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„Nem kell beszélni róla sohasem,  
de mindig, mindig gondoljunk reá”

Nem kell beszélni róla sohasem, 
De mindig, mindig gondoljunk reá. 

Mert nem lehet feledni, nem, soha, 
Amíg magyar lesz és emlékezet, 
Jog és igazság, becsület, remény, 
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül, 
S magyar szív és ész tartott meg bizony. 
Egy ezer évnek vére, könnye és 
Verejtékes munkája adta meg 
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz. 

És nem lehet feledni, nem, soha, 
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony, 
Hol királyokat koronáztak egykor, 
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel, 
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha, 

Hogy a mienk volt legszebb koszorúja Európá-
nak, a Kárpátok éke, 
És mienk volt a legszebb kék szalag, 
Az Adriának gyöngyös pártadísze! 
És nem lehet feledni, nem, soha, 
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol 
Ferenczy festett, mestereknek álma 
Napfényes műveken föltündökölt, 
S egész világra árasztott derűt. 

És nem lehet feledni, nem soha, 
Hogy Váradon egy Ady énekelt, 
És holnapot hirdettek magyarok. 
És nem lehet feledni, nem, soha 
A bölcsőket és sírokat nekünk, 
Magyar bölcsőket, magyar sírokat, 
Dicsőség és gyász örök fészkeit. 
Mert ki feledné, hogy Verecke útján 
Jött e hazába a honfoglaló nép, 
És ki feledné, hogy erdélyi síkon 
Tűnt a dicsőség nem múló egébe 
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor! 
Ő egymaga a diadalmas élet, 
Út és igazság csillaga nekünk, 
Ha őt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar, 

A pokol kapuin is győzni fogsz, 
S a földön föltalálod már a mennyet! 
S tudnád feledni a szelíd Szalontát, hol 
Arany Jánost ringatá a dajka 
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, 
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső, 
Bírnád feledni Kassa szent halottját 
S lehet feledni az aradi őskert 
Tizenhárom magasztos álmodóját, 
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra

Trianon gyászos napján, magyarok, 
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, 
Rossz csillagok alatt virrasztva járók, 
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan 
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött 
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek 
Némán, csupán a szív veréseivel 
S a jövendő hitével egy nagy esküt, 
Mely az örök életre kötelez, 
A munkát és a küzdést hirdeti, 
És elvisz a boldog föltámadásra. 

Nem kell beszélni róla sohasem 
De mindig, mindig gondoljunk reá!

A nemzeti összetartozás napja” a 
2010. évi XLV. törvénybe foglalt hi-
vatalos nevén: Nemzeti Összetar-

tozás Napja– az 1920-as trianoni békeszer-
ződés aláírásának évfordulójára emlékező, 
június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyar-
országon, melyet 2010. május 31-én iktatott 
törvénybe az Országgyűlés. 

A Trianon miatt érzett nemzeti gyász 
meghatározó erejű kifejező eszköze lett 
az országzászló mozgalom, életre hívója 
Urmánczy Nándor örmény származá-
sú erdélyi politikus volt 1925-ben. Az 
országzászló mozgalom azon a felisme-
résen alapult, hogy az ugyanazon nem-
zethez tartozók összetartozása megma-
rad akkor is, ha a közösségeket határok 
választják el egymástól. A mozgalom 

országossá terebélyesedett a két világhá-
ború közt, emlékműveket, országzász-
lókat avattak, majd 1944 után a ,,felsza-
badítók” lerombolták, vagy átalakították 
őket. 1989-ben a rendszerváltással az 
emlékhelyek újjászületése is megkez-

dődött, ma már az ország, valamint a 
határainkon túli magyarlakta területek 
számos településén találkozhatunk or-
szágzászlót formázó és nemzeti összetar-
tozást jelképező emlékhelyekkel. 

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni 
békeszerződés a magyar kultúra fejlődé-
sében is fordulópontot jelentett, ugyanis 
a békediktátum következtében nemcsak 
a történelmi Magyarország, hanem a 
magyar irodalom is darabjaira szakadt. 
Ezenfelül, a vitatott döntés nyomán ki-
alakult trauma – politikai rendszertől 
függően – változó formában, de mind-
máig sokkolja a magyar irodalmat. Ju-
hász Gyula Trianon című versének sorai 
magukba sűrítik a tragikus eseményre 
való emlékezés receptjét.  (nzk)

Juhász Gyula: Trianon
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Városunk életében jelentős időszak 
vette kezdetét a nyári szezon bekö-
szöntével. Lakosaink száma a nyara-

lóházak benépesülésével jelentősen megnőtt, 
a szálláshelyek foglalásai sűrűsödnek.

A strandok forgalma a nagy melegnek kö-
szönhetően már eddig is számottevő volt, ez 
a bevételeket tekintve örvendetesnek számít, 
ám sok megoldandó problémát is felvetett. 

A Velence Korzó uniós projekt megva-
lósulásának feltételeként jelent meg a terü-
lethez tartozó parkolás díjmentessége. Ez 
a lehetőség sokak számára teszi vonzóvá 
a létesítményt, a szabad stranddal együtt. 
Azonban a járművek parkolása megoldatlan 
problémaként szállt ,,örökségül” a város je-
lenlegi vezetőire. Mint azt a következő oldal 
hírei közt olvashatják, kiemelten kezeljük ezt 
a kérdést, és a Képviselő-testület megbízást 
adott szakértőknek a parkolási rend meg-
nyugtató kialakítása érdekében. Kérjük a la-
kosság türelmét ennek rendezéséig. 

Ugyancsak jelentősen érinti lakosaink egy 
részét két utcánk átnevezése, amelyről az 5. 
oldalon olvashatnak. Tudjuk, ez valamennyi 
ott lakó polgárunk számára további ügyin-
tézési, adatmódosítási kötelezettséggel jár 
majd. A Fejér Megyei Kormányhivatal által 
megszabott határidőn belül teljesítenünk kell 
ezt a törvényben előírt kötelezettségünket, 
kérjük megértésüket és segítségüket. Július 

10-éig várjuk javaslataikat az utcák új elneve-
zésére, az új házszámtáblákat a Polgármesteri 
Hivatal igény szerint díjmentesen biztosítja 
majd az átnevezést követően. 

Mindenkit érintő kérdés a szúnyogok 
megjelenése. Szeretném megnyugtatni váro-
sunk lakosságát, hogy szakértők irányításával 
a legoptimálisabb időben végezzük el a szú-
nyoggyérítést. Ennek módjáról és idejéről  
értesítjük Önöket, kérjük, folyamatosan kö-
vessék figyelemmel városunk honlapját. 

Velence Város jegyzői hivatalában a közel-
múltban személyi változás történt. Dr. Ko rossy 
Csaba a Forster Gyula Nemzeti Örökségvé-
delmi és Vagyongazdálkodási Köz pont ban 
gazdasági vezetői, alelnöki pozícióban folytat-
ja tevékenységét, amihez a lakosok és a Kép-
viselő-testület nevében jó munkát kívánok! A 
jegyzői álláshelyre kiírt pályázatunk eredmé-
nyes volt, és 2015. június 15-től dr. Szvercsák 
Szilvia Jegyző Asszony vette át a Polgármeste-
ri Hivatal irányítását. Munkájához sok sikert 
kívánok! Következő számunkban bemutatjuk 
lakosainknak a hivatal új vezetőjét.  

Az elmúlt napokban lezárult a tanév, el-
ballagtak óvodásaink és iskolásaink. Kezdőd-
nek a nyári táborok, a helyi és a Velencére 
szervezett országos programok. Városunk 
lakosainak, az ide látogató vendégeknek jó 
pihenést, jó szórakozást kívánok!

Koszti András polgármester

Indul a nyári szezon
Kedves Velencei Polgárok!

Programajánló

július 14.–19.  
EFoTT 

július 19.  
II. Dionüszeia  Fesztivál 
(részletek a 28. oldalon)

Július 25-től  
augusztus 15-ig

Velencei nyári Zenés Esték
(részletek a 30. oldalon)

augusztus 19.-20.

Velence Város  
Születésnapja  és  

Szent István ünnepe

A XX. Királyi Napok 
Nemzetközi  

Néptáncfesztivál  
résztvevőivel 

és sok színes programmal

I.Mediterrán  
Növénykiállítás és vásár

augusztus 20-án  
Velencén is  
TűziJáTék! 

Június 18-án Koszti András polgármester nyitotta meg a Mi Velencénk Fesztivált



Velence Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2015. május 19- én 
soron kívüli testületi ülést tartott. 

