötte ekkor 
rókamama. – Mondd, kölcsön vehetném pár 
percre a seprűdet? Szeretném elsöpörni a va-
ckom elől a havat, hogy a �aim kijöhessenek 
játszani.

– Hogy gondolsz ilyet? – fortyant mérge-
sen a hóember. – Hogy néz ki egy hóember a 
seprűje nélkül? Mindenki kinevetne, a világ 
csú�a lennék!

Szegény rókamama nagyon megszeppent 
a rádörrenő hangtól, hátracsapott füllel ol-
dalgott minél messzebb a hóembertől.

– Ó, hogy szeretném, ha nekem is lenné-
nek barátaim, akikkel lehetne beszélgetni! – 
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Az elmúlt évben is rengeteg új él-
ménnyel lehettek gazdagabbak a 
Klubunkba járó velencei anyukák. 

Meghívott vendégeink segítségünkre voltak 
az aktuális problémák megoldásában. Kreatí-
van készültünk az ünnepekre, melyeket meg 
is ünnepeltünk - ilyen a Farsang, a Húsvét, 
a Télapó és a Karácsony is. Nyáron sem pi-
hentünk, és igyekeztünk Klubunk anyukáival 
folyamatos kapcsolatot tartani. Leginkább 
szabadtéri programokat szerveztünk: dalolva 

séta- hajókáztunk a tavon, a Kikötőbe érve 
pedig a lu� t hajtogató bohóc már integetve 
várt bennünket. Természetesen a pákozdi Su-
hogó Lovas-tanya sem maradhatott ki nyári 
programjainkból. De ez csak pár program 
a sok közül. Ami ennél sokkal fontosabb, a 
kapcsolat a gyerekek és anyukák között, mely 
mindenhova elkísér minket. Nap, mint nap 
találkozunk az utcán, a boltban, a játszóté-
ren, ahol már ismerősként köszönthetjük 
egymást. Aminek nemcsak a gyermekeink, 
de mi anyukák is örülünk. 

Ami biztos, hogy az idei évben sem ma-
radunk programok nélkül. Február végén 
– március elején vendégünk lesz városunk 
Óvodájának vezetője, akinek a beiratkozással 
kapcsolatos kérdéseinket tehetjük fel.

További ízelítő első félévi 
programtervezetünkből:
2015. február 5. Farsangi mulatság - jelmez-

verseny, házi sütik, gyümölcslé, lu� 
2015. február 12. Bemutatkozik a Csőrike és 

a Pöttöm Pöttyök Családi Napközi
2015. február 26. Környezetbarát Háztartás
2015. március 12. Bemutatkozik a Babakert 

Családi Napközi
2013. március 19. Tavaszra Hangolódás
2015. március 26. Húsvéti készülődés
2015. április 2. Húsvéti tojáskeresés

Továbbra is várunk mindenkit nagyon 
nagy szeretettel, hiszen a velencei Baba-Ma-

ma Klub idén is számos érdekes és kalandos 
programmal vár majd minden meglévő és 
újdonsült Babát, Mamát, Papát! 

Reméljük, nemsokára Veletek is találko-
zunk! Klubunkhoz bármikor lehet csatla-
kozni.

Baba-Mama Klub csütörtökön 9.00-12.00-
ig a Kacagó Játszóházban, a Velence Korzón

 www.babaklubvelence.hu
Málics-Talabér Veronika: 06/20/570-5876 
vtalaber@vipmail.hu

Kedves Szülők, Nagyszülők, 
Kedves Olvasó!

                     
a Velence Korzón

Nyitva tartás:
kedd 10-12, 15-19 óra
szerda 15-19 óra
csüt.,péntek,szombat  9-12, 15-19 óra
vasárnap 14 -18 óra 
Hétfő délutánonként: ,,leendő ovisok klubja” 
2 éves kortól, iskolára felkészítő nagycsopor-
tos ovisoknak.
Kedd  9.00-10.00: Manóta mondóka 8 hótól 3 
éves korig
Csütörtök  9.00-12.00  Baba.mama klub
Szombat délutánonként: Kreatív kézműves 
foglalkozások

Játékkölcsönzés 

Otthon is szeretnél 
játszani kedvenc játékoddal?  
Vidd haza!  

Elérhetőségek:  
20/570-5876    facebook

Lufik széles választékban: 
gumi, fólia, világító és sétáló lufik

születésnapra, esküvőre, rendezvényre.
 

Személyes átvétel: 
Velencén 20 db-tól Velence 15 km-es 
körzetében ingyen házhoz szállítjuk.

 
www.boldogszuletesnap.hu

70/272-4864

Héliumos lufik 
minden alkalomra

                     
a Velence Korzón

játszani kedvenc játékoddal?  
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2014. december 9-én Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós látogatott el a Zöldliget Ál-
talános Iskolába. Bemutatott egy rövid�lmet, amiből megtudtuk, hogy 1980-ban szállt fel 
a Szojuz-36  nevű űrhajóval. Társa Valerij Kubaszov volt. Nyolc napot töltöttek el az űrben, 
ahol összekapcsolódtak a Szojuz-6 űrállomással. Hozott néhány érdekes dolgot is magával: 
szkafanderének  kesztyűjét, és olyan konzerveket, amelyeket az űrhajósoknak készítettek. 
Láttunk tubusos levest, zacskós kenyeret és burgonyapürét pörkölttel. Farkas Bertalan au-
togramot is osztott. Sok gyerek kedvet kapott az űrhajózáshoz. 

Csurgó Dominik és Gerhát Márk  4.b

Történetek a Zöldligetből

Vendégünk volt Farkas Bertalan

Az idei tanév első tornaversenyére no-
vember 22-én került sor Veszprém-
ben. Iskolánkat, s egyúttal Velence 

városát két korcsoportban képviseltük a ran-
gos megmérettetésen.

A legkisebbek versenyében (2006-ban 
vagy azután születettek) egy igen lelkes, szor-
galmas lányokból álló csapatot sikerült ki-
állítanunk, többségük mindössze 2 hónapja 
tornázik rendszeresen!  A 11 induló csapat 
közül a 7. helyet sikerült megszereznünk, s 
ezzel életük első tornaversenyén bizonyítot-
ták rátermettségüket. A csapat tagjai voltak: 

VI. Botev Kupa Sztoján Hanna 
Országos Meghívásos Tornaverseny

Veszprém

Kovács Csenge, Bereczk Jázmin, Csoma Lil-
la, Jovanovits Mária, Berei Vivien, Török 
Sza�, Faragó Bíborka.

A legnagyobbak közt, a már rutinosnak 
mondható, nagy versenytapasztalattal ren-
delkező lány tornászaink szoros küzdelem-
ben a 4. helyen végeztek a 14 induló csapat 
közt. A csapat tagjai voltak: Kiss Csenge, 
Kovács Luca, Nagy Johanna, Vas Eszter 
Panna, Bátonyi Anna.

