
Velence Város Önkormányzatának kiadVánya

Ökopark Velencén  5. oldal
Tévhitek továbbélése 12.-13. oldal
Kultúrák ütközésében 14.-15. oldal
Farsangoltunk 16.-17. oldal
Szavazz az Év Európai Fájára! 21. oldal
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 …mert magyarok mindenütt vannak! 2015. január 23.-25.

Amerikából, Afrikából, Európa több országából, Erdélyből, Felvidékről is érkeztek vendégek

Velencén vitorlát bontott  
a Világklub 

Már az V. Magyar Világtalálkozóra készülnek - Maradt a 
mottó: határtalan összefogás értékeinkért - Jövőkép, is-
merkedés, kirándulás, szórakozás. 

Terítékre került a Világklub jövőképe, egyeztették fontosabb rendez-
vényeik időpontjait, műsoros est keretében mutatkozott be a Velencei-tó. 
Aztán egy buszos kirándulás során felkeresték a Velencei tó környéke 
és Székesfehérvár nevezetességeit, meglátogatták a vidék legjobb boros-
pincéjét, sor került egy zenés-táncos estre is. Végül egy kacsapecsenyés 
ebéddel zárult nemrégiben a Világklubvezetői Találkozó Velencén, aho-
vá a három nap során több mint százan látogattak el határon innen és 
túlról. Az igazi hozadéka a rendezvénynek: a tizenkét esztendős, öt kon-
tinens 80 országát átölelő 160 társklubot számláló Világklub-mozgalom 
számos vezetője, képviselője közvetlen módon találkozhattak, megis-
merkedhettek egymással, jutott lehetőség a közös rendezvények egyez-
tetésére, megbeszélésére,a jövőbeni teendők összehangolására.  Közben 
a szórakozásra, a pihenésre, a relaxálásra is maradt idő. 

Szerencsés helyszínválasztás volt a Juventus Szálló, amely alig ötven 
méterre a Velencei tóparttól helyezkedik el, s téli hangulatában is pazar 
látványt áraszt az ott tartózkodóknak. Erre a hétvégére csaknem a teljes 
szállót elfoglalták a Panoráma Világklub vezetői és vendégei, akik közül 
jó néhányan határon túli országokat is képviseltek. Többek közt Kanadá-
ból, az USA-ból, Svédországból, Angolából, Dubaiból, Ciprusról, Auszt-
riából érkeztek, de hazánk több városát  is szép számmal képviselték a 
helyi klubok vezetői. A vendéglátó településeket Koszti András velencei 
polgármester  és dr. Erdei Péterné gárdonyi alpolgármester képviselte.

Meglepő módon, legtöbben most jártak először ebben az ígéretes 
idegenforgalmi kis paradicsomban, amely igazából, a nyári hónapok-
ban ontja szépségeit és lehetőségeit. De a térség vendégszerető ön-

kormányzati és idegenforgalmi vezetői jóvoltából a jelenlévők most 
is bepillanthattak a velencei hangulatba, megismerhették a környék 
szépségeit, sétálhattak egyet a korzón, a tóparton, megismerhették a 
nyári kínálatot.  Sokan úgy távoztak, hogy ide rövidesen visszatérnek.

A találkozóról további részleteket találhatnak az alábbi internetes 
oldalon: http://panoramavilagklub.2p.hu/customPages/velencen-vi-
torlat-bontott-a-vilagklub#tabs.  Szirbik István 

dr. Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke a találkozón 
Elnöki Elismerő Oklevelet  nyújtott át Szirbik  Istvánnak, a velencei 

klub vezetőjének, a rendezvény házigazdájának.

Koszti András polgármester köszöntője, az asztalnál középen  
Szirbik István házigazda Az L. Simon pincészet hordói között

Dr. Erdei Péterné, 
Gárdony alpolgármestere

Dr.Tanka László 
alapító elnök
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Az ünnepre készülve
Március 15-e jelképpé vált. Nemze-

tünk szabadságszeretetét, szabad-
ságvágyát fejezi ki. 

Az 1848. március 15-én kitört forradalom 
nem volt előzmények nélkül. Mind külföld-
ről, mind saját népsanyargatóinktól gyötörve 
elégelte meg a magyar radikális fiatalság az 
elnyomást, és indultak a reformokat követel-
ve az utcára, követve ezzel párizsi, bécsi tár-
saik példáját.

A második világháború után megkezdő-
dött a kommunista berendezkedés, a száza-
dik évfordulót még megünnepelték 1948-
ban, ám ez már csak jelzésértékű volt. 1951-
ben töröltetett a nemzeti ünnepek sorából. 

1956 hősei a ’48-as mintára indultak az ut-

cára, majd a halálba. A rendszerváltás hajna-
lán, 1988. márciusában 10-15 ezer fős tömeg 
ünnepelt a főváros utcáin, noha az államha-
talom minden áron akadályozni próbálta azt. 
A felvonulások, megemlékezések békésen 
zajlottak. 1988. december 20-án az ország- 
gyűlés ismét munkaszüneti nappá nyilvání-
totta március 15-ét. 

Velencén az elmúlt években a megemléke-
zések a hivatalos városi ünnepség mellett más 
helyszíneken is zajlottak. A városunk ellenzé-
ki csoportosulásait felvonultató megemléke-
zéseken nem az elégedettség hangjai szóltak. 
A koszorúkon ,,Szabadságot Velencének” 
feliratokat láthattunk. Ők is 1848-ra emlé-
keztek, de másképp. Ünneplésük a reményt 

táplálta, ami egyre erősödött, egyre láthatóbb 
alakot öltött. Egy pártokon és felekezeteken 
túli, változást óhajtó jövőképet formált. 

2014-ben – tizenöt év késéssel – a velen-
ceiek is a rendszerváltás mellett döntöttek. 
Olyan városban kívánnak élni, ahol megszű-
nik a múlt árnyainak kergetése, ahol szabad 
a vélemény-nyilvánítás , ahol jó felnőni, dol-
gozni, megöregedni. 1848, 1956 és 1989 szel-
lemétől áthatva készülhetünk ebben az évben 
legszebb, legszentebb napra. 

Ünnepeljünk együtt, őseink példáján fel-
nőve, városunkért, gyermekeinkért, jövőn-
kért!

Koszti András 
polgármester

Ünnepi műsor:
A dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola 

és Kollégium tanulóinak műsora

Köszöntőt mond:
Koszti András polgármester

Ünnepi beszédet mond:
dr. Sirák András alpolgármester

Velencéért Emlékérem átadása

Az ünnep zárásaként koszorúzás  
az 1848-as kopjafánál.

Áldást mond: 
Pápai Szabó György református lelkész

Récsei Norbert katolikus plébános

Vadon Sándor baptista lelkész

Mindenkit szeretettel várunk!

Velence Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt

2015. március 15-én 12.00 órára 
 a Hősök Parkjába,

hogy méltó módon emlékezzünk meg együtt 1848 dicsőségéről.



4 2015. február

A képviselő-testület hírei
2015. január 19-én tartotta Velence Város 
Képviselő-testülete munkaterv szerinti so-
ros ülését, amelyen a testület teljes létszám-
ban vett részt. Koszti András polgármester 
köszöntötte a jelenlévőket, majd bemutatta 
a város új jegyzőjét, dr. Korossy Csabát, aki 
első ízben segítette a testület munkáját. Ezt 
követően Velence új körzeti megbízottja, Kiss 
Balázs rendőr törzsőrmester mutatkozott be 
a testületnek. 

A napirendet egyhangúlag elfogadták, 
majd ezt követően a 2015. évi költségvetés 
első olvasatának támogatására kérte fel Kosz-
ti András polgármester a testületet, hangsú-
lyozva, hogy a következő uniós támogatási 
ciklus pályázati lehetőségeinek önrészéhez 60 
millió forint tartalékot határoztak meg. A ja-
vaslatot egyhangúlag szavazta meg a testület, 
ugyanígy jártak el az SZMSZ módosításával 
kapcsolatos javaslat esetén is (5. oldal). 

A Velence Resort&Spa, valamint az Ifi 
Étterem épülete közti parti területre öko-
park létesítéséről határozott a város vezetése, 
valamennyi képviselő támogatta a terveket  
(5. oldal), majd felhatalmazta Koszti András 
polgármestert a város virágosításával kap-
csolatosan előzetes kötelezettségvállalásra 
nettó 6 millió forint értékig. A képviselők 

egyhangúlag megszavazták közbeszerzési el-
járás megindítását és lefolytatását a település 
zöldfelületeinek fenntartása tárgyában. Vala-
mennyi képviselő egyetértésével támogatta 
pályázatok kiírását a település folyékony hul-
ladék összegyűjtésére, elszállítására és semle-
gesítésére, valamint a velencei Tóbíró Szabad 
strand üzemeltetése tárgyában. Egyhangúlag 
megszavazta a testület a Velence Korzó terü-
letén működő büfék földhasználati díjának 
10%-os emelését, valamint a DRV Zrt. szor-
galmi jog létesítését közművezeték telepítése 
céljából. A szociális ellátások rendszerének 
átalakulásával (6. oldal) összefüggésben Ve-
lence Város Önkormányzata szociális szö-
vetkezet megalapításáról döntött egyhangú 
szavazással (7. oldal). A dr. Boros Ügyvédi 
Irodával, valamint dr. Petrik Péter ügyvéddel 
történő megbízási szerződés megkötéséről 
egyhangú igennel szavazott a képviselő-tes-
tület. Pályázatfigyelési feladatok ellátásával 
kapcsolatos megbízási szerződés feltételeiről 
rövid vita után 8 igen szavazattal döntöttek 

a képviselők, egy tartózkodás mellett. Végül 
egyhangú támogató döntéssel bízták meg az 
MG.Fortis Kft-t az önkormányzat 2014. évi 
gazdálkodásának átvilágításával kapcsolatos 
munkával, valamint hasonlóan egyöntetű 
döntéssel határoztak a képviselők dr. Sinko-
vits Péter megüresedő praxisának betöltésé-
vel kapcsolatban is.   (a szerk.)

A testületi ülésről további részleteket 
olvashatnak a www.velence.hu oldalon, 
valamint a Városi Könyvtárban található 

jegyzőkönyvekben.

Velence új körzeti megbízottja,
Kiss Balázs

Munkában a testület Fotók:Nagy Máté
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Ökopark Velencén
A Velencei-tó Térségi TDM Nonprofit 

Kft. „A térségi TDM tevékenysége-
inek fejlesztése” című pályázat ke-

retében Agárd, Gárdony és Velence telepü-
léseken megvalósuló ökoparkok létesítésére 
nyert támogatást. 

A velencei ökopark kialakításának hely-
színe a Velence Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő, a Velence Resort & Spa 
illetve a „Fehér ház” között elhelyezkedő, 
frekventált helyen lévő, 12.661 m² kiterjedé-
sű közvetlen tóparti terület, mely mindenki 
által szabadon látogatható.

Az ökopark kapcsolódik a város idegen-
forgalmi koncepciójához és fejlesztéséhez, 
közvetlenül szomszédos ingatlanként a 
Velencei-tó Kapuja (VTK) beruházáshoz, 
annak kiegészítéseképpen egy szervezett tu-
risztikai, kulturális programszolgáltatást fog 
nyújtani. 

A park kialakítása során a VTK beruhá-
zás keretében megépült sétány és játszótér 
körül egy körbejárható, íves tanösvény kerül 
kialakításra, mely mentén ún. állomáshelyek 
jönnek létre. Az egyes állomáshelyeken egy-
egy jellegzetes növény- vagy állatfaj, kőzet 

kerül a mellé elhelyezett információs táblán 
bemutatásra, részletes leírással, illetve grafi-
kával ellátva. 

A területen további padok, szemetesek, 
kerékpártárolók készülnek, valamint egy fe-
dett-nyitott pihenő is helyet kap.

A park teljes megvalósítása 2015. április 
30-ig várható.

Bokor Andrea
műszaki ügyintéző

Velence Város Önkormányzatának új 
vezetése elkötelezett abban, hogy az 
önkormányzati feladatellátás során 

szükségképpen felmerülő költségeket a jó 
gazda gondosságával ésszerű keretek közé 
szorítsa. Ennek jegyében került sor – többek 
között – a korábbi önkormányzati vezetés 
által megkötött meglehetősen nagy számú és 
a Város számára aránytalanul magas költsé-
geket jelentő ügyvédi megbízási szerződések 
felülvizsgálatára is, melynek eredményeként 
Velence Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a 2015. január 19- testületi 
ülésen meghozott 14/2015. (I.29.), valamint 
15/2015. (I.29.) számú határozataival – a ra-
cionális feladatmegosztásra is figyelemmel – 
két ügyvédi irodával történő szerződéskötés-
re hatalmazta fel egyhangúlag polgármester 
urat.

A két ügyvédi iroda (Dr. Boros Árpád; Dr. 

Pert nyert az Önkormányzat

Petrik Péter) rögtön meg is kezdte a munkát, 
melynek egyik első – kézzelfogható – sikere 
már meg is mutatkozott: Dr. Boros Árpád 
ügyvéd úr perbeli fellépése egy évek óta folyó 
bírósági ügy végére tette rá a megnyugtató 
pontot, az   Önkormányzat pernyertessé-
gét  eredményezve. A Székesfehérvári Vá-
rosi Bíróság előtt 6.G.22.864/2012. sz. alatt 
„jogalap nélküli gazdagodás visszatérítése 
iránt” folyamatban volt per lényege az volt, 
hogy a Velencei-tó Kapuja Projekt korábbi 
közbeszerzésén nyertes, jelenleg felszámolás 

alatt álló Zrt. egyik alvállalkozója (jelen per 
felperese) a generálkivitelezőtől nem kapta 
meg a legyártott fém nyílászárók ellenérté-
két, ezért az alvállalkozó a generálkivitelező 
helyett a megrendelő Önkormányzatot perel-
te. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy az Ön-
kormányzat az alvállalkozó által leszállított 
nyílászárókat kifizette, így a jogalap nélküli 
gazdagodás az Önkormányzat – mint jelen 
per alperese – vonatkozásában nem áll fenn, 
az Önkormányzatot nem terheli megtérítési 
kötelezettség a felszámolás alatt álló gene-
rálkivitelező és annak alvállalkozója közötti 
elszámolási kérdésekben. Miután a bíróság 
is osztotta a perképviselőnk álláspontját, így 
a bíróság a felperes keresetét elutasította, to-
vábbá a felperes társaságot perköltségben is 
marasztalta. 

dr.  Korossy Csaba
 jegyző

Tisztelt Olvasóink!
A megújult Velencei Híradót a jövőben 

minden hónap utolsó hetében kézbesítik 
Önöknek. A beérkező írásokat, hirdeté-
seket minden hónap első hetének végéig 
várja a szerkesztőség. Kérjük, hogy véle-
ményükkel, észrevételeikkel, javaslataik-
kal segítsék munkánkat!  

