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Velencei-tó,Velence korzó

egész napos programok, ugrálóvár, 
kirakodóvásár és borvásár

10.00-10.15 koszti András polgármester megnyitója, 
	 jótékonysági	gyűjtés	eredményhirdetése,	
	 Rajzás	rajzverseny	eredményhirdetése	
 Péter ágnessel
10.15-10.30	 Óvodások	műsora
10.30-11.00 Borlovagrendi köszöntés és borszentelés, 
 spányi Antal megyés püspök borlovagrendi 
 taggá avatása
11.15-14.00	 Mesetúra	a	Korzóról	a	Bence-hegyre,	
	 felnőtteknek	minden	állomáshelyen	borkóstolás
14.00-15.00	 Szeleburdi	meseszínház
15.30-16.30  csipet csapat együttes

17.45-19.00  creol

21.00		 Dj	Smash	retro	party

és Balázs klárival
korda Györggyel

19.30-20.30  Pankastic

16.45-17.30  kovácsovics Fruzsina

Velence korzó

Műsorvezető:	Gyetván	Csaba
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13.00 ebéd a túrázóknak a “polgármester sátrában” 

15.00-15.45 róka szabolcs
15.50-16.35 szedtevedte gyermekjátszó	táncház
16.45-18.00 Borlovagrendi taggá avatás, borverseny 
	 eredményhirdetés

A	program	idején	népi	gyermekjátékok,	kézműves	kirakodóvásár

Bence-heGy

14.00-14.45 kolompos együttes
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Kihirdették a Velencei-tó északi 
partján megvalósuló Bence-he-
gyi kilátóra kiírt, összesen 1 mil-

lió forint díjazású építészeti ötletpályá-
zat eredményét április 23-án Budapesten. 
L. Simon László, a Miniszterelnökség parla-
menti államtitkára, a zsűri elnöke a díjátadón 
elmondta, hogy a felhívásra 156 pályamű ér-
kezett. A megépítendő tervet később választ-
ják ki.

Eltér István, a Magyar Építész Kamara al-
elnöke, a zsűri tagja a részletekről elmond-
ta: a pályázat egyik feltétele az volt, hogy az 
építés ne kerüljön többe 80 millió forintnál.  
A pályázatot a Velencei-tó és Térsége, a Vá-
li-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács és 
a Vadex Mezőföld Erdő- és Vadgazdálko-
dási Zrt. hirdette meg 2014 decemberében. 
L. Simon László a helyszínről elmondta, hogy 
a Bence-hegy „a Velencei-tó Badacsonya”, 
amelynek azért nem lehetett megőrizni ere-
deti, szőlőtermelő funkcióját, mert az M7-es 
autópálya megépítése csonkolta a területet. 
A Bence-hegy tetején 50 éve egy leselejtezett 
olajfúró toronyból készült már egy kilátó, 
amely azonban idővel életveszélyessé vált 
és emiatt le kellett bontani. Ennek a helyére 

Lezárult a tervpályázat 

Milyen lesz  
a Bence-hegyi kilátó?

L. Simon László államtikár a győztes terv előtt

A győztesek L. Simon László államtitkárral

A 2. helyezett

A 3. helyezett

Az 1. helyezett

Koszti András polgármester a díjátadón

A bíráló bizottság döntése alapján:
I. helyezett a Hello Wood Kft.  

pályaműve, az  
„Égig érő paszuly”.

A díj értéke: 500 000 Ft

II. helyezett Merkel Tamás  
és Kruppa Gábor pályaműve.

A díj értéke: 300 000 Ft

III. helyezett Bozsó Barna, Béres Csaba,  
valamint Bartha Zalán pályaműve.

A díj értéke: 200 000 Ft

épül az új kilátó, amelyet a helyi lakosok és a 
turisták is várnak - tette hozzá az államtitkár. 
Majoros Gábor, a Vadex Mezőföldi Erdő- és 
Vadgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója, szin-
tén a zsűri tagja elmondta, hogy miután a 
hegy Velence városhoz tartozik, az ottani 
Korzón kiállítják a 14 legjobbnak ítélt  pá-
lyaművet, és szavazni is lehet majd azokra. 
A pályázat, valamint a majdani építés finan-
szírozásában szerepet vállalt a Földművelés-
ügyi Minisztérium állami földekért felelős 
államtitkársága, amelynek államtitkára, 
Bitay Márton Örs szintén részt vett a dí ját-
adón. (MTI)
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L. Simon László államtikár a győztes terv előtt

A győztesek L. Simon László államtitkárral
2014 őszén a helyhatósági választásokra ké-
szülődve feladatokat, terveket fogalmaztunk 
meg csapatommal. A választási győzelem 
után ezeket a terveket a polgármesteri prog-
ramba  illesztettük célkitűzésként.

Az eltelt félévben legjobb tudásunk sze-
rint végeztük feladatunkat Nem volt könnyű 
dolgunk! Felmértük a múlt következményeit, 
átgondoltunk régi szokásokat, megvizsgáltuk 
a fejlesztés lehetőségeit. Mindehhez járultak 
hozzá a mindennapok tevékenységében azok 
a törvényi változások, amelyek valameny-
nyi önkormányzatot érintették. Hivatalba 
lépésem előtt néhány hónappal Magyaror-
szág Kormánya átvállalta az önkormányza-
tok – köztük Velence Önkormányzatának 
– adósságállományát, kimentve ezzel szá-
mos települést az adósságcsapdából. Velence 
helyzete is sokszorosan nehezebb lenne, ha 
ez nem történt volna meg. Ismertek Önök 
előtt a közelmúlt kötvénykibocsátásokkal, hi-
telfelvételekkel terhes évei, ismert az Állami 
Számvevőszék 2011. évi  vizsgálatát követő 
megállapítása: ,,Velence Városának pénz-
ügyi egyensúlya rövid távon veszélyeztetett”. 
Tudjuk, hogy a Velencei-tó Kapuja projekt 
építése, majd az építés leállása mekkora 
problémákat okozott. Noha a Velence Korzó 
és a szabad-strand egy éve üzemel, a projekt 
kapcsán még sok a feladat. Mint azt februá-
ri lapunk oldalain részletesen olvashatták, 
januárban  ügyvédeink sikeres munkájának 
köszönhetően hosszan elhúzódó pereske-
désnek vethettünk véget, áprilisban ismét 
sikeresen képviselhettük a közösség érdeke-
it. Ezúttal több mint 54 millió forint bevételt 
könyvelhettünk el Önkormányzatunk szám-
láján (részletek a 9. oldalon). 

A szociális törvény változásait követően 
2015. március 1-től a helyi önkormányzat és 
a járási hivatal megosztva biztosítja a telepü-

Kedves Velenceiek!  
Kedves Választópolgárok!

léseken élők szociális biztonságát. A Velencei 
Szociális Szövetkezet létrehozásával a köz-
munkaprogram folytatásaként munkahelye-
ket teremthetünk városunkban.

Örömmel fogadtuk a Vadex Zrt. és a Velen-
cei-tó és Térsége, a Váli -völgy, Vértes Térségi 
Fejlesztési Tanács pályázatának meghirdeté-
sét a Bence-hegyi kilátó tervezésére. A pályá-
zat már lezárult, az eredményről olvashattak   
előző oldalunkon. Mire a lapot kezükbe ve-
szik, reményeink szerint elkészül a legjobb 14 
pályaművet bemutató tárlat a Velence Korzó 
épületében. Kérem, hogy tekintsék meg a ter-
veket, szavazzanak  arra, amelyik leginkább 
elnyeri a tetszésüket. A tervpályázat díjazása 
megtörtént, de a megépítendő terv ott van a 
14 pályamű közt. Várjuk a véleményüket, le-
gyenek a döntés részesei!

További  terveink közt szerepel Velence 
programjainak, látványosságainak bővítése, 
színesítése. Szeretnénk mindezt a tókörnyé-
ki települések kínálatával összehangoltan, 
a helyi lakosok és az ide látogató turisták 
kedve szerint tenni. A turizmus fejlesztése 
fontos többek közt a település adóbevételé-
nek növelése, valamint a foglalkoztatás ja-
vításának szempontjából is. Hagyományos 
önkormányzati programjaink folytatódnak, 
de mégis mind fejlődik, jellegzetes profilt 
kap.  Az adventi programsorozat, a mohá-
csi busókkal kiteljesedett farsangi forgatag 
kezdeti lépéseknek, hagyományteremtő 
alapozásnak tekinthetők. A tapasztalatokat 
felhasználva a következő években tovább 
kívánunk lépünk. A Velencei Családi Majá-
lis  helyi közösségünk építésének, a jókedvű 
közös főzésnek, sportolásnak, tehetséges 
gyermekeink bemutatkozásának és szórako-
zásának színtere volt. Május 9-én az Orszá-
gos Polgárőr Szövetség szervezett kerékpáros 
túrát a Velencei-tó körül, majd május 15-én 

ismét kerékpárosok vették birtokba városun-
kat egész hétvégére, hogy innen indulva telje-
sítsék távjaikat a VelenceBike szervezésében 
az V. Tour de Velencei-tó programon. Május 
16-án fiatal velencei fotósok kiállítása nyílt 
meg a Velence Korzóban. Május 23-ára ismét 
nagyot álmodtunk, a Szent-Orbán Borünnep 
és Családi Nap országos hírű programmá 
növi ki magát, mint azt a 2. oldalon olvashat-
ták. Neves fellépőkkel fűszerezve tartjuk meg 
a hagyományosnak számító programeleme-
ket, a Borlovagrendek ünnepi ceremóniáját, 
a Gyermeknap alkalmából idén is Mesetúrát 
szervezünk, ám borkóstoló túrával kiegé-
szítve. A következő hetekben, hónapokban 
a szervezők csapata fáradtságot nem ismer-
ve készül arra, hogy minél több szórakozási 
lehetőséget biztosítsanak Önöknek és ven-
dégeinknek. A nyári programokról részletes 
ajánlót olvashatnak lapunk további oldalain. 
Velence az a hely lesz, ahol mindig történik 
valami! 

Koszti András polgármester

Az Országos Polgárőr Szövetség 
Sportegyesülete szervezett kerékpáros 

túrát 28 km-es távval május 9-én.  
A rajt és a cél a Velence Korzón volt, 

a túrán polgárőrök, rendőrök és civil 
kerékpárosok is részt vettek.
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VH: Képviselő úr, az elmúlt parlamenti cik-
lusban is részt vett az ország vezető testüle-
tének munkájában, miközben Bicske város 
polgármestereként is helyt kellett állnia. Je-
lenleg ,,csak” országgyűlési képviselő. Meny-
nyiben változott a munkája?
TZ: Polgármesterségem idején közvetlen, 
napi munkakapcsolatban lehettem Bicske 
polgáraival, közel 12 ezer emberrel. Ez a köz-
vetlenség hiányzik, noha a képviselői irodá-
ban, illetve fogadóóráimon sokan felkeres-
nek gondjaikkal, problémáikkal.

A polgármesterség sok mindenre megta-
nított, aminek még mindig remek hasznát 
veszem képviselői munkám során. Legfőkép-
pen arra, hogy figyelnünk kell az emberekre. 
Legyenek ők azok a lakosok, akiknek szol-
gálatára a választások idején jelentkeztünk, 
és bizalmukat elnyerhettük, vagy legyenek 
azok a társaink, barátaink, akikkel települé-
sünk jövője érdekében szövetkeztünk, közös 
célokat, feladatokat fogalmaztunk meg. Egy 
település irányítása sokszínű feladat. Sok 

Mérföldkőhöz érve
Az idő ellenőrizhetetlenül robog velünk, mi pedig szeretünk időnként kicsit megállni, körülnézni. Hol is vagyunk? 
Mi történik körülöttünk? Mit tettünk eddig, és mi dolgunk van még?
A parlamenti választások után egy évvel, a helyhatósági választások után fél évvel vagyunk.
Ennek apropóján kért lapunk interjút Fejér megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselőjétől, 
aki a közelmúltban átadott bicskei országgyűlési képviselői irodában várta kérdéseimet. 
Beszélgetőtársam Tessely Zoltán képviselő. 

törődést igényel. Ha mindenre egyformán 
szeretnénk ügyelni, akkor az bizony embert 
próbáló feladat. Az a tapasztalatom, semmi 
sem fontosabb az emberi kapcsolatoknál. 
Erre külön is szeretném felhívni mindazok fi-
gyelmét, akik ezt a feladatot az elmúlt válasz-
tások óta gyakorolják. A jókedvvel elvégzett 
munkának mindig van eredménye. Az így 
végzett munka és az odafigyelés az, amelyek-
re építve igyekszem ma hatékonyan szolgálni 
választóimat, hiszen 35 településen közel 80 
ezer embert képviseletére kaptam megbí-
zást 2014-ben. Az ország házában dolgozni 
nemes feladat, az itt élők érdekeit szolgálni 
pedig nem könnyű, de megtisztelő küldetés. 

Hisz – kérdésére visszatérve – bár most 
,,csak” országgyűlési képviselő vagyok, ám 
a Parlament létszámcsökkentésének követ-
kezményeként a munka jelentősen megnőtt. 
Eddig 23 településből álló választókerüle-
tem a fent említett 35-re növekedett, a par-
lamenti képviselők számának megfelezésével 
az ország ügyeinek intézése is arányaiban 

nagyobb terhet ró ránk, egyes képviselőkre. 
Eddig két város tartozott hozzám területileg, 
most 5, hiszen Gárdony, Csákvár, és városuk, 
Velence is a bicskei központú választókerü-
lethez tartozik. 