Felkészítő tanár mindkét korcsoportban: 
Varga Attila.
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Velencén, a nyáron nagy sikerrel ren-
dezett sakktáborral indult hódító 
útjára a sakk, ősztől pedig a Zöldli-

get Iskolában – heti egy alkalommal – szak-
köri foglalkozás keretében ismerkedhetnek 
az alsós iskolások a királyos játék rejtelmei-
vel. A tehetségkutatás és fejlesztés feladata-
ira jött létre a Velencei Baptista Sakkiskola, 
ahol a versenysakkozásban kiemelkedő �-
atalok képzése a cél. Edzőjük Molnár Béla 
nemzetközi mester, a tizenegyszeres bajnok 
Atomerőmű SE Paks utánpótlás-nevelője, 
aki Velencén hasonló sikerek reményében 
látott munkához. A �atal csapat első kiemel-
kedő sikere Demeter Dorina országos baj-
noki címe volt  a balatonlellei korosztályos 
bajnokságon, amelyet a tíz éves korcsoport 
�ataljaként (9 éves) váratlanul nagy fölény-
nyel harcolt ki. Az országos szintet tekintve 
Csíki Endre, Losonczi Marcell és Rónai Ákos 

(utóbbi ezüstérmes az OB-n) tartozik a �ú 
korcsoport reménységeihez. Lányaink közül 
Lukács Anna (Rácalmás) mellett, a Zöldliget 
suli tehetségei, a Vicze testvérek fejlődése lát-
szik ígéretesnek. Zsó� és Kata páratlan sakk-
szeretettel és szorgalommal edz és egyre több 
�gyelemre méltó eredménnyel dicsekedhet. 
Csapatszinten a premiert az ősszel rendezett 
i�úsági csapatbajnokság jelentette, ahol a 

nagy múltú sakkiskolák versenyében jelen-
tős sikert elérve holtversenyben 3-4. helyen 
végzett a hat baptista diák. A �atal együttes 
legeredményesebb versenyzői; Csíki Endre a 
második, míg Losonczi Marcell a harmadik 
táblán (az utóbbi 100%-os teljesítménnyel) a 
mezőny legjobbjaként tábladíjat nyert. 

A folytatást illető tervek között a korosztá-
lyos versenyekre való felkészülésé a főszerep, 
hiszen a bajnoki címek, helyezések jelentik a 
belépőt a nemzetközi tornákon való részvé-
telre. A Zöldliget szakkörben folyó munka 
következő állomása pedig a sakkversenyekre 
való felkészülés lesz, vagyis a megyei verse-
nyeken való első megmérettetés ideje követ-
kezik.   

Molnár Béla nemzetközi mester

Sakkal sokkal könnyebb
A sakk segít a gondolkodásban az élet minden területén.  
A kreativitás fej lesz té sé ben, a kitartásban, a siker és a kudarc 
feldolgozásában, a feszültség levezetésében, a tervkészítésben és 
a kombinatív készség fejlesztésében egyaránt. Mindemellett pedig 
játék, egy varázslatos játék, ami minden korosztályt magával ragad. 

Tudósítónk a Zöldliget Iskolából: 
Nagy Edit
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MOZGÁSBANMOZGÁSBAN

A Fejér Megyei Diáksport Egyesület részére 2014. évben be-
küldött pályázatok közül  Orisek Milán és Kóti Bernadett, 
a VVSI Pro Rekreatione Közhasznú Nonpro� t KFt. két � a-

tal kajakosa elnyerte a Fejér Megye Jó tanulója - jó sportolója címet. 
Mindketten kitűnő tanulók, mindemellett nincs edzés, amelyet elmu-
lasztanának! Munkájuk, fegyelmük példaértékű a többi gyermek szá-
mára! Bernadett a Velencén megrendezésre került Utánpótlás Magyar 
Bajnokságon váltóban bronzérmet, Országos Diákolimpián egyéni-
ben és négyes csapathajóban is aranyérmet szerzett, a Vidék Bajnok-
ságon váltóban ezüstérmes lett. Kaposváron a Duatlonon idősebbek 
között sikerült bronzérmet szereznie.  Milán a Magyar Bajnokságon 
váltóban ezüstérmet, az Országos Diákolimpián egyéniben aranyér-
met, négyesben bronzérmet szerzett. Az Eszkimó-Indián Játékokon, 
amely országos 4 próba, egyéniben és csapatban is aranyérmes lett. 
Kaposváron a  Duatlonon (kajak-futás-kajak) IV. helyen végzett, Vi-
dék Bajnokságon váltóban aranyérmes volt.

A díjátadó ünnepségre 2014. december 9-én került sor a Fejér Me-
gyei Kormányhivatal Dísztermében. Nagy büszkeség volt örömükben 
osztozni ezen a különlegesen szép napon!  Major Ildikó edző

A VVSI NAGYON BÜSZKE IFJÚ 
VELENCEI KAJAKOSAIRA

Orisek Milán szüleivel, Kóti Bernadett szüleivel, Major Ildikó edző, 
Deák Csaba, a VVSI igazgatója

A Kastélyklubban működő 
programjaink (Velence, Tópart u. 52.):
– ÚJ! Tradicionális Jóga: Kedd, 
csütörtök 18-20 óra
(érd. 06-20/317-9890 Kárpáti Zoltán) 
(2015. február 3-tól!)
– Jóga idősebbeknek és 
kezdőknek:szerda 10-11.30 óra
 (érd.06-30/488-7681 Bondor Zsuzsa)
– Callanetics torna: szerda 19-20 óra 
(érd. 06-30/354-8453 Kalamán Etelka)
– Meditáció: vasárnap 18-20 óra
– Hastánc: péntek 18-19.30 óra (érd. 
06-70/394-5648 Kaszab Zita)

Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 
Velence, Bethlen G. u. 14.
Kung Fu (harcművészet): Hétfő, 
csütörtök 18-20 óra 
Felnőtt egészségmegőrző és 
öngyógyító tréning: Kedd 18-20 óra 
A foglalkozásokat Sánta József tartja 
06-70/313-6190 
Kínai masszázs bejelentkezés alapján: 
Sánta Gábor 06-70/301-17

A foglalkozások időpontja változhat, 
érdeklődni lehet a +36-30-409-8130-as 
telefonszámon, vagy a foglalkozást 
vezetők telefonján.

Focizz velünk!

A VELENCE SE várja 5-14 
éves korig a focizni szerető 
fi úkat és leányokat!
Gyere, tartozz közénk, legyél 
Te is tagja közösségünknek! 
Erősítsd csapatunkat és 
osztozz sikereinkben!

info@velencese.hu Szabó Attila: 20/996-4847

Pezsgőfutás 30 éve

A tavalyi év utolsó délelőttjén Velencéről, a Korzótól  
indult, és ide érkezett a 30. Szilveszteri Pezsgőfutás me-
zőnye. A kemény hidegben (-10 fok körüli hőmérséklet-
ben), havas úton  nem kis erőpróba volt az 5 km-es táv 
lefutása, a 14 km-es táv pedig már-már extrém sportnak 
számított. Az abszolút győzteseknek nem volt gondjuk 
a szilveszteri vacsorára, egy fél malacot vihettek haza.

Egészséges és Kulturált Emberekért Egyesület
Telefon: +36-30-409-8130 (Fellner Márta)
Egészséges és sikeres 2015-ös esztendőt kívánunk 
mindenkinek!



