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Városunk életében fél esztendővel ez-
előtt jelentős változások történtek. 
Olyan megújulásnak lehettünk ré-

szesei, amely életünk sok területén jelentke-
zik, miközben folyamatosságot, állandóságot 
próbálunk biztosítani lakosaink számára. 

Az utóbbi hetekben többen jegyezték meg 
véleményükben az átvett ,,örökséggel” kap-
csolatosan, vajon a tervek mellett foglalko-
zunk-e az elmúltakkal. Nyilvánvalóan nem 
tehetjük meg, hogy ne foglalkozzunk, hisz a 
jövőt csakis úgy tudjuk hatékonyan tervezni, 
ha tisztában vagyunk a múltban elkövetett hi-
bákkal, az okokkal és a felelősökkel egyaránt. 
Az elmúlt napokban lezárult egy pénzügyi 
átvilágítás, amelynek eredményéről, megálla-
pításairól hamarosan részletesen tájékoztat-
juk városunk lakosságát. Az örökölt terhek-
kel már a választások előtt tisztában voltunk, 
a hitelek és különböző perek következményei 
ismertek voltak számunkra. Az új ügyvédi 
szerződésekkel már jelentős változást értünk 
el, mint azt olvashatták lapunkban. 

Az első félév vége felé
Remélhetőleg a problémákból Ön, kedves 

olvasó nem sokat vett észre. A megújult Ve-
lencei Híradó, a hagyományos önkormány-
zati programok átgondolt folytatása, a város 
közterületeinek ápolása a folyamatosság mel-
lett fejlesztést is jelentenek. A Velencei Csalá-
di Majális lehetőséget nyújt a lakosság széles 
rétegeinek találkozására, szórakozására. Az 
Orbán-napi program több helyszínen fejlő-
dik idegenforgalmi látványossággá, miköz-
ben megőrzi hagyományos elemeit. A Nyári 
Zenés Esték előadásait július 25-től négy 
hétvégén át tekinthetik meg a Kastélypark 
Színpadon, eredeti helyszínén, Kastélyunk 
szomszédságában. Városunk születésnapi 
programját ugyancsak a szokásokra építve, 
ám kicsit másképp, augusztus 19-én és 20-
án rendezzük meg. Minden önkormányzati 
programunkra tisztelettel hívom és várom 
lakosainkat! 

 Koszti András 
polgármester

Programajánló

Május 1. – Velencei Családi Majális a Kastélyparkban

Május 23. – Orbán Napi Borünnep programja a Velence Korzón 
és a Bence-hegyen

Június 18. – 21. A mi Velencénk – A Magyar Zene Fesztiválja az 
Északi strandon

Július 14-től 19-ig – EFOTT az Északi strandon

Július 25. – Augusztus 15. – Nyári Zenés Esték 

Július 25. ÉlessSzín: Nem válok el! – vígjáték 3 felvonásban

Augusztus 1. Magyarock Dalszínház: Padlás - musical

Augusztus 7. Gergely Theater: Paprikás csirke, avagy stex és 
New York – zenés vígjáték 

Augusztus 15. Hadart Színház: Apácák - musical

Velence Város Képviselő-
testületének munkaterv  
szerinti következő ülése

a Kastélyban

2015. április 27. 17.00 óra

1.)  Jelentés a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról

 Előadó: Koszti András polgármester
2.) 2014. évi előirányzat módosítása
 Előadó: Koszti András polgármester
3.)  2014. évi pénzügyi beszámoló (zár-

számadó rendelet), a település va-
gyoni helyzetének bemutatása

 Előadó: Koszti András polgármester
4.)   2014. évben végzett belső ellenőrzé-

sekről szóló jelentés 
 Előadó: Koszti András polgármester
5.) Egyebek: 
 –  Civil szervezetek pénzügyi támo-

gatása
 –  Nyári szezonra való felkészülés 

komplex áttekintése
 –  TDM Szervezet beszámolója a 

nyári felkészülésről
Tájékoztatásul:
Tájékoztató az átadott hatáskörökben el-
látott feladatokról
Zárt ülés: Kamatmentes önkormányzati 
kölcsön elbírálása

 Képviselő - testület

Koszti András polgármester  
90. születésnapja alkalmából köszöntötte 
Rábel Tibor velencei lakost.
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A Képviselő-testület hírei

2015. március 19-én tartotta munkaterv sze-
rinti, nyílt ülését a Kastélyban Velence Város 
Képviselő-testülete.

Az ülés Fésűs Attila képviselő távolmara-
dásával, 8 fő jelenlétével határozatképes volt. 

A napirendek elfogadása előtt Gulyás Jó-
zsef, a Velencéért Emlékérem idei díjazott-
ja kért és kapott szót. Köszönetet mondott 
az elismerésért, és jelképes ajándékot – egy 
csomag Negró cukrot – adott a képviselők-
nek, ami megércesíti torkukat, hogy kiált-
hassanak, amint szükség lenne a segítségére 
Velence érdekében. Koszti András polgár-
mester rövid tájékoztatóját, a napirendet, 
valamint a lejárt határidejű szerződéseket a 
testület egyhangúan elfogadta. Hasonlóan 
jártak el a képviselők a gárdonyi rendőrfő-
kapitány, dr. Sági János, valamint Sinkáné 
Mihály Zita könyvtárvezető beszámolója 
kapcsán. Mindkét vezetőnek köszönetet 
mondtak, és jó munkát kívántak. Városunk 
jegyzőjének beszámolóját hasonlóképpen 

egyhangú elfogadó szavazás követte. El-
fogadta a testület az új Közbeszerzési és 
Beszerzési Szabályzatot, a Majálisról szóló 
szóbeli tájékoztatást, a többlet bérköltségről 
szóló javaslatot. Határoztak a képviselők az 
idei zöldhulladék-matricákról: ebben az év-
ben még 8 db matricát kap díjmentesen min-
den velencei háztartás, ám a testület szándé-
ka szerint ezek száma évről-évre csökkenne. 
Párhuzamosan ösztönző lehetőségeket keres-
nek a lakossági komposztálás népszerűsítésé-
re. Tisztázta a testület döntésével a Pampuska 
Büfé jogi helyzetét.

Kovács Sándor büfé-tulajdonos parti bü-
féjének bővítésére a munkálatok megkezdése 
után benyújtott tulajdonosi hozzájárulási ké-
relmét a testület abban esetben hagyja jóvá, 
amennyiben az önkormányzati terület hasz-
nálója a földhasználati díj tízszeresét befize-
ti a tulajdonos számlájára, azzal a megjegy-
zéssel, hogy a jövőben szigorú szankciókkal 
válaszolnak mindazoknak, akik a tulajdonos 

önkormányzat előzetes hozzájárulása nélkül 
kezdenek területi fejlesztésbe. 

Elfogadták a képviselők a Településrende-
zési Terv felülvizsgálatát, valamint egy Or-
szág úti beépítetlen telek közterületté történő 
átsorolását. Határoztak Települési Értéktár 
Bizottság létrehozásáról, amelybe megfelelő 
szakképzettségű tagokra tesznek javaslatot, 
és a folyékony hulladékok összegyűjtésére 
kiírt pályázatról. Elfogadták közbeszerzési 
eljárás megkezdését közétkeztetési feladatok 
ellátására, valamint a Tóbíró-közi kikötő bér-
leti díjának megállapodását, amelyet azzal a 
megjegyzéssel hagytak jóvá a testület tagjai, 
amennyiben a bérlő nyereségéből a kikötő 
állapotát javítja. 

Módosította határozatával a képviselő-tes-
tület a G-T Kft. Velence Vizivár területére 
vonatkozó bérleti szerződést. 

Végezetül egyhangú határozattal támo-
gatták jogi eljárás kezdeményezését a ,,Bors” 
című bulvárlapot kiadó Lapcom Zrt-vel 
szem ben annak újságcikke miatt, ami kedve-
zőtlenül tünteti fel mind az önkormányzatot, 
mind azokat a velencei lakosokat, akik a par-
ton található területeket jóhiszeműen meg-
vásárolták. (a szerk.)

A testületi ülésről szóló részletes jegyzőkönyveket   
megtekinthetik a www.velence.hu oldalon,  

valamint a Városi Könyvtárban. 

2015. március 24. napján soron kívüli képvi-
selő-testületi ülés volt a Polgármesteri Hiva-
talban. Szabó Attila és Uj Roland képviselők 
távolléte okán a Testület határozatképességét 
7 fő képviselő biztosította. 

Döntöttek a képviselők arról, hogy az óvo-
da felújítás tárgyában megnyíló UNIOS pá-
lyázati lehetőségek kihasználása érdekében a 
Pályáznék. Com Kft.-vel keretszerződést köt-
nek. Az előterjesztést előzetesen a Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, az 
általuk tett pontosító javaslatokat a szerző-
désbe beemelték. 

Elfogadták az Ország út – Jázmin utca 
– Rózsa utca rendezési tervének módosí-
tását, valamint a 4509/2 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozó rendezési tervet is jóváhagyták a 

képviselők. Ezen napirendek tekintetében is 
előzetes bizottsági javaslat segítette a testület 
munkáját. 

A nyílt ülés utolsó napirendjében a Kép-
viselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, 
hogy az ICC Kft.-vel a Polgármesteri Hiva-
tal munkatársaira vonatkozóan egészségügyi 
szűrővizsgálat elvégzésére megállapodást 
kössön azzal a feltétellel, hogy előzetesen Dr. 
Sirák András alpolgármester szakmai szem-
pontok szerint véleményezi a megállapodást. 

Figyelemmel az Önkormányzat gazdasági 
érdekeire, a képviselő-testület az utolsó négy 
napirend tekintetében zárt ülésen döntött. 

Szelei Andrea 
aljegyző

A Velencéért 
Közalapítvány továbbra  
is várja támogatásukat!

Adójuk  1%-ának felajánlásával 
városunk civil szervezeteinek  
működését, intézményeinket,   

a település programjait 
támogathatják.

Adószámunk: 
18484229-2-07

Velencéért Közalapítvány 
Kuratóriuma

Tisztelt Olvasónk!

Következő újságunk május 19-én 
jelenik meg.  

Ebben a számban ismét megtalál 
majd minden fontos információt, 

telefonszámot.  
Kérjük, őrizze meg, információs 
lapszám tervezett megjelenése 

ezután szeptember hónapban lesz
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Március hónapban 207 órán át teljesítettünk szolgálatot, eb-
ből a rendőrséggel közösen 30 órát dolgoztunk. Velencén 
a focipályán megtartott mérkőzéseken, valamint a március 

15-ei ünnepségen biztosítottuk a rendet. Március 28-án Túrós András, 
az Országos Polgárőr Szövetség elnöke egy Suzuki Vitara tesztautót 
adott át nekünk kipróbálásra. Ezzel a gyönyörű autóval járhatjuk be 
néhány hétig járőrszolgálati útvonalunkat, különösen a mezőőri tevé-
kenységben jelent majd  nagy segítséget. A tesztidőszak végén nehéz 
lesz megválni tőle, reméljük, a szövetség és önkormányzatunk segít-
ségével mielőbb be tudunk szerezni egy ilyen kiváló ,,munkatársat”. 
A szövetségtől hamarosan két robogó érkezik a velencei polgárőrök 
munkájának támogatására.

A Polgárőrség továbbra is várja tagjai közé mindazokat, akiknek 
időbeosztása, egészségügyi állapota az ügyeleti feladatellátást is meg-
engedi. 

Csatlakozzon a Polgárőrséghez!
Fehér István, elnök (06 30/927-0422)

A Polgárőrség hírei

A Gárdonyi Rendőrkapitányság ille-
tékességi területén, a Velencei-tó 
partján, majdnem végig elkészült 

a kerékpárút, amelyen az ide látogató,  
pihenésre vagy sportolásra vágyók közel 
28 km-en gyönyörködhetnek a Velencei-tó 
szépségeiben.

Jelenleg a Dinnyés – Pákozd közötti szaka-
szon nincs kiépített kerékpárút.

Az egyre nagyobb népszerűségnek örven-
dő kerékpáros közlekedésnek sajnos árnyol-
dalai is vannak, a kerékpárral közlekedők 
számának emelkedésével együtt jár az őket 
ért, vagy általuk okozott balestek számának 
emelkedése is. A közúti közlekedés egyik leg-
védtelenebb résztvevőiről lévén szó, ez szinte 
minden esetben sérüléssel jár. Ezek elkerülé-
sének legbiztosabb módja a közlekedési sza-
bályok maradéktalan betartása. 

A legfontosabb, hogy a kerékpárt éjszaka 
és korlátozott látási viszonyok között ki kell 
világítani, és a kerékpárt hajtó személynek - 
lakott területen kívül - fényvisszaverő mel-
lényt kell viselnie. 