A Parlamentben most 2 hetes ciklusokban 
dolgozunk, amely jelentősebb parlamenti 
jelenlétet kíván meg. De a települések veze-
tőivel ápolni a kapcsolatot, és szükség esetén 
segíteni, szintén feladatom, amelyet csak test-
közelből lehet jól végezni. Ehhez többször 
szükséges felkeresnem a településeket. Vagyis 
nem unatkozom. 
VH: Úgy tudom, a parlamenti munkán be-
lül fontos feladatot lát el az egyik bizottság-
ban is.
TZ: Az Európai Ügyek Bizottságában tevé-
kenykedem, amelynek az elmúlt ciklusban 
is tagja voltam, most alelnökeként dolgoz-
hatok. Bizottságunk elnöke, Hörcsik Richárd 
gyakran hangoztatja, szerinte ez a parlament 
legfontosabb bizottsága. Hajlamos is vagyok 
hinni ebben.

2014 és 2020 között érkezik talán az utolsó 
nagy fejlesztési ,,csomag” az Európai Unió-
tól Magyarországnak. Bizottságunk a forrás 
elosztásában fontos szerepet tölt be. Hama-
rosan sorra jelennek meg az új pályázatok. 
2015 végére a 7 éves ciklus forrásainak 20%-a 
kiírásra kerülhet. Kormányunk erőfeszíté-
seinek köszönhetően igen kedvező pozíciót 
sikerült elérnünk, hiszen az egy főre eső eu-

A bicskei képviselői iroda előtt egy lelkes városlakóval

Interjú közben
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rópai uniós fejlesztési forrás szempontjából 
a dobogón szerepelünk a tagállamok között. 
VH: Lehet-e már számokat említenünk a 
lakóhelyünket, illetve a választókerület te-
rületét illetően?
TZ: Az elnyerhető forrásokat 9 operatív 
programba csoportosítjuk. Az operatív prog-
ramokban összesen 12000 milliárd forint 
kerül felosztásra. Ebből a Területi Operatív 
Program került a megyei önkormányzatok 

felügyelete alá. A megyei önkormányzatok 
régi feladatainak – pl. intézményfenntartás – 
átvállalásával a kormány biztosította annak a 
lehetőségét, hogy a legjobb kézbe helyezze a 
területfejlesztést, hiszen azok látják a fejlesz-
tendő területeket a legjobban, akik ott élnek. 

Megyénk (a megyei jogú városokat nem 
számítva, ők külön forrásból részesülnek) 
32 milliárdnyi fejlesztési forrásából mi közel 
10 milliárd forintot használhatunk majd fel. 

Az Operatív Program esetén is érvényesülni 
fog az a kormányzati alapelv, amely szerint a 
fejlesztési források 60%-ának a gazdaságfej-
lesztést kell szolgálnia, hiszen ez közvetett 
módon visszahat a települések és az állam 
gazdálkodására is. A munkahelyek teremté-
sével, a vállalkozások élénkítésével a helyi és 
a központi adók fizetésének mértéke is nö-
vekszik, úgy, hogy ezzel nem a családok kasz-
száját terheli az állam vagy az önkormányzat. 
Az így beszedett adóforintból az önkormány-
zatok szabadon gazdálkodhatnak fontos köz-
célokat megvalósítva. 
VH: A közeljövőben milyen jelentős fejlesz-
tések érintik majd Velencét? 
TZ: Több nagy pályázat előkészítése is zajlik, 
amelyek közül talán a Velencei-tó partfal-re-
konstrukciós programja a legnagyobb. Csak 
az engedélyes tervdokumentációk elkészítése 
közel 800 millió forintba kerül. Jelenleg ez zaj-
lik. A megvalósítás 15 milliárd forintra rúghat. 
Ez hatalmas összeg, de új korszakot nyithat a 
tó környékén. A partfal megújulásának a tele-
pülési önkormányzatoknak és a helyi lakosok 
jelentős részének problémát okozó felszíni ví-
zelvezetési gondjait is meg kell oldania. Foly-
tatjuk a Velencei-tó környéki kerékpárút háló-
zatfejlesztését, amelyet Velencétől Dinnyésig a 
közelmúltban adtunk át. Ez a teljes tó környéki 
hálózat töredéke. A 9 szakaszra osztott teljes 
tavi körgyűrűnek mindössze 2 szakasza. A 
többi 7 szakaszt is lépésről lépésre szeretnénk 
kialakítani és összekötni minél több nagy há-
lózattal, így most az északi irányú összekötés 
kidolgozása folyik Bicske-Tata irányába. De 
nem feledkeztünk el az északi evezőspálya 
igazi versenypályává újításáról sem. A közel-
jövőben pedig a Pusztaszabolcsot Velencével 
összekötő utat építjük újra. Ez még az előző 
fejlesztési ciklus maradványforrásából való-
sulhat meg még az idén. De vízi színpadról, 
út- és járdafelújításról, intézménykorszerűsí-
tésről és fejlesztésről is szólnak a hírek. 
VH: A kerékpárutakat én is szívesen hasz-
nálom. Úgy tudom, Képviselő úr is szeret lá-
nyaival a környéken kerekezni. Figyelmébe 
ajánlom rendezvényeinket, a Velencei Csa-
ládi Majálist, a Szent Orbán-napi progra-
mokat, melléjük még egy tókör is befér!
TZ: Igen, szívesen tartózkodunk a családom-
mal a tó környékén. Valóban, ezek közül is 
a legkedveltebb alkalmak az erdei túrák az 
ingókövek környékén, és a biciklizés a tó déli 
részén. Ha alkalom nyílik, és ha hívnak, ter-
mészetesen idén is jövünk. 

Závodi Klára

2015. május 10. A menekültügyben tartott sajtótájékoztatón 
(Forrás: fidesz.hu)

Velencén 2014 őszén



8 2015. május

A Képviselő-testület hírei

2015. április 22-én a Képviselő-testület 
rendkívüli testületi ülésen határozott. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módo-
sítását tette szükségessé egy új bizottság létre-
hozásának gondolata. A jelen lévő képviselők 
egyhangúlag szavazták meg az Önkormányzat 
negyedik döntéselőkészítő bizottságát, amely-
nek elnevezése Kulturális, Oktatási és Civil 
Kapcsolatok Bizottsága. (Az SZMSZ módosí-
tásáról szóló rendeletet lapunk tartalmazza.) 
Mivel a bizottságokban a ,,külső” tagokon kívül 
képviselők dolgoznak, az új bizottság létreho-
zása a többi bizottság összetételét is megváltoz-
tatta. További módosításokat eredményezett 
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságon 
belül bekövetkezett változás. Szabó Attila, a 
bizottság képviselő tagja, valamint a két külső 
tag, dr. Magyar József és Kalmár Tamás a bi-
zottsági munka alóli felmentését kérte. 

A Képviselő-testület egyhangú szavazás-
sal dr. Sirák Andrásné képviselőt választot-
ta a pénzügyi bizottság képviselő-tagjának, 
valamint Tímár Béla velencei lakost külső 
tagnak. A másik külső tag személyéről hama-
rosan döntenek. 

Az Ügyrendi Bizottságot érintő változtatás 
értelmében Martinovszky József képviselő 
látja el a jövőben a feladatot Szabó Attila kép-
viselő helyett. A Kulturális, Oktatási és Civil 
Kapcsolatok Bizottság elnöke Szabó György 
képviselő lett, képviselő tagja Uj Roland, kül-
ső tagként dr. Szabó Mária velencei lakost 
kérte fel a Testület. 

2015. április 27-én munkaterv szerint ülé-
sezett a Képviselő- testület. Koszti András 
polgármester örömmel tájékoztatta a meg-
jelenteket arról, hogy 54 millió forintot a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Velencének 
visszautalt. Ennek megfizetésére az önkor-
mányzatot a Velencei-tó Kapuja projekt ki-
vitelezése során megalapozatlanul kötelezték. 
Jelezte továbbá, hogy a Bence-hegyi kilátó 
tervpályázatára beérkezett, 14 legjobbnak 
ítélt pályamű a Velence Korzón tekinthető 
meg, várják a lakosság véleményét. A legna-
gyobb tetszést arató pályaművet építik meg, 
erre 80 millió forint áll rendelkezésre. A le-
járt határidejű határozatok, valamint a 2014. 

évi előirányzat módosításának elfogadását 
követően a 2014. évi pénzügyi beszámo-
lót – zárszámadó rendeletet – is elfogadták 
a képviselők. Az önkormányzat törvényes 
működését biztosító döntések mellett a Kép-
viselő-testület határozott pályázat kiírásáról 
a Meseliget Óvoda vezetői álláshelyére, mi-
vel a jelenlegi vezető, Serhókné Varjas Edit 
kinevezése 2015. augusztus 15-én lejár. 2015. 
júliusában rendezik meg Velencén az Egyete-
misták és Főiskolások Országos Találkozóját, 
közismert nevén az EFOTT-ot. A rendezők 
prezentációjukban tájékoztatták a testületi 
ülésen megjelenteket a szervezés részleteiről, 
kérve a településen élők együttműködését. 
Koszti András polgármester a rendezvény 
kapcsán kiemelte, előzetes számítások alap-
ján az önkormányzatnak az idegenforgalmi 
adóbevételből származó többlete várhatóan 
53.450.000..-Ft lesz azáltal, hogy Velence ad 
otthont a fesztiválnak. A program szervezői 
hangsúlyozták az országos reklám települé-
sünkre visszaható előnyeit. A helyi lakosokat 
érintő kedvezményes jegyárakról lapunk ol-
dalain olvashatnak. (a szerk.)

2015. április 14. napján soron kívüli képvise-
lő-testületi ülés volt a Kastélyban. A munkát a 
Velence-fürdői strand üzemeltetési szerződé-
sének felülvizsgálatával kezdték a képviselők, 
melynek eredményeképpen az a határozat szü-
letett, hogy a Képviselő-testület a fennálló tar-
tozás miatt felmondja a jelenlegi üzemeltetési 
szerződést. 

A 8 Tiszta Forrás Szociális Szövetkezet el-
nöke szociális szövetkezeti bolt üzemeltetésére 
kérte a Testület támogató döntését. A Képvi-
selő-testületet úgy döntött, hogy az egyébként 
üresen álló, önkormányzati tulajdonú Balatoni 

u. 65. szám alatti, 2181/A/2. hrsz-ú ingatlant 
helyi termékbolt nyitására 100.000.-Ft+ Áfa/hó 
bérleti díj ellenében kérelmezőnek bérbe adja. 

A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényes-
ségi felhívására figyelemmel, az abban foglal-
takkal egyetértve a Képviselő-testület –válto-
zatlan tartalommal, de a hatályos jognak megfe-
lelő- új rendeletet fogadott el a helyi képviselők 
tiszteletdíjáról. 

Elfogadta a Képviselő-testület a Velence 
Korzó és szabad strand területén felépített, ön-
álló tulajdonban álló felépítményekre vonatko-
zó együttműködési megállapodás-tervezetet, 

a polgármestert felhatalmazta a szerződések 
megkötésére.   

A Képviselő-testület támogatta Szabó 
György képviselő úr indítványát, mely szerint 
a Meseliget Óvoda Fő utcai épületének hom-
lokzatán Meszleny Gyula püspök tiszteletére 
emléktábla kerül kihelyezésre. 

A Képviselő-testülete támogatta egy velen-
cei lakos bírósági ülnökké történő megválasz-
tását a Székesfehérvári Járásbíróságra, majd az 
önkormányzat gazdasági érdekeire figyelem-
mel zárt ülésen folytatták a munkát. 

Szelei Andrea aljegyző

A testületi ülésről szóló részletes jegyzőkönyveket  megtekinthetik a www.velence.hu oldalon,  
valamint a Városi Könyvtárban. 
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A polgárőrök április hónapban a közbiztonság szolgálatában  
13 alkalommal vettek részt, 183 óra szolgálatot teljesítve.

Két labdarúgó mérkőzést biztosítottak, a rendőrséggel közösen  
pedig 60 órát áldoztak a szabadidejükből. 

A Velence Korzó tetejére  kisebb csoport mászott fel,  biztonságos 
leterelésüket szabályozták a polgárőrök.

Csatlakozzon a Polgárőrséghez!  

Velence Város polgármesterének, 
Koszti Andrásnak kezdeményezé-
sére, Velence Város megbízásából 

a Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda 
– Velence Város jegyzőjének közreműködé-
sével – megvizsgálta a Velencei-tó Kapuja 
KDOP-2.1.1/A-2008-0006 projektre a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) és Velence 
Város Önkormányzata között 2008. decem-
ber 29. napján létrejött támogatási szerződés 
teljesítését, illetőleg a Támogató  Regionális 
Operatív Program Irányító Hatósága  49C-
328/10/2010. iktatószámú levelében közölt, 
támogatás visszavonásáról szóló döntését.

A vizsgálat eredményeként megállapítást 
nyert, hogy az Irányító Hatóság a szabályta-
lansági eljárást a 2007-2013. programozási 
időszakban az Európai Regionális Fejleszté-
si Alapból, az Európai Szociális Alapból és 
a Kohéziós Alapból származó támogatások 
fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyo-
lítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról 
szóló 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 
alapján folytatta le. 

A Korm. rendelet 35. §-ának  (2)  bekezdé-
se szerint ,,amennyiben a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség vagy a közreműködő szervezet 
olyan, a Közbeszerzési törvénybe ütköző ma-
gatartást vagy mulasztást észlel, amely felveti 
a szabálytalanság gyanúját, akkor a  Közbe-
szerzési törvény 327.§-a (1) bekezdésének g) 
pontja alapján a Közbeszerzési Döntőbizott-

ság eljárását kezdeményezi, illetve szükség 
esetén a támogatás folyósítását felfüggeszti.” 
A 35. § (4)  bekezdése szerint ,,A Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség vagy a közreműködő 
szervezet a Közbeszerzési Döntőbizottság ér-
demi határozatának megismerését követően 
haladéktalanul dönt a határozattal érintett 
projekt támogatásának további feltételeiről, 
szükség szerint a támogatás módosításáról, 
vagy a támogatási szerződéstől való elállás-
ról.”