I. VELENCEI 
FARSANGI FORGATAG
FEBRUÁR 07.
SZOMBAT

2015
VELENCE KORZÓ

Házigazda:
Rákóczi 
Ferenc

Kikiáltó:
Csoma 
Gergely

KÜLSO RENDEZVÉNYTÉR:
14.00-22.00  Finomságok vására
15.00  Sokác sokadalom - vendégünk a
16.45  Gyülekezés a rendezvénytéren, közös séta a máglyához
17.15   Forralt bor- forró csoki,  pogácsa kínálás és zenés Télbanya égetés a Korzón

13.30	 Busó	felvonulás	télűző,	zajkeltő	eszközökkel	
 a Zöldliget iskolától a Velence Korzóhoz

ˇ
Mohácsi busók

BELSO RENDEZVÉNYTÉR:
14.00-22.00	 Helyi	termék	és	kézműves	vásár
	 Tulipiros	Játékműhely	kézműves	foglalkozásai
 Arcfestés a Velence Resort & Spa szálloda animátoraival
	 AlkotópArt	Péter	Ágnes	képzőművésszel

14.00  Kákics együttes
15.30  Táncház a Kalász együttessel
18.00  Gulyás László Vándormuzsikus, avagy a régi világ hangszereinek meséi
18.45  Jelmezes felvonulás és  
	 saját	és	házi	készítésű	jelmezek	előnyben!
19.15                                        sorsolás
20.00		The																																																		együttes	-	élő	Beatles	Show

jelmezverseny

Tombola
BlackBirds

ˇ

s u p e r i o r

TámogaTók:

Helyszín:

A	programváltoztatás	jogát	fenntartjuk!

farsangi plakát.indd   1 2015.01.22.   15:55:24
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Civilház - órarend
Velence, Fő u. 64.  Poósz Árpádné 30/572-6954

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
Nosztalgia 

III. Sz. Nyugdíjas Klub 
15.00 órától

Női torna  
18.00 - 19.00

II. Sz. Nyugdíjas Klub 
15.00 órától

Tai chi
17.00 - 18.30

Gymstick
19.15 - 20.15

Gymstick
19.15 - 20.15

Gymstick
19.15 - 20.15

            

Közösségi ház - órarend
Velence, Iskola u.4.  Nagy Szilvia 30/357-4865

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
4. Terem
Mozgásfejlesztő torna 4-6 

éves gyerekeknek  
16.00 - 17.00

Aprócska Néptánc 1-3 
éves gyerekeknek 10.00-

10.45

Mozgásfejlesztő torna 
gyerekeknek  
16.00 - 17.00

Mozgásfejlesztő torna 4-6 
éves gyerekeknek  

17.00 - 18.00

Aprócska Népi játék  
és néptánc 
ovisoknak 

3-6 éveseknek 
16.15-17.00

Etka jóga felnőtteknek            
18.00 - 19.30

Alakformáló torna 
18.30 - 20.00

Aprócska Népi játék és 
néptánc 6-10 éveseknek 

17.15-18.45

Alakformáló torna  
18.30 - 20.00

Felnőtt néptánc                 
18.00-20.00

5. Terem
Női torna 

 19.15 - 20.15
Etka Jóga gyerekeknek          

17.00 - 18.00
Női torna 

19.15 - 20.15
Klub szoba

Velencei-tavi Rózsa  
I. számú Nyugdíjas Klub 

14.00 órától

Tisztelt Eb tartó!

Velence Város területén az állatok védel-
méről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek 
összeírására a jogszabályban meghatározott 
adattartalommal.

A települési önkormányzat az eb összeírás 
alapján az eb tartók által szolgáltatott adatok-
ról helyi elektronikus nyilvántartást köteles 
vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más 
személyek jogainak, személyes biztonságá-
nak és tulajdonosának és tulajdonának vé-
delme, valamint eb rendészeti és állatvédelmi 
feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az eb 
összeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett 
adatokat a települési önkormányzat rendel-
kezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kö-
telezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot 
vonhat maga után).

Tájékoztató az ebek összeírásának kötelezettségéről
Tájékoztatjuk az eb tartókat, hogy Velence 

Város Önkormányzata az eb összeírás adatai 
alapján jelenleg nem tervezi az eb rendészeti 
hozzájárulás bevezetését.

Az Eb összeíró adatlap további példá-
nyai beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal 
Aljegyzői vagy Közterület-felügyelői irodá-
jában, illetve letölthetők a www.velence.hu 
honlapról; illetve nyomtatással, fénymásolás-
sal sokszorosíthatók.

Az eb összeíró adatlapot ebenként kell ki-
tölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal 
részére az alábbi módokon:

–  Levélben postai úton az alábbi levélcím-
re: 2481 Velence, Tópart utca 26.

–  Hivatal iktatójában leadható
–  Elektronikus úton (aláírva, majd scan-

nelt formában) az aljegyzo@velence.hu 
e-mail címre.

Az eb összeíró adatlapok leadásának ha-
tárideje: 2015. 03.31.

Tájékoztatjuk továbbá az eb tartókat, 
hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásá-
ról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) 
Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése sze-
rint – 2013. január 1-től – a négyhónaposnál 
idősebb eb csak transzponderrel (chippel) 
megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a 
transzponderrel meg nem jelölt ebeket szol-
gáltató állatorvosnál megjelöltetni.

A transzponderrel már korábban meg-
jelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb 
adatait az állat tartója köteles 2012. december 
31-ig a szolgáltató állatorvossal az adatbázis-
ban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának 
megváltoztatása miatt történő adatmódosítás 
díjmentes.

Felhívjuk a �gyelmet, hogy amennyiben 
az Eb összeíró adatlapon szereplő adatokban 
változás állna be, továbbá amennyiben ezen 
időpont után kerül, az eb a felügyelete alá az 
be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal ré-
szére, a változást követő 15 napon belül. 



VELENCEI HÍRADÓ
23www.velence.hu

ZÖLD-ÖVEZETZÖLD-ÖVEZETZÖLD-ÖVEZETZÖLD-ÖVEZETZÖLD-ÖVEZETZÖLD-ÖVEZET

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 1979-ben indította el az ,,Év 
madara” programját. Célja és küldetése olyan fajok , madárcsoportok társadalmi szintű be-
mutatása, melyek védelmében a lakosság egészének, vagy egyes csoportjainak – gazdálkodók, 
vadászok, pedagógusok- különösen fontos szerepe van. Amelyik madár megnyeri a versenyt, 
a következő évben  kiemelt � gyelmet kap, védelmére sokkal jobban oda� gyel mindenki. 

A búbos banka szinte bármilyen üregben, 
kő- és farakásban, partfalban, tetőcserepek 
alatt a tetőszerkezetben, járműroncsban ké-
pes költeni, de akár a talajon vagy ennek kö-
zelében is. Fészket nem épít, öt-nyolc tojást 
rak le, a kotlási időszak túlnyomórészt május 
első felében kezdődik, de akár kétszer is költ-
het évente. Különösen az alacsonyabban levő, 
a szőrmés ragadozóknak jobban kitett fész-
kelő helyeken kap szerepet a nagyobb � ókák 
védekező viselkedése: híg, bűzös ürüléküket 
fröcskölik a betolakodó felé, innen ered so-
katmondó népi neve, a „fostos bugybóka”.

Emberkövető madárként a faj megta-

nulta kihasználni a lakott területek számá-
ra kedvező élőhely kínálatát is.  /http://lajk.
hu/2015/01/05/megvan-az-ev-madara-
2015-ben/

Noha a Velencei-tó madárrezervátumá-
nak lakói elsősorban a vízimadarak, azért 
� gyelmes kiránduló a tó északi szomszédsá-
gában induló erdőségekben, borókásokban 
találkozhat ezzel a színpompás madárral. 

(nzk)

,,Az év madara” 2015-ben

2015-ben a búbos banka  (upupa epops) 
érdemelte ki ezt a címe, immár harmadszor. 