A kerékpárt fel kell szerelni két, egymás-
tól függetlenül működtethető, száraz és ned-
ves időben egyaránt hatásos fékszerkezettel, 
csengővel, előre fehér vagy kadmium sárga, 
hátra piros fényt adó lámpával, elől egy fehér, 
hátul egy vagy két piros színű fényvisszave-
rővel, és legalább az első keréken, legalább  
2 db borostyán sárga színű oldalsó fényvisz-
szaverővel. 

Az első és hátsó lámpa a kerékpároson is 
elhelyezhető, a lámpák villogók is lehetnek.

A múlt évben módosított szabályozás le-
hetővé teszi a kerékpárosok részére alkohol 
fogyasztását, azonban továbbra is előírás, 

hogy a jármű biztonságos vezetésére képes 
állapotban legyenek. 

A kerékpáros közlekedés biztonságosabbá 
tételét célozzák az egyre több helyen kiépü-
lő kerékpárutak és kerékpársávok, melyek 
használata nem lehetőség, hanem kötelessége 
a kerékpárral közlekedőknek. Ott, ahol ke-
rékpárút vagy kerékpársáv található, tilos az 
úton kerékpározni. 

A fenti szabályok betartását a Gárdonyi 
Rendőrkapitányság az elkövetkező időszak-
ban kiemelten fogja ellenőrizni. A szabályok 
megszegői szabálysértést követnek el, ha 
büntetésre kerül sor, annak összege legalább 
5.000 Ft, de elérheti a 150.000 forintot is. 

Ne feledjék, hogy a közlekedési szabályok 
az életük védelmében íródtak!

Jó utat, és balesetmentes közlekedést kívá-
nunk! Gárdonyi Rendőrkapitányság!

Kerékpárosok figyelmébe

Házasságot kötött:
2015. március 6- án

Hegedüs Tamás – Novák Gyöngyi
Vörös László – Klupács Helga

2015. március 7- én
Fellinger Zsolt – Egyed Melinda

Gratulálunk!
Egri Andorné, Balogh Erika,  

Máthay Erzsébet anyakönyvvezetők

Képviselők fogadóórái:

Fésűs Attila május 8. 10.00-12.00
Juhász Gyula május 4. 10.00-12.00
Martinovszky József  május 11.  10.00-12.00
dr. Sirák András              május 6.  15.00-16.00
dr.Sirák Andrásné          május 6. 15.00-16.00
Szabó Attila                     május 8.   10.00-12.00
Szabó György                  május 19. 15.00-16.00
Uj Roland                         május 11.  10.00-12.00

Helye:  Polgármesteri Hivatal, Velence, Tópart u. 26.

Körzeti megbízottak fogadóórái:

május  7.  15.00-16.00
május 21.  15.00-16.00

Helye: Polgármesteri Hivatal

Kocsis Katalin, rendőr zászlós
Kiss Balázs, rendőr törzsőrmester 

ANYAKÖNYVI HÍREK
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VELENCEI HIRADÓ (továbbiakban VH): 
Kérlek, fogadd szerkesztőtársaim és magam 
legőszintébb jókívánságát, a Velencéért Em-
lékérem átvétele alkalmából! Úgy vélem, sen-
ki ezt jobban nem érdemli meg.

Gulyás József (továbbiakban GJ): Hidd 
el, én is meglepődtem, hogy a díjat nekem 
ítélték. Manapság nem szokás egy 25 év előtti 
történést díjazni. Huszonöt év még egy há-
zasságban is hosszú időnek számít…

VH: Talán nem haragszol, ha leírom, hogy 
társaságban, barátaim, ismerőseim körében 
Téged mindenkor mint „galamblelkű polgár-
mester” említelek. Nem véletlenül! Ne hidd, 
hogy csupán azért, mert egy természet köze-
li, több mint sportnak: a galambászatnak hó-
dolsz, ahol kiemelkedő eredményeket is érsz 
el. Nem is csak azért, mert a népi mondásra 
hivatkozva, lelked szelíd, egészséges humor 
és jóindulat sugárzik belőled. Engedd meg a 
következőkben is, hogy – akár szimbólum-
ként –, a postagalambot „használhassam”.

GJ Örülök, hogy ilyennek látsz. Büszkén 
vállalom, hogy a kedvenceimmel azonosítasz.

VH: A postagalamb bátran nekiindul a 
sok száz kilométeres, teljesen ismeretlen 
útnak, vállalva a rá leselkedő veszélyeket. 

A galamblelkű ex-polgármester
Solymosy József interjúja

1990-ben Te is ,,az első szabadon választott 
kormány helyi önkormányzatának első em-
bereként (Embereként!)” nekivágtál egy is-
meretlen, nehézségekben nem szűkölködő 
útnak. Belevágtál, mert egy közösség erre 
kért, megbízott. Benned bízott.

GJ: 1990-ben magam lepődtem meg leg-
jobban, hogy hat jelölt közül éppen engem 

választottak. Hárman pártok jelöltjeként, 
hárman függetlenként indultunk, én az utób-
biak közé tartoztam.

VH: A postagalamb teljesítményét díjaz-
zák. Te társadalmi megbízásból – tehát nem 
fizetésért – végezted az embert próbáló mun-
kát, közben a hivatalos mérnöki munkádnak 
is eleget téve.

Velencéért Emlékérem 2015.
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GJ: Így van, 11  000.- Ft volt a tisztelet-
díjam, én ezt jótékony célra ajánlottam fel. 
Állásomat a Székesfehérvári Közúti Igaz-
gatóságnál – ez volt az első, egyben utolsó 
munkahelyem – megtartottam. Munkatár-
saim szerettek, társadalmi megbízatásomat 
elfogadták, sőt, az igazgató úr külön gratulált 
is hozzá.

VH: A postagalamb – a földre ereszkedve 
– egy pillanat alatt kitér a szőrmés ragadozók 
elől, időben szárnyra kel, föléjük emelkedik. 
Te is ezt tetted, a számos intrikával nem tö-
rődtél, föléjük emelkedtél.

GJ: Hiszem, hogy a folyosói pletykákat, 
hasonlókat nem kell meghallgatni, én világé- 
letemben e szerint cselekedtem. 

VH: A postagalamb holtig hű a párjához, 
környezetéhez. Neked is mintás a családi és 
közösségi életed. Istenhez, vallásodhoz való 
hűséged szintén ezt mintázza. Emlékszem a 
szemed sarkában megjelenő könnycseppre, 
amikor első szabadon választott miniszterel-
nökünket elvesztettük. Jóska, ezért is nagyon 
tisztellek. Azért a gondoskodó, védő barátsá-
gért is, amit katolikus papunknak, főtiszte-
lendő Sörédi Imre atyának nyújtottál.

GJ: Nézd, ezek emberi dolgok, úgymond 
erények. Én próbálok ezek szerint élni. Imre 
atyával „földiek” is vagyunk, szomszédos 
községben születtünk, nevelkedtünk.

VH: A postagalamb kiválóan tájékozódik. 
Te is – valamilyen sugallatra? – mindig tud-
tad, hogy „honnan fúj a szél”. Hogyan lehet 
– választóid érdekében – kitérni a szél, vagy 
éppen a vihar elől, vagy ha kell, szembefor-
dulni vele?

GJ: Bizony, nem gyenge szellőcske, de erős 
vihar tombolt. Polgármesterségem idejére 
esett az addigi társközségek (Kápolnásnyék, 
Sukoró, Nadap) leválása. Boross Péter úr – az 
akkori belügyminiszter – látogatást tett ná-
lunk, és elcsodálkozott, hogy mennyire za-
vartalanul, barátilag sikerült a szétválást, be-
leértve a vagyonmegosztást is, elvégeznünk. 
Máshol – mint mondta – a vagyonmegosz-
tások általában a közjegyzőnél kezdődnek, 
és bíróságoknál végződnek. Persze mindez 
csapatmunka volt. Az úthálózat rendbeho-
zatala, minden középület elé parkírozó épí-

tése, a Hősök Parkjának – ahová éppen Te az 
Antall-szobrot telepítetted – létrehozása, és 
sorolhatnám…

VH: Épp kérdezni akartam, hogy kik vol-
tak a „csapattársak”? 25 év után emlékszel 
mindegyikükre? Van valamilyen kimutatá-
sod?

GJ: Hogyne, hiszen nemcsak munkatár-
sak voltunk, de barátokká is váltunk. Kimu-
tatásom? Van, itt a fejembe, éppen az Arany-
csapat mellett. Cserny Vilmos, Galambos 
Mihályné, Gránitz Gáspár, Heiden Ferenc, 
Kapócs György, Martinovszky Károly, dr. 
Nagy Hilda, dr. Pajor János, Richter Ferenc, 
dr. Sirák András, dr. Sirák Andrásné. A jegy-
ző, Papp Gyula Gábor. Nagy eredménye volt 
ennek a testületnek az ófalusi általános isko-
la megépítése, valamint az újfalui katolikus 
templom is ebben az időben készült el. 

VH: Nem jön a számra, hogy Gulyás Jó-
zsef úrnak szólítsalak, ezért engedd meg, 
hogy utolsó kérdésemet így tehessem fel: 
Hogy vagy, kedves Gulyás Jóska?

GJ: Ugye tudod a választ? Jól! Bővebb 
mondatban: nagyon jól! Családom, bará-
taim – a galambokról nem is szólva – mel-
lettem, körülöttem. Önfeledten unokázom, 
galambászom, boldog nyugdíjas életet élek. 
A Velencéért Emlékérem csak tetőzte ezt az 
általános boldogságot.

VH: Szerkesztőségünk nevében, és hi-
szem, hogy olvasóink nevében is tehetem: 
Sok boldog, örömökben gazdag nyugdíjas 
évet kívánok!
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Április 11. 

József Attila 110. születésnapja

A magyar költészet napja
,,Nem szükséges, hogy én írjak verset,
de úgy látszik szükséges, hogy vers
írassék, különben meggörbülne a világ
gyémánttengelye.”
                                            (József Attila)

Régi és új. A költészetben nemcsak megférnek egymás mellett, de fontos is,  
hogy megmutatkozzanak.  A versek soha el nem avulnak. Az idő halad, az évek telnek,  

és a versek örök életűek. Igazságuk időtállósága, érzékenysége erőt ad nekünk,  
ezt az erőt adhatjuk  tovább utódainknak. A versekkel együtt.  

A költészet napjának tiszteletére Wass Albertet és Fodor Ákost idézzük meg. (nzk) 

Wass Albert a Kárpát-medence legolva-
sottabb írója, regényei soha nem porosodnak 
a könyvtári polcokon. 1908-ban egy erdélyi 
református grófi családba született, 1998-ban 
Floridában a vadászpuskájával önkezével 
vetett véget életének. Életútja olyannyira ka-
landos, annyi erényről, szellemi értékről ta-
núskodik, hogy annak részletes ismertetésére 
itt nem kerülhet sor. Lírájából – a közelmúlt 
ünnepe, a Húsvét jegyében – az alábbi világ-
szép költeményével adunk ízelítőt.(sy)

Elmegyünk, elmegyünk, messzi útra 
megyünk, messzi út porából köpönye-
get veszünk… Nem egyszáz, nem két-

száz: sokszáz éves nóta. Így dalolják Magyar-
honban talán Mohács óta. Véreim! Véreim! 
Országútak népe! Sokszázéves Nagypéntek-
nek soha sem lesz vége? Egyik napon Tamás 
vagyunk, másik napon Júdás vagyunk, ka-
kasszónál Péter vagyunk. Átokverte, szeren-
csétlen nagypéntekes nemzet vagyunk. Gol-
gotáról Golgotára hurcoljuk a keresztfákat. 
mindég kettőt, soh’se hármat. Egyet felállí-
tunk jobbról, egyet felállítunk balról, s ami-
ként a világ halad: egyszer jobbról, egyszer 
balról fölhúzzuk rá a latrokat. Kurucokat, 
labancokat, közülünk a legjobbakat, mindég 
csak a legjobbakat. Majd, ahogy az idő telik, 
mint ki dolgát jól végezte: Nagypéntektől 
Nagypéntekig térdelünk a kereszt alatt hús-
véti csodára lesve. Egyszer a jobbszélső alatt, 

másszor a balszélső alatt, éppen csak hogy a 
középső, az igazi, üres marad. Nincsen is ke-
resztfánk közbül, nem térdel ott senki, senki. 
A mi magyar Nagypéntekünk évszázadok 
sora óta évszázadok sora óta ezért nem tud 
Húsvét lenni. Így lettünk országút népe, ide-
gen föld csavargója, pásztortalan jószág-féle. 
Tamással hitetlenkedő, kakasszóra péterke-
dő, júdáscsókkal kereskedő. Soha-soha bé-
kességgel Krisztus-Úrban szövetkező. Te ke-
rülsz föl? Bujdosom én. Én vagyok fönt? Buj-
dosol Te. Egynek közülünk az útja mindég 
kivisz idegenbe. Bizony, jól mondja a nóta, 
hogy elmegyünk, el-elmegyünk, messzi nagy 
útakra megyünk. Messzi nagy útak porából 
bizony, köpönyeget veszünk. S ebben a nagy 
köpönyegben, sok-sok súlyos köpönyegben 
bizony pajtás, mondom Néked: rendre, rend-
re mind elveszünk.