Az NFÜ a szabálytalansági eljárás során 
nem a fentieknek megfelelően járt el, hanem 
közbeszerzési szabálysértésre hivatkozással 
,,a szabálytalansággal érintett összeg” támo-
gatásból történő levonásáról döntött. 

Fent idézett rendelkezések alapján a köz-
beszerzéshez támogatást nyújtó, illetve a 
támogatás felhasználásában jogszabály alap-
ján közreműködő szervezet a Közbeszerzési 
Döntőbizottság hivatalból való eljárását kez-
deményezheti, ha a feladatköre ellátása során 
e törvénybe ütköző magatartás vagy mulasz-
tás jut tudomására. 

Ilyen jogorvoslati eljárást az NFÜ nem 
kezdeményezett, és így a Közbeszerzési Dön-
tőbizottság  nem állapított meg jogsértést. 
Ennek megfelelően a támogatás visszavoná-
sáról (csökkentéséről)  szóló döntés  a Köz-
beszerzési törvény 350. §-a alapján nem volt 
jogszerű. 

A vizsgálat eredményeként az is megál-

lapításra került, hogy a vélelmezett  jogsér-
tések okán a Közbeszerzési Döntőbizottság 
előtt jogorvoslati eljárás már nem indítha-
tó. A Közbeszerzési Döntőbizottság jogerős 
döntése hiányában közbeszerzési jogsértésre 
hivatkozni nem lehet. Ebből következően az 
NFÜ jogsértése lényegében végérvényesnek 
tekinthető. 

Az NFÜ által hozott, a támogatás csök-
kentéséről szóló döntés törvénysértő voltát a 
Kúria is megállapította a Velence Város Ön-
kormányzata és a tárgyi közbeszerzési eljárá-
sokat lefolytató New-Line Kft. közötti perben 
hozott Gfv. VII.30. /293/2013./9. számú ítéle-
tének indoklásában. 

A 2015. április 9-én a Székesfehérvári 
Törvényszéken megtartott tárgyaláson Ve-
lence Város Önkormányzata, mint felperes, 
valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium, 
mint alperes közt perbeli egyezség jött létre, 
melyet a bíróság jóváhagyott, ezzel megelőz-
ve egy elhúzódó peres eljárás miatt felmerü-
lő további költségeket. Az egyezség szerint 
alperes kötelezi magát, hogy felperes részé-
re a végzést tartalmazó jegyzőkönyv kéz-
hezvételétől számított 15 nap alatt megfizet 
54.195.164.- (ötvennégymillió- százkilenc-
venötezer- százhatvannégy) forintot. Ez az 
összeg 2015. április 27. napján Velence Város 
számlájára megérkezett. 

dr. Korossy Csaba
 jegyző

Újabb pernyertesség
Velence Város több mint 

54 millió forintot kapott vissza!

Elsősorban olyan elhivatott személyek jelentkezését várjuk, akik-
nek időbeosztása, egészségügyi állapota az ügyeleti feladatellátást is 
megengedi.

Az egyesületbe történő belépés feltétele a Polgárőrség Alapszabá-
lyának elfogadása.

Fehér István elnök 06 30/927-0422
Polgármesteri Hivatal Velence, Tópart u. 26.
06-22/589-415  hivatal@velence.hu

A Polgárőrség hírei
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Rendeletek
Velence Város Önkormányzat  

Képviselő-testületének
6/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelete

a helyi képviselők tiszteletdíjáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdé-
sében, valamint Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében 
foglalt feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§ (1) A Képviselő-testület jelen rendelet-

be foglalt keretek között Velence Város Ön-
kormányzat Képviselő-testületének tagjaira, 
valamint állandó bizottságainak elnökeire, 
képviselő tagjaira vonatkozóan tiszteletdíjat 
állapít meg. 

(2) A képviselő költségeinek megtérítését 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

Velence Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

7/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelete
Velence Város Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 
18/2014. (VII.21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meg-
határozott feladatkörében eljárva Velence Város 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 18/2014. (VII.21.) önkormányzati 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § Velence Város Önkormányzat Szerve-
zeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. 
(VII.21.) önkormányzati rendelet (továbbiak-
ban: SzMSz) 53. § (1) bekezdése kiegészül a 
d) ponttal, az alábbiak szerint: „A Kulturális, 
Oktatási és Civilügyi Bizottság tagjainak száma 
összesen 3 fő, melyből 2 fő települési képviselő,  
1 fő külső tag.”

2. § Az SzMSz 3. melléklet 2. pontja az alábbi-
akkal egészül ki: Kulturális, Oktatási és Civilügyi 
Bizottság tevékenységi köre: 
a) művelődéssel, közoktatással, sporttal, civil 

szerveződésekkel kapcsolatos települési érde-
kek feltárása és szükség szerinti koordinálása.

b) Figyelemmel kíséri és támogatja a város fia-
taljainak, különösen valamely területen ki-
magasló eredményt felmutatók kulturális 
előmenetelét.

c) Javaslatot tesz a közterületek földrajzi nevé-
nek megállapítására és megváltoztatására. 

d) Velence név használatával kapcsolatos kérel-
meket döntésre előkészíti.

e) Javaslatot tesz a helyi önkormányzati díjak 
odaítélésére.

f) Velence Települési Értéktárával kapcsolatos 
feladatok ellátása.

g) Nemzeti ünnepek koordinálása.
h) Képviselő-testület által meghatározott egyéb 

kulturális feladatok.
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép ha-

tályba. 
Koszti András          dr. Korossy Csaba
polgármester                       jegyző
A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 
Velence, 2015. április 23.

dr. Korossy Csaba jegyző 

2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (3) bekez-
désében foglaltak szerint igényelheti. 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a pol-
gármesterre és az alpolgármesterre. 

2. § (1) Az e rendelet szerint jogosult sze-
mélyek a megbízatásuk keletkezése napjától a 
megbízatásuk megszűnése napjáig jogosultak 
az e rendelet szerinti tiszteletdíjra. 

(2) A bizottságok nem képviselő tagjai ré-
szére a Képviselő-testület tiszteletdíjat nem 
állapít meg.

II. fejezet
Tiszteletdíj mértéke és lemondás szabályai
3. § (1) A képviselői tiszteletdíj mértékét 

az 1. melléklet tartalmazza. 
(2) A bizottságok elnökeinek tiszteletdíját 

az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A bizottságok képviselő tagjainak tisz-

teletdíját az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A tiszteletdíjat a tárgyhót követő hó-

nap 10. napjáig kell a jogosult részére átuta-
lással kifizetni. 

4. § (1) A képviselő, ill. bizottság elnöke, 
tagja tiszteletdíjáról írásban lemondhat.

(2) A tiszteletdíjról történő lemondást 

tartalmazó írásbeli nyilatkozatot évente a 
polgármesterhez kell benyújtani, legkésőbb 
az önkormányzat költségvetésének elfogadá-
sáig.

(3) Amennyiben a képviselő, ill. bizottság 
elnöke, tagja az e rendelet alapján megálla-
pított tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozatában 
lemond, annak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván 
lemondani,

b) az a) pontban meghatározott időszakra 
járó tiszteletdíj összege mely célra kerüljön 
felhasználásra. 

III. fejezet
Záró rendelkezés
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése nap-

ján lép hatályba.
(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatá-

lyát veszíti Velence Város Önkormányzatá-
nak „a helyi képviselők tiszteletdíjáról” szóló 
6/2014.(III.03.) önkormányzati rendelete.

Koszti András          dr. Korossy Csaba
polgármester                       jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 
Velence, 2015. április 15.

dr. Korossy Csaba jegyző 

6/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete

A képviselői tiszteletdíj mértéke bruttó 
60.700.- Ft/hó

A bizottságok elnökeinek tiszteletdíj mér-
téke bruttó 22.800.- Ft/hó

A bizottságok képviselő tagjainak tiszte-
letdíj mértéke 16.800.- Ft/hó
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Körzeti megbízottak fogadóórái:

május 21. 15.00-16.00
június 4. 15.00-16.00
június 25.  15.00-16.00

Helye: Polgármesteri Hivatal

Kocsis Katalin, rendőr zászlós
Kiss Balázs, rendőr törzsőrmester 

Házasságot kötött:

2015. április 18- án
Öveges Csongor – Kotroczó Ágnes
Fülöp Péter Károly – Szabó Orsolya

Gratulálunk!
Egri Andorné, Balogh Erika,  

Máthay Erzsébet  
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREKKépviselők fogadóórái:

Fésűs Attila június 5. 10.00 – 12.00
Juhász Gyula június 1. 08.00 – 10.00
Martinovszky József június 1.  10.00 – 12.00
Szabó Attila  június 5.    10.00 – 12.00
Szabó György június 8.    14.00 – 15.00
dr. Sirák András június 25.  14.00 – 15.00
dr. Sirák Andrásné június 25. 14.00 – 15.00
Uj Roland június 1.    10.00 – 12.00  

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

Méréstörténeti Kiállítás  
a Velence Korzóban

2015. június 6-án, szombaton 8 órától egész nap múltban 
használatos mérőeszközöket tekinthetnek meg az ér-
dek lődők. A kiállítás alatt a szakemberek az eszközök 
használatáról, jellegzetességeiről tájékoztatást nyújtanak. 

Magyar Méréstörténeti Egyesület
1874.

Május 21. 17 óra

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

2.) Előző évben támogatásban részesült Civil szervezetek 
beszámolója

 Előadó: Civil szervezetek vezetői

3.) Velence Plus Kft. beszámolója a 2014. évi 
gazdálkodásáról

 Előadó: Joó Mátyás ügyvezető igazgató

4.)  Tájékoztató a VHG. Kft. 2014. évi gazdálkodásáról
 Előadó: Kovács Attila ügyvezető igazgató

5.) Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú 
Nonprofit Kft- beszámolója a 2014. évi gazdálkodásról, 
orvos-szakmai tevékenységgel kapcsolatos problémák 
és megoldási javaslatok

 Előadó: Dr. Ferencz Péter ügyvezető

6.) Velence Gyógyszertár Kft. beszámolója a 2014. évi 
gazdálkodásáról

 Előadó: Dr. Ferencz Péter ügyvezető

7.) Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos 
tájékoztatás a 2014-es évről

 Előadó: Török Ágnes intézményvezető
    Böhm Brigitta szociális ügyintéző

8.) Egyebek

Tájékoztatásul:
 Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 
feladatokról

* * *

Június 25. 17 óra

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok  
végrehajtásáról

 Előadó: Koszti András polgármester

2.) Egyebek

Tájékoztatásul:
 Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott  
 feladatokról

Velence Város Képviselő-testületének
munkaterv szerinti következő ülései

a Wenckheim kastélyban:
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Vattacukor és kürtőskalács illata, 
nyüzsgő, vidám embertömeg, bol-
dog gyerekszereplők és büszke szü-

leik, a bográcsokban rotyogó ételeket kóstol-
gatók, bohócok és játékok.

Egy közösség ünnepi pillanatai. Május el-
sején, a velencei kastélyparkban ezt láthatta, 
hallhatta, érezhette, aki eljött.

Focizhatott is, vagy kiállítást tekinthetett 
meg. 

A program nem jöhetett volna létre a sok 
közreműködő, segítő nélkül. 

Köszönet illeti az iskola, az óvoda pedagó-
gusait a szereplő gyerekek felkészítéséért. A 
főzőversenyre benevezett csapatokat, a spor-
tot szervezőket, az önkormányzat dolgozóit a 
terület előkészítéséért, a sátrakat és berende-
zésüket kölcsönzőket, a virágokat ajándékozó 
kertészeket és a Virágos Velence Egyesületet 
a szervezésért, a Helytörténeti Egyesületet a 
kiállítás megszervezéséért. Kiemelt köszönet 
jár Stillné Szabó Zoénak a műsorvezetésért, 
Ódor Zoltánnak és Sinkáné Mihály Zitának 
a főzőverseny zsűrizéséért, Szabó Attila kép-
viselőnek a foci lebonyolításáért. A TDM 
munkatársainak, és mindazoknak, akik je-
lenlétükkel igazolták a program fontosságát. 
Azoknak is, akiket kifelejtettünk a felsorolás-
ból, de fontos szerepük volt a nap sikerében. 
Mert valamennyien bebizonyították, Velen-
cén van közösségi élet, van igény arra, hogy 
az egy településen élők találkozzanak, beszél-
gessenek, szórakozzanak. Együtt, egymással. 
Köszönjük!

Velence Város Önkormányzata 

Velencei Családi Majális 2015.
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A Velencei Családi Majálisról  
és a május 3-ai bérmálásról

további képeket találnak  
Olvasóink a www.velence.hu 

városi honlapon,  
a képgalériában.
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Katonák ezrei harcoltak egymás ellen. 
Háború volt. Vér folyt, emberek ezrei 
vesztették életüket. Sokak szemében 

ma is könny lábad, amikor ezekre az évekre 
emlékezünk. Van, akinek az édesapja, valaki-
nek a férje, szerelme, testvére, rokona ment a 
Nagy Háborúba. És onnan már nem tért vissza. 
Emléküket fájó szívvel őrizzük, s ma tisztelegve, 
némán állunk meg a Fő utcai emléktáblánál a 
Hősők parkjában, vagy a  velencei temetőben 
néhány szülő és hozzátartozó által felvésetett 
neveknél. 

Hősi halottak, akik a hazáért indultak harc-
ba. 1914-ben, ma már kicsit több, mint száz év-
vel ezelőtt.

A Monarchia 1914. július 28-án hadat üzent 
Szerbiának. Mit jelenthetett ez az itthon élők-
nek? Fiataloknak, szülőknek, feleségeknek, 
rokonságnak, falubelieknek? De leginkább a 
katonáknak és akiket hamarosan besoroztak? 
A felfokozott propagandahangulatban talán 
egy kis kalandvágyat, változatosságot és ha-

Kedves Olvasóink!

Köszönjük a nagy érdeklődést, amely az I.-II. 
világháborús kiállításunkat övezte. 