Nagyné Závodi Klára szerkesztő
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Ve-
lence Város Önkormányzatának fenntartá-
sában működő Velencei Meseliget Óvodába 
a gyermekeket a 2015/2016-os nevelési évre 
2015. március 25.-26. napján (szerda-csütörtök) 8.00 és 16.00 óra 
között lehet beíratni.

Ó-városi településrész (Velence, Fő u. 79.) 
2015. március 25.

Újtelepi településrész (Velence, Szent  Erzsébet tér 1.) 
2015. március 26.

2015. szeptember 1-jétől: 
8.§ (2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. nap-

jáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább 
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt…”

A nevelési éve első napja 2015. szeptember 1., utolsó napja 2016. 
augusztus 31.

Kérjük a beiratkozáskor hozza magával:
–  a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt 

(lakcím kártya)
–  szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt 

(lakcím kártya)

Óvodai beiratás

Kérjük, továbbra is támogassák személyi jövedelemadójuk  
1%-ával az ÓVODA ALAPÍTVÁNYÁT. 

A kedvezményezett neve: 
„Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány  

A kedvezményezett adószáma: 18492587-1-07 
További célunk, az előző évekhez hasonlóan  

a gyermekprogramok, kirándulások, rendezvények, ballagók,  
új óvodások támogatása, és a játékállomány bővítése.  

„Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány Kuratóriuma 
Minden Kedves Felajánlónak ezúton is köszönetet mondunk! 

Tájékoztató
a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátásokat érintő változásokról

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. 
március 1-től jelentősen átalakul, a járási hivatalok hatáskörébe 
kerül az aktív korúak ellátása. Az állam és az önkormányzat segé-
lyezéssel kapcsolatos feladatai különválnak. 

Az állam által nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási 
hivatalok állapítják meg. Az e körbe tartozó ellátások a következők: 
aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás illetve az 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás); időskorúak já-
radéka; ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj); 
közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú); egészségügyi szolgáltatás-
ra való jogosultság.

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott és teljes egészében 
központi költségvetési forrásból kifizetett szociális ellátásokon túl 
más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányza-
tok döntenek, az ún. települési támogatás keretében.

Jelentős változás, hogy 2015. március 1. napjától az aktív korúak 
ellátását is a járási hivatalok állapítják meg a települési jegyzők helyett. 
A támogatást a Kormányhivatal folyósítja minden hónap 5. napjáig. 
A kérelmek továbbra is benyújthatók a polgármesteri hivatalokban, 
továbbá a kormányablakoknál és a járási hivataloknál. 

Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátástípus jelenleg a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély. A 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel-rend-
szerében nem történik változás. A támogatás havi összege a 2014. évhez 
hasonlóan 22.800,- Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban ré-
szesülő személyek továbbra is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségé-
vel kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.

A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában 
már nem lesz része a szociális ellátórendszernek. A rendszeres szociális 
segély helyett egy új ellátási forma, az egészségkárosodási és gyermek-
felügyeleti támogatás kerül bevezetésre. Azon személyek aktív korúak 
ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét megelőző-
en rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra, a 
jegyzőnek hivatalból 2015. február 28. napjáig felül kell vizsgálnia. 

A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-től kikerül-
nek a Szociális törvényből. Ezen időponttól kezdődően a támogatás 
ebben a formában nem állapítható meg. A települési önkormányzatok 
a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatás-
hoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, melyet helyi rende-
letben szabályozhatnak.

A méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj 
szabályai 2015. március 1-jétől szintén kikerülnek a Szociális törvény-
ből. Az önkormányzatok települési támogatás keretében nyújthatnak 
támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez valamint a 18. életévét be-
töltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók 
részére.

További információk: kormanyhivatal.hu/hu/fejer 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer/hirek/tajekoztato-a-penz-

beli-es-termeszetbeni-szocialis-ellatasokat-erinto-valtozasokrol

Fejér Megyei Kormányhivatal

–  a gyermek TAJ kártyáját
–  orvosi igazolást, és  Velence Városában állandó lakcímről és élet-

vitelszerű tartózkodásról igazolást
–  a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a 

gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumo-
kat, szakértői véleményeket

–   az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket iga-
zoló dokumentumokat

 –  amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy 
napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló doku-
mentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a 
szülő vagy szülők nyilatkozata)

Serhókné Varjas Edit óvodavezető
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 6. § a) és b) pontja rögzíti, hogy „a 
helyi önkormányzat feladatai ellátása során támogatja a 

lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, 
biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt; 
erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasz-
nosítja saját erőforrásait.”

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 14. § (1) bekezdése 
rögzíti, hogy „A szociális szövetkezet célja a hátrányos helyzetben lévő 
tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyze-
tük javításának egyéb módon történő elősegítése.” Előzetes egyezteté-
sek eredményeként megfogalmazódott az a szándék, hogy a munka-
nélküli és valamilyen szempontból a munkaerőpiacon hátrányt szen-
vedő helyi lakosok számára valamilyen formában munkalehetőséget 
és jövedelmet biztosítson a szociális szövetkezet. Tekintettel továbbá 
arra, hogy a jövőben a szociális szövetkezetek működését kívánják 
elősegíteni –beleértve ebbe a közérdekű pályázati lehetőségeket is-, 
célszerű lenne a szociális szövetkezet megalakítása. 

Ismert, hogy a kormányzati szándék az, hogy a közfoglalkoztatási 
programoknak az egyéb értékteremtői projektjei a 2013. évi támogatás 
lejárta után a szociális szövetkezet keretei között folytatódnak.

A kezdeményezés elősegíti nemcsak a hátrányos helyzetben lévő 
lakosok életminőségének, hosszú távú foglalkoztatásának javulását, 
hanem az Önkormányzat számára is potenciális gazdasági lehetősé-
get kínál. A jogszabály lehetővé teszi, hogy szociális szövetkezetnek a 
természetes személy tagjain kívül helyi önkormányzat vagy nemzeti-
ségi önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű társulása, továbbá 
jogszabályban meghatározott karitatív tevékenységet ellátó közhasznú 
jogállású szervezet legyen a tagja.

A Pénzügyi-és Településfejlesztési Bizottság 2015. január 26. napi 
ülésén tárgyalta az előterjesztést, és egyhangú „igen” szavazattal tá-
mogatta a Velencei Közösség Szociális Szövetkezet létrehozását, egyet-
értve azzal, hogy Velence Város Önkormányzata a szövetkezet alapító 
tagja legyen.

Koszti András 
polgármester

A Velencei Közösség Szociális Szövetkezet megalakulásáról

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 Magyaror-

szág helyi 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 továb-
biakban: SzMSz) 9. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelke-
zés lép: „A Képviselő-testület 

  a) alakuló, 
  b) rendes- ezen belül soros és soron kívüli-, 
  c) valamint rendkívüli ülést tart.
 d)  soron kívüli ülést kell összehívni a képviselők egynegyedének 

– de legalább 3 képviselőnek –, a képviselő-testület bizottságá-
nak, valamint a polgármesternek a testületi ülés összehívásának 
indokát tartalmazó indítványára.”

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

                   Koszti András dr. Korossy Csaba
          polgármester jegyző

Támogatás Szomor Csongor  
gyógykezeléséhez

Licitálás sportolók adományára március 1-től a
http://www.segitekcsongornak.velence.hu/ oldalon.

Közvetlen támogatási lehetőség :
Velencéért Közalapítvány, 11736082-20054104

– l –

A körzeti megbízottak fogadóórái:
 
március 12. (csütörtök) 15.00-16.00
március 26. (csütörtök) 15.00-16.00

 Kocsis Katalin r. zászlós
Kiss Balázs r.törzsőrmester

 ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságot kötött:
2015. január 17-én

Diviki János – Ács Annamária
Gratulálunk!

Egri Andorné, Balogh Erika, Máthay Erzsébet 
anyakönyvvezetők
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A működő és sikeres modellek eddigi tapasztalatainak megis-
merése, átvétele és későbbi felhasználása céljából érkezett a 
Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület javaslatára Velence vá-

ros polgármesterének, Koszti András vezetésével küldöttség a Bakony 
és Balaton Keleti Kapuja LERADER Helyi Akciócsoport (HACS) te-
rületén található szociális szövetkezeteket és közösségi programokat 
megtekinteni. 

A Fejér megyei településről a polgármestert elkísérte a város jegy-
zője, dr. Korossy Csaba, és az önkormányzat Szociális és Humánerő-
forrás Bizottságának elnöke, Juhász Gyula is. A város vezetői Küngö-
sön a Szociális Szövetkezet feldolgozóüzemét tekintették meg, majd 
Balatonkenesén a Katica pékségben és a lekvárfőző üzemben tettek 
látogatást.

Küngösön Szabó Gergely polgármester ismertette a településen 
2009-ben megalakított szociális szövetkezet történetét, bemutatta a 
Szent Kinga Termelőiskolát és beszélt az itt feldolgozott és elkészített 
termékekről. Több hasznos tanácsot adott a kezdeti lépések, a célok 
minél hatékonyabb megfogalmazása érdekében.

A LEADER Helyi Akciócsoport munkaszervezet vezetője, Kontics 
Monika ismertette a munkaszervezet működését, a térségben elért vi-
dékfejlesztési eredményeket, illetve beszélt a 2014-2020-as tervezési 
időszak legfontosabb prioritásairól. Beszélt a „Balaton Térségfejlesz-
tő” Szociális Szövetkezetről, ismertette tevékenységüket, bemutatta a 
közösségi marketing tevékenység érdekében végzett erőfeszítéseiket, 
más szervezetekkel, önkormányzatokkal való együttműködésüket.

Kontics Monika kiemelte, hogy mind a küngösi, mind a balaton-

Milyen egy jól működő 
szövetkezet?
Velence Város Önkormányzatának támogatásával szociális szövet-
kezet jött létre városunkban. A szövetkezet alapításáról további rész-
leteket találnak Olvasóink a 6. oldalon.
Országos szinten új gyakorlatnak számít a helyi termékek és helyi 
munkaerő hasznosításának szövetkezeti változata. Koszti András 
polgármester, dr. Korossy Csaba jegyző és Juhász Gyula képviselő 
2015. február 9-én tapasztalatgyűjtésen jártak. A ,,Bakony és Bala-
ton Keleti Kapuja LEADER Helyi Akciócsoport” tudósította lapun-
kat a látogatásról.

fűzfői szociális szövetkezet olyan szervezet, amely nem nyert a 2010-
es TÁMOP program keretében meghirdetett támogatási forrásokból, 
így a túlélés és működőképesség megtartása érdekében kénytelenek 
voltak saját piaci útjukat megtalálni, olyan együttműködő partnereket 
keresni, akik céljaik megvalósítását segíthetik. Ez is oka talán annak, 
hogy nem jutottak a felszámolás alatt álló szociális szövetkezetek sor-
sára, ahol a támogatás megszűnése után nem volt perspektíva és szak-
értő menedzsment az önálló piaci szerepvállaláshoz.

 Szabó Gergely hangsúlyozta, hogy az önkormányzat tagja lett a he-
lyi szociális szövetkezetnek, így készülnek már a 2016 utáni időszakra, 
amikor a kormányzati szándék szerint a közmunka programot a szo-
ciális szövetkezetekhez irányítják át.

Kiemelte, hogy a termelőiskola elsődleges sikere, hogy megszűnt 
Küngösön a munkanélküliség (sőt esetenként munkaerő ,,importra” 
szorulnak), a helyi résztvevők pedig nem csak a programban dolgoz-
nak, hanem saját háztáji gazdaságukat is kezdik újra felépíteni, ami 
jelentős kiegészítő bevételt jelenthet a munkabér mellé.

Terveik között szerepel a további termőföldek művelésbe való be-
vonása, valamint állattartással szeretnék tevékenységüket bővíteni.

  Koszti András, Velence város polgármestere úgy fogalmazott: a 
látogatással az volt az általános céljuk, hogy tanuljanak azoktól, akik 
előrébb járnak a szociális szövetkezet működtetése, menedzselése te-
rületén. - Nemrégen alapítottunk Velencén egy szociális szövetkeze-
tet, a tervünk az, hogy felvirágoztassuk. Már eddig is sok jó véleményt 
hallottunk a szociális szövetkezetekről, szeretnénk a térségünkben 
ennek a programnak a zászlóshajója lenni. -

A polgármester elmondta azt is, hogy a küngösi és kenesei látogatás 
során is nagyon sok értékes tapasztalattal és ötlettel gazdagodtak, a 
működtetés szempontjából pedig fontos tanácsokat kaptak vendéglá-
tóiktól.  - Azt gondolom, hogy ez a kapcsolat még csak most indult, de 
tartós lesz. - A HACS vezetőjének beszámolója kapcsán, felkészültsé-
gét látva egészen kiváló és fantasztikus vélemény fogalmazódott meg 
bennem – utal a Kontics Monika által elmondott és felvázolt szakmai 
célokra és elért közösségi eredményekre.