Bajorerdő, 1947.

Wass Albert:

Nagypénteki sirató



9www.velence.hu

Fodor Ákos Budapesten született 1945. 
május 17-én. Miután elvégezte a Zeneakadé-
miát, a Zeneműkiadónál kezdett el dolgozni 
szerkesztőként. Első verseskötete 1978-ban 
jelent meg Kettőspont címmel. A versírás 
mellett műfordítással, elsősorban színpadi 
művek, musicalek, operettek fordításával is 
foglalkozott, de írt dalszövegeket is..

Fodor Ákos a haiku egyik legnagyobb ma-
gyar művelője volt. A haiku a japán költészet 
egyik jellegzetes hagyományos formája; há-
romsoros, összesen 17 szótagból áll; a sorok 
5-7-5 morásak (szótagosak), és rímelhetnek 
is, de ez nem kötelező. Japánban már a 13. 
században írtak haikukat, azóta népszerű a 
műfaj. Európában a 20. század elejétől vált 
mindinkább elterjedtté és közkedveltté. 

2015. február 21-én hunyt el, május 17-én 
lenne 70 éves. (nzk)

Mozart

nincs rossz fű. Nincs szél,
ami ne jól fújna. Nincs
hamis madárfütty

Ítélet

sohasem fogod
megbocsátani nekem,
hogy nem szerettél

Axióma

A szeretésen
kívül minden emberi
tett: romépítés.

Tűnődés a nap alatt

Valami árnyék
megtaposta árnyamat
- nehezteljek rá?

Társasélet

fölkereslek, hogy
ne kelljen rádöbbenned:
magamrahagytál

Jelentés

Vakot vezettem
s így köszönt el, istenem:
,,Viszontlátásra”!

Ugyanonnan: ugyanaz

Koszlik-foszlik, züllik a talmi holmi.
- Habár reménytelen e dolog itt:
minden napodon hozz rendbe  
valamit;
m a g a d a t ne hagyd elgazosodni.

Metaoptika

Nagyon figyelj, mert a világot
teszed is azzá, aminek látod.

Fodor Ákos 
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Részben a szerencse, részben a tervsze-
rű kutatás révén ma már felvázolható 
a híd meglepően hosszú múltja, és 

sajnálatos megsemmisítése is.
Az 1700-as és 1800-as években Fejér vár-

megye több hídösszeírást is elrendelt, ame-
lyek anyaga szerencsére elkerülte a pusztu-
lást. Ezek tanúsága szerint a velencei kőhíd 
1818-ban már biztosan állt, mégpedig a ké-
sőbb ismert formájában:

„az összeírás feltüntet egy 11 öl hosszú és 4 
öl széles (1 öl = 1,8-1,9 m -FÁ) hidat, amely 
méretei a híd mai (1960-as évek -FÁ) mére-
teivel összhangba hozhatók. Az a megjegy-
zés, hogy „Meszleny Ignátz Úr előtt két sípra” 
ugyancsak igazolja a mai híddal való azonos-
ságot, minthogy az összeírás időpontjában 
Meszlenyi Ignác portája a híd közelében ál-
lott. Eszerint a híd valószínűleg a XIX. század 
legelején épült.” (Dr Gáll Imre: Régi magyar 
hidak – Műszaki Kiadó 1970.)

A kőhíd a Meszleny-kastély építése után, 
a birtoktestek közötti, valamint a Gárdony és 
Adony felé vezető utaknak a tó vízállásától és 
az esőzésektől független használatát szolgál-
hatta. (További kutatást igényel, hogy koráb-
ban állt-e ott fahíd vagy csak gázlón lehetett 
átkelni.)

A híd a maga korában tiszteletet parancsoló 
méretű, a megye hídjainak többsége 1818-ban 
ennél sokkal rövidebb és keskenyebb volt!

Tudomásunk szerint az első fénykép, 
amely a hídról készült, az 1910-es évek köze-
péről-végéről származó képeslap. 

Gáll Imre idézett munkájában arról ír, 
hogy a II. világháború idején a hidat felrob-
bantották:

„A híd felszerkezetének egy része megkü-
lönböztethetően más kőanyagból épült. A 
kétféle kőanyag határvonala a keleti oldalon 
szabálytalan vonallal választja el egymástól 
a híd áthidalószerkezetét és pilléreit, és vilá-
gosan mutatja a híd rajzát a felrobbantáskor.”  
A képekből átható, hogy az újjáépítés a híd 
jellegén nem változtatott.

Velence egykor híres  
nagy hídja
A velencei helytörténeti kutatás múltunk sok érdekességét hozza 
felszínre. Az idősebbek még emlékezhetnek a mai betonhíd előtti 
kétlyukú, boltíves „Nagyhíd”-ra, amely emberemlékezet óta 
összekötötte Ófalut a vasúttal és Újteleppel. Szimbóluma is volt 
egyben a településnek, hiszen már az 1910-es években megjelent 
képes levelezőlapokon, és jó ötven évig rajtuk is maradt.

Képeslap az 1910-es évekből

Régi és új együtt

Robbantás után újjáépítve
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Ugyancsak a hatvanas évek elején készül-
hetett dr. Imre Lajos hídmérnök rajza, amely 
néhány éve kiadott gyűjteményes albumá-
ban látott napvilágot (Dr. Imre Lajos: Bolto-
zott hidak a Kárpát-medencében, Budapest, 
2009.)

A hatvanas évek közepén azután megpe-
csételődött a híd sorsa, valakik (helyben és/
vagy magasabb helyen) úgy döntöttek, hogy 
a „korszerűtlen” kőhíd helyére „korszerű” 
vasbeton hidat emelnek. Egy érdekes fel-
vétel tanúsága szerint az új híd mellett még 
viszonylag hosszabb ideig meghagyták az 
eredeti boltíveket, ezek azonban évtizedekkel 
ezelőtt teljesen eltűntek.

dr. Imre Lajos rajza

A több figyelmet érdemlő kishíd

Vereb hídja

„Jeleztem, hogy ... a Velence-adonyi út 
1+600 km szelvényében lévő kétnyílású bol-
tozat mellett 1964-ben új híd fog épülni. Ez 
megtörtént, az építéskor csak két szárnyfalat 
bontottak el, később a községi tanács a képes-
lapokon is szereplő, útban nem lévő kb. 160 
éves szép hidat elbontotta.” (dr. Tóth Ernő:Fej-
ér megye hídjai. Szfvár 2006.)

A híd műszakilag sem indokolt, műem-
lékként azonban jóvátehetetlen, helyi dönté-
sen alapuló elbontása is felhívja figyelmünket 
arra, mennyire fontos értékeinkkel átgondol-
tabban gazdálkodni. Ne fordulhasson elő a 
jövőben, hogy csak képeink maradnak mű-
emlékek helyett!

S ha már a hidaknál járunk, sürgős lenne 
a Fő utcán, a tűzoltószertár melletti kishíd  
építészeti feltárása, történetének kutatása és 
helyi védelme, miként a környék kevésszá-

A helytörténeti műhelymunkát figye-
lemmel kísérheti a velencebog.com-
on, a Velencei Helytörténeti Egyesület 
honlapján (http://www.helytortenet.
eoldal.hu) illetve Kárpáti Miklós Fa-
cebook-oldalán. Ugyanitt örömmel 
várnak minden képes, írásos, de akár 
szóbeli emléket is településünk törté-
netével kapcsolatban.

Meghívó
A Velencei Helytörténeti 

Egyesület  
április 30-án csütörtökön, 

május 1-én és 2-án egy 
világháborúról szóló,  

új összeállítású kiállítást 
rendez a Kastély 

házasságkötő termében, 
melyre szeretettel  

várjuk az érdeklődőket.

mú épen megmaradt, XIX. századi kőíveié. 
Amíg még nem késő!

Ha jó az idő, érdemes rövid kirándulást 
tenni a környék megmaradt kis kőhídjaihoz. 
A  velencei Kishíd mellett  például a Sukorót  
Pákozddal összekötő úton, vagy Vereben, a 
Kossuth-Petőfi út kereszteződésénél találha-
tók idézik elődeink mestermunkáját.

Fehér Árpád – Kárpáti Miklós
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Óvodánk az 2012-es nevelési évtől 
kapta meg a megtisztelő „Zöld Óvo-
da” címet. Mindig kiemelten foglal-

koztunk a környezeti neveléssel, a természet 
megismertetésével, a környezetvédelmi ma-
gatartásformák és attitűd megalapozásával, 
de a „Zöld Óvoda” program keretein belül 
még hangsúlyosabb szerepet kapnak ezek a 
célok. Igyekszünk a gyermekeket minél kö-
zelebb vinni a természethez.

Mi velenceiek kivételezett helyzetben va-
gyunk, mivel a bennünket körülvevő termé-
szet gyönyörű és változatos. 

A Meseliget óvodában március közepén 
ünnepeltük a víz világnapját, ami immár ha-
gyomány. Nagyon fontos feladat, már óvodás 
korban elkezdenünk a gyermekekkel megér-
tetni, hogy sajnos a civilizációs ártalmak, a 
környezetszennyezés, a globális éghajlatvál-
tozás miatt egyre fogy a Föld fogyasztható 
vízkészlete. Ebben az életkorban ezeknek a 
dolgoknak a megértetése nem történhet más-
képp csak sok-sok játékon keresztül.

Egy hetet jelöltünk ki az óvodában, ami-
kor minden csoport a különböző tevékenysé-
geit a víz témaköré csoportosította:

•  víziállatokról tablókat készítettünk,
•  különböző vizes kísérleteket végeztünk,
•  a vízi közlekedési eszközökkel ismerked-

tünk,

GYEREKEKRŐL
A víz világnapja a Velencei Meseliget 

Óvodában

•  különböző ábrázolási technikákkal készí-
tettünk pl. halakat, hajókat víziállatokat …

•  zenés mozgásos percek keretén belül 
táncoltunk az esőcseppek hangjára,

•  különböző ízesítésű vizeket kóstoltunk,
•  természetesen lesétáltunk a Velencei-tó-

hoz, ahol megcsodáltuk a vízi világot.
A hét fénypontja volt, amikor mind a hat cso-

port együtt játszott és ünnepelt az óvoda udvarán.

Akadálypályát készítettünk, amelyeken a 
csoportok végighaladtak.

A hat pálya:
•  fakorongokon lépkedve átkeltünk a kro-

kodiloktól hemzsegő folyón,
•  pingponglabdával céloztunk a vízbe,
•  körbeálltunk és egymás poharába öntöt-

tük a vizet,
•  társasjáték formájában papírbékákat 

mentettünk a szennyezett tóból,
•  igazi látványosság volt a pohárpiramis-

ból lecsordogáló,
•  vizespoharakkal egyensúlyoztunk a hi-

dat jelképező padon.
A feladatok megoldása után közösen táncol-

tunk, ahol a gyerekek buborékokat fújhattak.
Az idei víz világnapja is vidáman telt óvo-

dánkban. Sok-sok csepp információval gaz-
dagodhattak gyermekeink. Reméljük, hogy 
egyszer tengernyi ismeretté formálódnak, és 
fontossá válik számukra, hogy Földünk ter-
mészeti kincseit óvniuk kell.

Bóra Csilla, óvodapedagógus
Piros Alma csoport

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. 

Minden Kedves Felajánlónak  
ezúton is köszönetet mondunk! 

„Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány Kuratóriuma 

Az óvoda életéről tudósított: Serhókné 
Varjas Edit  intézményvezető
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A nyílt napok lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy a szülők betekintést nyer-
hessenek abba, hogyan töltik gyerme-

kük a mindennapokat az óvodában, hogyan 
vesznek részt a különböző tevékenységekben. 
Tavasszal az ófalusi részen a szülők három cso-
port életébe pillanthattak be két-két alkalommal. 
A negyedik csoport szülei és az óvoda között pe-
dig az az „egyesség” jött létre, hogy a folyamato-
san érkező gyermekek beszoktatásának-beszo-
kásának hosszú folyamatát nem zavarják meg, 
ezeknek az óvodásoknak az a „feladata”, hogy 
megismerjék és megszokják a csoport, az óvoda 
szokásrendjét, kialakuljon egy új kis közösség. 
A nyílt napok tevékenységei, foglalkozásai az 
adott csoport megtervezett programja –te-
matikus terve- szerint kerültek megszerve-
zésre. A tavaszi időszak nevelési céljai, fel-
adatai az évszak jellemzőinek megismerése, 
valamint a jeles- és ünnepnapok köré szer-
veződtek, szerveződnek, amiket heti bon-
tásban változatos cselekvésekkel, ténykedé-
sekkel valósítottak, valósítanak meg a gye-
rekek az óvodapedagógus irányítása mellett. 
Az előre megtervezett témáknak megfelelően 
ismerkedhettek a Katica csoportos gyerme-
kek a téli és a tavaszi időjárás különbségeivel, 
sétáik során megtapasztalhatták az időjárás és 
az öltözködés kapcsolatát. Az ok-okozati ösz-
szefüggés felismeréséhez fontos a megfigyelé-
sek tudatosítása, a megfigyelések elmesélésével 
pedig a mondat- és szövegalkotás fejlesztése 
mellett a mimika és a gesztusok „nyelvezeté-
nek” az indirekt elsajátítása. Az óvónői példa-
mutatás, az utánzás, a korrigálások, a dicséretek 
segítik a befogadást, az ismeretek elmélyítését. 
A séták során kavicsokat is gyűjtögettek, ame-
lyeket a középsősök a saját kincses dobozukba 
rejthettek el. A dobozt egész héten készítették, 
közben megismerkedtek tapasztalás útján a kör 
fogalmával, amikor a sajtos dobozt körberajzol-
ták, amikor a formát kivágták. Közben tanul-
ták, gyakorolták a megfelelő ollóhasználatot, 
észrevétlenül fejlődött a szem-kéz koordiná-

Nyílt napok az óvodában 
ciójuk, figyelmük, türelmük. A doboz díszíté-
sénél pedig kreativitásuk alakult azáltal, hogy 
ragasztáskor saját ötleteiket valósították meg. 
Nagycsoportos korban komoly hangsúlyt kap 
az iskolára történő felkészítés. A sikeres olvasás, 
írás egyik feltétele a megfelelő beszédészlelés. 
Az egyik nyílt napon a Pillangó csoportos szü-
lők ízelítőt a beszédészlelés egyik részterületé-

ről, fontosságáról, körforgásáról. Saját élménye-
ik, tapasztalataik elmondásával a beszédkedvük 
felkeltése volt a cél, az ok-okozati összefüggések 
feltárása, megbeszélése, az ismeretek rendszere-
zése pedig biztosította, hogy az adott témában 
mindenki jártasságot szerezzen. Az ismeretek 
elmélyítésében, megszilárdításában fontos sze-
repe volt az „élő társas játéknak”, ahol a gye-
rekek játékosan maguk járhatták végig az utat 
a starttól a célig, s közben a különböző színű 
mezőkre lépve válaszoltak a hallottakkal, tanul-
takkal kapcsolatos kérdésekre. A másik „vizes 
játékot” az asztalnál játszhatták a gyerekek: a 
kirakós játék több részből állt, ráadásul minden 
nagyobb részlet belsejéből még további kisebb 
részletek hiányoztak. A belső részek formá-
inak felismerése, megnevezése (kör, négyzet 
stb.), helyük játékos megkeresése gyakoroltatta 
a gyerekekkel a formafelismerést, a rész-egész 
viszonyának felismerését, valamint az alak-hát-
tér megkülönböztetését. A második napon a 
gyermekek beszélgetés során felelevenítették a 
Húsvét hétfőhöz kapcsolódó hagyományokat: 
a locsolkodást, a hímes tojás készítését. Akinek 
volt hozzá kedve, készíthetett maga is hímes 
tojást. Igaz, hogy nem valódit, de a rajzlapon 
szereplő tojásformát a gyerekek a saját kreatív 
ötleteiknek megfelelően különböző, választ-
ható technikával díszíthették. Emellett készül-
tek nyulak is papírhengerekből ragasztással. 
Mindkét tevékenység figyelmet, koncentrációt 
igényelt, a pontos, precíz munkával pedig a 
kicsik esztétikai érzéke is fejlődött-fejlesztő-
dött. A tevékenységek során megfigyelték, 
megtapasztalták a kisebb-nagyobb, valamint 
a több-kevesebb relációkat. A vizuális foglal-
kozásban integráltan megjelent a matematikai 
tartalom is - a folyamatosan használt szavak, 
kifejezések önkéntelenül is elraktározódnak a 
gyermekek memóriájában, majd „feltöltődnek” 
jelentésekkel, amikor különböző szituációk-
ban újra meg újra használjuk, használják őket.  
A nyílt napok lehetőséget biztosítanak arra, 
hogy a gyermekek a szüleiknek „megmutathas-
sák, mit tudnak”, a szülők pedig képet kapjanak 
a gyermekük óvodában nyújtott teljesítményé-
ről, viselkedéséről, magatartásáról. A szülők 
láthatják, láthatták, hogy gyermekeik nemcsak 
„csinálnak ezt-azt az óvodában”, hanem a játék, 
a játékos feladatok, feladatmegoldások mögött 
tudatos tervezés zajlik. Az óvónők figyelembe 
veszik a gyermekek eltérő fejlettségi szintjét, s 
ennek megfelelően differenciálnak – bár a meg-
oldandó probléma, az elkészítendő dolog, tárgy 
stb. ugyanaz, mégis a segítségnyújtás, a célhoz 
vezető út más.

Liptai Zita

ből kaptak: a tavaszi virágok neveiben „meg-
búvó” mássalhangzókat kellett a gyerekeknek 
felismerni, a mássalhangzó helyét beazono-
sítani, és ennek megfelelően a virágok képeit 
betenni a „hangzó-vonat” elejébe, belsejébe, 
végére. A foglalkozás második felében pedig 
csoportmunkában el is készítették papírból 
ragasztással a virágokat – közben finommani-
pulációjuk, szem-kéz koordinációjuk fejlődött-, 
majd beszállhattak a képzeletbeli vonatba, s el-
vihették a virágokat a tavasztündér kertjébe. 
A másik napon a kombinatorika világába ka-
landoztak el a nagycsoportosok. Március 15-e 
közeledtével különböző zászlókkal ismerkedtek 
a gyerekek, majd a tavasztündérnek készíthet-
tek három színből zászló-terveket. A háromféle 
színű szalag rendezgetése, a papírzászlók szí-
nezése során be kellett tartaniuk a szabályokat: 
minden színt csak egyszer használhatnak fel, s 
minden zászlónak másmilyennek kell lenni. A 
tevékenység során mikro csoportban dolgoz-
tak, így figyelniük kellett egymásra, tisztelet-
ben kellett tartaniuk a másik ötletét, vélemé-
nyét. A színek beazonosítása, a különbözőség 
észrevétele, a sorrendiség megtartása pedig 
mind-mind a problémamegoldó gondolkodás 
egy-egy lépcsőfoka. Színezéskor a szem-kéz 
koordinációjuk, a finommanipulációjuk, a 
rész-egész felismerésének képessége fejlődött. 
A kiscsoportosok első nyílt napjának program-
ja a Víz világnapja, a második pedig a Húsvét 
köré szerveződött. A Szivárvány csoportos 
gyermekek az első alkalommal „A gomba alatt” 
című mesét hallgatták meg, majd ennek kap-
csán beszélgettek a víz jelentőségéről, szerepé-
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GYEREKEKNEK
Kerek erdő közepében, jegenyefa tete-

jében vidoran munkálkodott a piros 
sapkás Harkály mester. Kis baltács-

kájával sorra megkopogtatta a hernyóházacs-
kák ajtaját.

– Gyertek ki egy kicsit a friss levegőre, 
hernyócskák. Fogadom, vissza sem mentek 
többet, ha egyszer az orrocskátokat kidug-
játok.

S amilyen jóakarójuk Harkály mester a 
hernyócskáknak, még most is költögetné 
őket, ha föl nem dörmög hozzá valaki a fa 
tövéből:

– Hallod-e, te erdei ács, ki az úr az erdő-
ben?

Harkály mester máskor erre a kérdésre 
mindig leugrott a legalsó ágra, szárnya alá 
dugta a piros sapkáját, s azt felelte alázato-
san: „Tányértalpú, lompos farkú, tipe-topa 
Mackó!”

Most azonban meg se billentette a sapkát. 
Csak úgy félvállról vetette oda a fahegyről:

– Hogy ki az úr az erdőben? Hát a nagy-
hatalmú Sündisznócska!

Mackó úr akkorát ütött a fára tányértalpá-
val, hogy a hernyócskák egyszerre begu bódz-
tak ijedtükben.

– Darázsdárda, méhszurony! Kitől hallot-
tad ezt az újságot?

– Magától a nagyhatalmú Sündisznócská-
tól – hunyorgott le az erdei ácsmester a bo-
zontos fejű nagy úrra.

De akkorát horkantott az haragjában, 
hogy Harkály mester leejtette ijedtében a 
kisbaltáját. Nem is találta meg azóta se, azért 
keresi máig is nagy panaszkodva:

– Hová lett, hová lett?
Mackó úr pedig dúlva-fúlva vágott neki az 

erdőnek, törve-zúzva a bokrokat, amik eléje 
kerültek. S a bokrok azt recsegték, a szellő azt 
dudorászta, még a saját tipe-topa lépései is 
azt csoszogták a harmatos fűben:

– Nagy-ha-tal-mú Sün-disz-nócska!
– No, majd kipróbáljuk a hatalmát annak 

a híres Sündisznócskának! – morogta Mackó 
úr, s egyenesen annak a tölgyfának tartott, 
amelyiknek a tövében a Sündisznócska nya-

Móra Ferenc:

A nagyhatalmú sündisznócska 

ralni szokott. Éppen a küszöbön sütkérezett 
az ártatlan, s egy boglárkavirágot tartott a 
körmei között. Annak a tükréből pedergette 
hegyesre a bajuszát friss nyírfabalzsammal. 
De ahogy Mackó urat meglátta, úgy elfogta 
a reszketés, hogy menten lekonyult a bajusza.

– Alázatos szolga! – nyöszörögte ijedten, 
s nagy zavarodottan Mackó urat kínálta meg 
nyírfabalzsammal.

– Parancsoljon, urambátyám, egy kis ba-
juszpedrőt!

No hiszen, egyéb se kellett Mackó úrnak! 
Világéletében mindig azt szégyenlette leg-
jobban, hogy neki még vénségére se nőtt ki a 
bajusza. Még a foga is csattogott, ahogy ráför-
medt Sündisznócskára:

– Ohó, kis öcsém, a nagy hatalmadat mu-
togasd inkább! De sebesen ám, mert mind-
járt befelé fordítom tüskéivel a bundádat!

Sündisznócska ravaszul hunyorított a ra-
gyogó fekete szemével.

– Ami igaz, igaz! Énelőlem mindenki el-
szalad ijedtében erdőn-mezőn.

– No, azt magam is szeretném látni! – ka-
cagott Mackó úr akkorát, hogy Sündisznócs-
kának összeütődtek tőle a szuronyai.

– Állom a szavam – mosolygott Sündisz-
nócska a bajusza alatt. – Mindenkit megsza-
lajtok, akivel találkozunk. Ha nem hiszed, 
gyere utánam.

Azzal elkezdett gurulni Sündisznócska, 
mint a gombolyag, a sarkában nagy dér-
rel-durral Mackó úr, recsegtetve a gallyakat 
jobbra-balra.

– Fusson, akinek az élete kedves! – sikí-
tott Sündisznócska, ahogy a torkán kifért, s 
lett olyan futás az erdőben, hogy szem nem 

látta mását! A sok erdei egér mind elhagyta 
ijedtében a csizmáját.

– Ez semmi – fújt nagyokat dühében 
Mackó úr -, azt a szarvast ijeszd meg, amelyik 
a patakban nézegeti magát.

– Fusson, akinek az élete kedves! – visí-
tott Sündisznócska, s a szarvas ijedten kapta 
föl a fejét a vízből, s úgy eliramodott, mint a 
nyúl, ahogy Mackó urat meglátta.

„Ej, de derék fickó ez a Sündisznócska – 
mondogatta magában. – Ha föl nem riaszt, 
bizony csúffá tesz Mackó úr.”

Mackó úr pedig csudálkozva csóválta meg 
a kócos üstökét.

– Ez már valami volt, Sündisznócska. De 
azért akkora hatalmad még sincs, hogy az er-
dőkerülőt meg tudnád ijeszteni.

Az erdőkerülő pedig éppen szembejött ve-
lük: Ordas mester, a farkas. Úgy látszik, hiába 
kerülte az erdőt, mert úgy villogott a szeme 
az éhségtől, mint a parázs.

– Fusson, akinek az élete kedves! – füty-
tyentett Sündisznócska, s Ordas mester már 
kitátotta rá a száját, mikor Mackó urat meg-
pillantotta. De el is szelelt onnan, mint a nap 
elől a köd.