Európában, Ázsiában és Észak –Afrikában 
is fészkel. Telelni Afrika középső részére vo-
nul.  Spanyolországtól Kínáig, Eurázsia mér-
sékelt és mediterrán zónájában, Dél- és Dél-
kelet-Ázsia egészén,  Afrika jelentős részén 
és az Arab-félszigeten is költ. A faj Európa 
legtöbb országában fészkel. 

Kontinensünkön a legészakibb állomá-
nyok Észtország és Oroszország balti-tengeri 
partvidékén költenek.  Magyarországon  or-
szágosan elterjedt, jelentős részben kultúra-
követő madár. A nyílt állományú, rétekkel, 
legelőkkel szomszédos öreg erdők lakója, 
ahol a fészkeléshez odvas fákat talál. Megje-
lenik az emberek közelében is. 

232014. november–december

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 
készítés

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  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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Klubunkban az év végi ünnepi előkészületek november 26-án 
kezdődtek, amikor adventi díszbe öltöztettük a Közösségi 
Házat, klubszobánkat.

Az első ünnepi eseményt november 29-én, szombaton tartottuk: 
meggyújtottuk koszorúnkon az első adventi gyertyát. Adventi dalo-
kat, verseket énekeltünk, szavaltunk, meséltünk, beszélgettünk. A sok 
�nom sütemény, a forralt bor fahéjillatú, me-
leg, karácsonyváró hangulatot teremtett! 

November 30-án, az első adventi vasárna-
pon részt vettünk a Korzón rendezett városi 
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résére erre a vasárnapra klub-tagjaink sütötték 
a süteményt, amit az ünnepi műsort adó gye-
rekeknek és kísérőiknek jó szívvel kínáltunk.
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pot is tartottunk, a télapó-ruhában ezúttal is 
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karácsonyfát, Nagy Szilvike az adventi koszorú mellett nagyon szép asz-
taldíszt, fali dekorációt is készített. Az ünnepi műsor keretét a Tánckar 
tagjainak meghatóan szép, gyertyafényes, csillagszórós műsora adta. 

Székelyné Zsóka, Újvári Misi, Dudás András karácsonyi verseket, 
köszöntőket mondtak, amit szintén nagy örömmel, szeretettel hallgat-
tunk. Közben még gyönyörködhettünk az Újvári Misi által régi kará-
csonyi képeslapokból válogatott kiállításban is.

Meghívásunkat elfogadva Polgármester Úr is velünk ünnepelt, sze-
mélyesen hozta el és adta át az Önkormányzat ajándékát, amit ezúton 

is köszönünk. Az ünnepi délutánon még  
kérdéseinkre is szívesen válaszolt. 

December 18-án a városi karácsonyi 
ünnepség a Zöldliget Általános iskolában 
került megrendezésre. Hála a lelkes pe-
dagógusoknak, technikai dolgozóknak, a 
műsorban szereplő gyerekeknek az idei 
évben is szép karácsonyi műsorral ajándé-
kozták meg a város lakóit. 

A Szentestét és a szilvesztert mindenki 
szeretett családja, barátok, ismerősök kö-
rében töltötte.

Óév-búcsúztatónkat január 10-ére terveztük.
A fenti sok szép esemény mellett ismét fájdalmas veszteség érte 

klubunkat. 88 éves korában elhunyt Dr. Surányi Jenő. Jenő bácsi több 
éven át vezette, szerkesztette klubunk Krónikáját. Klubéletünket még 
betegsége idején is hasznos tanácsokkal segítette. Nagyon fog hiá-
nyozni. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Kedves Olvasóim, Kedves Nyugdíjas társaim!  Kívánok mindenki-
nek Békés, Boldog Új Esztendőt! 

Lukács Sándorné klubvezető

Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub
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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  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!
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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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II. számú Nyugdíjas Klub Nosztalgia III. sz. Nyugdíjas 
Klub hírei

Az elmúlt időszakban Budapesten jártunk a Vasúttörténeti 
Parkban, a Kolbász Fesztíválon, ahol eredeti, hagyományőr-
ző disznótoros hangulat fogadott. A �nomabbnál �nomabb 

kolbászok kóstolgatása mellett megnéztük a régi gőzmozdonyokat. 
Itt állították ki a legendás 424-es gőzmozdonyt is, ami a II. világhá-
ború után magyar fejlesztésű, és itthon a Ganz-Mávag-ban gyártott 
mozdony volt. Egész Európában sikerrel hirdette a magyar mérnökök 
kiváló munkáját.

December hónap a karácsonyi készülődés jegyében telt el. Részt 
vettünk a Korzón rendezett gyertyagyújtáson és �nom süteményekkel 
kínáltuk meg a műsorban szereplő gyermekeket és kísérőiket. 

Karácsonyi ünnepségünket Koszti András polgármester úr mellett 
jelenlétükkel megtisztelték a helyei egyházak vezető is.

Klubtársunk, Horváthné Marika gyönyörű karácsonyi dalokat éne-
kelt, Kissné Gyura Ibolya pedig egy szép verssel lepett meg minket.

Külön köszönjük a Verebi Asszonykórus tagjainak, hogy ismét el-
látogattak hozzánk. Színvonalas műsorukkal örömet szereztek vala-
mennyiünknek.

Valamennyi nyugdíjas társunknak boldog új évet és jó egészséget, 
beteg társunknak mielőbbi gyógyulást kívánunk.

 Herczeg Ferencné
 klubvezető

2014-es év utolsó hónapja rengeteg élményt és mozgalmas idősza-
kot hozott klubunk életébe. 

December 5-én megünnepeltük mi is a Mikulás napot. Kiss Eszter 
klubtársunk megvendégelte csoportunkat, �nom meleg szendvicset 
készített, Kovács Ferenc vállalkozó pedig ízletes fasírtgolyókat kül-
dött. Köszönjük! A Tárva- Nyitva bábcsoport színvonalas műsorral 
szórakoztatott bennünket, Tabi Orsolya vezetésével, bizonyára sokáig 
emlékezni fogunk erre az előadásra. 

Az Adventi gyertyagyújtás a Velence Korzón felállított szép nagy 
fenyő és jászol társaságában volt. Klubunk a második gyertyagyújtá-
son vállalt szerepet, a műsort adó gyerekeknek sok �nom sütemény-
nyel háláltuk meg a szép előadást,  amit ez alkalomból adtak.

Karácsonyi ünnepségünkre – melyre nagyon készültünk-, meg-
hívtuk Koszti András polgármesterünket feleségével, Pápai Szabó 
György református lelkészünket, és Récsei Norbert katolikus plébá-
nosunkat is.

A vacsora �nom halászlé volt, sok-sok süteménnyel, amit tagjaink 
hoztak. Tóth Jánosné Zsuzsa pezsgővel és alkoholmentes sörrel járult 
hozzá az ünnepi hangulathoz.

Vendégeinknek és klubtagjainknak szerény ajándékkal kedvesked-
tünk karácsony alkalmából.

Az óvárosi óvodások kedves műsora sokunknak könnyeket csalt 
a szemébe. Nagy tapssal, hálás szívvel köszöntük meg. Ezúton is kö-
szönjük az óvodapedagógusok fáradhatatlan munkáját!

Klubtársaimmal együtt reméljük, 2015. is  emlékezetes programo-
kat és jó hangulatú összejöveteleket hoz majd.

Kívánok minden nyugdíjas társamnak és olvasóinknak jó egészsé-
get, békés, boldog új évet!

Kantár Ferencné klubvezető

a borkereskedő
minőségi palackos és folyó borok közvetlenül

Villány, Kiskunság, Mátra, Szekszárd,  
Badacsony és Eger borászataiból

rendelés és házhozszállítás:
06 205 422 977

Gárdony Szabadság út 2. 
SPAR-ral szemben.