Külön öröm volt számunkra, hogy sokak-
nak eszébe jutott régi családi képek között 
kutatva ideillő fotó, történet vagy emlék. 
Valamennyit digitalizáltuk, mostantól része 
Velence történetének. 

Kérjük, ha még Önök is találnának olyan 
személyt, aki az I. vagy II. világháborúban 
hősi halált halt, és neve nem szerepel az em-
léktáblán vagy emlékoszlopon, jelezze felénk, 
és megtesszük a szükséges lépéseket. Segítsé-
güket előre is köszönjük!

Önkénteseink, akiket köszönet illet:: Kiss 
Eszter, Cserny Etelka, Galambos Mihályné, 

Sinkáné Mihály Zita, Újvári Mihály, Simon 
Károly, Bognár Adél, Magyar Judit, dr. Ma-
gyar Józsefné, Galambos Mihály, Galambos 
György, Dékány Levente.

Köszönjük szponzoraink, Kovács Barna-
bás és Galambos Balázs segítségét is.

A kiállítás anyaga Újvári Mihály, Berta 
Kristóf és Gyula, Kemény Botond, Horváth 
Nándor, Drávay Zoltán, Galambos György, 
dr. Macskásiné Kiss Márta és Héger Lászlóné 
magángyűjteményéből származik, valamint a 
Velencei Könyvtár és a Velencei Helytörténe-
ti Egyesület gyűjteményéből. 

Köszönjük a Polgármester úrnak, hogy 
felújítva rendelkezésünkre bocsátotta a kiál-
lításnak otthont adó termet a Kastélyban.

Örömmel tájékoztatom Olvasóinkat, hogy 
a térségünkben egyedüliként a Velencei Hely-

A Nagy Háború velencei hősei

zafias érzelmeket is. Ne feledjük el, hogy eb-
ben az időszakban nagyon kevesen hagyták el 
még megyénk határait is, nemhogy egy másik 
országban jártak volna. Hirtelen azonban több 
száz kilométerre találták magukat otthonuktól. 

Hadüzenet hadüzenetet követett és évenként 
folyamatosan bővült a harcoló, hadban álló or-
szágok sora. Az országok vezetői nem erre szá-
mítottak, nem erre készültek: “Mire a falevelek 
lehullanak, katonáink otthon lesznek” – vált is-
merőssé akkoriban ez a mondat a nép körében. 

A haditerv egyszerűnek tűnt: Németország 
békére kényszerítve lerohanja Franciaországot, 
a Monarchia feltartóztatja Oroszországot, majd 
együttes erővel legyőzik azt. Nem így alakult. A 
Monarchia egyedül nem tudta elfoglalni Szer-
biát és feltartóztatni Oroszországot, a németek 
nem tudták térde kényszeríteni Franciaországot. 

A falevelek lehullottak. A háború végét még 
nem lehetett látni. Fiatalok százai vesztették 
életüket, köztük a velencei Sipos István póttar-
talékos honvéd is, aki huszonhat éves korában, 
1914. október 28-án Zulkovszk melletti csataté-
ren halt meg.

A frontok megmerevedtek és hosszabban el-
húzódó háborúra kellett felkészülni. A magyar 
katonák kétségtelenül vitézül harcoltak, min-
denhol megállták helyüket. Időközben meghalt 
Ferenc József és továbbra is fiatal katonáink ad-
ták életüket a Nagy Háborúért.

Velencei katonáinknak nemcsak az ellenség-
gel, az időjárással, az egyhangúsággal, a halál 
gondolatával kellett szembenézniük nap mint 
nap, hanem a honvággyal is. Az otthon ma-
radtak emléke éltette őket. Hiányzott nekik a 
tó illata, a szántóföld melege aratáskor és azok 
a dolgok, amiket mi, hétköznapi emberek sok-
szor már észre sem veszünk. 

Az utolsó erőfeszítések sem hoztak ered-
ményt. 1918. november 6-án Padovában a Mo-
narchia megbízottjai aláírták a fegyverszüneti 
megállapodást. A megpróbáltatások azonban 
nem értek véget. A frontokról a hazaút, a ha-
difogolytáborokban lévők további szenvedései, 
a bizonytalan jövő, a háborúnál is nagyobb 
ember veszteséget követelő spanyolnátha, a ha-

Katonák, akik az emléktáblán  
nem szerepelnek:

Sipos István, Zsetnyai Antal, Pintér 
Ferencz, Stangl Antal, Németh Sándor, 
Leszhaner  Albert, Kosai Károly, Már-
ton János, Hetyei János, Takács István, 
Szabó István.

Egy kiállítás margójára történeti Egyesület „Velencei Helyi Értéktár 
létrehozása” pályázat, 1 000 000.-Ft-ot nyert 
a HUNG-2014 C kódjelű, a nemzeti értékek 
és Hungarikumok gyűjtésének, népszerűsíté-
sének, megismertetésének, megőrzésének és 
gondozásának támogatására kiírt pályázaton.

Kérjük, hogy a velencei Helyi Értéktár el-
készítéséhez legyenek segítségünkre ötleteik-
kel. Minden velencei lakos tehet javaslatot a 
szerinte értéknek számító velencei kincseink-
re. Legkésőbb június hónapban kezdi egyesü-
letünk az adatok feldolgozását.   

A nemzeti értékek szakterületenkén-
ti kategóriái: agrár- és élelmiszergazdaság, 
egészség és életmód, épített környezet, ipari 
és műszaki megoldások, kulturális örökség, 
sport, természeti környezet, turizmus és ven-
déglátás.

Galambos Györgyné elnök
Velencei Helytörténeti Egyesület
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Kristóf (későbbiekben: BK) és Gyula (BGY) gyerekeim iskolai, rész-
ben osztálytársai, játszótársai voltak. Mostanában leginkább szüle-
tésnapokon találkoznak. Tudtam a relikviagyűjtő hobbijukról, mégis 
meghökkentett, amit a kiállításon tapasztaltam.  Megtekintése után 
interjút kértem a két fiataltól. 

Kristóf először beavatott az I. világháborús lábszártekercs haszná-
latába. A fagyi olvadozása közben mutatta be a felhelyezés módját.

FÁ: Ezt meddig tanultad, amíg így ment?
BK: Egyszer talán rosszul kötöttem be. Akkor még nem ezt a ruhát 

hordtam. Aztán amikor megkaptam ezt az egyenruhát az egyesülettől 
( Magyar királyi “Szent István” 3. honvéd gyalogezred Hagyományőr-
ző Egyesület), először megpróbáltam megkötni. Aztán megkérdeztem 
az egyesületünk alelnökét, hogy hogyan is kell.  Azt mondta, akkor jó, 
ha a bandázs nagyjából a felét takarja az alatta lévő sornak. A többi-
re gyakorlással, logikai úton rá lehetett jönni. A tiszteknek eredetileg 
bőrből volt, de aztán ők is áttértek a kincstári szürkére, mert a mester-
lövészeknek nagyon megkönnyítette a dolgát.

FÁ: Azt olvastam, nagyon sok volt a lábsérülés az első világháború-
ban, különösen a rossz bakancsok miatt. Te hogyan tettél szert meg-
felelő darabra?

BK: Ezt a Papától hoztam. Olasz bakancs valójában. Gumiból volt 
a sarka. Cipészhez vittem. Befoltozta néhol, a talpán, fa sarkat tett rá, 
megvasalta. A II. világháborús „35.M”-bakancs esetében ugyanez fa-
kocka volt, bőrrel bevonva.

FÁ: Nagyon csúszhatott!
BK: Nagyon is. És volt sarokvas is. Kemény kövön, a Mátyás temp-

lomban igen csúszkált a márványon, azt láttam.
FÁ: Télen kemény lehetett benne a mozgás.
BGY: A I. világháborúban az olasz fronton szétszedett tábori ágyu-

kat cipeltek benne a majdnem függőleges hegyoldalon.
FÁ: Már jó tíz éve ismerjük egymást, igaz elsősorban mindenféle 

játékok meg bulik kapcsán. Azért jól megleptetek, amikor a kiállítás 
meghívóján a neveteket olvastam. Hogy volt ez?

BK: Először volt a gyűjtés. A hagyományőrző egyesülettel való 

Két hagyományőrző: 

Berta Gyula és Berta Kristóf

Fehér Árpád interjúja

Két fiatal díszelgett a Velencei Helytörténeti Egyesület kiállításának megnyitóján. 
Az ikertestvérek egyikén az első, másikon a második világháború magyar katonai 
egyenruhája. Önérzetesen viselték az egyenruhát és a szerepet. A kiállításon avatottan 
válaszoltak a kérdésekre. Tizenhét évesek. 

kapcsolatunk úgy kezdődött, hogy tavaly nyár elején volt a Ludovika 
Fesztivál Budapesten. Először ott találkoztunk az egyesülettel.

FÁ: A 17-esek azok a fehérváriak voltak?
BK: Igen. Beszélgettünk velük, amiből kiderült, hogy lehet jelentkez-

ni hagyományőrzőnek. Komolyan elgondolkodtunk róla. Látogattuk 
őket pár hónapig, aztán idővel felvettek a tagok közé. Szülői engedély is 
kellett hozzá. Végül 2014. december 18-án lettünk hivatalosan is tagok.

FÁ: Gyula, Te Pestre jártál suliba. Gyakorlat is volt. Kristóf, Te 
ugyanezt Székesfehérvár viszonylatában csinálod. Pázmándon laktok. 
Mikor van időtök minderre?

BGY: Általában hatkor érek haza, de rendezvények a hét végére es-
nek. Arra is van példa, hogy időpontot cseréltünk. Általában azonban 
nem üti a kettő egymást.

FÁ: Milyen időigényű ez az elfoglaltságotok? Egyáltalán minek 
tartjátok? Hobbi? Játék? Mi ez?

BK: Hobbi.
BGY: Hááát…
BK: Hobbinak indul, aztán szenvedély is lehet belőle.

dirokkantak és özvegyek helyzete, valamint, de 
nem utolsó sorban a hazatérő katonák vissza-
illeszkedése a civil életbe. A háborút lezáró bé-
keszerződéseket pedig a második világháború 
magvainak is tekinthetjük.

(A teljes cikk a Velence Helytörténeti Egye-
sület honlapján olvasható a www.helytortenet.
eoldal.hu archívumában. )

Simon Károly, 
Gosztola Petra

Bemelegítésként letoltunk némi fagylaltot
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BGY: Akár szenvedély, amikor már betegesen gyűjt az ember vala-
mi szűk témára. Láttunk már ilyet is. Az időnkben ez úgy jelenik meg, 
hogy ha kapunk vagy találunk valamit, akkor beazonosítjuk. A múlt-
kor Apa (Berta Gyula) talált robbanótesteket. Bejelentettük. Kristóf 
utána még elment keresni és megtalálta egy német 75mm-es hegyi-
ágyú töltényhüvelyét.

FÁ: Ez után mi a következő lépés?
BGY: Elolvassuk, amit a maradványokon látunk. Utána internetes 

fórumokon kérdezünk a képek alapján. Órák alatt beazonosították, 
mit találtunk. Így azonosították például a talált mélyedést a lövedék-
maradványokkal ágyúállásnak.

BK: Nemrég Erdélyben voltunk a Rákóczi-várnál. Fotóztam a cso-
portot. A lépcsőn lefelé találtam egy lövedékmaradványt. Lepucolás 
után a fenékbélyeg alapján tudtuk azonosítani, hogy egy Mauser töl-
tényhüvely volt valamikor.

FÁ: Amikor ezt a foglalatosságotokat végzitek és találtok valamit 
vagy foglalkoztok valamivel, minek alapján dől el, hogy az értékes, ér-
dekes a számotokra vagy sem?

BGY: Nincs világos határ. Elsősorban I. és II. világháborús emlé-
keket gyűjtünk. Inkább magyart vagy németet, oroszt nemigen. De 
nincs igazán további szűkítés. Ami nem tetszik, végül elajándékozzuk. 
Egyetlen lőszer fenékbélyege is lehet érdekes. Mikor gyártották, hol 
gyártották, ki használhatta?

BK: Képzeld el, hogy van egy egyszerű Mannlicher-töltényhüvely a 
külső szemlélőnek. Kétféle gyártója volt. A hüvelyen évszám van, jel-
zés az újrafelhasználásra és így tovább. Sokat meg lehet tudni – szinte 
semmiből.

FÁ: A kiállítóteremben elmondtátok Moharos Lajos történetét. El-
ismételnétek még egyszer? Hogy szedtétek össze az anyagot?

BK: A kutatást jórészt én végeztem ebben az esetben. Mamáéknák 
a szekrényben keresgéltünk, amikor régi fotók, képeslapok, tábori le-
velezőlapok kerültek elő.

FÁ: Moharosék a rokonaitok?
BK: Igen. Kérdeztem, hogy kik a képen látható emberek. A Mama 

elmondta, kit láthatok a képeken. Olvasgattam a levelezőlapokat. Sok 
összegyűlt belőlük. Kiderült, mikor, hol, melyik egységnél harcoltak. 
Hogy hazajöttek-e a háborúból. Három személyről találtam fotót. Lud-
mann Istvánról, aki Fehérváron volt fogatolt tüzér, Ludmann Pálról, 
aki légvédelmi gépágyús volt, és Moharos Lajosról, aki pedig szintén 
Székesfehérváron, a 3. gyalogezredben volt gépkocsizó. Később aztán 
elkezdtük azokat is kutatni, akik nem tértek vissza. Moharos Lajosról 

annyi szerepel a velencei emlékművön, hogy a háborúban eltűnt. Vi-
szont semmiféle hivatalos értesítést nem kaptak a rokonok. Még 1944-
ben is azt írták, hogy akkor is frontszolgálatot teljesített. Közben meg 
a kutatás kiderítette, hogy 1943. január 28-án már meghalt.