A képviselők a II. számú háziorvosi praxis 
eladásával kapcsolatos napirenddel kezdték 
meg a munkát. Dr. Sinkovits Péter háziorvos 
korábban arról tájékoztatta a Képviselő-tes-
tületet, hogy a praxisát értékesíteni kívánja, 
majd jelezte, hogy megtalálta azt a szak-
mailag és emberileg alkalmas szakembert, 
akinek a praxist eladja. A Képviselő-testület 
meghallgatta Dr. Tassy Péter doktor urat, 
majd úgy határozott, hogy a doktor úrral fel-
adat-ellátási szerződét köt. 

A Képviselő-testület jóváhagyta a „Ve-
lence város közigazgatási területén lévő 
közintézmények részére közétkeztetési szol-
gáltatás nyújtása határozatlan időre szóló 
vállalkozási szerződés keretében” tárgyában 
kiírt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását, 
ill. a személyi változások miatt módosította 
a Bíráló Bizottság személyi összetételét. A 
Képviselő-testület előzetesen több alkalom-
mal tárgyalta a Velence-fürdői strandot üze-
meltető G3 Gasztro Kft. bérleti szerződését, 
jelen ülésen elfogadott döntés szerint a G3 
Gasztro Kft. bérleti díj tartozásának 50 %-át 
– az üzemeltető által végzett beruházásokra 
tekintettel – elengedi, továbbá a szerződéses 
jogviszonyt közös megegyezéssel megszünte-
ti. A Képviselő-testület felhatalmazta továb-
bá a polgármestert arra, hogy nevezett strand 
üzemeltetésére vonatkozó szerződést a Tó-
party Kft-vel kösse meg. A Képviselő-testület 
támogatta azt az előterjesztést, miszerint a 
Mérnök SGK Kft. készítsen javaslatot a par-
kolási rendszer kialakíthatóságának vizsgála-
tára és az ezzel összefüggő forgalomtechnikai 
terv elkészítésére. A Zöldliget Általános Isko-
la karbantartási, felújítási, illetve átalakítási 
munkáival kapcsolatban több döntést hozott 
a Képviselő-testület. A Testület a Liget is-
kolarész kazáncseréjéhez hozzájárult, a Zöld 
iskolarész műpadló burkolatainak cseréjé-
hez nem járult hozzá, tekintettel arra, hogy 

a fenntartó és a tulajdonos között fennálló 
Ingatlanhasználati szerződés értelmében a 
fenntartó végzi-végezteti az ingatlanok ren-
deltetésszerű használata mellett jelentkező 
karbantartási, javítási munkákat, melyek fe-
dezetét az intézmény éves költségvetése do-
logi kiadásának előirányzata keretében biz-
tosítja. A Zöld iskolarész ebédlővel történő 
bővítését forráshiány miatt nem támogatta 
a Képviselő-testület. A Képviselő-testület 
Velence város területén a 2015. évben elvég-
zendő útjavítási, kátyúzási munkákra vo-
natkozóan az UTPSZEV Kft-t választotta ki 
nyertes kivitelezőnek. 

A Képviselő-testület a GOMI Kft. szociális 
épület kapacitásnövelésére vonatkozó kérel-
mében érdemi döntést nem hozott, további 
hivatali előkészítést tartott indokoltnak. 

A Képviselő-testület elfogadta a telepü-
lésfejlesztéssel és településrendezéssel össze-
függő partnerségi egyeztetés szabályait, mely 
szabályokat alkalmazni kell a tervezés tárgyá-
tól függően a településfejlesztési koncepció, 
az integrált településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök készítése vagy 
módosítása során történő véleményezési el-
járások lefolytatásakor.

***

Velence Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2015. május 21-én 
tartotta munkaterv szerinti soros 

ülését. A két ülés közötti polgármesteri mun-
káról szóló beszámolót követően a Testület 
bizottsági ügyekben hozott döntést. A Pénz-
ügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjává 
Tímár Béla úr került megválasztásra, a Kul-
turális, Oktatási és Civilügyi Bizottság elnöke 
Szabó György képviselő úr lett. A testületi 
ülés jelentős mértékben szólt az önkormány-
zati vonatkozású társaságok, intézmények 
beszámolójáról, melynek jelentőségét a ve-
zetők személyes jelenléte is megerősített. A 
Velence Plus Kft., a VHG Kft. és a Velence 

Gyógyszertár Kft. a 2014. évi gazdálkodá-
sáról készített beszámolót, a Velencei-tavi 
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú 
Nonprofit Kft. beszámolója a 2014. évi gaz-
dálkodásról, orvos-szakmai tevékenységgel 
kapcsolatos problémák és megoldási javas-
latok tárgyában készült, a Gyermekjóléti és 
gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos tájé-
koztatás a 2014-es évről a Humán Családse-
gítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról 
adott átfogó ismereteket és adatokat. 

A Képviselő-testület korábbi döntésében 
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 
és átadásáról szóló 4/2015.(II.27.) számú ön-
kormányzati rendelete alapján pályázati fel-
hívást tett közzé a civil szervezetek részére. A 
pályázatokról a döntést a Képviselő-testület 
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
döntési javaslata szerint hozta meg. 

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kor-
mányhivataltól törvényességi felhívást ka-
pott, mivel Velencén két közterület elneve-
zése nem felel meg azon jogszabályi kívána-
lomnak, miszerint közterület nem viselheti 
olyan személy nevét, aki a XX. századi ön-
kény uralmi politikai rendszerek megalapo-
zásában, kiépítésében vagy fenntartásában 
részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan 
szervezet nevét, amely a XX. századi önké-
nyuralmi politikai rendszerre közvetlenül 
utal. A Képviselő-testület a törvényességi fel-
hívással egyetértett, felkérte a Kulturális, Ok-
tatási és Civilügyi Bizottságot, hogy az Úttörő 
utca és Felszabadulás út átnevezésére tegyen 
javaslatot oly módon, hogy előzetesen a la-
kossági véleményeket, javaslatokat beszerzi.

A Képviselő-testület módosította a Velen-
céért Közalapítvány Alapító Okiratát, majd 
tulajdonosi képviselet tárgyában hozott dön-
tést. 

A közérdekű hozzászólások végeztével a 
Testület zárt ülésen folytatta a munkát. 

Szelei Andrea 
aljegyző

A Képviselő-testület hírei
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kor-
mányhivataltól törvényességi felhívást kapott, mivel településünkön 
két közterület elnevezése nem felel meg azon jogszabályi kívána-
lomnak, miszerint közterület nem viselheti olyan személy nevét, aki 
a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, 
kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy 
olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai 
rendszerre közvetlenül utal. (Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §.) 

Tekintettel arra, hogy az Úttörő utca és a Felszabadulás út elneve-
zése fenti jogszabállyal ütközik, azok határidőben történő átneve-
zése törvényi kötelezettsége a Képviselő-testületnek. 

Mivel az intézkedés nagyon sok állampolgárt érint, a Képviselő-tes-
tület a két érintett közterület átnevezését a lakossági vélemények is-
meretében kívánja megtenni. 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, tegyen javaslatot  
az új elnevezésekre vonatkozóan! 

A javaslatokat 2015. július 10. napjáig várjuk a hivatal@velence.hu 
e-mail címen, ill. postai úton a Polgármesteri Hivatal címére. (2481 
Velence, Tópart utca 26.)

Megértésüket ezúton is köszönöm!
Koszti András polgármester

Felhívás utcáink átnevezésére

Körzeti megbízottak fogadóórái:

2015. július 9. (csütörtök) 15.00-16.00

2015. július 23. (csütörtök) 15.00-16.00

Helye: Polgármesteri Hivatal

Kocsis Katalin, rendőr zászlós

Kiss Balázs, rendőr törzsőrmester 

Képviselők fogadóórái:

Fésűs Attila július 10. 10.00 – 12.00
Juhász Gyula július 6. 08.00 – 10.00
Martinovszky József július 6.  10.00 – 12.00
Szabó Attila  július 10.  10.00 – 12.00
Szabó György július 6.  14.00 – 16.00
dr. Sirák András július 2.  15.00 – 16.00
dr. Sirák Andrásné július 2. 15.00 – 16.00
Uj Roland július 6.  10.00 – 12.00 

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

ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságot kötött:

2015. május 9-én Rideg Ferenc Balázs – Miklós Kitti
2015. május 15-én Böröndi Gábor – Horváth Katalin
2015. május 16-án Molnár József István – Láng Szilvia
2015. május 22-én Bartkó Bence – Érchegyi Dorottya
2015. május 23-án Horváth Balázs – Bakos Anita
2015. május 30-án Zseli Dávid – Mideczki Orsolya
   Pápai Attila – Knobloch Éva
Névadó ünnepség: Lönhárd Emma

Gratulálunk!
Egri Andorné, Balogh Erika, Máthay Erzsébet 

anyakönyvvezetők

A polgárőrség hírei
 
A közbiztonság fenntartása érdekében a Velencei Polgárőr Egyesület 
tagsága 604 órát áldozott szabadidejéből a májusi hónapban. A Ve-
lence Bike 3 napos kerékpárversenyen 22 fővel biztosították a rendez-
vényt, a Szent Orbán napi programon  pedig 8 fővel.