„Ejnye, most megszabta volna Mackó úr a 
bundám, ha Sündisznócska nem figyelmeztet 
gondolta magában. – No, de meg is hálálom 
neki. Nem eszem sündisznópecsenyét egy 
hétig.”

Mackó úr pedig úgy rázta a fejét bámultá-
ban, mint szél a mákot.

– No, ilyet még álmomban se értem – 
motyogta kelletlenül. – Hanem ha csakugyan 
te vagy az úr az erdőben, ijeszd meg azt a 
pásztort, aki az erdőszélben legeltet.

Azzal Mackó úr kidugta ormótlan nagy 
fejét a bokrok közül, Sündisznócska pedig 
olyat sikoltott, hogy majd beleszakadt a tü-
deje:

– Fusson, akinek az élete kedves!
No, de lett is foganatja, mert odatekintett 

a pásztor, s ahogy a Mackó úr fejét meglátta, 
úgy elszaladt, hogy még ma se állt meg.

Sündisznócska pedig büszkén tekintett 
hátra.

– No, urambátyám, hiszi-e már a nagy 
hatalmam?

Hát híre-hamva se volt már ott Mackó úr-
nak. Úgy elkullogott onnan, mint akit orron 
vertek. Megijedt a Sündisznócska nagy hatal-
mától, és sose kérdezte többet senkitől, ki az 
úr az erdőben.

Sündisznócska pedig azóta még kétszer 
olyan hegyesre pödri a bajuszát, mint az-
előtt.
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Történetek a Zöldligetből
Torna Diákolimpia Országos Döntő Budapest

Az idei tanév torna diákolimpia küz-
delmeinek utolsó állomása volt a 
budapesti Tornacsarnokban március 

21-én rendezett országos döntő. A versenyre 
hazánk legjobb fiú és lány csapatai jutottak be 
városi, megyei majd országos elődöntőkön 
keresztül, idén először nekünk, velenceiek-
nek sikerült két korcsoportban is szerepel-
nünk a lányok versenyében.

Az I. korcsoportosoknál a megyei bajnok 
cím, a szegedi elődöntő második helye után 
a 9. helyet szereztük meg az induló 15 csapat 
közül, igen szoros versenyben tizedek döntöt-
tek a 4-9. hely sorsáról. Kimagasló eredmény 
ez, és ha hozzátesszük, hogy a csapat 5 tagja 
szeptember óta tornázik heti rendszeresség-
gel, akkor elmondhatjuk, hogy óriási örö-
möt szereztek ezzel nekünk, s remélhetőleg 
a jövőben is szép eredményeket várhatunk 
tőlük!  A csapat tagjai voltak: Kovács Csen-
ge, Bereczk Jázmin, Csoma Lilla, Joanovits 
Mária, Berei Vivien, Török Szaffi. Az egyéni 
összetett versenyben mindösszesen 0,1 tized 
ponttal lemaradva a második helyről Török 
Szaffi bronzérmet szerzett 90 induló közül!

A III-IV. korcsoportosoknál szintén na-
gyon szoros küzdelemben az eddigi legjobb 
eredményt értük el a diákolimpián és az 5. 
helyen végeztünk az induló 16 csapat közül! A 
csapatunk tagjai: Popelka Liliána, Kiss Csen-
ge, Kovács Luca, Nagy Johanna, Vas Eszter 
Panna és Bátonyi Anna voltak. Vas Eszter 
Panna az egyéni összetett versenyben 96 in-
duló versenyében az 5. helyet szerezte meg!

Az elmúlt 10 évben, amióta leány torna mű-
ködik iskolai keretek között városunkban, ez a 
siker jelenthet egy mérföldkövet, hiszen a kez-
detektől fogva megyei jogú városok iskoláival, 
sportiskolákkal küzdünk meg egy szubjektív, 
pontozásos sportágban. A teljes ismeretlenség-

ből, névtelenségből indulva mára országosan 
elismert, a szakemberek, pontozók által is pre-
ferált csapattá, szertornát szerető közösséggé 
nőttük ki magunkat. Lélekszámot tekintve a 
torna diákolimpia küzdelmeiben messze az 
egyik legeredményesebb település vagyunk je-
lenleg Magyarországon. Köszönettel tartozunk 
mindazoknak, akik az elmúlt évtizedben segítő 
kezet nyújtottak ahhoz, hogy elérhessük álma-
inkat. Ahhoz, hogy tovább folytassuk a 2005-
ben megkezdett munkát, és továbbra is sikere-
sek tudjunk maradni egy technikai sportágban 
további támogatásra és határozott kiállásra van 
szükség sportágunkat illetően. Nagyon remélem 
és bízom abban, hogy egy újabb évtized után 
visszatekintve majd újra elmondhatjuk, hogy 
megérte végigmenni a hosszú úton!

„Az utakat sokáig nem érti meg az em-
ber. Csak lépdel az utakon és másra gondol. 
Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, 
barázdás, meredek. Az utakat sokáig csak al-
kalomnak tekintjük, lehetőségnek, melynek se-
gítségével elmehetünk a hivatalba vagy kedve-
sünkhöz, vagy a rikkantó, tavaszi erdőbe. Egy 
napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük 
van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi hala-
dunk az utakon; az utak is haladnak velünk. 
Az utaknak céljuk van. Minden út összefut vé-
gül egyetlen közös célban. S akkor megállunk 
és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, 

csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szöve-
vényében, csodáljuk a sugárutak, országutak 
és ösvények sokaságát, melyeken áthaladva vé-
gül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, az 
utaknak értelmük van. De ezt csak utolsó pil-
lanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt”- 
Márai Sándor.

Varga Attila, felkészítő tanár
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Egészségnap
Iskolánk vallja, hogy az egészséges életmód 
nagyon fontos, s hogy leginkább megelő-
zéssel, odafigyeléssel tehetünk saját magunk 
egészségéért. 

Többféle programunk is ezt bizonyítja.
Így a március 10-i nap is, ami azért volt 

különös a gyermekek számára, mert a sokfé-
le sportos, ügyességi játék mellett, kerékpá-
rozásra is hívtuk őket, illetve ők maguk ké-
szíthettek egészséges alapanyagokból nagyon 
finom szendvicseket, melyeket természetesen 
el is fogyasztottak.

2015. március 21-én Budapesten rendezték 
meg a Baptista Szeretetszolgálat által fenn-
tartott iskolák közötti ,,Ki Mit Tud” országos 
döntőjét, ahol 460 gyerek 98 produkciója 
versenyzett különböző kategóriákban.

A múlt év decemberében megtartott isko-
lai forduló után a zsűri kiválasztotta azokat 
a gyerekeket, akik bennünket Zöldligeteseket 
képviseltek ezen az országos versenyen. Már 
akkor kiderült, milyen sok tehetséges gyerek 
jár hozzánk, mennyire sokszínűek vagyunk. 
Nagy izgalommal, sok munkával készültünk, 
de megérte a felkészülésbe fektetett energia, 
mert nagyon szép eredménnyel tértünk haza.

A zsűri a versenyhez hasonlóan nívós 
szakemberekből állt, akik a saját területükön 
már bizonyították szakértelmüket. Az egész 
napos verseny után tényleg nehéz dolguk 
volt, hiszen számtalan produkcióból kellett 
sorrendet felállítaniuk..

Eredményeink:
Vers- és próza:
Földvári Fanni, 2.c  különdíj
Túri Máté, 4.c  II. helyezés

Tánc és mozgás:
Dobler Lili, 5.a különdíj
Jelenet:
4.a  osztály (SMeSék,  

avagy Telefontos dolgaink) különdíj
4.c osztály Kincsvadászok II. helyezés

Mozgókép, média: 
Mátyás Martin Márk , 8.b  III. helyezés

Gyöngyhalász I. Baptista  
„Ki Mit Tud” országos döntő

Kiváló teljesítményükért emléklapot kaptak:
Bóra Eszter (ének), 5.c 
 Joó Rebeka és  
Skultéti Lampert Anna (ének), 4.a
Zöldliget Aerobik csoport (tánc és mozgás)
Eszéki Lili (képzőművészet), 7.a 

Szenczy Sándor fővédnök dicséretét érde-
melte ki: 
Bóra Eszter: ének kategória Velence 
Zöldliget Aerobic Csoport: tánc-mozgás 
kategória Velence

A zsűri – elismerve kiváló munkájukat – 
könyvjutalomban részesítette a felkészítő 
tanárokat:
Karácsonyné Kéki Andrea (vers és próza, je-
lenet)
Bődyné Barna Etelka (jelenet)
Elbert Tamás (mozgókép, képzőművészet)
Kutainé Somogyi Anikó (vers és próza)
Varga Virág (ének)
Dobler Kata ( tánc és mozgás)

Különdíjas pedagógusok
Bődyné Barna Etelka (jelenet-rendezés, Velence)

Köszönjük a gyerekek és a felkészítő taná-
rok munkáját!

Két év múlva Seregélyesen ismét lesz lehe-
tőségünk megmutatni iskolánk gyöngysze-
meit.

 Karácsonyné Kéki Andrea

Próza díjazottak, balra Máté

Országos  
prózamondó 

verseny
2015. március 28-án rendezték Budapesten a 
Tanítók Egyesülete szervezésében a  IX. Or-
szágos Prózamondó versenyt 6-10 éves korú 
gyermekek számára. Iskolánkat Túri Máté 4.c 
osztályos tanuló képviselte, aki a 26 induló 
közül a II. helyzést érte el. 

Gratulálunk a szép teljesítményhez!

www.zoldliget.hu



1. A demens családtag neme:
 ¨ nő 
	¨ férfi 

2. Az demens családtag életkora:
	¨ 65-70 éves
	¨ 71-75 éves
	¨ 76-80 éves
	¨ 80-89 éves
	¨ 90-feletti

3. A családtag állapotának súlyossága:
	¨ enyhe
	¨ közepesen súlyos
	¨ nagyon súlyos

4. Milyen családtípusban él a demens családtag?
	¨ egyedül
	¨ házastársával
	¨ gyermekeivel
	¨ egyéb hozzátartozóval
	¨ más segítővel

5.  Az alábbi ismert szolgáltatások közül igénybe 
veszi-e valamelyiket? (többet is jelölhet)

	¨ étkeztetés
	¨ házi segítségnyújtás
	¨ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	¨ családsegítés

6.  Milyen gyakran találkozik a demens családtag 
hivatásos segítőkkel?

	¨ mindennap
	¨ hetente többször
	¨ ritkán (havonta egy-két alkalommal)
	¨ soha

7. A demens családtaggal élő kora
	¨ fiatal felnőtt
	¨ középkorú
	¨ időskorú

8.  A demens családtaggal kapcsolatos feladatok 
ellátásában szokott Önnek segíteni valaki?

	¨ igen szokott segíteni
	¨ senki nem szokott segíteni

9. Milyen gyakorisággal kap segítséget?
	¨ soha
	¨ ritka
	¨ hetente többször
	¨ minden nap

IGéNYFElMéRő lAP
 A DEMENS IDőSEK NAPPAlI EllÁTÁSÁHOZ

A kérdőíves felméréssel a demens idősek ellátásáról alkotott vélemények megismerése a cél. 

Nappali ellátás: Az idősek részére lehetőséget biztosíthat a napközbeni tartózkodásra, étkezés mellett a hiányzó családi 
gondoskodás pótlására, a szociális helyzet javítására, kulturális elfoglaltságára az egyedüllét megszüntetésére.

A demencia egy összefoglaló fogalom, mely különböző eredetű betegségek olyan stádiumát jelenti, amikor úgynevezett 
kognitív (memória, gondolkodás, helyzetfelismerés képessége) és magatartás/pszichés zavarok figyelhetők meg. 
Gyakran lehetetlenné teszi az egyedüllétet.



10.  Ha igénybe vesz egyéb alapszolgáltatást mennyire segíti Önt a demens beteg ellátásában? (válaszát 
aláhúzással jelölje)

 
 Étkeztetés
  nagyban részben egyáltalán
 Házi segítségnyújtás
  nagyban részben egyáltalán
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  nagyban részben egyáltalán
 Családsegítés
  nagyban részben egyáltalán

(A fenti szolgáltatások a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál vehetők igénybe. 2481 Velence 
Zárt u. 2. 22/470-288)

11. Meg van elégedve az elérhető segítséggel?
	 ¨ igen
	 ¨ nem

12. Előfordult-e, hogy a demens beteg ellátását valamilyen okból nem tudta biztosítani?
	 ¨ igen
	 ¨ nem

13. Hallott-e a demens idősek nappali ellátásáról?
	 ¨ igen
	 ¨ nem

14. Igénybe venné-e a nappali ellátást?
	 ¨ igen
	 ¨ nem

Milyen helyzetben venne igénybe ilyen szolgáltatást?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milyen elvárásai vannak a szolgáltatással kapcsolatban?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A kitöltött adatlapokat a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjéhez adja le, vagy küldje el a Humán 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (2481 Velence, Zárt utca 2.) címére.  Határidő: 2015. május 31.