FÁ: Ez hogyan csináltátok?
BK: Először Székesfehérváron a megyei levéltárban kutattunk. Ott 

nem volt irat, csak a születési anyakönyv. Aztán utánakerestünk egy 
bizonyos Ludmann Györgynek is. Ő kápolnásnyéki. Ő sem tért haza. 
A felvidéki bevonulás során megismert egy felvidéki lányt, és oda 
házasodott aztán. Szóval Ludmannok a Felvidéken is vannak. És van 
még Ludmann Pál, aki az öreg Ludmann Pál apja. Ő sem tért haza a 
háborúból. Az ő történetüknek jártam utána a Hadtörténeti Levéltár-
ban. A veszteségi kartonoknál mindent megtaláltam. Hogy hol, mikor 
tűntek el. Orosz hadműveleti területen. Az egyik „Sztarij Nyikolsz-
koje” környékén volt. A dokumentumokról fénymásolatot készítettem 
magamnak és a rokonoknak. A hálás rokonok meséltek még aztán. 
Hogy a háború alatt hányszor voltak otthon a katonák. Volt olyan le-
genda, hogy Moharos Lajos és még néhányak az oroszországi vonatút 
alatt rést vágtak a padlón és a kiugráskor meghaltak. A valóság meg 
az, hogy harctéren haltak meg.

FÁ: Hogyan tovább, Uraim? Lassan vége a sulinak. Mit szeretnétek?
BGY: Először az érettségit szeretném letenni. Pesten szeretnék dol-

gozni, mert ott sokkal jobb a fizetés. Nem nagy étteremben kezdenék. 
Középszintű, magyaros étterem lenne jó, ahova elképzelem magamat, 
megtanulhatom a szakmát. Aztán majd ki tudja, mi lesz.

BK: Én is érettségizni akarok. Cukrászdában szeretnék elhelyez-
kedni Pesten vagy Fehérváron lehetőség szerint. Külföldi munkában 
egyelőre nem gondolkodtam még, bár Ausztriában keresnek cuk-
rászokat. Igaz, még nemigen beszélek németül, inkább angolul. Ha 
megvan a szakmai tapasztalatom és a mestervizsga, szeretnék saját 
cukrászdát. Ez lenne a folytatás.

BGY: A cseresznye a torta tetején! (nevet!)
FÁ: Miben szeretnél mást csinálni, mint mások?
BK: Nem hagyományos süteményeket szeretnék készíteni, hanem 

saját ötleteket.
BGY: Vezető posztra egyelőre nem vágyom. Aztán ahogy adja ma-

gát a dolog.
FÁ: Mire vágytok még a majdani önállóság lehetősége mellett?
BGY: Családot szeretnék. Anyagi biztonságot.
BK: Ugyanezt. Meg vezető pozíciót, jó szakmai hírnevet egyszer.
FÁ: Tisztelt Uraim, köszönöm, hogy rám szántátok az időtöket!

A lábszártekercs felhelyezése Berta-módra…

Lőszeres láda, pöcegödör-tisztító rohamsisakból –  
a testvérek relikviáiból
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MOZGÁSBAN

A kenus Lakatos Zsanett ezüstérmet 
szerzett 200 méteren a csehországi 
Racicében zajló kajak-kenu Euró-

pa-bajnokságon. A Graboplast Győri VSE 
versenyzője szombaton 500 méteren is má-
sodik lett klubtársával, Takács Kincsővel és 
most is csak egy riválisa, Sztanilia Sztamen-
ova bizonyult gyorsabbnak nála. A magyar 
küldöttség – amelyet jobbára fiatal verseny-
zők alkottak – két ezüstéremmel zárta a kon-
tinensviadalt.

Rajta kívül még egy magyar döntős volt a 
legrövidebb távon: a Balaska Márk, Birkás 
Balázs kajakos duó nyolcadik lett a fináléban.

A vasárnap esti 5000 méteres döntőkben 
dán, német és fehérorosz aranyérem szüle-
tett. Magyar részről a kenus Kövér Márton 
szerepelt a legjobban, ő hatodik lett, míg a 
kajakosoknál Csontos Csaba nyolcadikként, 
Medveczky Erika pedig kilencedikként ért 
célba.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség dönté-
se értelmében Magyarország jobbára fiatal, 
U23-as versenyzőkből álló csapattal vesz 
részt az Eb-n, mert idén a júniusi, bakui Eu-
rópa Játékok, valamint az augusztusi, milánói 
olimpiai kvalifikációs világbajnokság lesz a fő 
verseny a sportág szereplői számára.

Mások ugyanakkor – például a németek, a 
házigazda csehek, a lengyelek, a oroszok vagy 
a románok – erős gárdával érkeztek Racicébe. 
(MTI)

Lakatos Zsanett 2014. október 23-án ve-
hette át a Velence Díszpolgára címet. 

Családja és barátai mellett egész Velence 
büszke rá.

Gratulálunk a sportolóknak! (a szerk.)

Legifjabb díszpolgárunk 
újabb sikere
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GYEREKEKRŐL
Anyák napja az óvodában

„Anya, Anyucikám, Anyukám” a kisgyermekek sokféleképpen mond-
ják ki ezt a szót, ami a hozzájuk legszorosabban álló személyre vo-
natkozik- az Édesanyára. Kedvesen kimondva, egy ölelés kíséretében, 
ez a szeretetet jelenti a mindennapokban. Anyák napja közeledtével 
azonban ez a szereteten kívül a hálát is magába foglalja. Az óvodás 
gyerekeknek mi, óvodapedagógusok segítünk, hogy érzéseiket kimu-
tathassák az Édesanyjuk iránt. Megtanítjuk őket arra, hogyan fejezzék 
ki a köszönetüket. A legszebb énekeket, verseket gyűjtjük csokorba, 
melyeket a kisebbek bájosan, becézően adnak elő. A nagyobbak egy-
egy beszélgetés alkalmával rádöbbennek arra is, hogy milyen fáradt-
ságosan gondoskodik róluk az Édesanyjuk. Az általuk készített kis 
meglepetéssel ezt viszonozzák neki, és a kedvesen, gyengéden énekelt 
dalokkal, előadott versekkel  köszöntik Őket. Anyák napja előtt ezek 
a meghitt beszélgetések, izgatott készülődések jellemzik csoportjain-
kat. Szorgos kezeket és szeretettől csillogó szemeket látunk, melyekből 
mi, óvodapedagógusok is tudjuk, hogy az idei Anyák napja is kellően 
fényes és meghitt lesz. 

Az ünnep elteltével bizton állíthatom, hogy ez sikerült is.

Müllerné Csite Éva, óvodapedagógus 
Maci csoport

„Egy anya kEvés idEig foghatja a gyErmEkE 
kEzét, dE örökrE bEköltözik a szívébE.”



Az óvoda anyagát összeállította és a fotókat küldte: 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető. Fotók: Simon Gábor

Egy szép tavaszi reggelen kirándulni indult a Csipet-csapat – 
és a Maci csoport. Úti célunk a székesfehérvári Koronás Park 
volt. Először a Ládafia egyesület bábelőadását tekintettük meg, 

amely a „Szépen szóló fütyöri madár” történetét, meséjét mutatta be. 
Az irodalmi élmény után a gyerekek zsibongva vették birtokukba a 
park játékait. A mozgásos játékok próbára tették óvodásaink ügyes-
ségét, kitartását, erejét, bátorságát, kielégítve a gyerekek szabad moz-
gáskedvét Délidőben egy öreg platánfa tövében, valóságos virágme-
zőn telepedtünk le, ahol jóízűen elfogyasztottuk szendvicseinket és a 
csemegét. 

Ebéd után a gyerekekkel további felfedező útra indultunk, rátalálva 
egy újabb érdekesebb játékra: a kötélpályára. Igazán itt mutatkozott 
meg merészségük, bátorságuk. A kezdeti bátortalanságuk egy-egy „le-
csúszás után elszállt. A félénkebb, bátrabb a bátrabb kicsit vakmerőbb 
lett. 

Ebben a parkban minden gyerek megtalálta azt a játékot, melyben 
ő is kiteljesedhetett, s felszabadultan tölthette el ezt a délelőttöt. .A vi-
dám hangulatban gyorsan eltelt az idő s kicsit szomorúan és fáradtan 
keltünk útra, hogy mielőbb hazaérjünk, és az élményeinket elmesél-
hessük.

Ez a nap telis-tele volt mókával, kacagással, emlékezetes élmények-
kel.

Kovács Károlyné, Kovácsné Bencsik Éva, óvodapedagógusok 
Csipet-csapat csoport, Maci csoport

„Kakukkfű, kakukkszó
 kirándulni volna jó…!”
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7. osztályos tanulóink látogatása  
a velencei mentőállomáson,  

és rabszállító gépkocsi fogadása  
az iskolánál

Történetek a Zöldligetből

A technika tananyagban is szereplő 
közúti gépjárművek felépítésének és 
működésének megismerése céljából 

2015. március 27-én a 7. osztályos tanulók 
a velencei mentőállomásra látogattak, ahol 
a település legújabb, Mercedes típusú men-
tőautóját ismerhették meg, az Országos Men-
tőszolgálat velencei munkatársainak közre-
működésével.

Ezt követően, 2015. április 10-én egy 
rabszállító IFA gépjármű érkezett az Anna-
ma jo ri Kft. jóvoltából, amit egy-egy tanóra 
erejéig szintén birtokba vehettek a hete-
dikesek. Utóbbi jármű érdekessége, hogy  
28 esztendős korával az ország legidősebb, 
még szolgálatban lévő rabszállítója, ki tudja, 
hogy hány leendő 7. osztályos tanulónak lesz 
még lehetősége megismerkedni az autóval, 
nyugdíjazása előtt.

Mindkét programot nagy érdeklődés fo-
gadta a gyermekek részéről, akik így nem 
csak a járműveket ismerhették meg, hanem 
közelebb került hozzájuk két tiszteletre méltó 
hivatás is. Ezúton is szeretném kifejezni há-
lás köszönetemet Laczkó Lóránt és Muharos  
Attila parancsnok uraknak, akik segítsége 
nélkül ez a két program nem jöhetett volna 
létre, valamint az iskola vezetésének és a ked-
ves kollégáknak, a támogatásért.

Lorászkó Balázs

Sakk hírek

www.zoldliget.hu

A diákolimpia országos bajnokság 9 év alatti 
lány csoportban Vicze Kata (3.b)  kilenc 
játszmából 8 ponttal országos bajnoki címet 
ért el: a két napos finálé során 28 versenyző 
közül végzett az élen. 

Nővére, Zsófia (4. b) korosztályában az 
ötödik helyet szerezte meg.  

A Fejér-megyei selejtezőről mindketten 
100%-os eredménnyel jutottak be a Miskol-
con rendezett országos döntőbe. A sakkjá-
tékot intenzív formában a Velencei Baptista 
Sakkiskolában gyakorolják, edzőik Bátai Ibo-
lya, Taskovits István FIDE-, és Molnár Béla 
nemzetközi mesterek. 
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Tudósítónk a Zöldligetből: Nagy Edit

A diákolimpia országos bajnokság 9 év 
alatti amatőr lány csoportban Vicze 
Kata, a Zöldliget Velencei Baptista 

Iskola tanulója kilenc játszmából 8 ponttal 
országos bajnoki címet ért el. Kata a Miskol-
con rendezett országos döntőbe a Fejér me-
gyei selejtezőről 100%-os eredménnyel jutott 
be. A két napos finálé során 28 versenyző kö-
zül végzett az élen. 

A történet a tavalyi nyár elején egy  
email-el indult.

„Tisztelt Molnár Béla!
Interneten találtam rá nyári sakktáborára, 

ami felkeltette érdeklődésünket. Mindkét kislá-
nyom ( Zsófia 10, Kata 8 éves) versenyszerűen 
sakkozik az ausztriai Ranshofen sakk-klub-
ban.  Érdeklődnék, hogy van-e még lehetőség, 
hogy részt vegyenek a júliusi táborban Alsóná-
nán? …Vicze Csaba 2014.06.14.”

Így kezdődött! Majd a folytatásban nem is 

egy, mindjárt két sakktábor lett a hazai nyelv-
tanulás, időtöltés, székesfehérvári nagyszülő 
látogatásból. 

A második táborra pedig augusztusban 
sorsszerűen a későbbi iskolájukban, a Velen-
cei Zöldliget Baptista suliban került sor. A 
„sakkvírus” közben lassan megfertőzte a csa-
lád hazatérő tagjait és megszületett a döntés: 
sakk és Magyarország, és Velence. És még sok 
minden más, ami egy ilyen döntéssel együtt 
jár: új iskola, új közösség, új tanárok és nem 
utolsó sorban édesapából  „hétvégi” apuka 
lett, hiszen ő továbbra is Ausztriában dolgozik.

Az a levél pedig megszületett, és az ártat-
lan nyári vakációzásból a család életét fel-
forgató döntések láncolata indult el, amihez 
nem kevés bátorság, hit és talán némi fana-
tizmus is kellett. Szülőkben, gyerekekben, 
edzőkben és nem utolsó sorban a támogató-
ban. Csapatmunka, bizalom, hit. És rengeteg 
segítség, sok felől, néha csak apró dolgok, 
apró fontos kis fogaskerekek, amelyek segí-

A sakk hozta haza őket
Egy országos bajnoki cím margójára

tenek, hogy a lendület ne vesszen el. Iskola, 
tantestület, társak, mindaz a környezet, ami 
körülvesz. Mindannyian részei a fejlődésnek. 

Aztán van az a bizonyos kudarc, amikor 
veszik a lendület, ami persze elkerülhetetlen, 
de ami próbára teszi a bizalmat mindenben 
és mindenkiben. A kitartás a nehéz időkben, 
amikor az álmok egy pillanatra eltűnni látsza-
nak. A hit próbája. „A sakk nem olyan mint 
az élet, a sakk maga az élet!” (Bobby Fischer) 

A Vicze-család tehát elindult ezen az úton, 
a Baptista Szeretetszolgálat pedig a Velencei 
Baptista Sakkiskolán keresztül olyan feltéte-
leket biztosít a tehetséges gyerekek számára, 
ami esélyt ad a további sikerekhez. 