Koszti András úgy fogalmazott, hogy saját szövetkezetükkel sze-
retnének olyan szintre eljutni, mint a küngösi, csak lehetőleg gyorsab-
ban. – Az okos ember mások esetleges hibáiból, kudarcaiból és persze 
sikereiből is képes tanulni, ezért mentünk el erre a tanulmányútra. 
Velencén a Szociális Szövetkezetet már a tapasztalatokkal gazdagod-
va, az alapjaitól kezdve sikeresen szeretnénk működtetni a város érde-
kében. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a szociális szövetkezeti 
formáció ma már továbblépett a közfoglalkoztatás keretein, e szerve-
zetek piaci szereplőként működnek, amihez a Kormány is megadja a 
szükséges támogatásokat. –

A küldöttség tagjai mindkét helyszínen megtekintették a termelő 
egységeket, majd a Katica pékségben kötetlen beszélgetéssel és helyi 
termék kóstolóval zárult a program, melynek megszervezésében és le-
bonyolításában a HACS megbízásából a Küngösi Szociális Fogyasztási 
és Értékesítési Szövetkezet működött közre.

A vendégek Szabó Gergely küngösi polgármesterrel  
és Kontics Monikával
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Velence Város Képviselő-
testületének munkaterv  
szerinti következő ülése

Március 19. 17.00 óra

1.)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról
Előadó: Koszti András polgármester

2.)  Rendőrkapitány beszámolója a 2014. 
évi munkáról
Előadó: Dr. Sági János rendőrkapitány

3.)  Városi Könyvtár 2014. évi tevékenysé-
géről tájékoztatás
Előadó: Sinkáné Mihály Zita könyv-
tárvezető

4.)  A helyi önkormányzat éves összesített 
közbeszerzési tervének elkészítése
Előadó: Jegyző

5.)  Jegyző beszámolója Polgármesteri Hi-
vatal tevékenységéről
Előadó: Jegyző

6.) Egyebek: 
– Majális előkészítése

Tájékoztatásul:
–  Tájékoztató az átadott hatáskörök-

ben ellátott feladatokról
–  A Velencéért Közalapítvány Ellen-

őr ző Bizottságának beszámolója a 
2014. II. félévi pénzforgalom ellen-
őrzéséről

Képviselő-testület

Velence Város területén az állatok vé-
delméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alap-

ján kerül sor az ebek összeírására a jogsza-
bályban 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 

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

adatokat a települési önkormányzat rendel-
kezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kö-
telezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot 
vonhat maga után).

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 levélcímre: 
2481 Velence, Tópart utca 26.

Hivatal iktatójában leadható.
Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt 

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 figyelmet, 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. 

 Nőnapra szeretettel 

Velence Város 
Képviselő-testülete
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n Január óta Velence Város jegyzőjeként 
tisztelhetünk. Hogy érzed magad az eltelt 
egy hónap után?

Köszönöm szépen, kiválóan vagyok, és ami 
igazán motivál, hogy hatékony része lehetek 
egy dinamikusan fejlődő Csapatnak, Kö-
zösségnek.  Az elmúlt évtizedben a központi 
kormányzati közigazgatás jogi-hatósági és el-
lenőrzési szakterületeinek különböző felelős 
pozícióiban, majd végül a Nemzetgazdasági 
Minisztérium Adó- és Vámigazgatási Főosz-
tályának helyettes vezetőjeként tettem szert 
némi közigazgatási, szervezési gyakorlatra. 
Ennek során korábbi vezetőim  2012-ben 
tevékenységem alapján a kormány-tisztvi-
selőség egyik legmagasabb fokozatú szakmai 
elismerésében, szakmai főtanácsadói címben 
részesítettek. Ezzel együtt azt kell mondanom, 
hogy a közszolgálati tevékenység – mint hiva-
tás – eredményeinek, hatásainak közvetlenül 
látszódniuk kellene az állampolgárok minden-
napjaiban. Egyre erősödő igényként jelentke-
zett bennem az, hogy a központi államgépe-
zet időnként túlzottan bürokratikus útvesztői 
helyett a hivatásom gyakorlása olyan irányba 
mozduljon el, amelyben közvetlenebbül és lát-

Ismeretlen ismerősök
Újságunk szerkesztőinek szándéka szerint a jövőben rendszeresen jelentkezünk interjú ro-
vatunkkal. A helyi közösség építésének része az is, hogy megismerjük a köztünk élőket, mert 
életüknek és tevékenységüknek van számunkra mondanivalója. 
Első kérdéseinkkel dr. Korossy Csabát, településünk új jegyzőjét szeretnénk bemutatni. 
A kérdező: Závodi Klára.

„Igyekezzetek a városnak békességén, 
mert annak békessége lesz a ti  

békességetek!”(Jer.29,7)

hatóbban lehetséges szolgálni a köz javát. Az 
elmúlt másfél hónap tapasztalatai lényegében 
ezen várakozásaimat igazolták vissza.. Öröm-
mel tölt el, hogy helyben, a helyi igényeknek 
megfelelően láthatom el a helyi polgárok – a 
szűkebb és tágabb lakókörnyezetem – érdeké-
ben a jegyzői feladatokat.

Milyen tapasztalatokat szereztél ott? Szerin-
ted van miben felzárkóznunk a német embe-
rekhez?

Szeretném leszögezni, hogy alapvetően 
nem kedvelem ezeket az összehasonlításokat, 
mert általánosításokon alapulnak. Mind-
azonáltal úgy gondolom, hogy semmilyen 
tekintetben nincs szégyenkezni valónk. A 
különbözőségek – akár az életszínvonalat, 
akár a mentalitást, de akár a szociálpszicho-
lógiai kérdéseket is tekintve – jelentős részben 
az eltérő történelmi háttérre, mint objektív 
körülményre vezethetőek vissza (és ebből a 
szempontból hazánk történelme – mint tud-
juk – sajnos szerencsétlenebbül alakult). Ezzel 
együtt az is igaz, hogy konkrétan Münchenen 
kívül nem rendelkezem más német tapaszta-
latokkal. Márpedig München elsősorban ba-
jor város, és csak utána német... A bajor-ma-
gyar barátság pedig közismerten kiváló, de 
ez természetesen elmondható a két ország 
közötti kapcsolatra is. Amit ugyanakkor min-
denképp kiemelnék – és ez a kérdésedre adha-
tó válasz szubjektív oldala – az az, hogy ma-
gánvéleményem szerint a németek sikereinek 
egyik legfontosabb alapja a történelmi múlttal 
való elszámolás képessége (mint nem utolsó 
sorban lelki attitűd). Határozott véleményem, 
hogy e nélkül ma nem tartanának ott, ahol 
vannak. Az ember személyes sorsának a si-
kere is nagyrészt azon múlik, hogy tudunk-e, 
merünk-e őszinték lenni magunkhoz. Ehhez 
pedig alázat is kell (amiben persze benne van 
az is, hogy az ember nem mindenható).
n A címben olvasható bibliai idézetet – mot-
tódul – magad választottad. Tudomásom 
szerint többször is jártál a Szentföldön. Ho-
gyan kerültél oda, és milyen célból?

Korábbi magánbeszélgetéseink során em-
lítettem, hogy eddig négyszer jártam a Szent-
földön. Ezek elsősorban zarándok utak abban 
az értelemben, hogy hívő emberként szá-
momra a „Föld köldöke” Jeruzsálem. (Termé-
szetesen Velence már legalább ennyire előkelő 
helyen szerepel.) El kell mondanom, hogy a 
saját gyermekem születése is a Szentföldhöz 
kapcsolódik, mivel több év várakozás után (a 

n Miért a jogi pályát választottad, családon 
belül volt erre példád?

Apai ágon több generációra visszamenő-
leg „hagyományosan” orvosi, gyógyszerészi 
orientáció volt a jellemző (húgom is gyógy-
szerésznek tanul). Ilyen módon tehát messze 
esett az alma a fájától, de ebben éppen édes-
apám hatott közre. Hamar felismerte, hogy a 
fiában talán erősebbek a jogi pályához szük-
séges képességek, ezért az „orvosi dinasztia” 
építésének jelen esetben hiú ábrándját háttér-
be helyezve, lényegében a saját fia szempont-
jait vette figyelembe. Ezért – édesanyámmal 
együtt – meg is hozott minden áldozatot, 
mely hiszem, hogy összességében jó befekte-
tésnek bizonyul(t). Hálás vagyok szüleimnek.   
n Hol töltötted a gyermekkorodat, iskolás 
éveidet?

A pesti Belvárosban nőttem fel. A fiatalko-
romból minden oda köt. Ugyanakkor néhány 
évet (hosszabb-rövidebb megszakításokkal) 
volt szerencsém eltölteni Németországban, 
Münchenben is, miután apám fogorvosként 
ott dolgozott. Anyukám munkája és érde-
keltsége pedig egy világhíres müncheni kávés 
illetve delikátesz termékeket is forgalmazó 
céghez kötődik. Középiskolásként az ELTE 
Apáczai Csere János Gimnáziumába jár-
tam, majd ezt követően az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karát végeztem el, közben a 
diploma megszerzése előtt még egy évet kint 
töltöttem Münchenben. Nem vagyok egy vi-
lágpolgár, úgyhogy minden szál hazahúzott.
n Említetted, hogy éltél Németországban is. 
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lemondáshoz közel) éppen egy szentföldi út 
eseményei hozták meg szó szerint – hogy így 
mondjam – a hitünk gyümölcsét. Ezen kívül 
büszke vagyok arra is, hogy „műkedvelő la-
ikusként” részt vettem a jeruzsálemi Temp-
lom-hegy régészeti feltárásában, amely egyéb-
ként folyamatosan zajlik. Ezek a tapasztalatok 
a mindennapokban is sok erőt adnak nekem. 
Azon vagyok, hogy mindez – amint azt az in-
terjú mottójaként választott idézet is kifejezi – 
a jelenlegi pozíciómban, Velence jegyzőjeként 
is megmutatkozzon.
n Véleményed szerint mely területeket kelle-
ne elsősorban fejleszteni városunkban? 

Polgármester úr programjával teljes mér-
tékben azonosulva, az én céljaim sem lehet-
nek mások, mint a városvezetés koncepciójá-
nak jogi, hatósági és adminisztratív támoga-
tása. Szerepköröm és kompetenciám határait 
nem átlépve, fontos leszögezni, hogy a jegyző 
feladata – a helyi szintű jogalkalmazás egyik 
főszereplőjeként – kettős: egyrészt a jegy-
ző az államigazgatási hatáskörök címzettje. 
Másrészt a jegyző látja el az önkormányzat 
jogszabályszerű működésének biztosításával 
kapcsolatos, az önkormányzati törvényben 
meghatározott feladatokat. Ennek alapján a 
fejlesztési koncepció irányainak megalko-
tása elsősorban Polgármester úr és a Kép-
viselő-testület asztala. Mindazonáltal az én 
véleményem is az, hogy számos területen új 
fejezetet kell írni Velence Város életében. Az 
egyik legfontosabb terület a közösségi élet fel-
pezsdülése, ennek támogatása mind szellemi, 

mind „materiális” módon, továbbá a helyi 
kezdeményezések és innovációk felkarolása. 
Kiemelkedő érdek fűződik ahhoz, hogy a he-
lyi vállalkozások megerősödjenek, és minél 
több helyi munkaerőt alkalmazzanak. Ezeket 
a célokat kell szolgálnia a vállalkozásbarát he-
lyi szabályozási környezet megteremtésének 
is. Minden eszközzel támogatni kell, hogy a 
helyi lakosság szükségleteit elsősorban a he-

– többek között az Önkormányzat gazdasági 
átvilágítása. A kezdeti bizonytalanságok után 
most azt látom, hogy a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói szakmailag felkészült, értékes embe-
rek, akik a fenti célokkal képesek azonosulni. 
Minden kollégám munkájára számítok. 

Színvonalas munkát ugyanakkor csak 
megfelelő motiváltság mellett lehet hosz-
szú távon jól végezni, ezért a magam részé-
ről is törekszem ennek valamennyi feltételét 
megteremteni. Minden üzleti, munkahelyi 
szervezet akkor sikeres, ha az erőforrásait 
számon tartja, összehangolja, és hasznosítja. 
Jóllehet például a gépek, az informatikai esz-
közök nagymértékben megkönnyítik a mun-
kánkat, illetve sokat jelenthet a szaktudás és 
a felkészültség is, azonban legalább ennyire 
fontos a jó munkahelyi légkör kialakítása és 
megóvása, melyben az említett értékek haté-
konysága megsokszorozódik. Összességében 
tehát reményteljesen és bizakodóan nézünk 
a jövőbe, ennek a bizakodásnak pedig már 
most megvannak az alapjai!
n Mivel töltöd szívesen a szabadidődet?