A Meseliget Óvoda családi napján 3 polgárőr volt jelen.
A K & H tókörüli kerékpáros túrán és 2 futballmérkőzésen a velen-

cei polgárőrök 5 fővel vettek részt a rend biztosításában.
 

A Velencei Polgárőr Egyesület várja új tagok 
jelentkezését!

Tájékoztató lakossági fórumról
Tisztelt Velencei Lakosok!
Tisztelettel meghívjuk Önöket a 2015. július 6. napján (hétfőn) 17.00 
órakor kezdődő Lakossági Fórumra, amelynek témája a nyári zenés 
rendezvények. Lehetőséget biztosítunk a nyári zenés rendezvényekkel 
kapcsolatos lakossági észrevételek ismertetésére, egyben az Önkor-
mányzat tájékoztatást nyújt a velencei nyári programok tekintetében. 

A helyszín: Velence, Tópart utca 52. szám alatti Wenckheim  kas-
tély házasságkötő terme. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, aki a témával kapcsolatban 
érdeklődik. Amennyiben előzetesen kérdés merül fel, azt a hivatal@
velence.hu e-mail címre szíveskedjenek elküldeni. 

Koszti András polgármester
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Velencei Híradó Tisztelettel köszöntöm a 
Velencei-tó környékiek barátját.

L. Simon László: Én köszönöm a lehető-
séget, hogy Velence város lapjában is meg-
szólalhatok. Elsősorban azért, mert ismerve 
az újságolvasási szokásokat, gyanítom, hogy 
Velencén ezt a nyomtatott lapot olvassák a 
legtöbben, hiszen minden háztartásba eljut, 
minden oldalán a helyiekről, a helyieknek 
szól. Ha egy helyi- vagy önkormányzati lap 
szólaltat meg, mindig úgy érzem, mintha 
közvetlenül beszélgethetnék a település la-
kóival.

VH.: Államtitkár Úr szembe menni lát-
szik Szentgyörgyi Albert egyik tézisével. A 
professzor az Őrült Majom tanulmányában 
írja a politikusról: Ahogy fentebb halad kar-
rierje csúcsa felé, látóköre mindinkább kitá-
gul, kiszélesedik; mind messzebbre lát, mind 
nagyobb problémákkal szembesül. Ebből – a 
kitágult horizontból következik, nem néz le-
felé – így közvetlen környezetét, az őt elindí-
tó választóit, azok problémáit egyre távolab-
ból látja. A helyi gondok így jelentőségüket 
vesztik. Önnél ez pont fordítva van. Minél 
nehezebb, országos problémákat kell megol-
dani, annál inkább érzi térségünk a gondos, a 
segítő jelenlétét.

LSL.: Ennek ellenkezője fel sem me-
rült bennem. Gyerekkoromat a Velencei-tó 
partján töltöttem, középiskolásként sokszor 
Agárdról bringán tekertem be Székesfehérvár-
ra. A környékhez fűződő szoros kapcsolatom 
akkor sem szakadt meg, amikor a fővárosba 
kerültem egyetemre. A környékhez fűződő 
kapcsolat olyan erősnek bizonyult, hogy ma 
is az egykori szülői házban élek a feleségem-
mel és négy gyermekemmel. Tehát nemcsak 
fiatalkori emlékek fűznek a tóhoz, de itt élek, 
és itt működik a családi vállalkozásunk is, és 
igen, itt választottak meg először megyei ön-
kormányzati képviselőnek, 2010-ben pedig 

A lokálpatrióta

A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, országgyűlési képviselő, számos 
szervezetben tölt be vezető pozíciót, a kultúra és a műemlékvédelem képviselője, 
költő, borászat tulajdonosa, családapa. A teljesség igénye nélkül.  
De tevékenységének, létének egyik legfőbb jellemzője a címben megjelölt 
fogalom.  L. Simon Lászlóval, a lokálpatriótával a Velencei Híradó 
képviseletében Solymosy József készített interjút.  (a szerk.)

országgyűlési képviselőnek. Szerintem az em-
ber soha nem feledkezhet meg arról a helyről, 
ahonnan indult. Úgy érzem, bárhová vet is a 
sors, bármilyen feladatot is kapok, törleszteni 
valóm van a térséggel szemben.

VH.: Önkéntelenül felmerül a kérdés, fizi-
kailag, egészségileg hogyan lehet kibírni ezt 
a túlfeszített munkatempót, bár tudjuk, hogy 
a családja szorosan mellette áll. Köztudott, 
hogy határtalan a munkabírása, magam is 
láttam hajnalig tartóan kamionra gyümöl-
csös rekeszeket rakodni, vagy kampányában 
éjfélig vitázni. Ráadásul író ember, József 
Attila-díjas költő, a múzsák pedig makacsok, 
nem hagyják magukat elhessegetni.

LSL.: Nem mondom, hogy a múzsák 
hallgatnak, csak éppen az ötletek kidolgo-
zására, megjelentetésére nem jut időm. A 
kreativitásomat a vállalt vagy rám osztott 
feladatok megoldása közben is ki tudom élni. 
Kollégáim olykor próbálnak is visszatartani, 
mert jönnek az ötleteim, és egyre több dol-
got csinálunk. Hogy ezt bírjam, elengedhe-

tetlen a biztos családi háttér. Hálás vagyok 
a feleségemnek, aki lényegében menedzseli 
a családunkat, a négy lány mindennapjait, 
miközben tanít, sportedzéseket tart, nemez-
képeket alkot és toleránsan alkalmazkodik 
az én zaklatott napirendemhez. Ami minden 
hajnalban a gazdaságban kezdődik, mert sze-
retem kiosztani a feladatokat és látni, hogy 
haladunk. Aztán irány a főváros vagy éppen 
az ország más pontja, ahol a kormányt és a 
magyar embereket kell képviselnem.

VH.: Sokat változtatott az életén, hogy is-
mét államtitkár lett?

LSL.: Az előző ciklusban is rengeteg fel-
adatom volt. A képviselőség mellett az Or-
szággyűlés Kulturális és Sajtóbizottságát 
elnököltem, a Nemzeti Kulturális Alapot 
irányítottam, egy ideig kulturális államtit-
kárként, majd a Várkert Bazár megújításáért 
is felelős kormánybiztosként dolgoztam. A 
harmadik Orbán-kormányban a legnagyobb 
minisztérium, a Miniszterelnökség minisz-
terhelyettese, parlamenti államtitkára lettem. 

Turisztikai konferencián a Velence Resort&Spaban
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Ez nemcsak azt követeli meg tőlem, hogy 
minden hozzánk tartozó témában – legyen 
az Paks bővítése vagy éppen a vasárnapi zár-
va tartás kérdése – otthon legyek. Hanem az 
örökségvédelem és a kulturális fejlesztések 
irányításában is, ami közvetlenül hozzám 
tartozik. Így a Várkert Bazár felújítása után, a 
Hauszmann-terv keretében a Budai Vár elo-
dázhatatlan megújításán is dolgozhatok.

VH.: A tavalyi választás óta milyen válto-
zásokat, jelentősebb eredményeket lát?

LSL.: Úgy érzem, az előző parlamenti cik-
lusban végzett munkánk is közrejátszott ab-
ban, hogy immár Velencét is kormánypárti 
polgármester irányítja. A kormány tagjának 
természetesen pártállástól függetlenül együtt 
kell dolgozni minden polgármesterrel, de 
könnyebb olyanokkal együtt gondolkodni 
vagy éppen a fejlesztésekről tárgyalni, akik-
kel azért alapvetésekben egyetértünk. Az el-
múlt hónapok igazolják, hogy a tó környéki 
települések sokkal többre juthatnak, ha ösz-

szefognak. Ezt mutatja a kerékpárút-hálózat 
fejlesztése, a partfal rendbe tétele, a közutak 
tervezett felújítása, a vízi sportokhoz kapcso-
lódó fejlesztések, és sorolhatnám tovább a 
terveket és az eredményeket.

VH.: Olvasóinknak tud-e olyan fejlesztést 
kiemelni, ami örömmel töltheti el a velencei-
eket?