Nyitva tartás: hétfő zárva,  
kedd-péntek 9-13 és 15-18, szombat 9-14.
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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,  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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„A mi levelünk ti vagytok, 
amely be van írva szívünkbe, 

amelyet ismer és olvas 
minden ember”. (2 Kor 3:2)

Pál apostol szolgálata a gyülekezetekre 
épült. A gyülekezet az ő ajánlólevele, mely az 
élő Isten Lelkével íródott az emberszívek hús-
tábláira. Egy új esztendő kezdetén, szemben 
az ismeretlennel, nézzünk szembe önmagunk-
kal: – Milyen a mi ajánlólevelünk? Olyan ez 
a levél, mint Pálé, akinek sok tövis adatott a 
testébe, akinek sok nyomorúságon kellett ál-
talmennie, s mégis a Krisztusban nyert új élet 
öröméről prédikált? Vagy olyan a mi ajánló-
levelünk, amellyel jobb nem dicsekedni, jobb 
összegyűrve a zsebünk mélyére süllyeszteni, 
s egy óvatlan pillanatban a tűzbe hajítani? Az 
élő Isten Lelke írta-e életünk ajánlólevelét: a 
szolgálat, az áldozat, a bizonyságtevés öröme; 
vagy netán a közöny, a félelem, a csüggedés, a 
lelketlenség tintájával íródott? 

Szolgálatunk alkalmassága Istentől van – 
mondja Pál –, hogy ne a holt betű, a törvény 
szolgái legyünk, hanem a Léleké, „mert a betű 
megöl, a Lélek pedig megelevenít.” Az új szövet-
ség Krisztusa tesz bennünket szabaddá erre a 
megelevenítő, újjászülő szolgálatra. „Hisz az 
Úr Lélek, s ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.” 
Ebben az értelmezésben evilági elképzeléseink 
más megvilágítást kapnak. Földi örömöket, 
tiszavirág életű mámorokat élünk meg sok-
szor szabadságként. Léha szabadosságok bék-
lyóznak meg bennünket. Élet-óceánjainkon 
papírhajókat hiszünk el süllyeszthetetlennek. 
Bábel-tornyokat, homokvárakat építünk a vélt 
szabadság igézetében, az örökre szólóság balga 
hitével, miközben igazi csodák, időtálló érté-
kek mellett megyünk el, s nem vesszük észre a 
Hit és Lélek csendben kibomló, illatozó virá-
gait. Ó-emberünknek bizony meg kell füröd-
nie a kegyelem fényzuhatagában, hogy újjá-
születhessen, s elindulhasson a Lélek útjain. 

2015 kezdetén Isten üzenete ez: „A régiek 
elmúltak, s ímé, újjá lett minden”. Ne csüggedj, 
ne félj, ne aggódj, mert „akik az Istent szeretik, 
azoknak minden a javukra van”. 

Minden vasárnap istentisztelet: 9 óra (Új-
város, Imaház, Kossuth L.u.1.)

10.30 (Óváros, Templom, Templom köz 1.)                                
Pápai Szabó György

Szinte minden faluban voltak, vannak 
olyan személyek, akik szeretik az információ-
kat összegyűjteni és továbbszórni, olykor-oly-
kor még egy kis színezettel is ellátni, hogy a 
hír hatását növeljék. Ezek a személyek napra-
készen tudtak mindenkiről mindent. Ők vol-
tak a falu „pletykásai” vagy modern szóval: ők 
voltak a falu rádiói. A „pletykások” romboló 
tevékenységének már nagy irodalma van, sok 
pozitívumot nemigen lehet felőlük hallani.  
Mindemellett szeretném felhívni a kedves ol-
vasó � gyelmét arra, hogy még „pletykásoktól” 
is lehet valamit tanulni. És ha ez úgy is elsa-
játítható, hogy közben a rosszat nem tesszük 
magunkévá, akkor akár egy nagyon szép, idilli 
kép is kirajzolódna.   

Idézzük csak fel ama kíváncsiságot, mely ré-
gen ezen személyeket hajtotta. Nyitott szemmel, 
füllel való járást követelt meg, hogy rögtön fel-
ismerjék, és meglássák, ha pl. egy � ú 5 perccel 
tovább beszélt egy lánnyal, mint mások; vagy 
észrevegyék, hogy melyik házban nem megy 
rendszerint haza idejében a férj, illetve milyen 
vendég keresi fel a férj távollétében a feleséget, 
hogy kinek milyen állata lett oda, hogy ki van 
ott, és ki nincs jelen vasárnap a templomban… 
Ez a fajta életforma sok ember életét megkese-
rítette, főleg ha mindaz, amit „továbbadtak”, a 
realitástól messze állt. De -, mivel hamar felis-
merték, hogy ki tér el a megszokott életformá-
tól, fontos esemény észrevétlen nem maradt. 
Nem történhetett meg az sem, hogy egy ember 
elhunytára csak jó pár nap elteltével lettek volna 
� gyelmesek. Ilyen esetről nem tudunk. 

Évekkel ezelőtt, amikor mentálhigiénés-
szemléletű lelki gondozást kezdtem tanulni, 
rádöbbentem, hogy mennyire fontos annak a 
szemléletnek elsajátítása (függetlenül attól, hogy 
milyen foglalkozást űz valaki), hogy a másik em-
ber jelenlegi állapotát észrevegye. Ha az ügyvéd 
nem csak egy megoldásra váró ügyet lát, ha egy 
pedagógu s nem csak az anyagot látja, ha az orvos 
nem csak a betegséget, ha egy pap nem csak az 
erkölcsi hibákat látja…

Úgy élni, hogy a másikat ne csak észreve-

gyem, hanem lássam is, tudva, vagy tudatlanul 
a mentálhigiénés szemléletet magáévá tehe-
tem. Sajnos az egyre fejlődő világ képe jelen-
leg jobban sodor bennünket az elszigeteltség 
felé, mint a másik ember felé nyitás irányába. 
A mentálhigiéné az a fajta szemlélet, melyben 
újra megtanulhatja az ember a „nyitott szem-
mel, füllel” való járást. Azonban nem kell ehhez 
különösebb kurzus, vagy tanulmány, lehet ezt 
gyakorolni másképp is… Én még ma megláto-
gatok valakit!

Norbert atya

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 szent-
ségimádás)

szombat Velence plébániatemplom: 17.00 (a 
szentmisék előtt fél órával, 16.30-kor gyóná-
si lehetőség)

Vasárnap: Velence Újtelep : 8.00 (előtte, 7.30 
kor gyónási lehetőség)
 Velence plébániatemplom: 11.00

Hit-Élet
Pletyka, kritika vagy oda� gyelés
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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

VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.

Tel.: 22/ 472 – 453
e-mail: velence.bibl@gmail.com

honlap : www.velence-bibl.eoldal.hu

Nyáry Krisztián ezúttal 
is valódi emberi sorsokról 
írt igaz történeteket. Har-
minchárom 19-20. századi 
magyar emberről, akik köz-
tünk éltek, és akiknek élete 
vagy személyes döntései ma 

is példaszerűek. Ők az igazi hősök. Vannak köz-
tük ismert emberek, mint Papp Laci vagy Sem-
melweiss Ignác, és kevésbé ismertek, mint Ha-
lassy Olivér a világ első mozgássérült olimpikon-
ja, Hugonnai Vilma, az első magyar diplomás nő 
vagy Ocskay László százados, a magyar Schindler. 