Inkább úgy kérdezd, hogy mivel tölte-
ném! Tudniillik ebből kevés jut. Felesé-
gem is meglehetősen elfoglalt, egy főváro-
si közmű vállalat beszerzési vezetőjeként 
dolgozik. Ő is jogász, még az egyetemen 
ismerkedtünk össze. Szóval hiába költöz-
tünk vidékre 2007-ben, az életünk sokkal 
mozgalmasabb lett, bár alapvetően nem a 
városi impulzusoktól mentes (úgymond 
nyugodt), hanem sokkal inkább a más minő-
ségű, természethez közelibb életforma mo-
tivált minket abban, hogy a Velencei-tóhoz 
költözzünk. Ebben az új fészekben született 
meg Dávid fiam is, aki természetesen még 
mozgalmasabbá tette a mindennapjainkat.   
Mindenesetre – hosszú szünet után – egyszer 
már szeretnék lejutni a tóhoz horgászni...
n Az olvasók nevében is kívánom, ez a vá-
gyad mielőbb teljesüljön! Köszönöm az in-
terjút!

lyi vállalkozások szolgálják ki egyre nagyobb 
mértékben. Emellett a páratlan természeti 
adottságoknak megfelelően nem lehet kérdés, 
hogy Velence alapvető érdeke az egész évre 
kiterjedő hatékony és sikeres turizmusfejlesz-
tés , melyet a rendelkezésre álló valamennyi 
hatósági, jogi eszközzel támogatni kell. Az 
előzőeken túl, de azokkal szoros összefüggés-
ben a jövőben egyre hatékonyabban kell tudni 
kiaknázni a különböző uniós és kormányzati 
pályázati lehetőségeket is. Számos ilyen lehe-
tőséggel az elmúlt években nem élt a Város. 
Ami pedig közvetlenül a „saját” területemet 
illeti, célom a hivatal szolgáltató jellegének 
erősítése, az emberközeli, humánus, nyi-
tott, minden polgár elégedettségét szolgáló 
polgármesteri hivatal működtetése, az ügy-
fél-centrikus helyi közigazgatás megerősítése. 
Ehhez persze mindenek előtt tisztázni kell az 
alapokat, át kell tekinteni, hogy mire építke-
zünk. Az Önkormányzat új vezetésének alap-
vető célja, hogy az előremutató döntéseket és 
intézkedéseket kizárólag olyan alapokon nyu-
godva hozza meg, amelyek a felelős városve-
zetéshez elengedhetetlenek. Ennek érdekében 
ugyanakkor szükséges – ami jelenleg is zajlik 
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Velence újtelepi részén, a Zárt utca és 
a 7-es út közötti parkban állt 2008-
ig a 19. századi Gudenus-Kacsko-

vics-kúria. Mára elbontották, helyén egy 
többszintes társasház fele áll. E megsemmi-
sült emlékkel kapcsolatban azonban van egy 
szívósan tovább élő tévhit.

Első lépés: 2002-ben jelent meg a Kas-
télylexikon Fejér megyei kötete, amelyben 
valamilyen félreértés vagy rossz tájékoz-
tatás folytán azt közölték, hogy az egykori 
kúria azonos az újtelepi óvoda épületével. 
Az avatatlan szemlélőnek is feltűnhetett 

Velencei kúria – 
tévhitek továbbélése

volna ugyan, hogy az egymás mellé helye-
zett két kép nem ábrázolhatja ugyanazt, de 
a kötet összeállítói valószínűleg nem jártak 
a helyszínen, mert úgy biztosan nem ke-
verték volna össze az egymástól akkor még 
100 méterre sem álló két épületet. (1. kép) 
Második lépés: 2004-ben napvilágot látott a 
„Város volt, város lett” című Velence-történet, 
amelyben szó szerint leközölték a Kastély-
lexikon szövegét, majd egy, a 20-as években 
épült melléképületről 1932 körül készült fotót 
tettek be, mint a kúria 1898-as képét. Ment-
ségükre szolgáljon, hogy ez a melléképület 

később, kissé átépítve, valóban óvodaként 
működött és működik a mai napig is. (2. kép) 
Ezután már megállíthatatlanul görög tovább 
a tévinformáció, bekerül a 2008-ban megje-
lent Velencei-tavi turistaatlaszba és számta-
lan helyen mint megfellebbezhetetlen, több 
hivatkozással is igazolható állítás él tovább. 
A tények, emlékezések és két, az 1930-as 
években készült fénykép (3-4. kép) alapján 
megállapíthatjuk: a kúria a mára elbontott, 
sokáig újtelepi könyvtárként, lakásokként 
és hozzáépített szárnyában kápolnaként 

1. kép
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Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik a 2014-es 

évben adójuk 1%-ával támogatták 
szervezetünket. 

Bevételünk 37 209 Ft volt, 
melyet az egyesület kiállításaira 

fordítottunk. 
A 2015-ös évben is várjuk szíves 

támogatásukat.
Az adószámunk: 

10402159-50514954-54571007

Velencei Helytörténeti Egyesület

használt épület volt. A két háború kö-
zött állami tulajdonú, de a keresztes apá-
cák által működtetett „erdei iskola” volt, 
amelyhez a húszas években felépítettek 
egy különálló,  kissé távolabb álló épületet. 
A kúria adott otthont a nővéreknek, a ká-
polnának és a tan- vagy hálótermeknek. 
A képen látható mai óvodaépület kö-
zépső, köríves, délről nyitott, tornácszerű 
épületrésze a visszaemlékezések szerint a 
TBC-s vagy más okból legyengült gye-
rekek szabad levegőn altatására szolgált. 
(A tévedést már évekkel ezelőtt jeleztem a 
Kastélylexikon és a turistaatlasz szerkesztői-

nek, akik megígérték, hogy ha új kiadásra ke-
rül sor, kijavítják a hibát. Reménykedjünk...) 
2008-ban engedtünk lebontani egyet a kevés, 
XIX. századi „műemlékeink” közül. Tarto-
zunk magunknak annyival, hogy lehetőség 
szerint pontos tudásunk legyen arról, mit 
veszítettünk.

(Velence történetével kapcsolatban érdekes, 
fontos műhelymunka folyik a http://velenceb-
log.com oldalon, ahol adatainkkal, emlékeink-
kel mi is hozzájárulhatunk városunk múltjá-
nak jobb megismeréséhez.)

Kárpáti Miklós

4. kép

 3. kép p
t 2. kép 
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A CHARLIE HEBDO folyóirat elleni 
terrortámadás világszerte hatalmas 
felháborodást keltett.

A gazdasági, vallási vagy kulturális terü-
leten elszenvedett, vélt vagy valós sérelmek 
ilyen fajta elintézési módja elfogadhatatlan. 
A kiváltó okokat sokan elemezték, a való-
ságot talán sosem tudjuk meg. Az erőszak 
újabb megnyilvánulása a bevándorlás kér-
désére irányította a figyelmet, szakértők 

Kultúrák ütközésében

Miért most, 2015. januárban,  
a párizsi véres tragédia 

napjaiban írom  
le az aszimmetrikus fejű  

Félfülű történetét?  
Katonai szakértő barátom 
elmondásából kiszűrtem,  

hogy napjaink legnagyobb 
katonai kihívása éppen  

az aszimmetrikus hadviselés 
problémája, amikor a felek 

egyáltalán nem rendelkeznek  
azonos szintű hadi technikával, 

hadi erkölccsel,  
alapvetően azonos,  

de legalábbis hasonló 
kultúrával….(sj)

elemzik a migráció problémáit, szükségsze-
rűségeit, a közeli jövőben várható méreteit. 

Vajon megfelelő-e a fejlődő világból érkező, 
a jobb élet reményében áttelepülő csoportok 
fogadásának, életterének kezelése? A betele-
pülő, az új otthont kereső elfogadó-e azzal a 
környezettel, amely megnyílik számára? A be-
fogadó környezet tiszteletben tartja-e az évez-
redes kulturális, vallási gyökereket? Nem kell 
Franciaországig mennünk a kérdésekkel.. 

Magyarországon is égető a probléma, itt-
hon is feltehetjük őket. Pontosabban, fel kell 
tennünk. És a hírek már Koppenhágáról  
szólnak.

A környezet megváltozásának következ-
ményei adták a következő oldalon olvasható 
novella témáját. Térben és időben a francia 
történettől távol, ám semmivel sem kevésbé 
fájdalmasan.

 (nzk)
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Félfülű – mint neve is mutatja – 
megtestesítője volt az aszimmet-
riának. Fülétől kölyökkorban el-

szenvedett emberi kegyetlenség, vagy 
később, a hegyes fogú vetélytársak fosz-
tották-e meg? Ki tudná ezt megmon-
dani… Félfülű tudni illik kutya volt, de 
micsoda egy kutya! Az őserőt megteste-
sítő pusztai kutya. Ősei – a természetes 
kiválasztódás törvényei szerint – vegye-
sen a kiskunsági tanyavilág párharcok 
árán uralkodó komondorai és kuvaszai 
lehettek. Borjúnagyságúnak mondhat-
nánk, de rontaná a hasonlatot Félfülű 
dagadó izomzata, egyáltalán nem egy 
szelíd borjura emlékeztető zord megje-
lenése, kiállása.

A tanyás gazda, Bódog János tulaj-
dona, inkább mindenes szolgája volt. 
Nincs az a hiteles földmérő, aki pon-
tosabban ki tudta volna jelölni a gazda 
tulajdonába tartozó földterületet, mint 
ahogy az Félfülű agyában, a biotérké-
pén be volt jelölve.  Vigyázta, őrizte a 
tanyát. De azon kívül is, sokféle szolgá-
lattal segítette gazdáékat. A kora tavaszi 
nyúlüzekedés idején gyakori volt gaz-
dái asztalán a nyúlpaprikás. A beszállí-
tó természetesen Félfülű volt. A közeli 
falu bandába szerveződött kutyái időn-
ként nyulat fogni, őzgidát ejteni próbál-
koztak Félfülű felségterületén. Másnap, 
bizony a falusi kutyák többsége lesán-
tultan bicegett, vagy irhája meglehe-
tősen hiányos volt. A gazdasszonynak 
nem kellett a tyúkok alól kiszedni a to-
jást, ez – sok más mellett – Félfülű fela-
data volt. A tyúkólhoz besurranó róka, 
illetve menyét ott vesztett gereznája is 
éppen elég lett a gyermekek téli kucs-
májához.

Félfülű alantas dolgokkal, mint a 
politika nem foglalkozott. Szorgos, 
célszerű életvitelét mégis ez utóbbi, 

Solymosy József

Aszimmetria itt és ott
az emberek által kreált agyszülemény 
lehetetlenítette el az 1950-es évek leg-
elején. Majd tragikussá tette, hogy 
végül élete is egy tragikummal érjen 
végett.

Bekövetkezett a kommunizmusnak 
nevezett agyrém. Bódog János gazdát, 
mint „kulákot”, több lépcsőn és több 
„ankéton” (= ankét pofont kap, ha alá 
nem írja…) keresztül megfosztották 
földjétől, értékeitől, végül elüldözték 
tanyájáról.  Ő is, családja is elvetette 
még a gondolatát is annak, hogy beton 
méhkaptárba települjenek, így végül 
egy igen kicsi városvégi, sok javításra 
szoruló házat sikerült kapniuk. Félfü-
lű, a szabad puszták szabad fejedelme, 
egy alig kétméteres vastag lánc végére 
került.  Ha a kutyáknak megadatott vol-
na a gondolkozás képessége, akkor sem 
értette volna meg, hogy mi ez, miért 
történik vele mindez. Búskomorrá vált. 
Gazdáját – kit eddig istenként tisztelt 
– érzése szerint; elvesztette. Ez a gazda 
már nem az a gazda, aki kint a tanyán 
vidám füttyentéssel hívta, néha tréfásan 
megrángatta fejét az egyetlen fülénél 
fogva.

Sivárrá vált Bódog János és családja 
élete, így egyre elviselhetetlenebbé vált 
Félfülünk élete is. A gazda „átképzős” 
lett, kazánkovácsnak képezték, az asz-
szony gyárudvart söpört. A gyermekek 
– főleg anyanyelvünk tiszta használa-
ta végett – a városi suhancok gúnyos 
céltábláivá váltak. Félfülű? Pontosan 
leképezte gazdái mentális állapotát. Le-
képezte, azzal a különbséggel, hogy fel-
lázadt a méltatlan helyzet ellen, a hely-
zet ellen, amibe a kétlábúak kényszerít-
tették.  Minden ember ellenségévé vált. 
Szemei vérben forgottak, vicsorgott, őr-
jöngött, ha bárki a közelébe merészke-
dett. Végül már az itatótálját és élelmét 

is lapátnyélen tolták elébe. Dühöngése 
mindenkor a tetőfokára hágott, amikor 
a szomszédék Karcsi fia a kerítés vélt 
biztonságába húzódva csúfolta, inge-
relte. Bódog gazda eldöntötte, hogy a 
közelben lakó vadászt megkéri, hogy 
végezzen a nekivadult, eszét vesztett 
kutyával. Nem került rá sor, másképp 
történt.

Egy napon a szomszédék Karcsija is-
mét egy újabb módszert eszelt ki a ku-
tya bosszantására, miközben a kerítést 
döngette, még kővel is dobálta a kutyát. 
Az állandó szakítópróbától meggyen-
gült lánc feladta; hangos, fémes patta-
nás, Félfülű elszabadult. A kerítés csak 
második, vagy harmadik rohamra adta 
meg magát. Így az éjszakai műszak után 
a szobában szundító Bódog (most már 
nem gazda, hanem szaki) időt nyert, 
kiugrott az ágyból, kirohant. Fölkapta a 
tőkéhez akasztott fejszét és éppen, ami-
kor az ősi, a ragadozó gének előtörésé-
től ragadozóvá vált kutya marcangolni 
kezdte áldozatát, a fejsze lecsapott. Ki-
csit oldalról szakította ketté a koponyát 
az ép fül felől.

Karcsit kórházban foltozták össze, 
már amennyire lehetett. Az általa pro-
vokált támadásnak a nyomait kitörül-
hetetlenül viseli, viselni kénytelen. A 
kocsmában, ahol Bódog szaki az eset 
óta egyre gyakrabban megfordult, he-
tekig tárgyalták az esetet, kiszínezve a 
„vadállat vérszomját”. Viszont! Mindig 
akadt egy – általában világot látott, 
idősebb – bölcs szaki, aki hosszan el-
magyarázta, hogy a kutyának az őt ért 
sérelmekért cserében csak egy, ez az 
egyetlen mód állt rendelkezésére, és 
talán egy magasabb IQ-val rendelkező 
egyednek – az embernek – erre gondol-
nia kellene, mivel őt az Isten megaján-
dékozta a gondolkozás tudományával.
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„Farsangoltunk”

I. Velencei Farsangi Forgatag 
avagy mohácsiak hangoskodása Velencén

A hagyományteremtőnek szánt farsangi program szervezőihez az időjárás is kegyes volt.  A 
jelmezes felvonulás résztvevői ragyogó napsütésben vonulhattak az iskolától a  Mohácsról ér-
kezett busókkal együtt a Velence Korzóhoz. Nyüzsgő, vidám, zenés- táncos forgatag, színek, 
fények, illatok, és az esti máglya lángnyelvei, amint elemésztik a kiszebábot, a telet szimbolizáló 
figurát. 