A lányok pedig tehetségesek, nem csak a 
sakkban, de a sok edzés, versenyzés ellenére 
kiválóan tanulnak és az idegen nyelvek elsa-
játítása mellett édesapjuk kedvenc sportágát, 
a teniszt is heti rendszerességgel gyakorolják. 

Ez az országos bajnoki cím fontos lépcső-
fok és biztató visszajelzés az elvégzett edzés-
munkáról, jövőről, reményekről. A sakk 
hozta haza őket, és reméljük, most már ma-
radnak is! 

Molnár Béla 

Kiemelkedően szereplő és a díjátadóra is meghívott tanulóink:
3. osztályból Reichart Emőke I. helyezést ért el.
3. osztályból Ádám László II. helyezést ért el.
4. osztályból Hérics Zsombor III. helyezést ért el.
8. osztályból Ratkovics Flóra I. helyezést ért el.

További eredményeink:
5. osztályban Bereczky Bulcsú Norbert 5. helyezett, 
6. osztályban Csere Zsanett 4. helyezett, 
7. osztályban Papp Eszter 6. helyezett lett.
Gratulálunk az elért szép eredményekhez!

A Chernel-hét kezdőprogramjaként április 11-én, pénteken került sor  
a Triáda matematika-versenyre, amelyen iskolánk tanulói szép eredményeket érték el:

Ádám László Ratkovics Flóra Márkus Zsombor
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Hit-Élet

A választott nép fiai évről évre megün-
neplik a pusztában Istennel kötött 
szövetséget.  Majdhogynem 2000 

évvel ezelőtt azonban Jeruzsálemben történt 
még valami. Néhányan, amikor ünnepelni 
mentek, különös természeti jelenséget véltek 
felfedezni: a nagy szélzúgás mellett más ér-
dekes dolgot is átélhettek. Egy egyszerű kül-
sejű ember beszélni kezdet, és egy elítéltről 
beszélt, aki miután meghalt, elmondása sze-
rint feltámadt, majd 40 napig megjelent kü-
lönféle embernek, ki maga is tanúsítja, hogy 
él az a személy. Az egész történésben talán 
az keltette a legnagyobb döbbenetet, hogy a 
felszólaló ugyan tolmács nélkül beszélt, de 
amit mondott, azt a hallgatóság mind saját 
nyelvén hallhatta, noha sok felől érkeztek az 
ünnepre.

A katolikus egyház ezt a Pünkösdöt, mint 
születése napját ünnepli, mert ekkor na-
gyon sokan keresztelkedtek meg, ami által 
megalakult az egyház. Ennek az egyháznak 
a vezetői elmondták, hogy aznap ők maguk 
is különös élményeket élhettek át. Imára 
gyűltek össze, amikor hallották a szélzú-
gást, és azt tapasztalták, egymás fején vala-
mi lángnyelv-féle van. Eszükbe jutott, hogy 
mesterük, Jézus, korábban említette azt, 
hogy miután ő eltávozik, majd elküld maga 
helyett valakit. Nem csak ezek, hanem sok 

Pünkösd

más egyéb dolog, amit Ő mondott, eszükbe 
jutott ezen a napon és úgy érezték, hogy nem 
tarthatják magukban, hanem szólniuk kell a 
közben összegyűlt tömeghez. Volt, aki úgy 
vélte, hogy biztos sok bort ittak, és ezért vi-
selkednek ilyen különösen. 

Az egyház születése óta évről évre megün-
nepli Pünkösd ünnepét, de már az új tarta-
lommal: hogy a Jézus által megígért Szent-
lélek, (néhány egyházban Szent Szellemként 
említve) ekkor töltötte el a benne hívőket. 
Ahogy egy ember évről évre megünnepli a 
maga születésnapját, úgy ünnepli a katolikus 
egyház is a maga születésnapját.  A Pünkösd 
mellett van a katolikus egyházban egy másik 
ünnep is, ami ehhez a naphoz köthető. Ami-
kor a püspök (mint apostolutód) kiszolgál-
ja a bérmálás szentségét, a bérmálandókra 
ugyanúgy rászáll a Szentlélek, mint az apos-
tolokra, azon a napon. Május 3-án Velencén 

a Szentlélek ajándékában részesülhettek a 
jelöltek. Sem szélzúgás, sem lángnyelv, de 
még csak nyelvek adománya, illetve más első 
pünkösdi jel nem volt tapasztalható. Tud-
nunk kell, hogy ezek a külső jelek inkább az 
első Pünkösd idején voltak fontosak, napja-
inkban sokkal fontosabb, hogy a Lélek által 
mindenki megtalálja helyét az egyházban és 
a társadalomban, ezért e szentséget a nagyko-
rúsítás szentségeként is említik. Nagy öröm 
volt számunkra, hogy 2008 után idén újra 
sor kerülhetett Velencén a bérmálásra, és a 
velenceiek mellett a környék más települé-
seiről is érkeztek bérmálandók. A bérmálás 
szentsége többnyire egy szentmise keretén 
belül van, ahol a püspök (e szentséget csak 
püspök szolgáltatja ki, nagy szükség esetében 
az ő megbízásában egy másik pap) krizmával 
(megszentelt olajjal) megkenni a bérmálan-
dókat e szöveg kíséretében: N. vedd a szent-
lélek ajándékának jelét.

A katolikus egyházban jelenlévő un. kariz-
matikusak a bérmálásban megkapott Szent-
lélek által „messzebb merészkednek” és a 
Szentlélek által sugallt szolgálatot igyekeznek 
jobban kibontani és megélni. Ez olykor má-
sok számára furcsának is tűnhet, ha pl. a pró-
fétálás, nyelvek, vagy gyógyítás adományára 
gondolunk.

Akárhogy is legyen, egyet nem vitatha-
tunk: a Lélek jelen van az egyházban, ha nem 
így lenne, fennállna annyi „emberi” vonás 
mellett 2000 éve?
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A trianoni békediktátum aláírásának 
immár 95 esztendeje. A magyarság-
nak ez a sebe ma is vérzik, elevenen 

lüktet… Június negyedike a Magyar Gol-
gota, a magyarság keresztre feszítésének a 
napja. Nem az ünnep, hanem a gyász napja 
ez. Még, ha a gyász fájdalma az évtizedek 
alatt tompult is, de nem felejthetünk! Emlé-
kezünk, s emlékezzünk, mert ez jogunk és kö-
telességünk. S tesszük ezt a gyász jogával, az 
áldozat jogán. Hisz Isten Igéje is kötelez ben-
nünket erre: „EMLÉKEZZÉL MEG URAM, 
MI ESETT MEG RAJTUNK! – olvassuk Jere-
miás Siralmaiban. (5:1) 

Emlékeznünk kell, szólnunk és kiáltanunk, 
mert az elmúlt évtizedekben, a kommunista 
amnézia agitátorai a kollektív magyar tu-
datból kiirtották Trianon, s a Trianon előtti 
ezer éves Nagy-Magyarország emlékét. Hol-
ott Trianon tragikus és végzetes hatásához és 
következményeihez képest még a tatárjárás, 
vagy Mohács is gyermekded dolognak tűnik. 
De a „béke és barátság”, illetve a „szocialista 
internacionalizmus” jegyében, a békekölcsö-
nös és békegalambos korban nem lehetett az 
igazságról szólni, nem lehetett a magyarság e 
végzetes tragédiájára, s mondjuk ki őszintén: 
Magyarország győztes nagyhatalmak általi tu-
datos kivégzésére emlékezni.   

Emlékezzünk, mert tudathasadásos álla-
potban, meghasonlott történelmi tudattal, 
a múlttal való szembenézés nélkül nem 
remélhetünk szebb jövőt, s nemzeti fele-
melkedést! A gyógyulás előfeltétele a helyes 
diagnózis. „Vétkesek közt cinkos, aki néma” 
– mondja Babits Mihály. „Növeli, ki elfedi a 
bajt” – írja Illyés Gyula. 

Manapság a közéletben is szembeállítják 
az értelmet és az érzelmet. Nem ragadhat-
nak el bennünket az érzelmeink, de ennél 
fontosabb, hogy Krisztus szerelme és népünk 
szeretete nélkül nem lehet jól a nemzetet, a 
hazát szolgálni. 

– Az érzelem nélküli, hideg, szenvtelen ra-
cionalitás tévútra visz, a magyar Sion népét 
pedig kiszolgáltatja a félelemnek és a hazug-
ságnak – vallja Tőkés László. 

Senki ne várja tőlünk tehát, hogy a tria-
noni békediktátumra,1920. június 4-re ér-
zelmek nélkül emlékezzünk... Jogunk van a 

gyász könnyeihez, jogunk van visszanézni, 
s emlékezni, hogy aztán reménnyel nézhes-
sünk a jövőbe. „Egyetlen nemzet sem vár-
hatja el tőlünk, hogy nemzeti tragédiánkat, 
kivégzésünket bűnös irredentizmusként él-
jük át!” – írja Tőkés László. Annál is inkább, 
hisz köztudott, hogy Versailles és Tria non 
nem csupán a második világháború kirob-
bantásában játszott alapvető szerepet, de a 
Szovjetunió és a Közép-kelet európai kom-
munista rendszerek bukása után a feléledő 
súlyos nemzetiségi-kisebbségi konfliktusok-
ban, háborúkban is. „Trianon története” még 
mindig nem ért véget, s ha Európa nem törő-
dik vele, könnyen újabb nemzeti és nemzet-
közi tragédiák okozójává válhat. 

Ravasz László egykori nagy református 
püspökünk „A magyar bánat” című kis írásá-
ban a következőt írja: „Ha testünk nem érezne 
fájdalmat, belesétálnánk a halál tüzes kemen-
céjébe... De mivel fáj és éget, sorsunk tüzes 
kemencéjébe, mást, jobbat, különbet akarunk. 
A magyar fájdalom: életösztönünk riadója! 
A magyar bánat nem lemondó!....” Ezt írja 
Ravasz László, és talán ennek is tudható be, 
hogy a közép-európai nemzetek közül Ma-
gyarországot az elsők között fogadta vissza 
Európa...  S eljön az az idő is, amikor Európa 
igazságot szolgáltat a megcsonkított, kereszt-
re feszített magyarságnak. Sokan mondják 
félszegen, avagy indulattal: – minek bolygat-
ni Trianont, csak kárunk származik belőle… 
E kishitű vélekedés ellen több érvet is fel le-
het sorolni, de most csak egyet említek: nincs 
olyan békeszerződés, amely örök időkre szól-
na! Befejezésül Deák Ferencet szeretném 
idézni, az 1861. évi második föliratában írja 
ezt Deák: „Lehet, hogy nehéz idők következ-
nek ismét hazánkra, de a megszegett polgári 
kötelesség árán azokat megváltanunk nem 
szabad. Az ország alkotmányos szabadsága 
nem olyan sajátunk, melyről szabadon rendel-
kezhetnénk. Hitünkre bízta a nemzet annak 
hű megőrzését, és mi felelősek vagyunk a haza 
és önlelkiismeretünk előtt. Ha tűrni kell, tűrni 
fog a nemzet, hogy megmentse az utókornak 
azon alkotmányos szabadságot, melyet őseitől 
örökölt. Tűrni fog csüggedés nélkül, mint ősei-
től tűrtek és szenvedtek, hogy megvédhessék az 
ország jogait. Mert amit erő és hatalom elvesz, 

azt idő és kedvező szerencse ismét visszahoz-
hatják. De miről a nemzet félve a szenvedések-
től önmaga lemondott, annak visszaszerzése 
mindig nehéz és mindig kétséges. Tűrni fog 
a nemzet, remélve a szebb jövendőt, és bízva 
ügyének igazságában, mert ezt tesszük ma is.” 

A ránk kényszerített békediktátum meg-
semmisítette a történelmi Magyarország 
több mint ezeréves területi integritását. Ha-
zánk területének több mint kétharmadát, la-
kosságának csaknem kétharmadát vette el tő-
lünk. Ennél nagyobb gonosztettet, kollektív 
galádságot keveset ismer a világtörténelem. 
E békediktátum célja – Benesék óhajának 
megfelelően – Nagy-Magyarország szétdara-
bolása volt, a létrehozandó új államalakulatok 
érdekében. Becstelen következetlensége abból 
is látszik, hogy az Osztrák - Magyar Monar-
chia vezető hatalma, a háborút kirobbantó, 
vesztes Ausztria is kapott testünkből egy jó-
kora darabot. 

Lökkös János „Trianon számokban” című, a 
Püski Kiadónál nemrég megjelent könyvéből 
emlékeztetek arra, hogy 31 törvényhatósági 
jogú városunkból 20-at csatoltak el, a 125 
rendezett tanácsú városunkból 93-at; 12.943 
községünkből csak 3413 maradt nálunk. 

A francia Henri Pozzi előrelátó megfo-
galmazásában az első világháború győztesei 
előkészítették a háború visszatérését. Így tör-
tént, tudjuk. Ugyanezt vallotta - még az újabb 
világégés előtt - a magyarságot megkövető, s 
a Trianont elítélő Lloyd George volt angol mi-
niszterelnök, a magyarokért annyit harcoló 
lord Rothermere volt miniszter, angol főne-
mes, Fredrik Böök svéd író, lundi egyetemi 
tanár stb. De még Pozzi sem láthatta előre, 
hogy a második világháborút követően, egy 
új békediktátum – ugyancsak Párizs környé-
kén – újabb trianoni döntéseket hoz Magyar-
ország ellen. S nem láthatta azt sem, hogy, 
amikor a trianoni államkreatúrák a XX. 
század vége előtt szétesnek, nem jut eszébe a 
vétkes nagyhatalmaknak, hogy a brutálisan 
szétdarabolt Magyarországnak valamikép-
pen igazságot szolgáltassanak…

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

„Justice for Hungary – Igazságot Magyarországnak!”