Anya Seton a történelmi ro-
máncok írónője legújabb regé-
nyében lebilincselő módon adja 
vissza az erős királyi hatalom, a 
nehéz sorsú parasztság, a viking 
harcosok és a nemes lovagok 

közötti feszültséget, miközben eleven, színes és 
hiteles képet fest a viharos és „sötét” középkorról.

Dr. Kádár Annamária, az 
Erdélyben élő pszichológus- 
egyetemi tanár néhány hónap 
alatt szerzett országos nép-
szerűséget Mesepszichológia 
című könyvével. Míg első köny-
vében a mese szerepére és ér-

zelmi intelligencia fejlesztő hatására helyezte a 
hangsúlyt, a második kötetben a szülő-gyermek 
kapcsolatának útvesztőihez próbál térképet 
adni, és azokat a „kényes” nevelési helyzeteket 
boncolgatja, amelyekben csak a hiteles, követ-
kezetes szülői jelenlét jelenthet megoldást.

Az Ágról szakadt Tóbiás és a 
Vango szerzőjének új köny-
ve az olvasás és a képzelet 
mindennel dacoló erejéről 
szól. Főhőse, Viktória életébe 
egyszer csak beköltöznek a 
regényhősök, és eldönthetet-
lenné válik, mi a regény, és 
mi a valóság. Az Ábrándok 

könyvtára egy kis könyv a bennünk lakozó nagy 
könyvekről. Magyar nyelvű kiadását Timothée de 
Fombelle könyvszerető magyar barátainak aján-
lotta, sorai a kötetekben is olvashatók.

KÖNYVTÁR
A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA :
Kedd: 10.00 – 17.00
Szerda: 13.00 – 17.00
Csütörtök: 10.00 – 17.00
Szombat: 10.00 – 15.00

Beiratkozási díjak :     
A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek be-

iratkozása ingyenes.
A Velencén dolgozó pedagógusok és köz-

tisztviselők a könyvtár szolgáltatásait, illet-
ve a könyvkölcsönzést ingyenesen vehetik 
igénybe.

A beiratkozási díj 2015. január 6-tól   
2015. december 31-ig érvényes.

A tárgyév július 1-je után történő beiratko-
zás díja az éves díj 50 %-a.  

Velencei illetőségű:
önálló keresettel rendelkezők: 800,- Ft
diák, velencei oktatási intézményben tanu-

lók (16 év feletti ), nyugdíjas, gyed, gyes, szoci-
ális segély, ápolási díj, munkanélküli: 400,- Ft

Egyéb településről:
Beiratkozási díj :  1.700,- Ft
Diákoknak (16 év feletti ) : 850,- Ft 
Bővebb információk a könyvtár honlapján 

megtalálhatóak.

Könyvújdonságok:
Naomi Wood: Mrs. Hemingway
Lévai Katalin: Anna Karenina lánya
George R.R. Martin: Kardok vihara (javított 

kiadás)
Steve Berry: A császár sírja
Federica Bosco: Maradj velem, angyal
John Grisham : Platánsor
Jojo Moyes: Páros, páratlan
Ugron Zsolna: A nádor asszonyai
Lesley Pearse: Belle
Stephen King: Carrie
Száraz Miklós György: Elpatkolsz, szívem, 

mint a pinty
Tasmina Perry: Türkizkék óceán
Benkő László: Viharlovasok I-III.
Réti László: A kandahári fogoly
Jaume Cabré: Én vétkem: A regények regé-

nye
John Keegan: Hat hadsereg Normandiában
Lorna Byrne: Mennyei szeretet
James Dashner: Tűzpróba
Kalapos Éva: D.A.C.: Kéz a kézben
Rachel R. Russell: Egy zizi naplója 4.
Je� Kinney: Pechszéria (Egy ropi naplója, 8.)
Időfutár 4.: A káosz temploma

A Velence Copy helyi 
vállalkozás tulajdonosa,  
Kasza Zsolt 100 ezer forint 
értékű könyvcsomagot 
ajándékozott Velence Város 
Önkormányzatának. 
Az adományt
Koszti András polgármester 
vette át.
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Közérdekű telefonszámok

Helyi Tűzoltó Egyesület  30/631-5666
Polgárőrség 30/927-0422
(szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00-20.00)
Magán állatorvos
dr. Horváth Béla 20/311-7023    
 22/474-483
MOHOSZ Velencei-tavi 
Kirendeltsége 22/370-339
Sebestyén András  
vezető  30 /954-0731
Velencei-tavi halőr
Bozay Zsolt  
csoportvezető  30/512-7947
Dózsa Márta  
falugazdász  70/436-2449
VHG központi iroda  22/579-185
(hulladékszállítás,  közvilágítás)
Herke Bt. 20/939-1955
(folyékony hulladék elszállítása)
DRV Zrt. Információs Pont

GYÓGYSZERTÁRAK 
Velence Gyógyszertár
(Balatoni u. 65.) 22/589-524
hétfő-péntek: 08.00-20.00
szombat: 08.00-14.00 
hétvégi ügyeleti rendszerben.
Gyógyszertár (Halász u.) 22/471-596
hétfõ-péntek: 9.00-15.00 
Gyógyszertár (Iskola u.) 22/472-074
hétfõ-péntek: 9.00-15.00 

Egészségügy

SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET 
(Balatoni u. 65.)
központi szám: 22/589-515

Velencei Központi Háziorvosi 
Ügyeleti Szolgálat a Velencei 
Szakorvosi Rendelőintézet 
épületében
(Balatoni ú. 65.) 22/311-104
hétköznap: 
17.00 órától másnap reggel 7.00-ig, 
munkaszüneti napokon: 0.00-24.00 
folyamatosan.

HÁZIORVOSI RENDELÉS:
Angelika Családorvosi KKT  
(Tópart utca 34.)
dr. Sirák András szakorvos  22/472-242
 22/598-149
angelika@t-online.hu
Rendelési idő:
hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8.00 -12.00,
kedd: 13.00 -17.00 óra között
Sinkovics Szolgáltató Bt. 
(Balatoni u. 65.)
dr. Sinkovics Péter  22/471-231
Rendelési idő:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8.00 -12.00,
szerda: 13.00 -17.00 óra között

I.  sz.  Családorvosi rendelő  (Fő u. 2.)
dr. Miniskáné dr. Szabó Irén 
 22/574-019, 30/9272-821
Rendelési idő:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 8.00 -12.00,
csütörtök: 13.00 -17.00 óra között

FOGÁSZAT:
Feketéné dr. Demeter Szilvia 20/970-4826
(Balatoni u.65.)             
Rendelési idő:
hétfő: 7.00 -13.00, kedd: 11.00-17.00, 
szerda: 14.00 -18.00,
csütörtök: 7.00 -13.00, péntek: 7.00 -13.00
dr. Szegedi József   30/836-5895
(Fő u. 2. )
Rendelési idő:
hétfő, csütörtök: 13.00-20.00
szerda: 8.00-17.00 (8.00-12.00 

ISKOLAFOGÁSZAT
GYERMEKORVOSI RENDELÉS: 
(Balatoni u. 65.)
Dr. Oszvald Éva 22/472-156, 
 20/956-5551
Rendelési idő:
hétfő: tanácsadás: 10.00 -11.00, 
rendelés: 13.00 -16.00
kedd: 12.00 -14.00, szerda: 13.00 -16.00
csütörtök: tanácsadás: 8.00-9.00, 
rendelés: 10.00 -12.00
péntek: 9.00 -12.00

232014. november–december

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 
készítés

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  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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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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Egy – a legutóbbi ön-
kormányzati ülésen 
feltett – lakossági kér-

dés alapján tájékoztatom az 
érdeklődőket, hogy a város 
területén jelenleg is több he-
lyen található de�brillátor. 
Mint tudjuk, ez a készülék 
a sikeres újraélesztés nélkü-
lözhetetlen eszköze, ezért 
fontos, hogy minél több he-

lyen rendelkezésre álljon, továbbá, hogy minél többen legyenek tisz-
tában helyes alkalmazásával. 