A nap végére a résztvevők és a szervezők egyaránt fáradtan, de a jövő farsangok tervezésével 
eltelve, a hagyomány folytatásának gondolatával köszöntek el egymástól. 

Szervezők voltak: Velencei Zöldliget Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola, Velen-
cei-tó Turizmusáért TDM Egyesület, Velence Resort&Spa, Velence Város Önkormányzata.

p Rákóczi Ferenc műsorvezető az egész 
programot remekül irányította, a képen 
polgármesterünket, Koszti Andrást faggatja

Koszti András polgármester hozzáértő se-
gítséget kapott L.Simon László államtitkár 
személyében q

A szervezők ezúton is köszönetet mondanak a program valamennyi 
támogatójának.
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Fotók:Nagy Máté
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Csacska beszédben, csengő nevetés-
ben volt részünk, a leendő óvodások 
játékos délutánján. Az óvoda fontos 

szerepet tölt be a gyermekek életében, így a 
város lakosainak, vagyis a szülők életében is. 
Óriási változás következik be, amikor elérke-
zik az óvodába járás ideje. Ez az első „elsza-
kadás” a kisgyermekek többségének életében, 
amikor ki kell lépnie a szülői ház, ölelő, védő- 
óvó, meghitt környezetéből. Az otthonától, 
szüleitől távol óriási megterhelést jelent a 
kicsik számára, emiatt az elválást, mi óvodai 
dolgozók próbáljuk könnyebbé, zökkenő-
mentessé tenni. Ezért indítottuk el az „Ovis 
leszek” játékos foglalkozásokat, majd ezt kö-
veti az anyás beszoktatás, ami reményeink 
szerint enyhíti a kicsik szorongását, elválását 
az anyától. Nevelési elveink egyik kiemelkedő 
része, hogy gyermekeink a legnagyobb biz-
tonságban, elfogadó szeretetben töltsék nap-
jaikat, az itt töltött évek alatt. A picik óvodába 

a gyerekek és szüleik „bekukkanthatnak” az 
óvodában folyó vidám, a kicsik életkorának 
megfelelő játékos, mozgásos, mesés   világá-
ba. Fő szempontunk, hogy ezeken az alkal-
makon, a szüleik biztonságos közelségében és 
velük együtt, az óvónő irányításával történje-
nek ezek a simogatók, mozgásos utánzások, 
közös énekelgetés. Az együtt játszás, mondó-
kázás, verselés, mesehallgatás a gyermekek 
egészséges fejlődésének alappillére. A legna-
gyobb öröm volt számunkra, hogy több kis-
gyermek, bár akkor láttak először bennünket, 
egy idő után a legnagyobb természetességgel 
jöttek oda hozzánk. 

Kicsikék! Nagy szeretettel várunk ben-
neteket februárban is, egy jó kis közös játé-
kos tevékenykedésre!

Pencs Tamásné
óvodapedagógus

Csiga csoport

  „Ha pici ajkán kél csacska beszéd
  Csengő muzsika hullámzik feléd…”

kerülése előtt arra törekszünk, hogy amikor 
eljön a nagy változás ideje, már kicsit isme-
rősként köszöntsék egymást a gyermekek és 
az óvodai dolgozók.   Játékos délutánjainkon 
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A nagycsoportos óvodások minden 
évben megtapasztalhatják, milyen a 
vízben játszani vízhez szoktatás so-

rán, megismerkedhetnek az úszás alapjaival. 
Az ó-városi óvodarész Pillangó csoportjából 
sok gyermek eljutott a kápolnásnyéki iskola 
uszodájába úgy, hogy az önkormányzat vál-
lalta a gyermekek úszásoktatásának költsé-
gét, a szülők pedig a buszköltséget. A játékos 
feladatokkal Hausel Béla és Szabó Balázs bá-
csik segítették a gyermekek kezdeti tartóz-
kodását, félelmét legyőzni. Egy-két alkalom 

Az óvodai nevelés összetett tevékenység. 
A testi és lelki szükségletek kielégíté-
sén túl feladatunk az érzelmi, erkölcsi 

és közösségi nevelés; az anyanyelvi és értelmi 
fejlesztés; valamint az egészséges életmód ala-
kítása is. Ez utóbbi ebben az életkorban kiemelt 
jelentőségű és átszövi az óvodai mindennapi 
tevékenységeket. Az egészség megőrzésének, 
testi edzettség biztosításának fontos eszköze a 
rendszeres levegőzés: udvari játék vagy séta.

után már tudták, ki az, aki több bátorítást, 
gyakorlást igényel, s ki az, aki már bizto-
sabban mozog a vízben; ennek megfelelően 
differenciáltan adták a nagycsoportos gyer-
mekeinknek a feladatokat. Az óvodásaink 
hamar ráéreztek arra, hogyan tartsák vissza 
lélegzetüket a vízben minél hosszabb ideig. A 
levegő visszatartása, majd a ritmikus levegő-
vétel - hosszú távon- növeli a tüdőkapacitást, 
a test oxigénellátottságát, de a beszédet, a 
beszédlégzést is pozitív irányba befolyásol-
ja. Az új közeg új tapasztalatok gyűjtésére, 
megélésére is lehetőséget biztosított: a vízbe-
ugrás, a vízbedőlés álló, ülő, guggoló helyze-
tekből előre, hátra, oldalra mind-mind segí-
tik a megfelelő testtudat, testséma kialakulá-
sát, a térbeli irányok begyakorlását. A vízben 
lebegés, az úszás javítja az izomtónust, így a 
növekvő óvodás gyermekeknek a testtartását 
is jobbítja, emellett –természetesen- segíti 
a nagymozgások pontosabb kivitelezését; a 
mozgás rendezettebbé válik, az ügyetlenebb 
gyermekek is sikerélményhez juthatnak. 

A tél örömei 

A gyerekek nagy örömére januárban végre 
beköszöntött az igazi tél, megérkezett a régen 
várt hó. Remek lehetőség adódott, hogy kí-
sérleteket végezzünk a vízzel, jéggel, hóval. A 
kísérletezések során az ok-okozati összefüg-
gések felfedezése, megfogalmazása fejlesztet-
te a gyerekek logikus gondolkodását, szóbeli 
kifejezőkészségét. A nagy óvodaudvar sok-
féle lehetőséget biztosított a havas játékokra. 
Készültek a hó angyalok, hóemberek, miköz-
ben az óvodások szinte észrevétlenül szerez-
tek tapasztalatokat az őket körülvevő világ-
ról.  A vidám hógolyózás, célba dobás közben 
szükség volt a gyermekek részéről megfelelő 
szabálytudatra, önfegyelemre és figyelemre a 
biztonságos játék érdekében. Célzás közben 
fejlődött szem-kéz koordinációjuk, térérzé-
kelésük, a játék jó hatással volt figyelmükre, 

állóképességükre, reakcióidejükre. Az egyen-
letes hótakaró jó lehetőséget biztosított a 
hóban való rajzolásra, lépéssel való nyomha-
gyásra is. Sokféle változatos alkotás született 
a rendhagyó rajzfelületen, fejlesztve ezzel a 
finommotorikát, nagymozgások koordiná-
cióját.   A friss levegőn végzett havas tevé-
kenységek a gyermekek számára önfeledt, 
felszabadult játékot, a pedagógusok számára 
a fejlesztési lehetőségek gazdag tárházát je-
lenti, melyet feladatunk legjobb tudásunk 
szerint kihasználni a gyermekek sokoldalú, 
harmonikus fejlesztésének érdekében.

Pirosné Kovács Viktória
óvodapedagógus

Katica csoport

A februári  újságcikk óvodai anyagát összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető

Óvodásaink vízhez szoktatása
Béla és Balázs bácsi iránymutatása mellett 
óvodásaink nemcsak a vízben való mozgás 
szeretetét ismerhették meg, de az ügyességi 
feladatok és a hozzájuk kapcsolódó utasítá-
sok révén figyelmük, koncentrációs képes-
ségeik is javultak, ráadásul gyakorolták az 
egymásra való figyelés, az alkalmazkodás, a 
türelem és a fegyelem erényét is.

Liptai Zita 
 óvodapedagógus, 

óvodavezető-helyettes
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„Áthaladt a boltíves kapu alatt, s rögtön meglátta a vöröslő égbolton 
kirajzolódni vénséges barátját, az öreg platánóriást. Eltéveszthetetlen 
volt, méltóságos, tiszteletre méltó. Szokása szerint közel sétált hozzá, 
megsimogatta a fa derekát, és pajtáskodva megszólította:

– Jó reggelt, Öregúr! Milyen volt a tél? Hosszú, mi? Jól vagy?
Három pad is áll ott, kitapogatta az egyiket és lehuppant rá. Közben 

tovább folytatta gondolatban a beszélgetést a fával:
– Nem lettél beteg Öregúr? A gyökereid rendben vannak? Nem tett 

bennük kárt a hideg? Szerencsére, nem volt kemény a tél, csak hosszú. 
A vén fa lombjai mintha igenlőn bólogattak volna, legalábbis Péter 
úgy vélte, de az is lehet, hogy csak a szél borzolta éppen feléje az ága-
kat, vagyis képzelődött...

...Pinka Péter elvarázsolva gyönyörködött a látványban, szemei le-
csukódtak, feje félrebillent, félig alva kérdezte:

– Te hívattál, Öregúr? Itt vagyok! Megérkeztem. Mit kívánsz tőlem?
S ekkor hihetetlen dolog történt:
Pinka Péter agyában felsejlett egy hang. Mindegy honnan jött, 

megértette! Úgy érezte, hogy az öreg platán szólt hozzá:
– Igen, én hívtalak! S azért Téged, mert Te néha télen is megláto-

gatsz, és megkérdezted, hogy vagyok, hogyan viseltem a telet. Az ne-
kem jólesik. No persze, ti, akiket én embereknek neveztem el magam-
ban, nem is sejtitek, hogy mi fák is épp úgy képesek vagyunk érezni, 
mint ti. Örülünk, félünk, bánkódunk. Ezért, ha az emberektől simo-
gatást, jó szót, gondoskodást kapunk, örülünk, s ilyenkor a nedveink 
gyorsabban keringenek, ellenben, ha bántanak minket, a keringésünk 
lelassul. Képes mindezt megérteni egy apró emberke? Te megérted?

– Megértem, Platánapó. Mi is pontosan ugyanígy érzünk. Sajnál-
tunk, amikor ez a szörnyű seb keletkezett az ágaid között.

– Ne is emlékeztess rá! Régen történt! Gyalázat! Villámcsapás volt, 
ami ellen a fák sem védekezhetnek. Az emberek türelmetlenkedtek, 
nem bíztak bennem, nem várták ki, hogy magam növesszek új ágat 
az elpusztult helyén, betömték valami kemény förtelmes idegenséggel, 
ami azóta is kínoz, de nem lökhetem ki a testemből, mert a nedvke-
ringésem lelassult, erőtlenné vált körülötte. Viselnem kell, s szégyen-
kezem az emberek, a barátaim előtt. Pedig nem én tehetek róla. Lám, 
te sose csúfoltál érte.

– Ne búslakodj az embereken, Platánapó, rajtam is, másokon is 
vannak sérülések. Azt viszont valóban kevesen tudják, hogy a fák is 

éreznek, s ha meglátnak egy baltás embert, rettegnek. Én így ismerte-
lek meg sérülten, mégis megszerettelek, a sebeddel együtt. Nem a te 
szégyened, hanem azoké, akik ezt az idegenséget, a betont odarakat-
ták. Remélem, növesztesz helyette új ágat, szebbet, nagyobbat, s akkor 
kigyógyítunk az idegen anyagból. Akkor is te vagy a város legszebb 
fája, a fák királya!”

Pribojszky Mátyás: 

A Platánkirály
(részlet)

Pribojszky Mátyás, 
Kölcsey-díjas író, 

citeraművész

A 83 éves korában 2014 októberében  elhunyt művész 
hosszú ideje Tatán élt feleségével, Petrozsényi Eszter 
színművésszel. Munkássága során kifejlesztette és széles 
körben tanította az ujjal való citerajátékot, fölváltva a 
korábbi nyomótoll alkalmazását, ma már szinte csak az ő 
módszerével játszanak a citerások.  
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A tatai Öreg-tó partján álló platánfa 
nyerte 2014-ben az Év Fája-díjat az 
Ökotárs Alapítvány vetélkedőjén, 

amin az egyes közösségek számára különös 
jelentőséggel bíró fák közül választották ki a 
győztest.

A nyertes fát több társával együtt Versa-
illes-ból hozatták az Esterházy-család tatai 
grófi ágát alapító Esterházy Miklós János ko-
ronaőr fia, Ferenc megbízásából. 232 éve alatt 
nemcsak az időjárás viszontagságait kellett 
túlélnie, vihart, villámot, hanem az emberek 
támadásait is.

Pribojszky Mátyás Kölcsey-díjas író sa-
ját bevallása szerint a fának köszönhetően 
nyerte vissza íráskészségét. Sztrókon esett át, 
nem tudott többé alkotni. „Majd ha Tatára 
költözünk, az öreg platán meggyógyít” – re-
ménykedett. A fa varázslatos hangulata újra 
felélesztette írói fantáziáját és megírta a Pla-
tánkirály című meséjét. 

A hazai Év Fája részt vesz a jövő év elején 
rendezendő európai versenyben is, aminek 
győztese az Európai Év Fája címet nyeri el. 

A versenyben lapzárta idején a tatai platán 
vezetett, 38 503 szavazattal!