Trianon 95. évfordulójára (1920 - 2015. június 4.)
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Belépők az EFOTT-ra
HETIJEGY:

2015. április 13-tól június 30-ig: 17.990 Ft 
2015. július 1-től július 13-ig: 20.990 Ft
Helyszínen: 21.000 Ft
 Az AKCIÓS DIÁK HETIJEGY ár érvényes diá-
kigazolvánnyal 2015. április 15. és június 30. 
között: 15.490 Ft
 

HÉTVÉGI JEGY:
(Érvényes: péntek-szombati napra)
2015. június 30-ig: 10.490 Ft
2015. július 1-től július 13-ig: 11.990 Ft
Helyszínen: 12.000 Ft

NAPIJEGY:
Nyitónapra (Július 14.): 3.490 Ft június 30-ig, 
a helyszínen 4.000 Ft
Szer dától-szombatig (1-4. nap) 2015. június 
30-ig: 5.990 Ft
2015. július 1-től július 13-ig: 6.990 Ft
Helyszínen: 7.000 Ft
  

Kedvezményes jegyek:
Az AKCIÓS DIÁK HETIJEGY ár érvényes diák-
igazolvánnyal 2015. április 15. és június 30. 
között: 15.490 Ft
A HÁZIGAZDA NAPIJEGY velencei lakosok-
nak (Velencei lakosnak számít az a személy, 
aki az alábbi településekre szóló lakcímkár-
tyával rendelkezik: Velence, Kápolnásnyék, 
Pázmánd, Sukoró, Nadap, Gárdony, Pákozd) 
vagy érvényes Óbudai Egyetemes diákigazol-
vánnyal rendelkezőknek: 5.000 Ft
A HÁZIGAZDA HETIJEGY ár velencei lakcím-
kártyával vagy érvényes Óbudai Egyetemes 
diákigazolvánnyal 2015. június 30-ig: 12.990 Ft

Az egynyári virágok ültetésével folytatódott városunk  
közterületeinek szépítése május 9-én.



Július 25-én, szombaton este 20.30 – kor  
az Éless-Szín előadásában:  

,,Nem válok el!”  - vígjáték 3 felvonásban, 4 képben 

Velencei Nyári Zenés Színház
(eredeti helyszínén, a Wenckheim kastély mellett)

Augusztus 1-én, szombaton 20.30-kor a  Magyarock  
Dalszínház előadása: Presser – Horváth – Sztevanovity:  
A padlás (félig mese, félig musical 9-99 éves korig)

Augusztus 7-én, pénteken 20.30-kor  
a Gergely Theater előadása:

Paprikás csirke, avagy stex és New York 
 (zenés vígjáték 2 részben)

Augusztus 15-én, szombaton 20.30-kor  
a Hadart Színház előadásában: Apácák (musical)

Civilház - órarend Velence, Fő u. 64.  Varjas Ilona 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 30/537-4865

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 gyerekeknek 

16.00-17.00
Horgolt ékszerek készítése 
gyerekeknek 16.00-17.00 Patchwork 16.00-17.00

Foltvarrás tanfolyam  
felnőtteknek 17.30-19.30 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
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VELENCEI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET - SZAKRENDELŐI BEOSZTÁS
SZAKRENDELÉS HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

BELGYÓGYÁSZAT

Általános belgyógyászat
DR. ZAKAR GÁBOR 

13:00-16:00  
(NEFROLÓGIA)

DR. NÉMETH ATTILA
8:00-12:00

DR. KALMÁR JÓZSEF  
08:00-12:00

Gasztroenterológia
DR. GAJDÁN LÁSZLÓ 

16:00-20:00 
(HEPATOLÓGIA)

Endokrinológia, any-
agcsere és  
diabetológia

DR. NÉMETH CSILLA  
08:00-12:00 

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

VÁNDOR ANITA 
15:30-18:30

SEBÉSZET

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

DR JUHÁSZ LAJOS               
14:00-19:00

DR. JASKÓ RÓBERT       
08:30-12:30

Általános sebészet 
Proktológia

DR. JACHYMCZYK 
GYÖRGY          

16:00-20:00
Általános sebészet 
Gyermeksebészet

DR. KERKUSKA LÁSZLÓ
 08:00-12:00

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

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

 

NŐGYÓGYÁSZAT-
TERHESGONDOZÁS

DR. GYURANETZ MIKLÓS 
14.00-19.00  

DR. OROSZ GÁBOR
09:00-13:00                 

DR. NAGY LÁSZLÓ 
13:00-18:00

DR. NAGY LÁSZLÓ 
08:00-13:00 

(átmenetileg szünetel)

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT
Csecsemő- és gyermek-
kardiológia

DR. MAYER GIZELLA 
15:30-20:00

Gyermek- 
tüdőgyógyászat

(átmenetileg 
szünetel)

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

               
FÜL-ORR-GÉGE-
GYÓGYÁSZAT

DR. HORVÁTH ZOLTÁN       
15:00-19:00

DR. KERESZTESI MÁRK            
15:00-19:00

DR. KOSZTI CSABA             
8:00-12:00

SZEMÉSZET DR. LÁNG JUDIT 
10:00-16:00

DR. NYIRATI ADRIENN 
11:00-15:00

DR. LÁNG JUDIT
09:00-12:00

BŐRGYÓGYÁSZAT ÉS 
NEMIBETEG ELLÁTÁS

DR HERNÁDI MÁRIA 
 14:00-20:00

DR HERNÁDI MÁRIA 
08:00-16:00

NEUROLÓGIA DR LENCSÉS TAMÁS 
 08:00- 12:00

DR. RÓNAI LÁSZLÓ 
08:00-12:00

ORTOPÉDIA
DR. HORVÁTH  

SZABOLCS 
08:00-14:00

DR. HORVÁTH  
SZABOLCS 
14:00-20:00

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

DR. RÁCZ LAJOS 
15:00-19:00

REUMATOLÓGIA DR. VÉGH DÓRA 
13.00-19:00

DR. VÉGH DÓRA 
08:00-13:00

DR. VÉGH DÓRA 
08:00-13:00

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

DR. SERKI MÁRTA         
15:00-19:00

TÜDŐGYÓGYÁSZAT
DR LUPKOVICS 

GERGELY     
15:00-20:00

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

DR. KIRÁLY ANNA            
08:00-13:00 

DR. KIRÁLY ANNA 
08:00-14:00
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SZAKRENDELÉS HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

FIZIOTERÁPIA ÉS GYÓGYTORNA

Gyógytorna KÖRÖMI ANIKÓ 
07:00-12:00

KÖRÖMI ANIKÓ 
13:00-18:00

KÖRÖMI ANIKÓ 
07:00-12:00

KÖRÖMI ANIKÓ 
13:00-18:00

KÖRÖMI ANIKÓ 
07:00-11:00

Fizioterápia
VICZAINÉ BERKEI 

KATALIN 
07:00-15:00

VICZAINÉ BERKEI 
KATALIN 

12:00-18:00

VICZAINÉ BERKEI 
KATALIN 

07:00-13:00

VICZAINÉ BERKEI 
KATALIN 

07:00-13:00

VICZAINÉ BERKEI 
KATALIN 

07:00-13:00

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

RÖNTGEN- 
DIAGNOSZTIKA

DR TURA TÍMEA 
17:00-18:00

HANCZIK CSABA 
09:00-15:00

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

DR TURA TÍMEA  
14:00-18:00 

HANCZIK CSABA 
08:00-12:00

ULTRAHANG DR. TURA TÍMEA 
08:00-17:00

DR. KÖVY KATALIN          
16:00-20:00

Dr. SZÉKELY MIKLÓS         
08:00-13:00

DR TURA TÍMEA  
08:00-14:00

         
MAGÁNRENDELÉS

FOGLALKOZÁS-
EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÁS

DR.CZIKAJLÓ GYULA          
14:00-16:00 

(szervezés alatt)

DR. CZIKAJLÓ GYULA 
08:00-10:00

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

NŐGYÓGYÁSZAT

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

DR: HORVÁTH ENDRE          
16:00-18:30

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

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

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

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

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

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

kúrában részesült betegek számára is kérhetőek.

Beutaló köteles szakrendelések

Nem beutaló köteles szakrendelések

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

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

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

– Urológia 
– Szemészet
– Pszichiátria 
– Sebészet

Bontott 
cserépkályhák, 

téglakályhák 
eladók. 

20 499 3974 
Zsadányi Tamás

A szakrendelő jelzése szerint néhány  rendelés ideje  
a közeli jövőben módosulni fog, kérjük, érdeklődjenek  

az elérhetőségeken
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HÁZIORVOSI RENDELÉS:

Angelika Családorvosi KKT (Tópart utca 34.)
dr. Sirák András szakorvos 
Tel.: 22/472-242, 22/598-149
angelika@t-online.hu
Rendelési idő:
hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8.00 -12.00,
kedd: 13.00 -17.00 óra között

Sinkovics Szolgáltató Bt. (Balatoni u. 65.)
dr. Sinkovics Péter 
Tel.:  22/471-231
Rendelési idő:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8.00 -12.00,
szerda:13.00 -17.00 óra között

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

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

Velencei Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet 
épületében (Balatoni ú. 65.) Tel.: 22/311-104

hétköznap: 17.00 órától másnap reggel 7.00-ig,
munkaszüneti napokon: 0.00-24.00 folyamatosan.

FOGÁSZAT:

Feketéné dr. Demeter Szilvia  (Balatoni u.65.)             
20/970-4826
Rendelési idő:
hétfő: 7.00 -13.00, kedd: 11.00-17.00, 
szerda:14.00 -18.00,
csütörtök: 7.00 -13.00, péntek: 7.00 -13.00

dr. Szegedi József  (Fő u. 2. ) 
Tel.: 30/836-5895
Rendelési idő:
hétfő, csütörtök: 13.00-20.00
szerda: 8.00-17.00 (8.00-12.00 iskolafogászat)

GYERMEKORVOSI RENDELÉS: (Balatoni u. 65.)

Dr. Oszvald Éva 
Tel.: 22/472-156, 20/956-5551
Rendelési idő:
hétfő:  tanácsadás: 10.00 -11.00, rendelés: 13.00 -16.00
kedd: 12.00 -14.00, szerda: 13.00 -16.00
csütörtök:  tanácsadás: 8.00-9.00, rendelés: 10.00 -12.00
péntek: 9.00 -12.00

A tavalyi év végén kezdtük meg aktív működésünket, rászoruló 
családjainknak rengeteg ruha-adományt juttatunk el. Jótékonysági 
börzét rendeztünk a Mikulás ünnepség megrendezése céljából, és a 
karácsonyi bőséges élelmiszercsomagokért is, ezúton is szeretnénk 
megköszönni mindenkinek, aki segített az ünnepet szebbé varázsol-
nunk 170 gyereknek és 50 családnak. A tél folyamán közel 50 kocsi 
tűzifát tudtunk kihordani. Húsvéti „Nyuszi bulink” is jól sikerült, 60 
gyermek nyuszi csomagot és 50 család élelmiszercsomagot kaphatott, 
valamint mindenkit megvendégeltünk egy tányér étellel.

Szakköröket indítottunk, összefogva a helyi kézműveseket, mű-
vészeket, akik szabadidejüket erre áldozva térítésmentesen tanítják 
gyermekeinket. Nevet is adtunk magunknak: Velencei Kézműves Al-
kotók Baráti Klubja .

Szakköreink: Hétfőn 16-tól -17 óráig - RAJZ Váradi Ildikóval (ovi-
soknak nagyszerű lehetőség az iskolai felkészülésre)

–  Szerdán 16-tól–17 óráig – HORGOLT ÉKSZEREK Bognárné 
Zsuzsa nénivel

–  Csütörtökön 16-tól–17 óráig PATCHWORK GYEREKEKNEK 
Kerékgyártó Szilviával

–  17-től–18.30 óráig HELGA GARDRÓBJA Bónus Helgával

A Velencei Nagycsaládosok  
és Rászoruló Családok Klubjának hírei

Szakköreinkre még lehet jelentkezni, érdeklődni személyesen a 
szakkör vezetőjénél a helyszínen a megadott időben, vagy a Faceboo-
kon lehet. https://www.facebook.com/velenceikezmuvesek?fref=ts

Június 1-jével beindítjuk a Velencei Asztalitenisz Klubot, melyhez 
folyamatosan lehet csatlakozni, részletekről bővebben az iskolai pla-
kátokon olvashat.

Kérdéseikkel keressenek bennünket: Fekete Zsuzsa 06 70/310-0042, 
Koszti-Szegedi Mónika 06 20/254-4949 
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Charles Belfoure: A párizsi építész
Joanna Trollope: Porcelánéletek
Márai Sándor: Amerikai délibáb
Jeanette Winterson: A szenvedély
Kate Morton: Titkok őrzője
Sarah Lark: A fehér felhő földjén
Cserna-Szabó András: Puszibolt
Christian Jacq: Champollion, az 

Egyiptomi
S. I. Watson: Amnézia
Andrew Kaplan: Homeland = Carrie 

futása
Kosztolányi Dezső: Elsüllyedt Európa
Lois Lowry: The giver
Dilly Court: A loving family
Paula Hawkins: The girl on the train
Joseph R. Garber: Cselszövés 

(Világsikerek)
John Elder Robison: Nézz a szemembe, fiam
Sinclair McKay: A Bletchley Park titkos 

élete
Fejér megyei irodalmi emlékfal: 

olvasókönyv iskolásoknak és 
felnőtteknek

Bodrogi Gyula: 80 év, 80 recept, 80 
történet

Kohut Ildikó: Bodza: a kertben, a 
konyhában és a házi patikában

Leiner Laura: Hullócsillag
Tea Stilton: A sivatag hercegnője
Pierdomenico Baccalario: A Hamvak 

kertje (Ulysses Moore; 11.)
Nagy Bandó András: A kis herceg 

visszatért
Alessandra Berello: A legédesebb álom 

(Lola, a varázscukrász; 1.)