Jelenleg Velencén az alábbi helyeken található de�brillátor:
Tópart u 34, orvosi rendelő
dr. Sirák András családorvos gépkocsija
Balatoni út 65, Rendelőintézet, az orvosi ügyelet helyiségében
Balatoni út 65 – ügyeletes gépkocsi
Balatoni út 65 – dr. Sinkovics Péter családorvos rendelője
Balatoni út 65 – Mentőállomás

A Tópart utcai rendelőben és az orvosi ügyeleten két-két készülék 
áll rendelkezésre, egyik a rendelőben, másik az ott dolgozó orvos gép-
kocsijában. 

Korábbi ígéretemre is emlékeztetem az érdeklődőket: rövid időn 
belül újraélesztő tanfolyamot fogunk tartani elméleti és gyakorlati 
képzéssel egybekötve a városban. 

dr. Sirák András
családorvos, alpolgármester

Defibrillátor

232014. november–december

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 
készítés

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  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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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,  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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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 kis 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

Tisztelt Olvasóink!
A megújult Velencei Híradót a jövőben minden hónap utolsó he-

tében kézbesítik Önöknek. A beérkező írásokat, hirdetéseket  minden 
hónap első hetének végéig várja a szerkesztőség. Kérjük, hogy vélemé-
nyükkel, észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék munkánkat!  

Nagyné Závodi Klára szerkesztő
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VELENCEI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET - SZAKRENDELŐI BEOSZTÁS
SZAKRENDELÉS HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

BELGYÓGYÁSZAT

Általános belgyógyászat
DR. ZAKAR GÁBOR 

13:00-16:00 (NEFROLÓ-
GIA)

DR. NÉMETH ATTILA
8:00-12:00

DR. KALMÁR JÓZSEF  
08:00-12:00

Gasztroenterológia
DR. GAJDÁN LÁSZLÓ 

16:00-20:00 
(HEPATOLÓGIA)

Endokrinológia, any-
agcsere és  
diabetológia

DR. NÉMETH CSILLA  
08:00-12:00 

(átmenetileg szünetel)
(Endokrinológia, 
anyagcsere és 
diabetológia.) Diabetológiai 
edukáció

VÁNDOR ANITA 
15:30-18:30

SEBÉSZET

Általános sebészet DR. JASKÓ RÓBERT    
15:30-18:30

DR JUHÁSZ LAJOS               
14:00-19:00

DR. JASKÓ RÓBERT       
08:30-12:30

Általános sebészet 
Proktológia

DR. JACHYMCZYK 
GYÖRGY          

16:00-20:00
Általános sebészet 
Gyermeksebészet

DR. KERKUSKA LÁSZLÓ
 08:00-12:00

Érsebészet DR. TURCSÁN ERIK             
15:00-19:00

Kézsebészet DR. IMRE LÁSZLÓ 
16:00-18:00

 

NŐGYÓGYÁSZAT-
TERHESGONDOZÁS

DR. KÁLLAY MIKLÓS        
15:00-20.30

DR. OROSZ GÁBOR
09:00-13:00                 

DR. NAGY LÁSZLÓ 
13:00-18:00

DR. NAGY LÁSZLÓ 
08:00-13:00 

(átmenetileg szünetel)

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT
Csecsemő- és gyermek-
kardiológia

DR. MAYER GIZELLA 
15:30-20:00

Gyermek- 
tüdőgyógyászat

(átmenetileg 
szünetel)

Fejlődésneurológia DR. SIMON GÁBOR 
16:00-20:00

               
FÜL-ORR-GÉGE-
GYÓGYÁSZAT

DR. HORVÁTH ZOLTÁN       
15:00-19:00

DR. KERESZTESI MÁRK            
15:00-19:00

DR. KOSZTI CSABA             
8:00-12:00

SZEMÉSZET DR. LÁNG JUDIT 
10:00-16:00

DR. NYIRATI ADRIENN 
11:00-15:00

DR. LÁNG JUDIT
09:00-12:00

BŐRGYÓGYÁSZAT ÉS 
NEMIBETEG ELLÁTÁS

DR HERNÁDI MÁRIA 
 14:00-20:00

DR HERNÁDI MÁRIA 
08:00-16:00

NEUROLÓGIA DR LENCSÉS TAMÁS 
 08:00- 12:00

DR. RÓNAI LÁSZLÓ 
08:00-12:00

ORTOPÉDIA
DR. HORVÁTH  

SZABOLCS 
08:00-14:00

DR. HORVÁTH  
SZABOLCS 
14:00-20:00

UROLÓGIA DR. ARÁNYI GÁBOR 
08:00-12:00

DR. RÁCZ LAJOS 
15:00-19:00

REUMATOLÓGIA DR. VÉGH DÓRA 
13.00-19:00

DR. VÉGH DÓRA 
08:00-13:00

DR. VÉGH DÓRA 
08:00-13:00

PSZICHIÁTRIA DR. VARGA LÁSZLÓ 
15:00-19:00

DR. SERKI MÁRTA         
15:00-19:00

TÜDŐGYÓGYÁSZAT
DR LUPKOVICS 

GERGELY     
15:00-20:00

KARDIOLÓGIA DR. KOVÁCS ATTILA        
12:00-20:00

DR. KIRÁLY ANNA            
08:00-13:00 

(szervezés alatt)

DR. KIRÁLY ANNA 
08:00-14:00
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FIZIOTERÁPIA ÉS GYÓGYTORNA

Gyógytorna KÖRÖMI ANIKÓ 
07:00-12:00

KÖRÖMI ANIKÓ 
13:00-18:00

KÖRÖMI ANIKÓ 
07:00-12:00

KÖRÖMI ANIKÓ 
13:00-18:00

KÖRÖMI ANIKÓ 
07:00-11:00

Fizioterápia
VICZAINÉ BERKEI 

KATALIN 
07:00-15:00

VICZAINÉ BERKEI 
KATALIN 

12:00-18:00

VICZAINÉ BERKEI 
KATALIN 

07:00-13:00

VICZAINÉ BERKEI 
KATALIN 

07:00-13:00

VICZAINÉ BERKEI 
KATALIN 

07:00-13:00

VÉRVÉTEL 06:00-08:00 06:00-08:00 06:00-08:00 06:00-08:00

RÖNTGEN- 
DIAGNOSZTIKA

DR TURA TÍMEA 
17:00-18:00

HANCZIK CSABA 
09:00-15:00

DR SZÉKELY MIKLÓS             
7:00-08:00, 13:00-17:00

DR TURA TÍMEA  
14:00-18:00 

HANCZIK CSABA 
08:00-12:00

ULTRAHANG DR. TURA TÍMEA 
08:00-17:00

DR. KÖVY KATALIN          
16:00-20:00

Dr. SZÉKELY MIKLÓS         
08:00-13:00

DR TURA TÍMEA  
08:00-14:00

         
MAGÁNRENDELÉS

FOGLALKOZÁS-
EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÁS

DR.CZIKAJLÓ GYULA          
14:00-16:00 

(szervezés alatt)

DR. CZIKAJLÓ GYULA 
08:00-10:00

SZEMÉSZET DR. FEJES GABRIELLA 
16:00-18:00

NŐGYÓGYÁSZAT Dr. HAGYMÁSY LÁSZLÓ         
16:00-20:00

BŐRGYÓGYÁSZAT DR. HORVÁTH ENDRE         
16:00-18:30

DR: HORVÁTH ENDRE          
16:00-18:30

KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET
Hétköznap 17.00 órától másnap reggel 07.00-ig, 

Munkaszüneti napokon: 0-24.00 között folyamatosan. 
Elérhetőség:  22/311-104 az Országos Mentőszolgálat Központi Diszpécserszolgálatán keresztül.