LSL.: Többet is mondhatnék, de hogy ne 
feszítsem túl a lap kereteit, egyetlen, aktuális 
dolgot szeretnék említeni. Ami ráadásul nem-
csak a Velence városában élőknek lehet kedves 
és fontos, de talán mindenkinek, aki a kör-
nyéken él, vagy valamilyen érzelmi szál köti 
a Velencei-tóhoz. Ez pedig az új Bence-hegyi 
kilátó. A régi, hiába volt egy kiselejtezett kő-
olaj-fúrótorony, nemcsak népszerű kirándu-
lóhely volt, ahonnan az egész tavat be lehetett 
látni, hanem egy kicsit a tó jelképe is. Amióta 
elbontották, azóta sokan szeretnék, ha a helyé-
re egy új, építészetileg is izgalmas, a tó valódi 
jelképévé váló kilátó épülne. Az erre kiírt öt-
letpályázatra majdnem százhatvan terv érke-
zett, ami azt mutatja, hogy az építész szakmát 
is megmozgatta a lehetőség. A zsűri kiválasz-
totta a legjobb pályamunkákat, amiket Velen-
cén is bemutattunk egy szabadtéri kiállításon. 
És közben dolgozunk azon, hogy a remek 
ötletekből a lehető leggyorsabban megvalósul-
jon az új kilátó, ami szerintem sokak számára 
fogja a Velencei-tavat és környékét jelképezni.

A felejútott velencei zsidó temetőben

A Várkert Bazárban tartott kilátó-pályázat eredményhirdetésen
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A mára legendának számító régi acél 
kilátó – egy leselejtezett olajfúróto-
rony – 1965 novemberében került a 

Bence-hegy tetejére, majd lett Velence szim-
bóluma éppúgy, mint a Pákozdé a pákozdi 
csata emlékműve. Kedvelt turisztikai cél-
ponttá vált, messziről lehetett látni az utakról, 
iránytűje volt sok vitorlázónak, horgásznak 
és két helyi egyesület is használta jelvényében 
sziluettjét. (1. kép)

50 éves a régi Bence-hegyi  
Vörösmarty-kilátó

is a 43 m magas torony legtetején, hanem an-
nak alsó egyharmadán alakították ki. (3. kép)

A kilátás a VÁTI-t (Városépítési Tervező 
Intézet) is megihlette, hiszen a Velencei-tó 
rendezésének keretén belül ötven gépkocsi és 

2. kép

4. kép

3. kép

5. kép

1. kép

A torony egyéb feladatokat is ellátott, a 
rátelepített antennákkal átjátszóállomásként 
szolgált három közigazgatási szerv, a Veszp-
rémi Közúti Igazgatóság, a Megyei Rendőrka-
pitányság és a Szeizmológiai Intézet számára. 

Füri Mihály az egykori Székesfehérvá-
ri Járási Tanács elnöke hozatta Velencére 
Zala megyéből, a Nagykanizsai Gépgyárból, 
amint az ottani olajfúrótornyokat leselejtez-
ték, mert korszerűtlenné váltak. (2. kép)

A furcsa építményt a helybeliek és a tónál 
üdülők is gyorsan megszerették. Csodálatos 
volt a panoráma odafentről (jó időben még 
a budapesti augusztus 20-i tűzijáték is látszó-
dott), pedig a fából készült kilátószintet nem 

terve volt középpontban, aki önerőből épít-
tetett volna szabadidő központot bástyaszerű 
építményével Vesuna névvel, utalva Velen-
ce-Sukoró-Nadap átfogására. (4. kép)

2005-ben az önkormányzat a budapesti 
Építész Mester Egylet Mesteriskolával vette fel 
a kapcsolatot, majd 2008-ban a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetemmel (MOME) Szegedi Csa-
ba, az egyetem tanára és helyi lakos javaslatára. 
A tematika ekkor módosult az önkormányzat 
eredeti elképzeléseihez képest, a funkciót bő-
vítették olyan építmény elgondolására, ahol 
polgári és egyházi névadó szertartásokat, s más 
hasonló eseményeket is meg lehet rendezni. 
A Doktori Iskola pályázatára 6 terv érkezett, 
a MOME építész tanszékén 14 terv készült. A 
bíráló bizottság a Doktori Iskola pályázatán az 
első díjat megosztva a Gereben-Marián tervnek 
és Vörös Balázs tervének ítélte. Ezen anyagból 
2009-ben volt kiállítás. 

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vér-
tes Térségi Fejlesztési Tanács és a Vadex Me-
zőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. tavaly 
decemberben hirdette meg építészeti temati-
kájú ötletpályázatát, amelyre meglepően sok, 
156, pályamű érkezett idén. A hivatalos ered-
ményhirdetés megtörtént, a lakossági szava-
zás kimenetele folyamatban.

És végül álljon itt Kácsor László gondola-
ta, aki A Velencei-tó c. könyvében, 1983-ban 
azt írja: „Most, hogy a Velencei-tó tízezrek 
pihenőhelyévé lett, jó lenne a tó iránti sze-
retetet felkelteni azokban is, akik új lakói a 
tókörnyéknek. Mert hiszen sok minden szé-
pet kínál a víz s a tó fölötti dombok.” (5. kép)
 Salacz Nóra, 

a Velencei Helytörténeti Egyesület  
támogató tagja

három busz számára parkolóhelyet és a kivi-
lágított Panoráma utat terveztek a hegytetőre. 
Terveik közt szerepelt továbbá már 1971-ben 
egy turistaszálló és egy másik, a tájba jobban 
illeszkedő kilátó építése is, de ez pénzhiány 
miatt meghiúsult.

Nem lévén gondozója, a kilátó elöregedett 
majd életveszélyessé nyilvánították. Felújí-
tására nem volt anyagi forrás, hasznosítását 
nem vállalta senki, így 1988 szeptemberében 
megszületett halálos ítélete az illetékes ható-
ságok (Megyei Tanács, VIB, Gárdonyi Tanács, 
ÉDÁSZ, Szeizmológiai Intézet, Közúti Igazga-
tóság) által tartott megbeszélésen: le kell bon-
tani. A tornyot 1988 decemberében robban-
tották le a Magyar Honvédség bevonásával. A 
majd 100 tonnás tornyot 13 kg robbanószer 
felhasználásával távolították el a hegy tetejéről.

Velence azóta vár új kilátóra. A helyi önkor-
mányzat több esetben tette meg a kezdő lépé-
seket pályázat kiírásával, de a megvalósítás for-
ráshiány miatt minden alkalommal elmaradt. 

1997-ben egy helyi vállalkozó, Füri Misi, 
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A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. 
évi XXX. törvényben (továbbiakban: Hungarikum törvény), 
valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gon-

dozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendeletben (továbbiakban 
Kormányrendelet) biztosított lehetőséggel élve Velence Város Önkor-
mányzata úgy határozott, hogy létrehozza Velence Város Települési 
Értéktárát. A Velencei Települési Értéktár a város területén fellelhető 
helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény lesz. A feltáró munka a helyi 
szinten túl országos es megyei szinteken is szerveződik. A települési 
értéktárak a nemzeti értékpiramis első lépcsőfokát alkotják. A telepü-
lés helyi jelentőségét meghaladó értékei a megyei értéktárakba, majd 
a Magyar Értéktárba juthatnak el. A Magyar Értéktárban nyilvántar-
tott országos, vagy nemzetközi jelentőségű, a magyarságra jellemző 
tulajdonságával, egyediségével és minőségével a magyarság csúcstel-
jesítményének számító nemzeti értékekből a Hungarikum Bizottság 
választja ki a hungarikumokat, melyek a Hungarikumok Gyűjtemé-
nyébe kerülnek. Az értéktárak létrehozatalának célja: 
–  számba venni, dokumentálni nemzeti értékeinket annak érdeké-

ben, hogy ebből egy közös nemzeti nyilvántartás, adatbázis készül-
jön; 

–  a gyűjtőmunkát a lehető legszélesebb körre kiterjeszteni;  
–  létrehozni és közkinccsé tenni a helyi és országos jelentőségű nem-

zeti értékek gyűjteményét; 
–  a Magyar Értéktárból kiválasztani a nemzetközi viszonylatban is 

csúcsteljesítménynek számító hungarikumokat; 
–  gondoskodni az értékek megismertetéséről bel- es külföldön egy-

aránt;
–  gondoskodni az értékek fennmaradásáról, védelméről, erősítve a 

nemzeti tudatot es a hazai gazdaságot. 
A fenti rendelkezések, valamint a Képviselőtestület döntésének 

figyelembe vétele alapján alakult meg Velence Város Önkormányza-
tának Települési Értéktár Bizottsága. A velencei Települési Értéktár 
létrehozásában bárki részt vehet, ezért a bizottság ennek a felhívásnak 

a közzétételével kéri a polgárokat, civil es társadalmi szervezeteket, 
intézményeket, hogy a városhoz kapcsolódó települési értékeket (épí-
tett es természeti érték, kulturális, művészeti, sport, gasztronómiai es 
hagyományőrző érték) gyűjtsék össze és terjesszek az Egyesület elé. A 
települési értéktár létrehozásával kapcsolatban a bizottság és az egye-
sület örömmel fogad minden ötletet, elképzelést és köszönettel fo-
gadja a lakosság támogató együttműködését. A nemzeti értékpiramis 
első lépcsőfokát alkotó települési értéktárak létrehozatalának, gondo-
zásának részletes szabályait a Kormányrendelet szabályozza. A helyi 
önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létre-
hozott nemzeti értek felvételét a települési értéktárba, bárki írásban 
kezdeményezheti a bizottsághoz, az önkormányzathoz vagy az egye-
sülethez címzett javaslatában. A javaslatot a felhívás melléklete sze-
rint kell elkészíteni és elektronikus úton a velencehelytortenet@gmail.
com e-mail címre vagy postai út esetén elektronikus adathordozón 
mellékelve a Velencei Helytörténeti Egyesület (2481 Velence, Tópart 
utca 52.) címére kell eljuttatni 2015. július 15-ig. Valamely nemzeti 
értéknek a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba, illetve kül-
honi magyarság értéktárába történő felvételére irányuló javaslattétel 
ingyenes. 