Főzzön velünk a Majálison!
w Szeretne egy jó hangulatú társaságban finomságot főzni?

w Majd ezt a finomat el is fogyasztani közösen?
w Mindennek fejében még zsűriztetné is a remekművet, és megnyerné a verseny fődíját?

Jelentkezzen mielőbb baráti társaságával a
Velencei Családi Majális főzőversenyére!

Az első 6 jelentkező csapatnak sátrat biztosítunk!
Valamennyi résztvevő csapatot sörpadokkal  és asztallal látjuk el.

Fődíj: 
10 jegy a Velencei Zenés Nyári Esték előadásainak egyikére

(az előadást a győztesek választhatják ki).

Jelentkezni lehet a 06 20/554-9195-ös telefonszámon,
vagy a Polgármesteri Hivatalban a Titkárságon.

Focizzon velünk a Majálison!
Kispályás focikupa 2015.

5+1 fős csapatokkal (csapatonként max. 8 fővel) nevezhet
az info@velencese.hu címen

10 év alatti és 40 év feletti csapatok jelentkezését is várjuk!

Fusson velünk a Majálison!
Futamajális 2015. 

Bármely korcsoportban várjuk a nevezéseket  az info@velencese.hu címre
A táv: 2015 méter

Tojásgurító Bajnokság
Nevezési dj: egy főtt tojás

Jelentkezni a helyszínen lehet.

   Értékes nyeremények!



Hirdetési árak 2015. március 1-től:
1. méret

oldal/mm
2. belső oldal
bruttó Ft/hó

3. borító belső
bruttó Ft/hó

4. borító hátsó
bruttó Ft/hó

1 oldal    
200 x 280 mm   30.000.-  48.000.- 70.000.-

½ oldal
180 x 120 mm 15.000.- 24.000.- 35.000.-

¼ oldal
87,5 x 120 mm  7.500.- 12.000.- 17.500.-

1/8 oldal 
57 x 87,5 mm  3.750.-  6.000.-  8.750.-

1/16 oldal
44 x 57 mm  2.000.-  3.250.-  4.500.-
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
   
BEFEJEZŐDŐTT A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSÁVAL KOMBINÁLT 
ÉPÜLETENERGETIKAI  FEJLESZTÉS A ZÖLDLIGET ÁLTALÁNOS ISKOLA "ZÖLD" ISKOLARÉSZEN. 
 
Az iskola fenntartója a Baptista Szeretetszolgálat kedvezményezettként 41 962 998,- Ft uniós támogatást 
nyert az„Épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a Zöldliget 
Általános Iskola "Zöld" iskolarészen” projekt megvalósítására az Új Széchenyi Terv keretében. A 46,6 
millió forintos összköltségvetésű beruházás révén évente 69,16 GJ mértékű megújuló energia kerül 
termelésre és felhasználásra, továbbá évente 33,02 tonnával csökken az üvegházhatású gázok 
kibocsátása. 
 
 
A fejlesztés kiterjedt a homlokzati hőszigetelésre, külső nyílászárók cseréjére, világítás-
korszerűsítésre LED fényforrássokkal, kazáncserére, és hálózatra kapcsolódó napelem rendszer 
telepítésére. 
 
Projekt megvalósítás helyszíne: 2481 Velence,  Bethlen G. u. 14. 
Projekt azonosító: KEOP-4.10.0/E/12-2014-0062 
Projekt kivitelezés: 2014.08.04 – 2015.04.01. 
 
További információ kérhető: 
Czuppon István iskolaigazgató 
Tel: 22/589-200 Fax: 22/589-209 
igazgato@zoldligetsuli.hu 
 

– Kérjük, hogy hirdetési szándékukat a honlapról letölthető 
nyomtatványon, lehetőleg szkennelve és a  
penzugy@velence.hu email-címre elküldve, illetve 
személyesen a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályán 
Karaniczné Fodor Évánál szíveskedjenek jelezni.

– A hirdetések beérkezésének határideje:  
minden hónap utolsó napja. 

– A befizetés beérkezésének határideje:  
minden hónap 10. napja. 

– Az újság megjelenése minden hónap utolsó napjaiban 
várható.

– Felhívjuk figyelmüket, hogy csak befizetett hirdetések 
jelennek meg Velencei Híradóban!



17www.velence.hu

Február 28-án rendezték meg 
a megyei diákolimpia sakk-
döntőjét Székesfehérváron.
A lányok I. korcsoportjából 
Vicze Kata (3.b), a II. korcso-
portjából pedig Vicze Zsófia 
(4.b) jutott az országos dön-
tőbe.

Zrínyi Matematika-
verseny

Iskolánk harmadik évfolyamából legjobb 
eredményt elért tanuló: Ádám László 3. a A  
megyei  fordulón 252 tanulóból 12. helyezést 
ért el. Gratulálunk szép eredményéhez!

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy isko-
la, ahova egy-kétszáz gyermek járt tanulni. A 
pedagógusok és a szülők sok-sok mindenben 
közösen gondolkodtak gyermekeik minden-
napjait illetően. Ezért elkezdtek szervezni 
olyan szombat délelőttöket, melyek a közös 
sportnak, főzéseknek, s beszélgetéseknek kö-
szönhetően jobban összekovácsolják azt a kis 
közösséget.

Azóta a kis közösség hatalmassá duzzadt – 
talán pont az ilyen jellegű alkalmak miatt -, s 
már nem az iskola épületén belül szervezünk 
ilyen játékos, bolondos, gyermekek, szülők és 
pedagógusok számára kellemes időtöltést a 
tavasz beköszöntével.

Az időjárás ugyan szeretne velünk kikez-
deni – hiszen vagy kánikula, vagy eső, az idén 
pedig a viharos erejű szél görget elénk akadá-
lyokat -, de mindez minket nem félemlít meg. 

46 csapat közreműködésével, ami össze-
sen 447 induló túrázót jelentett, több állo-
máson keresztül mesehősöknek öltözött pe-
dagógusokkal hatalmas közös túrát rendez-
tünk. Közben rengeteg sportos feladat, játék 
és móka, s a végén pedig finom ebéd.

Egyik csapatunk így gondolt a március 
végi szombati napra:

„Vártuk nagyon az idei túrát, mert tavaly 
nagyon jól éreztük magunkat. Bár megriasz-
tott a 11 km hallásra, de gondoltuk, ez csak 
eggyel több, mint tavaly. Izgatottan vágtunk 
neki, mert tudtuk, minden állomásnál felada-

Bolondos túra Fanyűvő keresésére

tok várnak és próbáltunk rákészülni. Neki is 
vágtunk. Akkor jöttünk rá, hogy a visszafelé 
vezető úton indultunk el, amikor feltűnt, hogy 
senkit nem látunk sem előttünk, sem mögöt-
tünk. Visszafordultunk és igen, megtörtént 
a csoda, találkoztunk több csapattal is. Igen! 
Végre jó úton járunk! 

Nagyon szép környezet vett körül minket, jó 
volt a friss levegőn lenni és bolondozni kicsit, 
mert ugye az a Széltolóval együtt járt! 

Érdekes feladatok vártak az állomásokon, 
és vidám emlékekkel gazdagodtunk. Volt pil-
lanat, amikor úgy éreztük, végünk, de mindig 
valahogy sikerült túltenni magunkat a ne-
hézségeken, fáradtságon, és újabb lendülettel 
haladtunk tovább. Egyszer elfogyott az út, de 
vissza kellett fordulni és másik ösvényen el-
indulni, na ez is kihagyhatatlan, mert egy kis 
fejtörés nem ártott, pedig fordítgattuk a térké-
pet – lehet ez volt a baj: nem forgatni kellett 
volna, hanem rendesen tartani! A lényeg: be-
értünk a célba, ahol nagyon fenséges ebéd várt. 
Egyik ismerősöm mondta, hogy csak úgy tol-
tam befele, mintha egy hete nem ettem volna. 
Erre azt válaszoltam: hát persze, ilyen finomra 
szerintem még nem sikerült! No, de ezért meg 
is kellett dolgozni, és így még jobban tudtuk 
értékelni azt a tál gulyást, amire ha visszagon-
dolok, összefut a nyál a számban! 

És igen, nagyon várjuk, hogy újra mehes-
sünk, mert csodás élményekkel és emlékekkel 
gazdagodtunk ismét!”

Zöldliget

Tudósítónk a Zöldligetből:  
Nagy Edit
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Speciális Szakiskolák Országos Kulturális 
Fesztiválja zajlott immár harmadszor a ká-
polnásnyéki kultúrházban, valamint a házi-
gazda intézményben március 31-én. 

A program megnyitóján Podhorszky Ist-
ván kápolnásnyéki és Koszti András velencei 
polgármester köszöntötte a versenyzőket, fel-
készítőiket, és a szervező intézmény vezető-
jét, Malomvári Klárát.

Varázslatos, sokszínű programot láthat-
tak a verseny nézői, a zsűrinek igazán nehéz 
dolga volt a több, mint félszáz produkció 
minősítésekor. Saját versét szavaló diáklány, 
Megasztárokat idéző énekesek, színdarabok, 
tánccsoportok versengtek a kupákért. – Ezek 
a fiatalok a hétköznapi életben hátrányos 
helyzetűek, segítő tanításra szorulnak. Ám a 
színpadra lépve tehetségük szárnyalt, arcuk 
ragyogott. Nézőként velük emelkedhettem, 
hihetetlen élményt nyújtottak nekünk.- 
mondta a zsűri elnöke, a Canoras kamarakó-
rus művészeti vezetője, Fonth Zoltánné.

Köszönetünket fejezzük ki a résztvevők-
nek és felkészítőiknek, köszönjük a kápolnás-
nyéki és velencei Önkormányzatok támoga-
tását.

Fejér Megyei Óvoda, Általános Iskola, Spe-
ciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekott-
hon, a fesztivál szervezője

Speciális Szakiskolák Országos Kulturális Fesztiválja
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AZ ÉV BRINGÁS FESZTIVÁLJA!

v. tour de velencei-tó 
2015. május 15-17. 

VElENCE KORZÓ 
Magyarország legnagyobb kerékpáros hétvégi fesztiválja. 

A gyerekek számára is teljesíthető 30 km-es Velencei-tó kerülésen kívül, 
4 különböző túrából választhatnak az élményt kereső kerékpáros családok és baráti társaságok.

A kalandra vágyókat országúti maratonok, a természet szerelmeseit mountain bike maratonok várják.
A gyerekeket kerékpáros versenyek, KRESZ játékok és Bringás ügyességi pálya várja egész hétvégén!

Péntek este Lámpás Bringás Felvonulás a Velence Korzón!

INFORMÁCIÓ, REGISZTRÁCIÓ, NEVEZÉS: www.tosport.hu
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Hit-Élet

Emberlétünk kikerülhetetlen problémá-
ja a szenvedés és a halál. A halál örök 
kérdése a teremtett embernek. E kér-

désre Isten Fia adott örökérvényű választ a 
Golgotán. Szavai ma is ugyanazzal az erővel 
hatnak... Virágvasárnap még ünnepelték, pár 
nap múlva elárulják, megtagadják, megkí-
nozzák, megfeszítik. De nem egy görög sor-
stragédia játszódik itt le, hanem Isten akarata 
teljesedik be a jézusi tudatos sorsvállalásban. 
Még a közvetlen tanítványok sem értenek 
semmit, s fájdalmas értetlenségük Húsvétig 
csak fokozódik és az „átok fájánál” ér a csú-
csig. Hisz Cicero a keresztre feszítést a leg-
kegyetlenebb halálnemként értékeli. Tacitus 
a rabszolgák leggyakoribb kivégzési mód-
jaként nevezi meg. Josephus  Flavius szerint 
az összes kivégzési forma közül ez a legir-
galmatlanabb. A Spartacus-felkelés után, Kr. 

A kereszt győzelme 

Film:  
Mel Gibson: A Passió (The Passion of the Christ, 2004)

   
Az isteni lehajlás és önzetlen megváltás, az önkéntes és mégis eleve elrendelt áldozat 
nagypénteki drámája Mel Gibson katartikus erejű Passió-ja révén újra és újra elemi 
erővel rendíti meg a modern embert, aki külső szemlélőből szemtanúvá, sorsvállaló 
bizonyságtevővé válik. Megdöbbentő, hogy az embereket kétezer év után is mennyire 
foglalkoztatja a Krisztus-esemény.   

előtt 71-ben Róma és Capua között a római-
ak 6000 rabszolgát feszítettek keresztre. Így, 
s ily irtózatos kínhalállal halt meg a legkü-
lönb, az „Ártatlanság Báránya”, akit igaznak 
és bűntelennek nevezett a római helytartó, a 
jobbik lator, s a kivégzést levezénylő római 
százados is. 