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 :

NYÁRI SZüNET  
A KÖNYVTÁRBAN:

Felhívom a kedves olvasók figyelmét, 
hogy a könyvtár 2015. június 25-től 2015. 

július 16-ig szabadság miatt zárva lesz.
Utolsó kölcsönzési nap:  
2015. június 24. (szerda)

Nyitás napja : 2015. július 18. (szombat)

                     
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

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

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

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
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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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2011-ben az Önkéntesség Évéhez kapcsolódóan hirdette meg a válla-
latcsoport először az E.ON Tetterő elnevezésű pályázatot, melyet az-
óta is évente kétszer kiírnak munkatársaik számára. A pályázók olyan 
szociális és közösségi célokat szolgáló kezdeményezéssel nevezhetnek, 
melyek önkéntes munkán alapulnak. E pályázatban kapott támogatást 
az a kezdeményezés, melynek keretében az E.ON 50 elosztószekrényét 
veszik körbe virágágyásokkal az E.ON önkénesek Székesfehérváron, 
Velencén és Móron. 

A Székesfehérvári régió területén legalább 5, de volt olyan év is, 
hogy 25 db 0,4 kV-os elosztószekrény esett áldozatául az autós közle-
kedésnek – erre kínál megoldást az önkéntes munkán alapuló, a villa-
mosenergia-ellátás zavartalanságát célzó, egyúttal a településképet is 
javító új kezdeményezés. Az E.ON székesfehérvári munkatársának öt-
lete alapján az elosztószekrények köré terméskövekkel magasított, és 
jól láthatóvá tett virágágyások épülnek. A magasított virágágyás sze-
repe nem csak a mechanikai védelem, az újonnan telepített növényzet 
egyúttal üde színfoltja is lesz a településeknek. Az ágyásokba rózsa és 
levendula kerül, melyeket helyi kertészetből szereztek be. 

„Vannak területek, ahol előre lehet tudni, hogy egy szombat este 
melyik szekrényeket törik össze a figyelmetlen autósok. Most ezekkel 
az ágyásokkal szeretnénk megvédeni a berendezéseket, még inkább 
láthatóvá téve őket. Körbevesszük őket a „virágágyás védművekkel.”– 
foglalja össze az elképzelés lényegét az ötletgazda E.ON-os. 

A kezdeményezés megvalósítása során újabb önkéntesek is csat-
lakoztak a kezdeti E.ON csapat mellé. A TÓ-VILL Bt. önkénteseivel 
egészült ki a tucatnyi E.ON önkénes csapata, a székesfehérvári város-
gondnokság a föld és a virágok szállítását vállalta, Móron pedig az ön-
kormányzat is részt vállalt a szükséges anyagok beszerzésében, annak 

Önkéntes munkában az E.ON munkatársai

Kivirágoznak a villamos elosztószekrények

Idén áprilisban az E.ON Tetterő pályázat nyertes 
projektjének keretében önkéntes munkában 
telepítenek nem csak hasznos,  
de szemet gyönyörködtető „védműveket” 
Székesfehérváron, Velencén és Móron az E.ON 
munkatársai. 

érdekében, hogy minél több virágágyás készülhessen el az önkéntesek 
keze nyomán.

A települések látképe mostantól ennyivel is gazdagabb és színesebb, 
az E.ON elosztószekrényei pedig az önkéntesek munkája nyomán re-
mélhetőleg kevesebb kárt szenvednek majd el a jövőben – zavartalan 
áramszolgáltatást és virágosabb környezetet teremtve a település lakói 
számára.

EON Hungária Zrt.  Vállalati Kommunikáció

HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2481 Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288, fax: 22/589-157

E-mail: human01@freemail.hu
Honlap: www.human01.eoldal.hu

Intézményvezető: Török Ágnes
Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00-16.00, szerda: 8.00-16.00
csütörtök: 8.00-16.00, péntek: 8.00-13.00

ZöldsÉg-gyümölcs 
RefoRm ÉlelmisZeRek

Nyitva: Hétfőtől - péntekig 8.00-17.00
Szombat-vasárnap 8.00-12.00

Herbaházas termékek paleosoknak, ételallergiásoknak
Gyógyteák, különleges fűszerek, kókuszolaj,  

magliszt, gluténmentes termékek,  
növényi tej és tejszín, szaktanácsadással.

06 70/933-0446
csepzsuzsi@gmail.com

Baran László
Velence, Tópart u.1.

Éttermeknek  

árukiszállítás.

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  
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Polgármesteri Hivatal

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

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

IGAZGATÁSI OSZTÁLY:
Szelei Andrea aljegyző 589-418
Balogh Erika személyzeti ügyek 589-425  
Heinczné Horváth Edina  589-412  
személyzeti ügyek
Böhm Brigitta  589-408 
települési támogatás, rendszeres  
gyermekvédelmi kedvezmény,  
óvodáztatási támogatás,  
térítési díj átvállalása,  
Bursa Hungarica ösztöndíj 
Máthay Erzsébet  589-417  
anyakönyvezés, állampolgársági ügyek, 
hagyatéki ügyintézés, lakcímbejelentés
Kőváriné Zsovák Nóra 589-400  
iktató, kereskedelmi igazgatás, 
telepengedélyezés, szálláshelyek,  
talált tárgyak

MűSZAKI CSOPORT:
Csiszár Balázs  589-406

építésügyi szolgáltatási pont, rendezési 

terv, beruházási ügyek

Bokor Andrea  589-401

építésügyi szolgáltatási pont, zaj- és 

rezgésvédelemi ügyek, rendezési terv, 

vagyongazdálkodási ügyek

Törjék Zoltán  589-405

vízelvezetés, vízjogi,tűzgyújtási 

engedélyek, út-és közmű építési ügyek, 

közterület használati engedélyek

PÉNZÜGYI OSZTÁLY:
Filler Erna  osztályvezető 589-414

Karaniczné Fodor Éva  589-415

könyvelés, hirdetések

Csíkmérő Enricóné könyvelés 589-411

Egri Andorné 589-411  

könyvelés, bérleti díjak

Mészárosné Molnár Krisztina 589-423

pénztár

ADÓ CSOPORT:
Kovács Jánosné 589-413

gépjárműadó, építményadó,  

adókönyvelés

Szendreiné Zakály Márta 589-409
iparűzési adó, talajterhelési díj, 
telekadó, adóigazolás, tartózkodás utáni 
idegenforgalmi adó

KÖZTERÜLET FELÜGYELET:
Ablonczi Ernő 589-422

ÜGYFÉLFOGADÁS 
Koszti András polgármester: 
csak előjegyzéssel az 589-416 vagy   
589-402 telefonszámon

dr. Korossy Csaba  jegyző:
szerda 08.00-12.00

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

Pénztár nyitva tartása: 
hétfő       10.00-12.00
szerda       9.00-12.00
   13.00-15.00
péntek        9.00-12.00

Sürgős esetben, munkaidőben, 
félfogadási időn kívül is a lakosok 
rendelkezésére állunk. 

Eboltás Velencén 
2015. június 5-én (pénteken) a Tűzoltószertárnál délelőtt 
11.00-13.00 óra között, valamint Újtelepen a Platán 
vendéglőnél 14.00-16.00 óra között.
Pótoltás június 10-én (szerdán) a Tűzoltószertárnál 16.00-
17.00 óra között, valamint Újtelepen a Platán vendéglőnél 
17.30-16.30 ára között.

Dr. Horváth Béla
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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

Építésztervezés 
rövid határidővel, 

jutányos áron, 
felelős műszaki vezetés,

műszaki ellenőrzés.

06 20/429-3990
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Kulcsrakész
lakásfelújítás

Épület energia tanúsítvány
Családi házak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése

Gipszkarton falak, álmennyezetek, belsőépítészet

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

 kulcsrakesz99@gmail.com

SZABÓ ZOLTÁN
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Helyi Tűzoltó Egyesület 30/631-5666
Polgárőrség 30/927-0422
(szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00-20.00)

Magán állatorvos
dr. Horváth Béla 20/311-7023    22/474-483

MOHOSZ 
Velencei-tavi Kirendeltsége 22/370-339
Sebestyén András vezető 30 /954-0731
Velencei-tavi halőr
Bozay Zsolt csoportvezető 30/512-7947

Dózsa Márta  falugazdász 70/436-2449

VHG központi iroda 22/579-185
(hulladékszállítás,  közvilágítás)

Herke Bt. 20/939-1955
(folyékony hulladék elszállítása)

DRV Zrt. Információs Pont  40/240-240
Velence, Szabolcsi u.40.
Hibabejelentés:  22/584-200
Ügyfélfogadás:  hétfő és szerda  8.00-13.00

Közérdekű telefonszámok

GYÓGYSZERTÁRAK 
Velence Gyógyszertár
(Balatoni u. 65.)  22/589-524
hétfő-péntek: 08.00-20.00
szombat: 08.00-14.00 
hétvégi ügyeleti rendszerben.

Gyógyszertár (Halász u.) 22/471-596
hétfő-péntek: 9.00-15.00 

Gyógyszertár (Iskola u.) 22/472-074
hétfő-péntek: 9.00-15.00 
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Schwarzkopf 
fodrászat

női   férfi    gyermek
Fodor Rita

06 30/651-6251

NYITVATARTÁS
hétfő, szerda, péntek:

9.00-13.00
kedd-csütörtök: 11.00-17.00

szombat bejelentkezés

Velence, Szabolcsi út 3.
www.ritahair.hu

facebook.com/ritahair.velence

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

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

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

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

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

Kóruszene Karácsonyra

Műanyag ajtó, ablak
Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, párkányok,

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.

Redőnyök, napellenzők javítása.
Szakszerű beépítés és igény szerinti 

visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

Bogár István
06 30/317-0390, 06 30/456-4186
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A 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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Fodor Rita
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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.
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visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

Bogár István
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Laval Bt.

Cseke Lajos 
okleveles épület tisztító

2045 Törökbálint, Bajcsy-Zs. út 58.
Telefon: 23/335-346, Mobil: 20/9378-992

E-mail: lavalbt@t-online.hu
www.padlotisztitas.hu

252014. november–december

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

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

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

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

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

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

Velencén a Zárt u.9. szám alatt 
60 m2-es üzlethelyiség csendesebb 

tevékenységre kiadó 
(fodrász, iroda)

Havi díj: 80 000 Ft + rezsi 
+ 3 hó kaució.

Büfé berendezések eladók.
Szigligeti Istvánné: 

06 20/942-5700

Velencei-tó
Nyelviskola  - 

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

Tanfolyami oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra, 
érettségire felkészítés

német: szaknyelvi vizsgára felkészítés is.
Honlap:  www.velencenyelv.hu

E-mail: velencenyelv@gmail.com
Telefon:  06 30/398-8515 vagy 06 22/474-570

Műanyag ajtók, ablakok

7 légkamrás profi lból

Redőnyök, szúnyoghálók, 

reluxák, szalagfüggönyök, 

párkányok gyártása,

forgalmazása, javítása

rövid határidővel. Szakszerű, 

megbízható munkavégzés. 

Ingyenes helyszíni felmérés,

szaktanácsadás. 

Igény szerint visszajavítással.

06 20/924-1267, 

06 30/456-4042  

Oravecz Csaba

Képíró József
kerékpárjavító

2475 Kápolnásnyék, 

Ady Endre u.8.

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

A turizmus – lehetőség vagy 
tehetetlenség?
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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

Csuday István
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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?
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A felújított Dégi-Kastély, az ozorai Pimpó-Várkastély 
kiállításai, látnivalói mindnyájunkat lenyűgöztek! Az 
Ozorán elköltött kiadós, ízletes ebéd után Rétimajorba 

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

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

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

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

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

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

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

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

Lukács Sándorné
klubvezető

Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub
Az esős napok után végre verőfényes napon indulhattunk kirándulni!

Antennaszerelés, villanyszerelés, riasztók, kamera- és 
videórendszerek

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

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

-Villanyszerelés és javítás, érintésvédelem

Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálat, 
dokumentáció készítése

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

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

Teljes- és részfelújítást vállalunk!
-Fürdőszoba felújítás

-Festés-mázolás
-Burkolás

-Laminált padló, szőnyegpadló,
  pvc lerakás

Minden, amit az otthonában szépítene…
Ingyenes felmérés: 

06 20/373-5472
Csuday István
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Hajgyógyászat Biofodrászat
Velence Korzó Szalonunkban

Kozmetika   Csontkovács  Masszázs

Pedikűr   Manikűr    Műköröm

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
www.biohajklinika.hu

Bejelentkezés:

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

Levendula gyógynövény szaküzlet

nyílt a Velence Korzó üzletsorán!
Nyitva: minden nap 

9.00-12.00 és 15.00-20.00

Gyógyteák, gyógyhatású termékek, vitaminok, 

gyógyászati eszközök, kényelmi papucsok, cipők

06 30/489-5502

Teljes körű víz- és 

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

-Csőtörés javítása, hibaelhárítás, ázások megszűntetése

-Vizesblokk felújítása és átalakítása tervezéssel,

anyagbeszerzéssel, burkolással is

-Épített zuhany készítése

-Zuhanytálcák és kabinok telepítése, összeszerelése

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

-Bojler vízkőtelenítése, javítás, csere

-Mosogató- és mosógépek bekötése

-Vízóra kiépítés

-Műanyag vízóraaknák telepítése

-Ivóvíz- és csatornabekötés, locsoló mérőhely

kialakítása, tervezéssel, vízművek felé teljes ügyintézéssel.

Kovács Tamás

06 / 20/426-0261

kovacsvizszer@postafi ok.hu

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

Velence Resort & Spa superior

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

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

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

Rotálás ·Favágás ·Kertépítés

Gyepszőnyegezés
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