A javaslatnak tartalmaznia kell: 
–  a javaslattevő adatait, 
–  az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték adatait, 
–  az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték fényképét vagy audio-

vizuális-dokumentációját,
–  a Hungarikum törvény l.§ (1) j) pontjának való megfelelést (a nemzeti 

érték mibenlétét) valószínűsítő dokumentumokat, valamint 
–  szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló 

levelét. 
A beérkezett – formai és tartalmi szempontból hiánytalan – javas-

latokat a Települési Értéktár Bizottság bírálja el. 
Bővebb információ, illetve a javaslattételi űrlap elérhető a Velencei 

Helytörténeti Egyesület honlapján (www.helytortenet.eoldal.hu). 

A Velencei Helytörténeti Egyesület felhívása

Elment egy Ember. Aki ismerte, nem tudta nem tisztelni, nem szeretni. 
Tevékeny, teljes életet élt, tanított, gyerekeket nevelt, helytörténetet kutatott, 
programokat szervezett, önkormányzati képviselőként dolgozott több cikluson át. 
Fáradhatatlan volt, és életének utolsó pillanatáig derűt árasztott környezetére.
Családja megosztotta  szerkesztőségünkkel  Muharos Attila hozzájuk írt levelét, 
melynek alábbi részletével búcsúzunk Gránitz Gáspárné Kónya Zsuzsannától. 
Nyugodjék  békében. Velence Város Önkormányzata nevében búcsúzik  
Koszti András polgármester. Závodi Klára felelős szerkesztő

„...nagyon sokat utaztam vele a vonaton, 
hol Pest felé, hol vissza Velencére. Emlék-
szem egyszer azt mondta, mert valamiért 
nem vettem észre a vonaton, hogy: – Ati-
kám haragszol, hogy nem ülsz le beszél-
getni? Olyan vagy már mint ha fiam len-
nél. – Teljesen elérzékenyültem akkor.... 
Csodáltam hihetetlen nagy lelkét, közvet-
lenségét, önzetlenségét, tenni akarását. So-
kat beszélgettünk a tanulásról, oktatásról. 
Akkor is nagyon örült, mikor elmeséltem 
neki, érettségizek Eü. alapismeretből, mert 
készülök a Mentőtiszti Főiskolára. Tanító 
gondolatait sosem fogom feledni, ugyan-
úgy, mint szeretettől átitatott lényét….

Utolsó találkozásunk a fehérvári kórház-
ban talán 1 hónapja lehetett. Megfogta a ke-
zem, és ott is megkérdezte, hogy megy a főis-
kola, hogy vannak a gyerekeim. Mondtam, 
köszönöm jól, minden rendben, most kez-
dődtek a vizsgák. Az utolsó szavai most is itt 
csengenek a fülemben: – Atikám, ne felejtsd 
el, mit ígértél. – Sajnos láttam én itt már, hogy 
ez az utolsó találkozásunk. Semmit nem tud-
tam neki mondani azon kívül, hogy vigyáz-
zon magára. Szörnyű volt látni fájdalomtól 
megtört, de még itt is mosolygós arcát. 

Zsuzsa néni olyan volt mint a parázs: 
nem kormoz, nem éget, de mindent átjár 
melegével.”

In memoriam Kónya Zsuzsanna
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Az időjárással dacolva vehetett részt városunk lakossága a sok-
színű programon. A szervezők a szakadó esőben a Velence 
Korzót ,,lakták be”, a hegyen tervezett programelemeket el-

hagyva, ám nem törölve. A Szedtevette Zenekar, a Kolompos Együt-
tes, valamint Róka Szabolcs az augusztus végi, illetve az októberi 
városi rendezvények fellépői lesznek. A programban szervezőként 
komoly feladatot vállaló Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat munkatársai, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, az óvónők és a 
polgárőrök, a Velence Resort&Spa marketinges csapata, Péter Ágnes 
szobrászművész és valamennyi segítő elismerést érdemelnek. Kitar-
tásuk és lelkesedésük az időjárás viszontagságai ellenére egy remek 
napot ajándékozott minden résztvevőnek. Köszönet érte!

Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
Velence Város Önkormányzata

Szent Orbán Borünnep és 
Családi Nap
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A Szent Orbán Borünnepet május 23-án 29 borlovagrend, tár-
sult borrend (magyar, de a határon túlról), valamint borbarát 
egyesület összesen 80 képviselője tisztelte meg részvételével 

az ország valamennyi tájáról. 
Délelőtt Koszti András polgármester, valamint Tálos Tamás 

MBOSz alelnök köszöntője és a megnyitó után dr. Hajdu Frigyes, a 
Szent Benedictus Borlovagrend elnök-nagymestere egyenként üdvö-
zölte a megjelent borrendeket, illetve azok képviselőit.

Ezután Matus Mihály tárogató művész – Tégla Imre borrendi lo-
vag narrátori közreműködésével – megható tárogató-előadást adott a 
vendégeknek.

Ezt követően a Borlovagrend nagymestere a Szent Benedictus 
Borlovagrend tiszteletbeli borlovagjává fogadta excellenciás Spányi 
Antal székesfehérvári megyéspüspök urat, aki köszöntője után a kiál-
lított borokat megáldotta.

A vendégek és házigazdáik katonazenekari felvezetéssel a Korzó 
fedett végéig, majd - a zuhogó esővel dacolva- a kikötőbe vonultak, 
ahol hajóra szálltak. 

A hajón a helyi borokból borkóstoló várta őket. Az L. Simon Bo-
rászatban elköltött ebéd és pincelátogatás után visszaérkeztek a Korzó 
épületébe – mivel a kedvezőtlen időjárás miatt a tervezett szőlőhegyi 
programot erre a helyszínre kellett átszervezni. 

Itt következett az új borlovagok avatása: Koszti András, dr. Pauli 

Szilárd és Megyesi Dezső tették le az esküt a próba sikeres teljesítése 
után, ezt követte a nagymesteri borlovaggá avatás. 

A hegyközségi borverseny eredményhirdetése során a benevezett 
több mint 100 borminta közül 27 arany, számos ezüst és bronzérem 
átadására került sor. 

Kora estétől a társ borrendi vendégek a házigazda Borlovagrend 
tagjainak nyitott pincéiben győződhettek meg arról, hogy a Velen-
cei-tó körül valóban finom, minőségi borok érlelődnek.

Szent Benedictus Borlovagrend

Szent Orbán Borünnep
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Tudjunk kicsik lenni! Tanácsolta (parancsol-
ta?) Nemzetünknek az alaptalanul szocialis-
tának elnevezett hatalom. Már előbb, a Habs-
burgoktól, máshogy fogalmazva, de ugyanezt 
kellett (volna) lenyelnünk. Drasztikus formá-
ban ezt kaptuk Ausztria letagadott fiától, Adolf 
Hitlertől (Schickelgrubertől), valamint finomí-
tott, diplomáciai eszközökkel az alul iskolázott 
Martin Schulztól, Ausztria még (!) le nem ta-
gadott fiától, a 29.sz. EU-elnöktől is. Miért kel-
lene kicsinek lennünk?! Merül fel bennünk a 
jogos kérdés.

907. július 4-től (tehát 1108 évvel ezelőtt) 
mintegy 3 napon át zajlott a pozsonyi csata.

Az a híres pozsonyi csata, amely az európai, 
a Kárpát-medencei ittlétünket megalapozta, 
megkérdőjelezhetetlenné és visszavonhatatla-
nul jogossá tette.