A kereszt két – függőleges és vízszintes – fája 
jelzi Isten szeretetének és Jézus áldozatának és 
vertikális és horizontális síkját. Szeretnünk kell 
Istent, mert egyetlen Fiát áldozta fel érettünk, 
s szeretnünk kell egymást itt e földön, ahogy 
Krisztusban Ő is szeretett minket bűnös vol-
tunk ellenére. Ezt a kettős mércét állítja elénk 
a jézusi nagy parancsolat. De másutt azt is 
mondja a Mester: „Senki sem mehet az Atyá-
hoz, hanem csak énáltalam!” Igen, Benne és 
Általa lépett új szövetségre Isten az emberrel. 
Ez a hit új dimenziója immár két évezred óta. 

A halál golgotai éjszakájába belevakít a fel-
támadás ragyogó fénye. Jézus él! „Miért kere-
sitek a holtak közt az élőt?” Egész életünkben 
fényre vágyunk, s botladozva, esendő szívvel 
keressük a Fényt, hogy az átjárja szívünket, 
életünket. Az üres sír történelmi ténye, a ta-
nítványok megváltozott élete, hitvalló hite 
mind arról beszél, hogy Húsvét fényére és hi-
tére van leginkább szükségünk. Értsük meg: 
e válságoktól hangos világban: ő a váltság!   
Krisztus feltámadása életünk és örökéletünk 
záloga. Győzelem az emberi végesség, a ha-
lál felett. Ezért is van ott a református egyház 
címerében a zászlós bárány: a feltámadott, 
élő Krisztus, mint Isten Báránya áldozatával 
örökre legyőzte a múlandóságot, a koporsó 
hatalmát. 

Pápai Szabó György
ref. lelkész

Májusi református istentiszteletek rendje:

Minden vasárnap: 
de. 9 órakor: Újvárosi Imaház  

(Kossuth u. 1.)
fél 11: Óvárosi református templom 

(Templom köz 1.)

Áldozócsütörtök
(a Mennybemenetel ünnepe – Május 14.)

9 óra Újvárosi Imaház
fél 11 óra Templom

Pünkösdvasárnap 
(a Szentlélek kitöltetésének, az Egyház 
megalakulásának ünnepe – Május 24.)

9 óra Imaház, 
fél 11 óra Templom 

(Úrvacsoraosztással)

Pünkösdhétfő:
Istentisztelet és Konfirmáció (Május 25.):
fél 11 óra Templom (Úrvacsoraosztással)

A lelkész hivatali ügyekben hívható: 
22/472-372, vagy mobilon: 06-20-340-6079
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2010-ben nagy lépésre szántam el magam. 
Valamit tenni kellett. Nem nézhettem tét-
lenül azt, hogy a gyerekek milyen erőszak-
nak vannak kitéve. Sérülésekkel szívükben, 
kicsi lelkükben  megpecsételődhet életük, 
ha olyan környezetben nőnek fel, ahol erő-
szaknak vannak alávetve. Több impulzus ért, 
mielőtt beért volna, hogy tenni kell valamit. 
Sok segélyszervezet van jelen a világban, akik 
életüket szentelik másokért, de egyesületünk 
megalapításakor Erdélyben, amely a családon 
belüli erőszak áldozatainak próbált segítséget 
nyújtani, tudtuk jól, hogy nagyon az út elején 
járunk. Nagyon magunk voltunk, és nem csak 
Romániában, hanem egész Európában talán 
ez a szociális vonal jár leginkább gyerekcipő-
ben. Munkánkat magunk korlátoztuk azzal, 
hogy csak a családanyákon és a gyermekeken 
igyekeztünk segíteni (bármilyen furcsa, van 
ahol a családapa és a gyerekek szorulnak se-
gítségre). Tudtuk jól, hogy legtöbbször épp az 
agresszor a legsebzettebb, de őt nem tudtuk 
felvállalni. Azon dolgoztunk, hogy az édes-
anyát és a gyerekeket kiemeljük, amennyire 
lehet, a sebeket gyógyítsuk, és 3 éves kísérés-
sel a személyeket újra integráljuk. Nyitottunk 
menedékházat számukra. Sokat dolgoztunk, 
kevés eredménnyel. Az erőszakot nagyon 
nehéz volt felismerni, és szembesíteni az ál-
dozatokat saját helyzetük elviselhetetlensé-
gével. Ha egy anya vagy a rendőrség fordult 
hozzánk, ott már elfajult állapot uralkodott. 
Sziszifuszi munkánkat több rend őr, ügyvéd, 
pszichológus kísérte, ennek ellenére úgy dol-
goztunk, mintha szembeszéllel bicikliznénk. 
Bármilyen furcsa mindez, amiről eddig ír-
tam,  csak a kisebbik probléma. A fizikális 
erőszaktól van egy alattomosabb erőszak, 
a LELKI TERROR. Az alkoholizmushoz és 
más szenvedélybetegséghez hasonlóan min-
den társadalmi rétegben megtalálható. Sok-
kal nehezebb észlelni (esetleg bizonyítani), 
mint a fizikális erőszakot. A lelki erőszak 
esetén  pofonok, öklözések és rúgások helyett 
pszichikai eszközökkel éri el hatalmát az ag-
resszor. Ennek számtalan formája lehetséges: 
lelki ráhatás, anyagi függőség, „motiválás”. 
Ezek éppen olyan fegyverek tudnak lenni az 
ember kezében, mint az atom, melyből ener-
giát és bombát egyaránt lehet gyártani, min-
dig attól függően, hogy kinek a kezében van. 
Ha ezeket az eszközöket jóra használja valaki, 
akkor „energiáról” van szó, ha a maga öncélú 
szolgálatára, akkor „bombáról”. 

Az erőszakkal szemben
Egy ilyen szervezetet ott hagyni, ilyen fel-

adatokkal, amikor még ennyire gyerekcipő-
ben jár, sokak számára egyenlő volt a cserben-
hagyással. Személyemben nem csak mentál-
higiénés szakemberüket érezték elveszíteni, 
hanem a vezető megfutamodását élték meg.  
Bennem is sok vívódás után született meg a 
döntés, de úgy láttam, Isten elég sok jelét adta 
annak, hogy nekem ott kell hagyni Erdélyt, 
ezt a szervezetet, és mindent, ami odakötött. 
Utóbb tudom,  ezt a munkát át kellett adnom, 
hogy papként éljek. Új egyházmegyémben a 
régi tapasztalatokkal kezdtem el papként dol-
gozni. Velencére kerülve  többen is értékelték 
eddigi munkámat, de egyben meg is nyugtat-
tak, hogy itt nem vár rám hasonló. 

Ugyanakkor ITT KELLETT SZEMBE-
SÜLNÖM AZ ERŐSZAK ÚJABB FORMÁ-
JÁVAL, amikor a gyermeket lelki erőszak éri, 
és nem annyira a család, mint a társadalom 
egyes struktúrái részéről. Erre a tényre éppen 
néhány szülő nyitotta fel szemem. Bár látá-
som kezdett kiéleződni az erőszakra, főleg 
ami a gyerekeket érinti, ezt felismerni egye-
dül mégsem tudtam. Ámbár a kérdés nyitott, 
de mivel a rendszernek én is részese vagyok, 
kijelentem: ebben én részt venni nem akarok, 
és minden erőmmel azon fogok fáradozni, 
hogy papként, keresztényként, a társadalom 
egy tagjaként mindenfajta világnézeti erő-
szaknak gátat vessek, mert Jézus szava sok-
szor cseng fülembe „Bizony mondom nektek, 
amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tet-
tetek, velem tettétek.“ /Mt 25,40b/ 

Récsei Norbert 
r. katolikus plébános

Katolikus Miserend 
(tervezet)

Hétfőn – Velence, újtelepi templom  
(időpont egyeztetés szerint)

Kedd: reggel 6.00 Szentségimádás-Újtelep
8.00 Szentmise,Pébániatemplom

Péntek 18.30 Szentségimádás, 
19.00 Szentmise, Plébániatemplom

Szombat:18.30 Gyóntatás, 
19.00 szentmise

Vasárnap: Újtelep 8.00  
Plébániatemplom 11.00

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

Építésztervezés 
rövid határidővel, 

jutányos áron, 
felelős műszaki vezetés,

műszaki ellenőrzés.

06 20/429-3990

Betoncsiszolás –  
polírozás – színezés

Padlóburkolás,  
vagy műgyantázás helyett!

Mert:
• strapabíró, kemény, tartós
• esztétikus, egyedi
•  gyorsan elkészül, nem jár piszokkal,  

nagy felfordulással
• ár-értékben a legolcsóbb

Árajánlat a helyszíni felmérés után!

Bencehegy Kft.
Kiss Ferenc: 06-20/322-8021
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Aki gyakran megfordul a velencei 
programokon, találkozhatott egy 
fess, őszes hajú, délceg, szemmel 

láthatóan úriemberrel. Nemesi származása 
ránézésre sejthető.

Édesapja magyar, édesanyja osztrák szár-
mazású volt. Lászlót 1956 után Ausztriában 
rokonok nevelték fel.

Kablay Lajos hívására – aki 1956-ban a 
szolnoki reptér parancsnoka volt, később a 
Velencei-tavi halgazdasághoz került – tele-
pült haza, majd építkezni kezdett szomszéd-
ságunkban. 

Aki járt a sukorói pincék övezte völgyben, 
bizonyára rácsodálkozott erre a sárga falú, 
romantikus tornyokkal díszített, kastélyokat 
idéző épületre. 

Mint a nemzetközi kereskedelemben 
ténykedő üzletember, gazdája elsősorban 
üzleti partnerek fogadására, üzleti tárgya-
lások méltó helyszínének építtette. Az erdő 
szomszédságában álló épület a kertjében más 

Ismeretlen Ismerősök

Sukorói gondolatok  
a Velencei-tóról

vendégeket is gyakorta fogad, az ide tévedő 
őzek, szarvasok mindig találnak itt finomsá-
gokat az ínséges hónapokban. Noha az épület 
legfőbb díszei vadásztrófeák, jól tudjuk, az 
igazi vadász a természet nagy tisztelője. – A 
Velencei-tavi horgászat kérdését mielőbb 
rendbe kellene tenni. Véget kell vetni a gát-
lástalan lehalászásoknak, a túlhorgászásnak. 
Ha mindenki betartaná a szabályokat – me-
lyeknek mielőbb érvényt kell szerezni –, ha a 
tó jó gazda kezében lenne, európai hírű hor-
gász- paradicsommá válhatna! – mondta be-
szélgetésünk közben Gombos László, majd a 
helyi borászattal kapcsolatosan megjegyezte: 
– Vannak igazán ízletes borok is a régióban, 
de lehetnének még jobbak. A helyi gazdák a 
hagyományos technológiákat újakkal ötvöz-
ve a ma divatos, könnyed, fűszeres ízhar-
móniájú borok felé nyitva még sikeresebbek 
lehetnének. 

László szerint érdemes lenne szakértők 
segítségével fejleszteni ezt a turisták számára  
szintén vonzó ágazatot. – Velence, a Velen-
cei-tó rendkívül kedvező elhelyezkedését – a 
fővárostól félórányi távolságát, jó megköze-
líthetőségét -, a víz és a hegyek kínálta adott-
ságát megfelelően kihasználva Magyarország 
vezető idegenforgalmi régiójává fejlődhet. – 
(nzk)
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SzÉpkorúak
Velencei-tavi Rózsa  

I. számú Nyugdíjas Klub
Egy-egy szép felvétellel szeretném 
megosztani a Kedves Olvasókkal 
Klubunk ünnepi eseményeinek han-
gulatát. 

Márciusban végül megtartottuk 
vidám, jelmezes farsangi bálunkat.

Március 25-én nagy tisztelettel és 
szeretettel köszöntöttük a 90 éves 
Horváth Gyula bácsit. 

Drága Gyula Bácsi! Isten éltessen!

Lukács Sándorné, klubvezető

ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,  
(RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK) 

 
 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁk 

  -„UPC Direct”    Bárhol az országban elérhető tányéros tévé 
  -„MinDig TV”   Digitális földi televíziós szolgáltatás 
  -„AustriaSat”    Minőségi műholdas HD szolgáltatások 
  -„T-HOME”        Internet, telefon, tévé, akár együtt  
 

 VILLANYSZERELÉS  és VILLANYÓRA HELYEK kialakítása,  
  -„AMPERNÖVELÉS” 
  -Érintésvédelmi,  felülvizsgálat,  
   dokumentáció készítése 
 

 RIASZTÓSZERELÉS  és, videokamerás megfigyelőrendszerek rendszerek..stb 
  
                                                                           GERGELY SAT BT. 
 