Szavazzunk a tatai öreg platánra, hogy is-
mét magyar fa lehessen az Európai Év Fája. /
http://www.azevfaja.hu/

Szavazni lehet február 28-ig az interneten, 
a következő oldalon:

http://www.treeoftheyear.org/

Legyen ismét magyar az Európai Év Fája!

Szavazzunk a tatai platánra február 28-ig!
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Az idei mikulás ünnepen lány torná-
szaink Budapesten vettek részt or-
szágos tornaversenyen.

A veszprémi versenyhez hasonlóan ismét 
két korcsoportban képviseltük városunkat. 
Az I-II. korcsoportosok küzdelmeiben az 
összesített versenyben a 9. helyet szereztük 
meg a 16 induló csapat közül. Fontos azt ki-
emelnünk, hogy a lányok most ismerkednek 
a tornasport alapjaival, a versenyek speciális 
légkörével, a pontozással, s az elkövetkező 
hónapokban, években végezhetik el azt az 
edzésmunkát, melynek segítségével sikeres 
tornásszá válhatnak. Csapatunk tagjai voltak: 
Kovács Csenge, Bereczk Jázmin, Csoma Lilla, 
Jovanovits Mária, Berei Vivien, Török Szaffi, 
Faragó Bíborka.

A III-IV. korcsoportos lányok küzdelmé-
ben ismételten a negyedik helyet sikerült 
megszereznünk, az összesített versenyben az 
induló 20 csapat közül az 5. helyet értük el.

A januárban kezdődő diákolimpiai küz-
delmek előtt kiváló lehetőség volt ez a ver-
seny, melynek során feltérképezhettük jöven-
dőbeli ellenfeleinket, tesztelhettük gyakorla-
taink erősségét, s így van időnk azok korrigá-
lására, csiszolására.

Csapattagok voltak: Popelka Lilliána, 
Kiss Csenge, Kovács Luca, Nagy Johanna, 
Vas Eszter Panna, Bátonyi Anna. 

Felkészítő tanár mindkét korcsoportban: 
Varga Attila

Történetek a Zöldligetből
XVIII. Rákoskert Kupa 

Országos Meghívásos Tornaverseny
Budapest

www.zoldliget.hu
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2015. január 24.-én másodszor rendez-
hettünk meg a torna diákolimpia megyei 
döntőjét fejér megyei lány tanulók részére. 
Az idén több csapat képviseltette magát (67 
versenyzővel) mint az elmúlt tanévben, bár 
az influenzajárvány miatt sokan voltak, akik 
nem tudtak indulni a versenyen.

Az I. korcsoportosok versenyében szoros 
küzdelemben sikerült az első helyet megsze-
reznünk, ami nagyszerű eredménynek számít, 
hiszen a csapattagok többsége még csak az idei 
tanévtől látogatja az edzéseket. A veszprémi, 
majd budapesti országos felkészítő versenye-
ken való részvétel jó alapot jelentett a hazai ren-
dezésű versenyhez, lámpaláz nélküli, kiegyen-
súlyozott versenyzést láthattunk a lányoktól. A 
csapat tagjai voltak: Kovács Csenge, Faragó 
Bíborka, Joanovits Mária, Csoma Lilla, Haj-
dú Luca, Berei Vivien és Török Szaffi.

Az egyéni összetett versenyben Török 
Szaffi az első helyet, Berei Vivien pedig a 
harmadik helyet szerezte meg!

A II. korcsportosoknál ezüstérmet sze-
reztünk, szintén szoros versenyben, a csapat 
tagjai: Gál Stella, Bodrogi Lili, Teplánszki 
Diána, Bessenyei Gréta, Borbély Anna, Mag 
Lara, Horváth Kata, Joó Rebeka, Szakács 

Torna Diákolimpia 
Megyei Döntő

Több mint tíz éve működik iskolánk 
Zöldliget Alapítványa, mely a táborokat, 
rendezvényeket segíti minél színesebbé 

tenni, ezzel is elősegítve tanulóink 
változatos, kellemes és hasznos 

időtöltését. Az iskola felszereltsége,  
az udvari játékok és parkosítások is 

részben az Alapítvány támogatásával 
készültek és készülnek.

Hálásan köszönjük támogatásukat!

Tisztelettel: Zöldliget Alapítvány 
Kuratóriuma

A Zöldliget Alapítvány adószáma:
18495951-1-07

Az alapítvány számlaszáma: 
57800167-10010330, 

Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet 
velencei kirendeltsége.

Lilla volt. Az egyéni összetett küzdelmében, 
nagy örömünkre velencei versenyző Mag 
Lara végzett az első helyen!

A legnagyobbaknál (III.-IV.korcsoport) 
vártuk a legjobb eredményt, hiszen ezek a lá-
nyok már hosszú évek óta együtt tornáznak, 
számtalan megyei, országos siker van a há-
tuk mögött, ennek megfelelően magas pont-
számmal, magabiztosan végeztek a dobogó 
legfelső fokán.

A csapattagok: Popelka Liliána, Kiss Csen-
ge, Kovács Luca, Nagy Johanna, Vas Eszter 
Panna, Bátonyi Anna. Az egyéni összetett 
verseny győztese Vas Eszter Panna lett, az 
ezüstérmet pedig Bátonyi Anna szerezte meg!

Az országos elődöntőre február végén ke-
rül majd sor.

Ezúton szeretném megköszönni minden 
kedves kollegámnak a színvonalas verseny 
megrendezéséhez nyújtott aktív közreműködé-
sét, a szülök felajánlásait, önzetlen segítségét, 
bízva abban, hogy jövőre ismét találkozhatunk, 
s együtt örülhetünk tornászaink sikereinek!

Varga Attila felkészítő tanár
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Hit-Élet

A régi magyar szólások egyikét, az 
„Egységben az erő!”-t gyakran idé-
zi az ember, amikor azt tapasztalja, 

hogy az egyedüllétnél, a magánynál, az elszi-
getelődésnél gyümölcsözőbb a „másikkal és 
másokkal való együttgondolkodás”  és együtt-
lét, s persze a közös imádkozás.

A január 18.-25. közötti hét a keresztény 
egység hete volt, amikor az ökumenét megélve, 
nem külön-külön, hanem egymás temploma-
iban közösen álltunk meg az Úr színe előtt. 
Az egység hetében kifejeződik a bánat, hiszen 
megbánva egymás ellen elkövetett vétket félre-
tesszük; a kiengesztelődés, mert nem csak fél-
retesszük a megbántásokat, hanem békejobbot 
is nyújtunk egymásnak; a közös szolgálat, mely 
nagyon szép kifejezése lehet a bánatnak és a 
kiengesztelődésnek. A közös szolgálat, az egy-
más templomába való belépéssel egyaránt egy 
határtalan dimenziót nyit meg a szolgálattevők 
és az igehirdetést (prédikációt) hallgatók előtt. 
Az idézett régi mondás tehát a vallás síkján is 
bebizonyította érvényességét, hiszen az egység 
megélése megerősített minket: megerősített 
a saját vallásunkban, és megerősített abban, 
hogy ez a másik felé való nyitottság jó, ezt a jót 
fel kell vállalnunk, ki kell állnunk mellette. 

Az adventi négy gyertyagyújtás alkalmá-
val (ld. előző számainkban) nagyon szépen 
„átment” az emberek szívébe, hogy mekkora 
erő van az egységben. Egyik hívő így fogal-

Ökumenikus (katolikus-református) 
imahét Velencén

mazott: „Atya, azon felül, hogy nagyon szép 
volt, amikor ti hárman (baptista- református- 
katolikus lelkészek) kiálltatok a színpadra 
és együtt imádkoztatok, nagyon jó volt látni, 
hogy ezt mindnyájan felvállaltátok. Így életté 
válik, amit közös keresztény hitvallásunkban 
így fogalmazunk meg: „Hiszek Egy Isten-
ben…!” Nem ragadva le a „színpad”-nál, így 
éltük meg  januárban is az egységet, hol a ka-
tolikus, hol a református templomban.  

Gyakran hangzik el az a kritikus megjegy-
zés, hogy egy pár nap az ökumenikus hét, az-
tán minden visszaáll a régi kerékvágásba. Már 
csak azért sem állja meg teljesen a helyét ez a 
kijelentés, mert bár valóban mindenki a maga 
templomában dicséri az év hátralévő napjai-
ban az Urat, de a szeretet továbbadása kötele-
zettségünk marad az egész évben. Gondoljunk 
csak bele, micsoda erőmegmozdulást fejt ki 
például a jelentős múltra visszatekintő Öku-
menikus Segélyszervezet, hogy a szegénye-
ken és a rászorulókon egész évben segítsen? 

Majdnem minden egyháznak megvan a 
maga szeretetszolgálata (Magyar Református 

Szeretetszolgálat, Caritas és Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat, Baptista Szeretetszolgálat 
stb.), ahol elsősorban, de nem kizárólagosan 
a maga híveit segíti az adott szervezet. Az 
említett Ökumenikus Segélyszervezetben is 
az a fajta egységes erő érvényesül, ami sok 
korlátot képes ledönteni, s a közös imádkozás 
átélése után az ember túllép magán… S amel-
lett, hogy az ökumenét tovább éli, az irgalmas 
szamaritánus képében elviszi a Megváltó sze-
retetét más emberekhez. 

Az ökumenikus imahét programját mindig 
más és más országban dolgozzák ki,  mindig 
más és más szentírási részt választva mottó-
ként. Az idei évben a Brazil Ökumenikus Bi-
zottság  János evangéliumából Jézusnak és a 
samáriai asszonynak a Jákob kútjánál történt 
megrázó találkozását s beszélgetését, Jézus cso-
dálatos lelki gondozását állította az igemagya-
rázatok központi témájául (Jn 4) A hét mottója 
ez az igevers volt: „Jézus így szólt hozzá: Adj 
innom!” (Jn 4:7) Először a fáradt, szomjazó Jé-
zus kér inni az asszonytól, aki azonban hamar 
rájön: neki bűnösnek kell kérnie inni az Isten 
Fiától a bűnbocsánat és az örökélet italából… 

Reméljük, hogy az ökumenikus szellemi-
ség szép eszméjén felbuzdulva a későbbiek-
ben más felekezet is kapcsolódik hozzánk, hi-
szen minél többen éljük át az egységet, annál 
erősebbek leszünk. Erőt merítettek híveink 
abból, hogy hallgathatták egymás lelkészeit, 
együtt imádkozhattak, egymás énekeit, s a 
szép új  evangéliumi énekeket együtt tanul-
hatták, így dicsérve Istenünket, s az Ő Fiát, 
Krisztust.  Norbert atya

velencerkplebania@gmail.com
facebook: 
Velencei Római Katolikus Egyházközség

Az általános iskolákban az 1. és 5. évfolya-
mokon – az elfogadott pedagógiai  progra-
mok lépcsőzetes bevezetésének megfelelően 
kell bevezetni az erkölcstan, vagy a helyette 
választható hit- és erkölcstan oktatását  /ld. 
Nkt. 97.§ (7)/
Az erkölcstan oktatását az erre képesített 
pedagógus látja el, míg a hit- és erkölcstan 
oktatását a választott felekezet hitoktatását 
ellátó egyházi személy. 
Kérjük a Szülőket, amennyiben kérdéseik 
merülnek fel az oktatási lehetőségek válasz-
tásakor, keressenek bennünket elérhetősé-
geinken:
Récsei Norbert katolikus plébános
 30/547-4113
Pápai Szabó György református lelkész 
 20/340-6079 
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A hónap latin neve: Februarius. A 
klasszikus szerzők szerint a sza-
bin  februm, „tisztulás” szóból ered. 

Való igaz, a február már az antik Rómában 
is a decemberi, januári vígságra következő 
testi-lelki megtisztulás idejének számított. 
Februa, azaz „Engesztelő” volt Mars isten 
anyjának, Junónak egyik mellékneve. Ahogy 
Februa adott életet Marsnak, úgy ad helyt 
február Mars havának, márciusnak.

Keresztény időkben a február a böjt első 
hava lett, mivel a Nagyböjt kezdete rendsze-
rint ebbe a hónapba esik. Erre utal a hónap 
régi magyar neve: Böjtelő hava. Nevezték Ha-
lak havának is, mivel február 20. március 20. 
között a Nap a Halak jegyében jár.

A februári vasárnapok már előre, a Hús-
vétra néznek. A vidámság és a bő étkek idejét 
lezárja a „Húshagyó kedd”. Majd a „Hamvas” 
vagy „Hamvazó szerdával” kezdetét veszi a 
Nagyböjt Nagyszombatig tartó negyven na-
pos időszaka, ami elsőrenden Jézus negyven 
napi pusztai böjtjére utal vissza. A Nagyböjt 
első napja, a „Böjtfő” tehát „Hamvazó szerda” 
napja, amikor is a katolikus pap szentelt ha-
muval (az előző év virágvasárnapi barkáiból 
készül!) jelöli meg az emberek homlokát, em-
lékeztetve őket arra, hogy „porból lettünk és 
porrá leszünk…”. De e szertartás Diocletianus 

császárnak a keresztyéneket üldöző rendelete 
következtében legyilkolt mártírokra, s hithő-
sökre is emlékeztet (303) Bod Péter 18. száza-
di erdélyi prédikátor szerint, amikor is a pap 
„az embereknek fejére hamut tölt…” 

A böjt azonban nem csupán az aszkétasá-
got, a test sanyargatását, vagy a bő étkek ön-
magunktól való megvonását jelenti. Tudjuk, 
hogy a régi korokban és vallási felfogásban 
ennek is nagy jelentősége és hagyománya 
volt. Ma már a böjt sokkal inkább a magunk-
ba szállást, a lelki önvizsgálatot, az imádságot, 
az Istenhez fordulást, az alázatot, s bűnbána-
tot, az irgalmasság gyakorlását, a Krisztus 

Február: 
Böjtelő hava

szenvedéseire való emlékezést jelenti. Tehát 
az Imitatio Christi-re, a hű Krisztus-követés-
re hívja fel a hívőket. Manapság már a „lelki 
böjt” került előtérbe a keresztyén gyakorlat-
ban is a negyven napos „fizikai böjt” helyett. 
Róma is csak Hamvazószerdán és Nagypénte-
ken (Jézus halálának a napja) hirdet szigorú 
böjtöt, ez utóbbit a reformátusok is nagyon 
komolyan betartják. A Nagyböjtbe beletarto-
zik a Nagyhét, mely Virágvasárnaptól (Jézus 
bevonul Jeruzsálembe) a Feltámadás ünne-
péig, Húsvétig tart. Ám maga a böjt csak a 
Húsvétvasárnap előtti Nagyszombatig, hisz 
Húsvétkor már szabad a „hús vétele”, mert el-
jött az örömnek és vígságnak az ideje: Krisz-
tus feltámadt a halottak közül…

Pápai Szabó György 
református lelkész

A katolikus szentmisék rendje téli időben:
hétfőn:  Velence Újtelep: 16.30
kedden:  Velence plébániatemplom: 8.00
pénteken:   Velence plébániatemplom: 17.00  

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

(a szentmisék előtt fél órával, 16.30-kor gyónási lehetőség)
Vasárnap:   Velence Újtelep: 8.00 (előtte, 7.30-kor gyónási lehetőség) 

Velence plébániatemplom: 11.00
A református istentisztelet ideje:
Minden vasárnap:    9.00 (Újváros, imaház, Kossuth L. u. 1.) 