A frank birodalom uralkodója ebben az 
időben IV. Lajos volt, akit Gyermek Lajosként 
jegyez a történelem, és valóban 18 éves korá-
ban, 911-ben érte a halál. Birodalmában a Ka-
roling ágazatot képviselte, uralkodása alatt lett 
a birodalom neve Alamania, Germánia, nyel-
vünkön: Németország. Miután a magyarok 
gyakran dúlásaikkal már a Rajnáig jutottak, 
a király kimondta: A magyarok pedig; kiir-
tassanak! Liutpold bajor őrgróf és Theotmár 
salzburgi érsek vezette a közel 100 000 főnyi, a 
Keleti Frank birodalom egyesített hadseregét. 
A forrásmunkák jelentős része nem fogadja el 
a felvonuló hadtest ily méretű nagyságát, a tör-
ténészek szerint sem elképzelhető, hogy a korai 
középkorban ekkora haderőt tudott volna a bi-
rodalom felvonultatni. A magyar törzsszövet-
ség hadereje mintegy 40 000-re tehető, ezt több 
forrásmű is megerősíti.

A Liutpold őrgróf vezette erősebb frank csa-
pat a Duna bal partján, míg a salzburgi csapat 
Theotmár által vezetve a jobb parton közelítet-
ték a mai Pozsony térségét. A muníciót a Du-
nán folyásirányba úszó vízi alkalmasságokon 
szállították. A frank csapattestek felvonulása 
csupán három hétig tartott, így a magyaroknak 
kevés ideje maradt, hogy könnyű lovasságukat 
felvonultassák. Nagyrészt a volt római Pannó-
niát (ma Dunántúl) elfoglaló törzsek szálláshe-
lyeinek a harcosait tudták mozgósítani, illetve 
bevetni. 

A magyarok, valószínűleg Árpád nagyfeje-
delem vezette csapata, a korabeli harcművészet 
magasiskoláját mutatta be. Első csapásuk volt a 
Dunán úszó hajók taplóval meggyújtott, tüzes 
nyíllal történő elsüllyesztése. Ezzel a hadsereg 
utánpótlását vágták el, illetve szüntették meg. 

A jól képzett pusztai lovasoknak nem jelentett 
gondot átúsztatni a Dunán, így szinte teljes 
haderejükkel rátámadhattak a jobb parton vo-
nuló gyengébb frank csapatra, azt igen gyor-
san, teljesen fel is számolták, Theotmár érsek is 
akkor és ott lelte halálát.

Ezután a magyarok, minden erejüket felvo-
nultatva támadhatták a Liutpold által vezetett 
frank főerőt. Két, esetleg három napon keresz-
tül huzamosan folyt a harc, az öldöklés. A ró-
mai légiókat mintázó frankok zárt csatarendje 
mit sem ért a pusztai lovasok jól begyakorolt 
harcászata ellenében. A zárt egységeket ro-
hammal felbontani, hatalmas embervesztesé-
get jelentett volna, ezt magyarjaink máshogy 
oldották meg. Kisebb áltámadások után mene-
külőre fogták, majd az adott helyen, a fedezék-
ben rejtőző magyar íjászok, gyilkos nyílzápor-
ral fogadták az áldozattá vált üldözőket.

Nehezen tudjuk elképzelni, hogy a belát-
hatatlan harcmezőn, nyilván minden távközlő 
berendezés hiányában, hogyan tudták vezére-
ink az egyes csapattesteket irányítani. Bizony, 
ez nem lett volna lehetséges egy korszakalkotó 
magyar találmány, a sípoló, vagy fütyülős nyi-
lak (korabeli elnevezésüket nem ismerjük) nél-
kül. Zseniális találmány volt! A vezérek mellett 
nem – mint a későbbi századokban – kür-
tösök, dobosok adták tovább a parancsokat, 
nem! Reflexíjjal felszerelt kiválasztott távlövő 
íjászok továbbították az egyes hadműveletre 
vonatkozó parancsokat. A nyílhegyek helyett a 

nyílra szerelt – csontból, később fémből készült 
– sípok más és másképpen voltak „hangolva”. 
Külön sípja volt például a támadás, a visszavo-
nulás, a jobbra,vagy a balra parancsoknak. A 
legtehetségesebb, a reflexíjjal a legtávolabbi lö-
vésre képes íjászok kezelték a „tábori telefont”. 

Nos, végül is az Enns folyóig üldözték az el-
lenfeleiket, ide tolódott ki a magyar mezsgye. 
Több mint három évtizedig nem is merték, 
az akkor már németnek és bajornak nevezett 
népek átlépni a határt. 1030-ban támadtak rá 
hazánkra, II. Konrád vezetésével.

Eddig a levéltári anyagokkal valamennyire 
is bizonyított történelem, de sok ezer oldalon 
bóklászhatunk a kapcsolódó históriák, regék, 
legendák, mondák körében is. A táltosok, ig-
ricek, regösök másként adták szájról-szájra to-
vább a történéseket. Vitatott Árpád nagyfeje-
delem részvétele is a pozsonyi csatában. Egyes 
források szerint, ő vezette a magyar csapatokat, 
két fia (Tarhos és Kurszán) ott veszett, ő maga 
olyan súlyos sérülést szenvedett, amely néhány 
hét alatt végzett vele. Más hírforrások alapján, 
már a csatát megelőzően életét vesztette, ép-
pen ezt kivárva indította el csapatait II.Lajos. 
A magyar csapatokat így Árpád egy másik fia, 
Zolta vezette volna.

Érdekes, a népmesei kincsünkben – amely 
ősiségünket bizonyítva, Európa leggazdagabb 
mesekincse – a gyakran előforduló „Óperenci-
ás” szó. Egyes neves kutatók határozottan állít-
ják, hogy a szó onnan ered, hogy félszázadon 
keresztül az Enns folyó volt a nyugati gyepűnk. 
Összevetve Felső Ausztria német nevével ( Ös-
terreich ob der Enns), az utóbbi három szó ösz-
szeolvasva, valóban hasonló hangzású, mint a 
népmesék távoli, a világ szélét jelentő műszava.

Tanuljunk meg kicsinek lenni? Megtanu-
lunk, majd az Óperenciás tengeren is túl…

Solymosy József

A pozsonyi csata
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GYEREKEKRŐL
Mindegy, milyen évszak van, a kirán-

dulás feltölt, élményt ad, egyszóval 
mindig jó! Mégis a legjobb nyáron, 

hiszen ilyenkor a természet nyújtotta örömök, 
lehetőségek bűvöletében élünk. A mi csopor-
tunk, a csigások is alig vártuk az indulást. Már 
amikor meghallották, hogy az Óvodamú-
zeumot látogatjuk meg, kérdezgették, hogy 
vajon az milyen lesz?   Nagyon szép környe-
zetben kapott helyet a múzeum, a könyvtár-
ral együtt, a régi Óvoda épületében. A tágas 
kiállító helyiségben egymás mellett megfértek 
a korabeli játékok, tanulási eszközök, a ruha-
darabok, az akkor használatos tisztálkodási 
eszközök, azok az ismeretterjesztő füzetek és 
könyvecskék, amit az akkori óvodai dolgozók 
használtak. A gyermekek érdeklődőek voltak, 
sokat kérdeztek, s volt, amikor azt mondták, 

Kirándulni mindig jó!
hogy most is szívesen játszanának ezzel a játék 
eszközzel. Aztán séta közben kívülről meg-
csodáltuk a Beethoven kastélyt, és a parkban 
található érdekes fákat. Közben beszélgettünk 
a fák koráról, hatalmas törzsükről, szerteágazó 
koronájukról. Felfedeztünk a tavon úszkáló 
kacsa-családot, a sima víztükörben is gyö-
nyörködtünk. A tó mellett a tisztáson önfe-
ledten futkározhattak, labdázhattak egy kicsit, 
ami külön örömöt jelentett nekik. Azt hiszem 
a legnagyobb élmény az volt, amikor a hídon 
átsétálva, felmentünk a színpadra, ahol egy-
két gyermek énekelni kezdte azt, amire május 
1-jén táncoltunk. A ” göcsörtös fa” vidámság-
gal töltötte el őket. Egy kicsit elfáradva, de szép 
élményekkel tértünk vissza óvodánkba.

Pencs Tamásné
óvodapedagógus, Csiga csoport
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Mérföldkőhöz érkeztek az óvo-
dákból elballagó gyermekeink, 
elköszöntek az óvodától, hiszen 

szeptembertől már az iskola padjait koptat-
ják. Hatalmas változás megy bennük végbe, 
és nagy a változás az őket eddig körülvevő 
kis világban is. A nagycsoportosok a Velen-
cei Meseliget Óvoda hagyományaihoz híven 
„ballagó lufival” búcsúztak az ovitól. Az ó-fa-
lusi óvodások közös lufija egy kosarat vitt 
magával, ami a búcsúzó nagyok óvodás jeleit 
rejtette. Meglepetésünkre és örömünkre föl-
det ért a lufi, s ezt a megtaláló kedves levél és 
fényképek kíséretében tudatta velünk.