OTTHONI SZAKÁPOLÁS
Az otthoni szakápolás hétfőtől péntekig, heti 40 órában biztosít ellátást a következő településeken: 

Velence, Zichyújfalu, Kápolnásnyék, Pázmánd, Vereb, Sukoró, Martonvásár, Nadap. 
Az otthoni szakápolás célja, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön.

NAPPALI ELLÁTÁS
A szolgáltatás keretében a szakrendelő szakképzett orvosai és ápolói  kórházi bentfekvést kiváltó infúziós kezelést nyújtanak.  

A nappali ellátás szolgáltatás feladatkörébe tartoznak: intravénás infúzió belgyógyászati, reumatológiai, neurológiai, szemészetibetegségekben. 
Infúziós kezelésre való előjegyzésre a recepción vagy a vezető asszisztensnőnél van lehetőség.Az infúziós kezelések, kedvező hatásuk miatt, citosztatikus 

kúrában részesült betegek számára is kérhetőek.

Beutaló köteles 
szakrendelések

Nem beutaló köteles 
szakrendelések

– Belgyógyászat 
– Ortopédia
– Neurológia 
– Kardiológia
– Reumatológia
– Érsebészet                                     
– Diabetológia 
– Kézsebészet

– Tüdőgyógyászat
– Gasztroenterológia
– Ultrahang és röntgendiagnosztika
– Hepatológia
– Vérvétel
– Csecsemő- és gyermek kardiológia
– Fejlődésneurológia

– Bőrgyógyászat
– Gyermeksebészet 
– Sebészet
– Nőgyógyászat
– Fül-orr-gégegyógyászat

– Urológia 
– Szemészet
– Pszichiátria 
– Sebészet
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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 kis 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

272014. november–december

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

272014. november–december
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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

HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2481 Velence, Zárt utca 2.
Tel: 22- 470- 288,
Fax: 22- 589- 157
Email: human01@freemail.hu
Honlap: www.human01.eoldal.hu

INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8-16
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8-16
Csütörtök: 8-16
Péntek: 8-13

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
l Gyermekjóléti szolgáltatás
Egységvezető: Dócziné Horváth Erika
Velence Gyermekjóléti családgondozója: 
Csincsi Éva
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
l Családsegítés
Egységvezető: Török Ágnes
Velence Családsegítés családgondozója: 
Lukács Ildikó
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
l Házi segítségnyújtás 
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288, Mobil: 06/30 915 1895
l Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288 , Mobil: 06/30 915 1895

Pszichológiai tanácsadás:
Csincsi Éva pszichológus tanácsadása 
minden kedd 14.00-16.00

Jogi tanácsadás:
Dr. Várhelyi Tamás jogász, előzetes 
bejelentkezés alapján, havonta egy alkalom.
Dr. Lendvai Anita családjogász- előzetes 
egyeztetés alapján, havonta egy alkalom.
Jogi és pszichológiai tanácsadásokat 
csak előzetes bejelentkezés alapján lehet 
igénybe venni. Tel: 470-288 
A tanácsadások ingyenesek! 
Helyszín: Velence, Zárt u. 2.

Nyugdíj és Társadalombiztosítási 
szaktanácsadás, ügyintézés:
Tanácsadó: Bencsik Ferencné 
Elérhetőség: Szerda 9.00-11.00-ig
Velence Zárt utca 2 
Telefon: 22/470-288

Polgármesteri  Hivatal

06 22/589-400 fax: 06 22/472-747
email: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu
Koszti András polgármester   
dr. Korossy Csaba  jegyző
Polgármester és jegyző  
elérhetősége:   589-416, 589-402

TITKÁRSÁG:  
Török Zsuzsanna 589-402
 Kusnyérné Retezi Gyöngyi 589-416

IGAZGATÁSI OSZTÁLY:
Szelei Andrea aljegyző 589-418
Balogh Erika személyzeti ügyek 589-425  
Böhm Brigitta  589-408 
önkormányzati segély,  lakásfenntartói 
támogatás, rendszeres gyermekvédelmi  
kedvezmény, közgyógyellátás,  
óvodáztatási támogatás, aktív korúak 
ellátása, térítési  díj átvállalása, Bursa 
Hungarica ösztöndíj 
Máthay Erzsébet  589-417  
anyakönyvezés, állampolgársági ügyek, 
hagyatéki ügyintézés,   
lakcímbejelentés
Kőváriné Zsovák Nóra 589-400  
iktató, kereskedelmi igazgatás, 
telepengedélyezés,   
szálláshelyek, talált tárgyak

MŰSZAKI CSOPORT:
Csiszár Balázs  589-406
 építésügyi szolgáltatási pont,  
rendezési terv
Bokor Andrea  589-401
 építésügyi szolgáltatási pont, zaj- és 
rezgésvédelemi ügyek, 
fakivágási ügyek
Törjék Zoltán  589-405
 utak, járdák, közterületek használata- 
felbontása, vízelvezetés,  vízjogi, 
tűzgyújtási engedélyek

PÉNZÜGYI OSZTÁLY:
Filler Erna  osztályvezető 589-414
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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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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 februári ajánlatunk
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VELENCEI HÍRADÓ
Felelős kiadó: Velence Város Önkormányzata

A szerkesztőbizottság címe: 2481 Velence, Tópart u.26. l 06 22/589-402 l hivatal@velence.hu
Felelős szerkesztő: Nagyné Závodi Klára l 06 20/554-9195 l nzklara@gmail.com

Szerkesztőség tagjai: Koszti András,Solymosy József, Pápai Szabó György
Fotók: Nagy Máté

Nyomdai kivitelezés:  Gra�t Pencil Nyomda K�
1046 Budapest, Klauzál u. 9. l 06 1/370- 8384  info@gra�tpencil.hu

Hirdetések árai
Tájékoztatjuk Olvasóinkat , hogy 
a Velencei Híradóban megjelenő 
hirdetések  árai megváltoznak.  

Az új díjszabásról március 1. után 
szíveskedjenek  érdeklődni a  

penzugy@velence.hu  email-címen,  
vagy  személyesen  

a Polgármesteri Hivatalban. 
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Hajgyógyászat Biofodrászat
Velence Korzó Szalonunkban

Kozmetika   Csontkovács  Masszázs

Pedikűr   Manikűr    Műköröm

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

w w w. v e l e n c e s p a . c o m

Velence Resort & Spa superior

H-2481 Velence, Béke u. | Telefon:  +36 22 589 900 | Fax: +36 22 589 901    
e-mail: reservation@velencespa.com | www.velencespa.com | www.facebook.com/velencespa
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