10.30 (Óváros, Templom, Templom köz 1.)

„Erdélyt vittük 
Európába…”

Okos Márton beszámolója
(könyvbemutató, előadás 

filmvetítéssel)
A Velencei Ravasz László  

Református Szabadegyetem  
2015. évi első előadása 

Február 28. szombat, 16 óra
Helyszín: A Velencei  
Református Egyház  

„Timótheus” Missziós Háza 
(Fő u. 85.)
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MOZGÁSBAN
Ezzel a szalagcímmel jelent meg 40 évvel ezelőtt a Népsportban 

az NVSK Velence, sorrendben első sikeres kupaszerepléséről 
szóló hír. Bízom benne, hogy sokan emlékeznek 1975. február 

16-ra. Focicsapatunk évek óta a Fejér megyei II. osztály csapatai közé 
tartozott, de kiugró eredményekkel nem büszkélkedett.  Az MNK azon-
ban valami rendkívüli fejleményt hozott. Csapatunk Agárd, Dinnyés, 
Martonvásár után három megyei I. osztályú csapatot is legyőzött (Toldi 
SE, Bicske, Enying). Ez különösebben senkinek sem tűnt fel, viszont 
amikor az NB-III. listavezetője az NB- I- es játékosokkal felálló KO-
MÉP maradt alul ellenünk, felfigyelt a közvélemény. Az emberekben élt 
valami ösztönös tisztelet, szeretet az olyan kis csapatok iránt, mint mi 
voltunk, főképp, ha eredményes is volt. A következő fordulóban NB- 
I- es csapattal sorsoltak össze bennünket. Elérkezett a várva-várt nap, 
megérkezett a kubai téli edzőtáborozásából az NB-I. 4. helyezett leg-
jobb vidéki csapata a Zalaegerszegi TE. Megmozdult a tó-környék focit 
szerető szurkolótábora, közel 2000 néző buzdította kék-fehér velencei 
csapatunkat. Nem ijedtünk meg a „nagy” ellenféltől és a híradások sze-
rint sem játszottunk alárendelt szerepet. Hiába küzdöttünk óriási lelke-
sedéssel, a végeredményhez kellett Petri játékvezető is, aki nemcsak a 
Videotont, de bennünket sem szeretett. Vereséget szenvedett a csapat, 
de a metsző téli nap így is varázslatos volt a játékosok és a szurkolók 
számára egyaránt. Ez egy piros betűs ünnepnap volt mindnyájunknak.

NVSK Velence- ZTE 0:2 (0:1) 
Vezette: Petri
Velence: Szántó- Serhók, Szakács, Gurics (†), Dudás- Tátrai B, Tát-

rai I (†), Somogyi (†)- Szendrei, Baksa, Bognár.
Csere: Joós, Máthé (†), Molnár   
Edző: SZABÓ GYÖRGY (†)
ZTE: Déri- Molnár, Antoni, Mihalecz, Filó - Tóth, Józsi, Ambrus- 

Rácz, Soós, Kelemen (Szimacsek) 

A Nagyközségi Velencei Sportkör életében a Szabad Föld Kupa 
döntőjébe jutás lehetősége, a Népstadion zöld gyepén való szereplés 
végsőkig fokozta az izgalmakat.

Hosszú sorozat után kiestünk ugyan az MNK-ból, de maradt a Sza-
bad Föld Kupa, amely szabályzatát nagy bánatunkra módosította az 
MLSZ, így hiába a sikeres menetelés, mint a legjobb állva maradt kis 
csapat mégsem lehettünk azonnali kedvezményezettek. A rájátszás-
ban megérdemelten győzött ellenünk a Balmazújváros megyei I. osz-
tályú (új átigazolásokkal megerősített) csapata.

Összességében az 1974/75-ös  évben hatalmas fegyvertényt hajtott 
végre a velencei fiatalokból álló csapatunk, amihez elengedhetetlen 
volt egy „Mágus”, egy igazi edző, SZABÓ GYÖRGY (†) akinek sport-
szeretete, hozzáértése és zseniális taktikai érzéke csodálatos volt.

Serhók György
egy játékos a tizenegyből

„A velencei tizenegy…”

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.

Egészséges és Kulturált Emberekért Egyesület
Telefon: +36-30-409-8130 (Fellner Márta)
Egészséges és sikeres 2015-ös esztendőt kívánunk 
mindenkinek!
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A Humán Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai  a jövőben rendszere-
sen megosztják olvasóinkkal  munkájuk során 
szerzett tapasztalataikat. Problémás élethely-
zetekről, gyermeknevelési kérdésekről is szó 
esik majd. 

Elsőként a szolgálat családgondozóját és 
pszichológusát, Csincsi Évát kérdeztük arról, 
milyen kérdésekkel fordulnak hozzá leggyak-
rabban. Éva  azoknak szeretne tanácsot adni, 
akik megromlott házasságukat válással kíván-
ják lezárni, és ezt gyermekeik számára a legel-
viselhetőbb módon szeretnék megtenni. 

 Senki nem úgy indul neki egy kapcso-
latnak, hogy egyszer vége lesz, és nem lehet 
eléggé felkészültnek lenni hozzá. A családi 
életben mindenkinek megvan a maga sze-
repe: a szülők szerepe a gyermekeikről való 
gondoskodás, a gyermekeknek a játszás, ta-
nulás, szüleik tisztelete. Válás során könnyen 
felborulhatnak ezek a leosztások.

Szerencsére a szakítások egy részét a szü-
lők felnőtt módjára el tudják intézni, tisz-
tességesen, fájdalommal, de méltósággal és 
egymás iránt érzett tisztelet megtartásával. 
De láttak már gyerekeket vitatkozni egy játé-
kon? Bizony, felnőttekből is néha feltűnik az a 
kontrollvesztett, sértett ember, aki elszántan 
veszekszik a vélt vagy valós tulajdonáért. Ha 
elszakad a cérna, akkor a válás már sokkal 
inkább háborúra emlékeztet, ahol a felek azt 
hiszik, hogy a szövetségesek keresése a hábo-
rú megnyerésének feltétele.

–  Tapasztalataim alapján a gyerekek attól 
riadnak meg leginkább, ha a szülő ideges, 
indulatos, türelmetlen, és nem mondja el, 
hogy mi váltotta ki benne ezt az érzést. Ne  
próbáljanak meg a gyerekek elől eltitkol-
ni semmit, inkább koruknak megfelelően 
mindig beszéljék meg velük, mi történik 
körülöttük a családban. A kérdéseikre min-
dig egyenes választ adjanak. Jó, ha kifejezik 
negatív érzelmi állapotukat is, de mindig 
mondják el annak okát is!

–  Amennyiben már nem lehet megmenteni 
a házasságot, minél előbb közöljék, hogy el 
fognak válni és azt is, hogy miért is válnak 
el. Ezt tegyék úgy, hogy egyik szülőt se tün-
tessék fel rossz színben. A kritikus, vitatko-
zó szülők gyakori látvány nagyon megré-
míti a gyermeket! Figyeljenek oda arra, hol, 
hogyan, és miről vitáznak a gyermek előtt!

–  Igyekezzenek szeretetteljesen beszélni volt 
párjukról, sőt a gyermek miatt lényeges a 
baráti viszony fenntartása. A gyermekben 
az anya- apa egységes egészet alkot. Válás 
esetén, ha a szülő nyíltan gyűlöli, kibeszé-
li a másik szülőt, ez az érzelmi rombolás 
egyik legkegyetlenebb formája!

–  Beszéljenek arról, hogy kivel, hol, hogyan 
fognak lakni, hogyan fog ezentúl élni a csa-
lád. Amennyiben lehetséges, a gyermekek 
megszokott környezete ne változzon várat-
lanul. 

–  Törekedjenek arra, hogy a gyermek mind-
két szülővel egyformán tudja tartani a kap-
csolatot, rugalmas rendszerességgel.

–  Mindenképp el kell mondani, hogy nem a 
gyermek tehet a válásukról. Kérjék szak-
ember segítségét, ha gyermekük mégis úgy 
érzi, ő a felelős a házasság megromlásáért.

–  A gyermekeknek továbbra is érezniük kell a 
biztonságos szeretetet mindkét szülő részé-
ről, még akkor is, ha külön élnek.           

                      
 Csincsi Éva családgondozó, pszichológus

Szülő – 
Gyermek – 
Kapcsolat 

Válás – kíméletesen

Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntünk Benneteket!

Szeretnénk pár jó tanáccsal kedves-
kedni a tél végi hónapokra:

A gyermekek egészségének megőr-
zése érdekében a napi rendszeres le-
vegőztetést biztosítsátok számukra. A 
D-vitamin rendszeres adagolása fontos 
a szervezet egészséges működéséhez, 
csakúgy, mint a vitamindús, változatos 
étrend készítése.

* * *
A téli időszakban kerüljük a zárt, zsú-

folt helyeket, mert a fertőzések ilyen kö-
zegben jobban terjednek. A szabadtéri 
játékok helyett előtérbe kerülnek a kész-
ségfejlesztő, memóriafejlesztő játékok, 
de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy 
a gyermekeknek nagy a mozgásigényük 
télen is, amit jó lenne biztosítani szá-
mukra.

* * *
Sajnos azonban a gondos szülői in-

tézkedések ellenére sem mindig tudjuk 
megvédeni gyermekeinket a makacs 
kórokozókkal szemben. Ha már ágynak 
döntötte csemeténket a vírus, érdemes 
megfogadni egy-két jó tanácsot:

Nagyon fontos, hogy a kis beteg – ha 
csak lehet – maradjon otthon, meleg 
környezetben, ágynyugalomban. Az 
orr váladék fellazítását, kiürülését nagy-
ban segíti a bőséges folyadékbevitel. 
Fektessünk nagy hangsúlyt az orr rend-
szeres tisztítására.

Szükség esetén csillapítsuk a lázat. 
Ezeken kívül számtalan gyógyhatású 
készítmény áll rendelkezésünkre a nát-
ha tüneteinek enyhítésére, melyek vény 
nélkül kaphatók a gyógyszertárakban. 

Sok sikert és boldogságot kívánunk!

Torma Csabáné 
és Siposné Papp Judit védőnők
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ZÖLD-ÖVEZET

Az elmúlt év őszén keresett meg a 
pátkai Völgy-Híd Természetvédelmi 
Alapítvány kedves munkatársa, Pal-

los Zsuzsa azzal a kéréssel: lehetséges lenne-e 
az 1743-ban épült kőtemplomunk tornyában 
gyöngybagoly élőhelyet létesíteni? Mivel ma-
gam is régi és elkötelezett állatvédő és madár-
szerető ember vagyok, ezért nem zárkóztam 
el kérése elől, hisz arra gondoltam, hogy az 

Gyöngybagoly-program Velencén

családjába tartozó faj. A Magyar Madárta-
ni és Természetvédelmi Egyesület 1985-ben 
„Az év madarává” választotta. Az Antark-
tiszon kívül szinte minden földrészen meg-
található. A nyílt terepeken, illetve erdőszéli 
területeken szeret vadászni. Óriási elterjedési 
területén kívül többfelé is betelepítette az em-
ber, mivel kiváló rágcsálóirtó. 

Hazánkban rendszeres fészkelő a faj, de  
egész európai költőterületén sajnos roha-
mosan fogyatkozóban van. Egykor klasszi-
kusnak minősülő fészkelő helyeiken, a falusi 
templomok és kápolnák tornyaiban napja-
inkra már alig költ, hisz a tornyok nyílásait 
lezárják, leginkább a galambok károkozása 
miatt. Magyarországon 1000 pár körül inga-
dozik az összes fészkelők száma.

A gyöngybagoly fokozottan védett, eszmei 
értéke több százezer forint. Az ún. csökkenő 
számú fajok kategóriájába tartozik, s ennek 
oka a költőhelyek fogyása, így az alkalmas 
épületek lezárása, az élőhely-konkurens nyes-
tek gyors terjedése, a táplálkozó területek be-
szűkülése, s az urbanizációs hatások okozta 
pusztulás. Sok egyed pusztul el a rágcsálóirtó 
szer miatti mérgezésekben, a közutakon és 
villamos vezetékek oszlopain, de az embe-
ri vandalizmus következtében is. Ez utóbbit 
ma már súlyos büntetéssel sújtja a törvény. 