Leendő iskolásainknak s szüleiknek Márai 
Sándor szavaival kívánunk sok szépet, ka-
landot, felfedezést, utazást és minden jót az 
iskolában.

„A világ megismerése érdekes, hasznos, 
gyönyörködtető, félelmetes vagy tanulságos; 
önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, 
a legfélelmesebb felfedezés, a legtanulságosabb 
találkozás.”

Serhókné Varjas Edit óvodavezető

 „Nem jöttök már óvodába,  
iskolások lesztek,  

játék helyett számokkal és  
könyvvel ismerkedtek… „ 

(Iványi Mária)

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

Óvodások műsora a Szent Orbán napi programokon

Fotók: N
agy M

áté

Kedves Óvónénik, kedves Gyerekek!
Sóskút határában, egy napraforgón fennakadva meg-
találtuk a velencei Meseliget ovi ballagó nagycsopor-
tosainak búcsú lufiját.
Gratulálok az óvónéniknek a kedves ötlethez! A bal-
lagóknak sok sikert kívánok a későbbiekben az isko-
lában! Addig pedig jöhet a jól megérdemelt vakáció!
Üdvözlettel
Mészáros Ildikó (egy kiscsoportos nagymamája)



Történetek a Zöldligetből

Május 18-án a 4.b osztály ellátogatott a 
Wenck  heim  kastélyba az I. és II. világhá-
borúról szóló kiállításra. Nagy élmény volt 
(nem csak a fiúknak), hogy a katonák életét 
bemutató képek és használati tárgyak után 
bemutatása után kezükbe vehettek egy igazi 
géppisztolyt. Köszönjük szépen az élmények-
ben gazdag kiállítást! 4.b osztály

Világháborús kiállításon

2015. április 30-án meglátogattuk a székesfe-
hérvári TŰZOLTÓSÁGOT, ahol megnéztük 
a Tűzoltó Múzeumot. Már ez nagyon izgal-
mas volt, hisz mindenre fel lehetett szállni és 
rengeteg érdekes dolgot meséltek nekünk! 

Azután az udvaron fantasztikus látvány-
ban volt részünk, kiálltak az autók az udvarra 
és mindent megmutattak azokon is. A legér-
dekesebb az volt, amikor a 42 méteres létrát  
9 másodperc alatt tolták ki a kosárral és ben-
ne egy tűzoltóval. Ez azt jelentette, hogy egy 
10 emeletes ház tetejére is felért volna. 

Be is nézhettünk a tűzoltóautókba és meg-

néztük, azt is, hogy csúsznak le a csövön a 
tűzoltók.

A tanítónéninket   tűzoltónak öltöztették 
és így beöltözve, nem hogy szaladni nem tu-
dott, de lépni is alig a sok ruhától és egyebek-
től, amit ráaggattak. 

Kérdezhettünk és sok fontos dolgot tud-
tunk meg, többek között azt is, hogy az egyik 
tűzoltó, aki velünk foglalkozott Berta Bence 
is a mi iskolánk tanulója volt, Ő is a Zöldliget 
Iskolába járt. Nagyon veszélyes és izgalmas 
szakmát választott. Mi büszkék vagyunk rá, 
mert tudjuk, hogy míg nekünk ez egy izgal-

mas délelőtt volt, Ők akár az életüket is  fel-
áldozzák, hogy megmentsenek. Úgy a tűzol-
tásban, az árvízvédelemben és a baleseteknél 
mindenhol számíthatunk rájuk!

Így ezúton is köszönetet mondunk Nekik, 
ezért a fantasztikus lehetőségért. Majd a rajza-
inkkal, amit a héten elküldünk, szeretnénk 
meghálálni a kedvességüket, ahogy fogadtak 
és foglalkoztak velünk ezen a délelőttön.

Nagyon, nagyon jól éreztük magunkat, 
csodálatos és nagy élmény volt! 

3.a és 4.a osztály tanulói

Látogatás a Tűzoltóknál
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Kiss Olivér és Molnár-Bodó Regő 3.b osztályos 
tanulók az Országos Honismereti Tanulmányi 
Versenyen I. helyezést értek el. Gratulálunk nekik!

Májusi lapszámunkban  
Hérics Zsombor képe alatt a neve 

tévesen jelent meg.
A kiváló tanulótól ezúton kérünk 

elnézést  képének ismételt 
megjelenésével (a szerk.)

Családunk már többször részesült 
abban a nagyszerű dologban, hogy 
Amerikából fogadhattunk vendé-

geket. Még sohasem voltunk Amerikában, 
de mindig azt éreztük, hogy Amerika eljött 
hozzánk. Az idén márciusban hat diák és 2 
felnőtt kísérő érkezett Texasból McKinney-
ből az iskolába, és egy hetet töltöttek velünk. 
Nagyon izgatottak voltunk, hogy milyen lesz 
a velük töltött idő az iskolában és a csalá-
dunkban. Számomra nagyon jó volt, hogy 
Mónika nénivel együtt már a reptéren fogad-
hattam őket. A buszban már megkezdődött 
az ismerkedés. 

Mi a csoport vezetőjét Mr. Jack Hayet lát-
tuk vendégül. Jack bácsi nagyon kedves volt, 
neki nagy családja van, hét gyermek édesap-
ja. Jó volt vele beszélni, minden reggel Ádám 
és én együtt sétáltunk vele az iskolába. Pró-
báltuk használni az iskolában tanultakat. Sok 
mindent megértettem és el is tudtam monda-
ni. Izgalmas volt, amikor az egész iskola előtt 
tolmácsolnom kellett őt. A csoport aktívan 
bekapcsolódott az iskola mindennapi életé-
be. Amikor az osztályunkba jöttek sok-sok 
kérdéssel bombáztuk őket. 

Nagy hatással volt ránk:
–  az amerikai gyerekek vidámsága, nyi-

tottsága, közvetlensége
–  hazaszeretetük, ez abból látszott, ahogy 

bemutatták Texast
–  megismerhettük, hogy milyen ételeket 

szeretnek, milyen tantárgyakat tanul-
nak

–  megható volt, ahogy Jack bácsi eléne-
kelte az amerikai himnuszt

Folytatódik a texasi barátság Velencén 
(2015. március 07.-13.) 

–  vicces volt, az amerikai szlengeket hal-
lani

–  nagyon élveztük a közös játékokat pl. 
baseball, freezbee, kosárlabda

Jó volt látni, hogy függetlenül, ki mennyire 
beszél angolul, a gyerekek bátran odamentek 
a vendégekhez és próbáltak velük társalogni. 
Megható volt, amikor arról beszéltek, hogy 
az ő életükben is vannak nehézségek, de van 
egy személy, Jézus Krisztus, akihez mint egy 
baráthoz fordulhatnak, és aki átsegíti őket a 
problémákon.

Az osztálytársaink közül többen verse-
nyeztek, hogy a színes papírokon lévő be-
mutatkozásukat megszerezzék. A hét szinte 

elrepült, minden perce élményekkel teli volt. 
Fájó volt a csütörtöki búcsú, ahol többen sír-
tunk. Azonban tudjuk, hogy sok barátság és 
kapcsolat alakult ki, amelyeket most már ne-
künk kell ápolni. Reméljük, hogy még lehe-
tőségünk lesz a személyes találkozásra vagy 
több ilyen lehetőségünk lesz, mert SZUPER 
volt!

Bóra Eszter 5.c és Bóra Ádám 3.c
***

Vendégeink jöttek a Zöldliget Iskolá-
ba az Amerikai Egyesült Államok-
ból, Texas államból. Hozzánk két 

lány került: Tori és Bella. Nagy élmény, és 
egyben komoly próba volt, hogy csak ango-
lul lehetett velük beszélgetni. Azon a nyelven, 
amit évek óta tanulunk, de az iskolai órákon 
kívül még soha nem használtunk. Eleinte ne-
hezen ment, de aztán mindenki feloldódott 

és minden gördülékenyebb lett. Megmutat-
tam nekik Velencét és környékét, egyik este 
pedig elmentünk a nagypapámmal Buda-
pestre, hogy megnézhessék fővárosunk né-
hány nevezetességét.

Az iskolánkban vendégeink részt vettek 
néhány tanítási órán, amelyen a többi gyerek-
kel is megismerkedtek, közösen játszottunk, 
énekeltünk, beszélgettünk. A többi gyerek is 
nagyon megszerette őket, barátságok jöttek 
létre. Meséltek saját iskolájukról, Texasról, 
Istenben való hitükről. Jó hangulatban telt el 
az egy hét. 