                                            06 30/981-6363  www.gergelysat.hu  

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
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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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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

Húsvéti mulatságra várta tagságát a Velencei 
Nagycsaládosok és Rászoruló Családok klub-
ja április 4-én a Közösségi házba. A kézműves 
termékek vására mellett kreatív foglalkozást 
és arcfestést szerveztek a gyerekeknek, még 
egy kis ajándékcsomag is jutott minden apró-
ságnak. A kondérban főtt paprikás krumplit 
is sok vendég kóstolta meg.
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Egyre több vadászterületen tű-
nik fel az aranysakál, ami közel 
két évtizede jelent meg Magyar-
országon.

A nádi farkasnak vagy népi 
nevén toportyánnak is nevezett 
állat néhány példányát már a Ve-
lencei-tó környékén is többször 
látták az utóbbi években

Az aranysakál a kutyafélék 
családjához tartozó faj, elsősorban Európa délkeleti részén, Észak-Af-
rikában és Ázsia mediterrán jellegű vidékein él. A 19-20. században 
Közép-Európában, többek között Magyarországon is igen gyakori 
volt. 1989-ben a Természetvédelmi Világszövetség Vörös Listáján még 
mint Magyarországon kihalt faj szerepelt, de a 90-es években a volt 
Jugoszláviában folyó háborúk miatt fokozatosan újra megjelent a déli 
megyékben. 

Egy kifejlett állat teste 70-105 centiméter, farka körülbelül 25 centi-
méter, marmagassága 38-50 centiméter, súlya 7-15 kilogramm körüli, 
a kanok 15%-kal nehezebbek. Izmos lába igen alkalmas hosszan tartó 
üldözésre, így a 40 km/h sebességet akár egy órán át is képes tartani. 
Bundája világosabb és barnásabb színezetű, farka és hasi oldala szür-
késfehér. Füle a rövid szőrzet közt nagyobbnak hat, mint a farkasé, 
különösen télen, illetve az északi állományoknál alig áll ki a bundából. 
Hangja elnyújtott üvöltés, rövid, vonyító és ugató hangok. Állkapcsa 
sokkal finomabb és gyengébb, mint a farkasé.

Az aranysakál kisebb állatokat önállóan is képes elejteni, magyaror-
szági körülmények között inkább rágcsálókkal táplálkozik, de ha nincs 
élő eledel, a dögökre is ráfanyalodik, és olykor az emberi települések 
közelébe is merészkedik némi hús reményében. A szabadban születő 

ZÖLD-ÖVEZET
Aranysakál a Velencei-tónál

bárányokat elragadja anyjuk mellől. Nem védett faj, szabad vadász-
ni, ám a rókánál jóval óvatosabb, így nem könnyű puskavégre kapni. 
Elsősorban déli megyéinkben él nagy számban, de szép lassan újra 
belakja az országot, már több ezer példánya rejtőzik hazánkban. (nzk)

292014. november–december

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



26 2015. április

VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.

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

honlap : www.velence-bibl.eoldal.hu

Lesley Pearse: Ígéret
Kukorelly Endre: Mind, átjavított, újabb, 

régiek
Demet Altinyeleklioglu: Hürrem, 

Szulejmán ágyasa
Böszörményi Gyula: Leányrablás 

Budapesten
Sarah Addison Allen: A barackfa titka
Robin Cook: Nano
Bíró Szabolcs: Anjouk: Liliom és vér
Péterfy-Novák Éva: Egyasszony
Karen Blixen: Volt egy farmom Afrikában
Hozleiter Fanny Mosolyka: Lélekkód
Helena Marten: A citromkert
Francine Rivers: Az ártatlanság gyermeke
Richard Hooker: MASH : Regény három 

katonaorvosról

Cecelia Ahern: How to Fall in Love
Podonyi Hedvig: Kitűnők : hölgyportrék 

a múltból
Molnárné Juhász Ágnes: Gyógyteák 

könyve
Dr. Csernus Imre: A fájdalom arcai
Bear Grylls: Valódi hősök: igaz történetek 

hősökről, akik soha nem adták fel
E. Kovács Péter: Zsigmond király 

Sienában
Rick Riordan: A Vesperek támadása (A 39 

kulcs)
Nógrádi Gábor: Láttam, mi történt
Marie Desplechin: Totál titkos naplóm 3.
Bihari Péter: Hívószó
Lackfi János: Szakimesék
Vadadi Adrienn: Örökké óvodás maradok!

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 :

C

M

Y
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MY

CY
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K
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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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Civilház - órarend
Velence, Fő u. 64.  Poósz Árpádné 30/572-6954

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
Nosztalgia 

III. Sz. Nyugdíjas Klub 
15.00 órától

Női torna  
18.00 - 19.00

II. Sz. Nyugdíjas Klub 
15.00 órától

Tai chi
17.00 - 18.30

Gymstick
19.15 - 20.15

Gymstick
19.15 - 20.15

Gymstick
19.15 - 20.15            

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

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
4. Terem

Mozgásfejlesztő torna  
3-4 éves gyerekeknek  

16.15-17.15

Aprócska Néptánc  
1-3 éves gyerekeknek  

10.00-10.45

Mozgásfejlesztő torna 
gyerekeknek  
16.15-17.15

Mozgásfejlesztő torna  
5-6 éves gyerekeknek  

17.15-18.15

Aprócska Népi játék  
és néptánc 

ovisoknak 3-6 éveseknek 
16.15-17.00

Etka jóga  
felnőtteknek 

18.00 - 19.30
Alakformáló torna 

18.30 - 20.00

Aprócska népijáték  
és néptánc  

6-10 éveseknek  
17.15-18.45

Alakformáló torna  
18.30 - 20.00

5. Terem
Rajzszakkör 16.00-17.00 Patchwork 16.00-17.00

Helga gardróbja 17.00-
18.00

Női torna 19.15-20.15 Női torna 19.15-20.15
Klub szoba

Angol 7.15-9.30 Velencei-tavi Rózsa  
I. számú Nyugdíjas Klub 

nyáron: 16.00 órától
télen: 14.00 órától

Angol 7.15-9.30

Német 14.30-16.45 Olasz 16.00-18.15 Olasz 17.00-19.15 Német 15.30-17.45

Velencei Kézműves Alkotók  
Baráti Klubja

Foglalkozások:  

Hétfőn 16.00-17.00 RAJZ Váradi Ildikóval
Szerdán 16.00-17.00  Horgolt ékszerek  

Bognár Zsuzsa nénivel

Csütörtökön 16.00-17.00  Patchwork gyerekeknek  
Kerékgyártó Szilviával 

                        17.00.-18.30 Helga gardróbja Mónus Helgával
A foglalkozásokat a ,,mesterek” térítésmentesen tartják a gyerekek-
nek, jelentkezni a helyszínen, a Közösségi házban, illetve a https://
www.facebook.com/velenceikezmuvesek?fref=ts címen lehet.

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

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

Advent első vasárnapján – 
az első gyertyagyújtás
Velencei Betlehem – történelem és hagyomány egyesítése

Kéménycsúcsok átrakása, 

tetők javítása (pala is), 

kúpcserepek kenése

Kályhák építése, javítása

06 20/499-3974 
Zsadányi Tamás

Számítógép-javítás

Hardveres és szoftveres 

problémák

javítása az Ön otthonában

06 20/373-5472

Csuday István
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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

Bontott 
cserépkályhák, 

téglakályhák 
eladók. 

20 499 3974 
Zsadányi Tamás
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Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

Széchenyi utcai pavilonsor
06 22/579-124  06 22/579-125

Személyes-, vagyon- és technikai 
egyedi, utazási biztosítás, kárbejelentés

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

2484 Agárd, Óvoda u.10.
06 22/579-128, 06 22/579-129

besemisi@freemail.hu

Családi vállalkozásunk a 
megoldás kulcsa!

Tervezés, kivitelezés, építőanyag 
egy helyen!

Pontos, precíz, korrekt 
kivitelezés!

Építőanyag 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 

mag, napraforgó, goji bogyó, törökmogyoró, paradió, tökmag, fenyőmag, köles, hajdina, 
bulgur, kusz kusz, vadrizs, jázmin rizs, barnarizs, vöröslencse, beluga lencse, francia 

lencse, zöldlencse stb. Folyamatosan friss zöldség és gyümölcs, télálló burgonya akciós 
áron! Kimért savanyú káposztánk a téli hónapokban védi egészségét!  Rendszeres 

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

Ne feledkezzünk meg a madarakról sem, etessük őket a téli időszakban. Boltunkban 
kapható fekete napraforgó, ami a kismadarak kedvence. Ezenkívül madárgombóc és 

vegyes magkeverék kapható.

Az etetés mellett a madarak itatása is nagyon fontos, mivel iváson kívül tolluk rendben 
tartását is szolgálja a naponta egy cserépalátétben kitett friss langyos víz!

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

Tel.:  06 70/ 933-0446

Baran László, Velence, Tópart u. 1. /orvosi rendelő mellett/

ő
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Kulcsrakész
lakásfelújítás

Épület energia tanúsítvány
Családi házak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése

Gipszkarton falak, álmennyezetek, belsőépítészet

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

 kulcsrakesz99@gmail.com

SZABÓ ZOLTÁN
Festés- mázolás, tapétázás

Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

ANDY KOZMETIKA-FLABÉLOS
Velence, Szabolcsi úti Pavilonsor

Bejelentkezés: 06 20/230-8125

-Sejtrevitalizáló, növényi őssejt arckezelés

-Intenzív hidratáló és ránctalanító hatású

Hyaluronic kezelés

-Anti-ageing fi atalító arckezelés Argán növényi 

őssejtekkel

-Exkluzív arckezelés ..örök fi atalság” proteinekkel

-Feszesítő-gyöngyvarázs arckezelés

-Görögdinnyés nyugtat, hidratáló,

regeneráló arckezelés

-Tisztító arckezelés

Oros Andrea kozmetikus

A természet professzionális ereje!

ANDY KOZMETIKA 
VELENCÉN 

várja minden kedves régi és új vendégét!

a bor-kereskedő
Minőségi palackos és folyó borok közvetlenül 

Villány, Kiskunság, Mátra, Szekszárd, 
Badacsony borászataiból

rendelés és házhozszállítás: 06 20/542-2977
Üzlet: Gárdony, Szabadság út – SPAR-ral 

szemben

KARÁCSONYI BOR- ÉS 
PEZSGŐVÁSÁR!

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

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

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

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

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

Sportolók összefogása 

Cipőjavító és 
kulcsmásoló

Véghelyi György
Velence, Fő u.101.

hétfőtől – péntekig: 9.00 – 16.00 óráig
              szombaton: 9.00 -  12.00 óráig
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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?

MÁR 11 ÉVE!
Eladó ingatlanokat  
keresünk-kínálunk
ingyenes kiszállás  

és értékbecslés
ingatlan leadásakor

tÓ-vAriÁsZ  
iNGAtlANKÖZvetítő  

és értéKBeCslő irODA

Gárdony, Vörösmarty u. 1/a. 
(Sparral szemben)

06 30/490-5759

                     
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
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víZveZetéK- és KÖZpONti FŰtés sZerelő
vállalja:

– családi- és társasházak, nyaralók, stb. teljeskörű épületgépészetét
– villany- és gázüzemű bojlerek vízkőtelenítését, csatornavezeték szerelését
– WC-k, mosdók csaptelepek stb. javítását, cseréjét
– kút-szivattyúk, hidroforok szerelését

Fűtésvezeték hálózat gépi iszap- és üledékmentes
tisztítása és korrózió védelme!

Fűtőtestek és szelepek javítása, cseréje

MeGÚJUlÓ eNerGiÁK!
Napkollektoros rendszerek tervezése, beszerzése, telepítése

hAsZNÁlAti MeleGvíZ és FŰtése
KÖltséGeiNeK CsÖKKeNtése!

Botos László
vízvezeték- és központifűtés szerelő mester

telefon: 30/9860-519
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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!

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

A Velencei Híradó hirdetési árai (2014):

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

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

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

EGÉSZ ÉVBEN VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!  
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS • ELŐFIZETÉSES MENÜ

AKCIÓK!

WWW.KORZOETTEREMPIZZERIA.HU/MENU
Asztalfoglalás, rendelés felvétel: +36 (20) 663-1910

Az alábbi oldalon megtalálható májusi 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

velencei hiradó_2014.november.indd   1 2014.11.27.   17:53:17

Egész évben szép környezet
Kertépítés · Kertrendezés

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

Rotálás ·Favágás ·Kertépítés

Gyepszőnyegezés
06-30-2638-147
06-30-9013-092

Egra
2003 Bt.

Herbária Levendula gyógynövény  
szaküzlet 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