A faj védelmét a költőhelyek bővítésével, leg-
inkább alkalmas költőládák kihelyezésével 
biztosíthatjuk. De költőhelyeik nyugalmát és 
védelmét is biztosítani kell, leginkább az egy-
re szaporodó nyestektől, valamint a kritikus 
téli időszakokban a táplálék átmeneti bizto-
sításával, akár „egérlárvák” létesítésével, vagy 
tenyésztett kisrágcsálók felkínálásával és a 
magtárak ablakainak nyitva tartásával, vagyis 
a vadászati feltételek számukra kedvező növe-
lésével. Azt kérem minden jóérzésű polgár-
tól: tegyünk meg mindent ezért a gyönyörű, 
ráadásul hasznos, de veszélyeztetett madár-
fajért, s persze minden állatért. A pátkai Ala-
pítvány munkatársai  –  elsősorban  madár-
védelmi kérdésekben – készséggel segítenek. 

Pápai Szabó György
lelkipásztor

A munka elején

... és kész is a bagolytanya

Pápai Szabó György és Kovács Gergely,  
az alapítvány munkatársa

ősparkban álló templomunk magas tornya jó 
védelmet nyújthat majd egy szép gyöngyba-
goly-párnak. Az Alapítvány munkatársai a 
torony egyik ablakpalettájára belülről – mint-
egy két órai munkával – fel is szerelték az elő-
re elkészített „gyöngybagolyládát”. Kívülről 
semmit nem vesz észre a szemlélő, ráadásul a 
baglyok is csak a dobozt tudják birtokba ven-
ni, a toronyba bemenni nem tudnak. 

A gyöngybagoly (Tyto alba) a madarak 
osztályának bagolyalakúak (Strigiformes) 
rendjébe és gyöngybagolyfélék (Tytonidae) 
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Fűben-fában orvosság

ASZALT SZILVA

Az utóbbi években egyre többet hallani a 
sejtkárosító szabad gyökökről, illetve az anti-
oxidáns hatású gyümölcsökről.

A  legfrissebb kutatásokból kiderült, hogy 
az aszalt szilva jóval nagyobb antioxidáns 
dózissal rendelkezik más gyümölcsöknél,                                                       
ezért immunrendszerünk erősítése érdeké-
ben a téli és a tavaszi időszakban különösen 
ajánlott belőle fogyasztani.

Egyetlen aszalt szilva több ásványi anyagot 
és vitamint tartalmaz, mint például egy ma-
réknyi áfonya, ami antioxidánsokban szintén 
gazdag.

Vas, kalcium, szelén, A-, B-, és C-vitamin 
tartalmának köszönhetően óvja a sejteket, 
védelmet nyújt a daganatos-, a szív- és ér-
rendszeri megbetegedések ellen, és az ideg-
rendszert is erősíti. Változó korba lépő nők-
nek is ajánlott, mivel segít visszafordítani 
a menopauza miatt kialakult csontritkulás 
folyamatát.

Segítőink a téli időszakban

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

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

További pozitívumai: hashajtó, vizelet-
hajtó, szabályozza az emésztést, ugyanakkor 
rostban is rendkívül gazdag. Fogyasztásával 
egyedül a cukorbetegeknek kell óvatosab-
ban bánni, mivel magas cukortartalommal 
rendelkezik. 100 g aszalt szilva 300 kalóriát 
tartalmaz!

OREGÁNO vagy SZUROKFŰ

Az oregánó a természet antibiotikuma, 
baktériumölő hatása a penicillinével vetek-
szik. Enyhíti a megfázásos, influenzás tünete-

ket, tisztítja a légutakat, csillapítja a köhögést. 
De enyhíti az orr melléküreg gyulladást és a 
tüdőgyulladást is, eltünteti a szemölcsöket 
valamint a fejbőrről a korpát, segít ízületi 
fájdalmak esetén, és még az idegeket is nyug-
tatja. Ha valakinek a házi patikájából eddig 
hiányzott az oregánó olaj, ideje beszereznie.

Egy brit kutatás 25 különböző baktéri-
ummal szemben mutatta ki az oregánó olaj 
baktériumölő képességét. A természet tehát 
egy különleges antibiotikummal ajándékozta 
meg az emberiséget - igazán megérdemli a 
helyét a házi patikában. 

Bab-, paradicsom-, pástétomok, tésztaéte-
lek ízesítésére használják.

Teaként elsősorban köhögéscsillapításra, 
nátha ellen használják. Remek meghűlés el-
leni izzasztó teakeverék a következő: 1-1 cso-
mag oregánó, bodzavirág, hársvirág, kamil-
lavirág, majoránna keverékéből 2-3 evőka-
nálnyit adunk egy liter vízhez. 1-2 perces 
forralással főzetet készítünk, finom szűrön 
átszűrjük, melyből napjában többször mele-
gen iszogatunk.

Fülöp János 
táj- és környezetrendező szakmérnök
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SzÉpkorúak

Január 10-én az óesztendőt kitűnő hangulatú 
Pótszilveszteren búcsúztattuk el.

A finom vacsora után Molnár István kitű-
nő zenéjére sokan táncra perdültek, feledve a 
fájós lábakat, derekakat. A mókás, bohókás 
újévi versek, rigmusok, a tánckar „Kacsatánc” 
bemutatója, - amihez fiúk is csatlakoztak – 
még színesebbé, vidámabbá tették az estét.

 Januárban megemlékeztünk a Doni ka-
tasztrófa áldozatairól. Az újévi áttörés ese-
ményeit Újvári Misi elevenítette fel, majd a 
korabeli katonai ruházatokból, használati esz-
közökből, általa összeállított kiállítást is meg-

I. számú Nyugdíjas Klub

nézhettük. A kegyeleti megemlékezést márci-
usban a Doni kápolnánál, gyertyagyújtással, 
virágcsokrunk elhelyezésével fejeztük be. 

Színházbérleteseinkkel megnéztük a bu-
dai Karinthy Színház Róza című vígjátékát, 
Almási Éva főszereplésével, amely maradan-
dó színházi élményt jelentett. Ugyancsak 
szép kulturális eseményen vettünk részt a 
székesfehérvári Vörösmarty Színházban, 
ahol a Vérnász című dráma kosztümös fő-
próbáját láthattuk térítésmentesen, az Életet 
az Éveknek szervezésében.

Versekkel ünnepeltük a Magyar Kultúra 
Napját, tisztelegve Kölcsey Ferenc munkás-
sága előtt, aki 1823. január 22-én fejezte be 
a Himnuszt. Tagjainkkal folyamatosan figye-

II. számú 
Nyugdíjas Klub

A II. számú Nyugdíjas Klub tagjainak 
karácsonyi ünnepségére a Meseliget Óvo-
dából is érkeztek kis vendégek, nagy örö-
met okoztak nekünk kedves műsorukkal.  

Köszönjük!         
Kantár Ferencné klubvezető

lemmel kísérjük a Szomor család küzdelmét, 
amelyet a kis Csongor egészségi állapotának 
javulásáért tesznek. Tudjuk, hogy a bajban a 
kis segítség is számít, ezért örömmel adtuk át 
az édesanyának, Évikének szerény pénzbeli 
adományunkat, amelyet köszönettel és hálás 
szívvel fogadott. Az influenzajárvány klu-
bunkat sem kímélte. A I. Velencei Farsangi 
Forgatagra így csak kevesen tudtak elmenni, 
de akik ott voltak, nagyon jól szórakoztak a 
mohácsi busók felvonulásán.

A betegségek ellenére mi is tervezzük a 
Farsangot, reméljük addigra mindenki megy-
gyógyul!

Kedves Olvasóim! Kedves Nyugdíjas társaim!
Kívánok mindenkinek nagyon jó egészsé-

get, tavaszváró derűs, szép napokat!
Lukács Sándorné klubvezetőDoni megemlékezés

Pótszilveszter

Bontott 
cserépkályhák, 

téglakályhák 
eladók. 

20 499 3974 
Zsadányi Tamás

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

28 2014. november–december

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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VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.

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

honlap : www.velence-bibl.eoldal.hu

A napló Andrássy 
Ilona beszámolója 
a hadikórházakban 
szerzett tapasztala-
tairól, a magyarok 
kezdeti háborús 
lelkesedését köve-
tő egyre súlyosabb 
csalódásáról, kiáb-
rándulásáról, cél-
talanságáról. Val-
lomás szerelemről 

és hazáról. A kötet alapjául szolgáló kézira-
tos hagyaték 1971-ben került elő a dénesfai 
Cziráky-kastélyon végzett tatarozási munká-
latok során egy befalazott rekeszből. A leve-
leket, feljegyzéseket, fényképeket tartalmazó 
anyagot a győri Rómer Flóris Múzeum őrzi.

Bán Mór történel-
mi regénysoroza-
tának hetedik kö-
tete Hunyadi János 
sorsszerű várnai 
hadjáratát állítja 
középpontba. A 
tét óriási: sikerül-e 
egyszer s minden-
korra szétzúzni a 
Nyugat felé terjesz-
kedő Török Biro-

dalom erőit, vagy végképp szertefoszlanak a 
Balkán feletti magyar hegemónia álmai? A 
sorozat talán minden eddiginél sodróbb len-
dületű kötete egy krimi izgalmával eleveníti 
fel az 1444-es esztendő eseményeit.

olvaSni – való

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

Könyvújdonságok:
Jane Hawking : Utazás a végtelenbe
Steven Saylor : A nílusi rablók
Fenyő Miksa: Az elsodort ország
Nancy Horan : A csillagos, nagy ég alatt
Márai Sándor : Zendülők
Leila Meacham : Somerset
Tony Park : Elefántcsont
Simon Scarrow : A tábornokok
Kurt Vonnegut : Éden a folyónál
Benkő László : A Zrínyiek
Emily Giffin : Láthatatlan kötelék
Mail Karolin : A sors keze
Murakami Haruki : Köddé vált elefánt
André Agassi : Open- Önéletrajz
Sediánszky Nóra : Velence útvesztői: hét 

séta és egy város
Aczél Endre : Acélsodrony : Ötvenes évek
Eva Cwynar : Megoldás fáradtság ellen
Vásáry Tamás: Üzenet
Veronika Roth : Négyes
Böszörményi Gyula : Égboltmesék
Ana Galán : Mondragó: a baobabfa
Juliette Parachini-Deny: Egy kutyus gazdit 

keres
Vincent Cuvellier : Emil beöltözik

Marina Fiorato 
valós történelmi 
események alap-
ján írt regényében 
a lenyűgöző 16. 
századi Velence és 
Isztambul magával 
ragadó világa tárul 
elénk. Csodás épí-
tészet, hit és hitsze-
gés, érdekes karak-
terek, jelmezek és 

álarcok, az olvasó hajlandó elhinni bármit a 
mesés történet kedvéért.

A csodakosaras 
című könyv nagy 
sikerű szerzőpá-
rosa, Nógrádi 
Gergely és Haj-
ba László ezúttal 
a barátságról, az 
állatok iránti fe-
lelősségünkről, és 
az egyik legősibb 
és legkedveltebb 

sportról, az evezésről mesél a gyerekeknek.
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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
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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 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

30 2014. november–december

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

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 kedvez   áron!
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 
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bulgur, kusz kusz, vadrizs, jázmin rizs, barnarizs, vöröslencse, beluga lencse, francia 
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Várjuk kedves Vásárlóinkat!
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Baran László, Velence, Tópart u. 1. /orvosi rendelő mellett/

ő

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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06 30/5151-997, 06 22/470-318
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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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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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család mindent annak a célnak rendel alá, hogy ő egyszer kortársaihoz  hasonlóan mozogni, 
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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 
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ÜGYFÉLFOGADÁS 
Koszti András polgármester: 
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589-402 telefonszámon

dr. Korossy Csaba  jegyző:
szerda  08.00-12.00

HIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS:                      
hétfő, péntek    8.00-12.00
szerda        8.00-15.30

Sürgős esetben, munkaidőben, 
félfogadási időn kívül is a lakosok
rendelkezésére állunk. 
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mestere, Koszti András nyitotta meg. 
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környéke még sok kiaknázatlan lehetőséget 
rejt, melyeket közös erővel a közösség 
hasznára fordíthatunk. Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselő elmondta: 2012. óta 
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tó körüli lehetőségeket, programokat, és 
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elérni. Az idegenforgalmi adók mértékét 
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L. Simon László büszkén utalt a VVSI 
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teljes partvédmű- és kikötő felújításra, 
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15 milliárd forint. Megemlítette egy ver-
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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 
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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?

A VHG Kft. elérhetőségei
Közvilágítási hibabejelentéssel, csónak-
tárolási ügyintézéssel kapcsolatban:
06 30/228-9484 (4-es mellék) 
Hulladékszállítási ügyintézéssel 
kapcsolatban:
06 22/579-185 
06 30/743- 4903 (5-ös mellék) 
2484 Agárd, Gárdonyi Géza u. 34-38.

email: info@vhg.hu

Építésztervezés 
rövid határidővel, 

jutányos áron, 
felelős műszaki vezetés,

műszaki ellenőrzés.

06 20/429-3990
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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

Felelős kiadó: Velence Város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság címe: 2481 Velence, Tópart u. 26.

06 22/589-402 l hivatal@velence.hu
Felelős szerkesztő: Nagyné Závodi Klára
06 20/554-9195 l nzklara@gmail.com

Szerkesztőség tagjai: 
Koszti András,Solymosy József, Pápai Szabó György

Fotók: Nagy Máté
Nyomdai kivitelezés:  Grafit Pencil Nyomda Kft

1046 Budapest, Klauzál u. 9. l 06 1/370- 8384  info@grafitpencil.hu
ISSN 2415–9670

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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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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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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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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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 márciusi ajánlatunk



:
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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

ÉLMÉNYEK FELSŐFOKON A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK
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Egész évben szép környezet
Kertépítés · Kertrendezés

Automata öntözőrendszerek telepítése · Füvesítés
Gyepszellőztetés · Kaszálás · Fűnyírás · Metszés

Rotálás ·Favágás ·Kertépítés

Gyepszőnyegezés
akár 1 nap alatt is!
06-30-2638-147
06-30-9013-092

Egra
2003 Bt.