Úgy érzem, iskolánkról és kis hazánkról 
szép emlékekkel tértek haza.

Cserhalmi Réka Csenge 5.c



2-2 db ruhagyűjtő konténert helyeztek ki 
a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat irodájához (Velence, Zárt utca 
2.), valamint az újtelepi Közösségi Ház 
udvarára (Velence, Iskola utca 4.).

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, ameny-
nyiben feleslegessé vált ruha, cipő áll 
rendelkezésükre, tiszta állapotban legye-
nek szívesek a konténerbe eljuttatni!

A fehérvári székhelyű cég a konténe-
reket heti rendszerességgel üríti.

Ha azt látják, hogy tele a konténer, és 
még nem ürítették ki, a konténer olda-
lán található telefonszám hívásával az 
elszállítás soron kívül megoldható!

Elszállítás után a ruhák, cipők sorsa:
l  válogatás után rászorulók részére 

kerül kiosztásra
l  a fel nem használt ruhákból újra-

hasznosítás során szőnyeg, szigete-
lőanyag stb. készül.

A Családsegítőnél (Velence, Zárt utca 
2.) lévő konténerbe bármikor, a Közös-
ségi Háznál (Velence, Iskola utca 4.) lévő 
konténerbe nyitvatartási időben lehet a 
ruhákat, cipőket behelyezni!

A Humán Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat szolgáltatásai közé 
tartozik a családsegítés, melynek 

feladata: a település területén élő szociális és 
mentálhigiénés problémák miatt veszélyezte-
tett illetve krízishelyzetbe került személyek, 
idősek, családok segítése, életvezetési képes-
ségük megőrzése, az ilyen helyzethez vezető 
okok feltárása, a veszélyhelyzetek kialaku-
lásának megelőzése, valamit a krízishelyzet 
megszüntetésének elősegítése.

RUHAGYŰJTŐ KONTÉNEREK VELENCÉN

Idősek biztonsága – vigyázzunk rájuk!
A település családgondozójaként igen fon-

tosnak tartom, hogy a településen élő idősek 
személyi biztonságát kiemelten kezeljük. Ko-
ruk, egészségi állapotuk, támogató családta-
gok hiánya miatt fokozottan ki vannak téve 
különböző veszély helyzeteknek.

A település szerkezetéből adódó / számo-
zott utcák / sajátosságok is indokolják, hogy 
jobban figyeljünk oda idős, egyedülálló hoz-
zátartozóinkra, szomszédainkra.

A kapcsolat fenntartását nehezíti, hogy a 

családtagok közül egyre kevesebben élnek az 
idős szülők közelében, és az azonnali segít-
ségadás elmulasztása végzetes is lehet. Csa-
ládgondozóként számos esetben találkoztam 
olyan helyzettel, amikor az egyedül élőn már 
nem lehetett segíteni. Ha időben érkezett vol-
na a jelzés, megmenthető lett volna.

A szolgálatunkkal való együttműködés 
eredményeképpen lehetőség nyílik a kapcsolat 
fenntartására, a megelőző jellegű otthoni láto-
gatások segítséget nyújthatnak az idősek elszi-
getelődésének megelőzésére, vagy esetleg egy 
baleset, bűncselekmény megelőzésére.

Jelen újságcikk megírásával ösztönözni 
szeretném a településen élőket a társadalmi 
felelősség-vállalás fontosságára, és kérem, 
amennyiben tudomásuk van olyan egyedül 
élő idősről, akinek szüksége lehet a segítség 
bármely formájára,  jelezzék Szolgálatunk 
felé a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Lukács Ildikó
családgondozó

T:22/470-288
E-mail:human01@freemail.hu
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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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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?

laval Bt.
Szőnyeg éS kárpiT

tisztítás az Ön otthonában!

Telefon: 06 23/335-346
Mobil: 06 20/9378-992
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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

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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Hit-élet
Kedves Olvasó!

Nyáron egyházközségünkben sok programot rendezünk,  
melyekre szeretettel hívok minden érdeklődőt. 

KONCERTEK:

Július 1-je és 5-e között. II. Velencei Gitáros 
Napok. Ezen fesztivál alkalmával az Újtele-
pi Kalazanci Szent József Római Katolikus 
Templomban majdnem mindennap (3-án, 
4-én, 5-én) 20.00 órakor kezdődő gitárkon-
certeken vehetünk részt. 

Július 6-án (hétfőn) Jótékonysági koncert, 
melyet a Szent István Római Katolikus temp-
lomban rendezünk 18.30 és 19.30 között. A 
koncerten közreműködnek: 

Juhász Ildikó- fuvola (Szudéta Filharmo-
nikusok, Lengyelország)

Chelemen Paula- klarinét (Moszkvai Vá-
rosi Balett)

Bánfi József- fagott (Magyar Állami Ope-
raház)

Kerek Erzsébet- orgona (Liszt Ferenc Ze-
neakadémia)

(Műsorterv az esetleges változtatás jogát 
fenntartva: J.J.Quantz g-moll Kettősverseny, 
J.S.Bach g-moll szonáta, C.Ph.E. Bach, Ham-
burgi szonáta, W.A.Mozart C-dúr Andante, 
Kovács Zoltán Spagna, Kovács Zoltán Mol-
dávia, C.Ph.E Bach Szólószonáta, Serban Ni-
chifor Carnix)

Július 8-án (szerdán) 19 órakor lesz a 
Szent István Római Katolikus templomban 
Jelenik Krisztián fuvolaművész és Straub Ta-
más gitárművész koncertje.

Ezzel a koncerttel lesz összekötve július 
11-én (szombaton) 17 órakor a Korzó szín-
padán kezdődő koncert, A FERMATA Gi-
tárzenekar és a soproni Horváth József AMI 
fuvola tanszak növendékeinek előadása. 

Részleteket oldalt olvashatják.

TÁBOROK: 

Július 6-ától 10-éig Ministráns-tábor, azok-
nak a gyerekeknek, akik az oltárkörüli szol-
gálatot látják el a templomokban.

Július 13-17/ júl. 20-24 időszakokban La-
tin (spanyol) tábor (előtte júl. 6-10, és utána 
júl. 27-31 ugyanazon szervezésben magya-
rul). A táborok programjai a Kalazanci Szent 
József templomhoz kötődően szerveződnek, 
velencei gyerekek számára, napközis jelleggel 
(függetlenül kortól, nemtől és vallástól). A la-
tin táborok abban nyújtanak többletet, hogy 
a hét folyamán a sok játék, ének, kézműves és 
egyéb foglalkozások mellett előtérbe kerül-
nek a latin országok kultúrái, szokásai, nyel-
vezete. Többek között lehetőség lesz olyan 
gyerekekkel megismerkedni, kiknek legalább 
egyik szülője ilyen országban született, vagy 
élt hosszú időn keresztül. Érdeklődni: Fóthy 
Erzsébet 06 20/533-7464 telefonszámon, 
vagy erzsiovo@gmail.com email-címen lehet.

Augusztus 10. és 15. között KISI tábor, 
musicalek segítségével hoz közelebb egy-egy 
bibliai történetet. A táborok napközi prog-
ramjai a Kalazanci Szent József templomhoz 
kötődően szerveződnek, velencei gyerekek 
számára, napközis jelleggel.

Az augusztusi hónap is mozgalmas lesz 
programok tekintetében. Bár mindkét temp-
lomunk védőszentjének augusztusi hónap-
ban van ünnepe (Szent István, Kalazanci Szt. 
József), a programok tekintetében nem csak 
a „templomba járók” –nak kedveskednénk.  
Minden velencei lakost és minden vendéget 
szeretettel várunk. Részletekről az újság kö-
vetkező, július végén megjelenő számában 
olvashatnak. 

 Norbert atya
A belépés ingyenes, minden 

érdeklődőt szeretettel várunk!

Jelenik Krisztián  
és Straub Tamás

fuvola-gitár estjére

Ideje: 2015. július 8-án (szerdán) 19 óra

Helyszín: 
Velence – Szt. István király templom, Fő u. 70.

Műsoron:
Georg Philipp Telemann,  Mauro Giuliani,  Federico 
Moreno Torroba,  Astor Piazzolla  és Ittzés Gergely 

művei.

Közreműködik: Szarvas Anna - fuvola

a soproni FERMATA Gitárzenekar  
és a Horváth József  

AMI fuvolista növendékeinek
koncertjére

Ideje: 
2015. július 11-én (szombaton) 17  órakor

Helyszín: 
Velence – KORZÓ (Tópart u.47.)

Műsoron:
A. Mozart, E. Grieg, L. Delibes, O. Kopenkov,  
E. Gonzalez, G. Miller, A. Miles, A. Bocchino,  

E. Satie művei, valamint tradicionális ír, skót,  
spanyol és dél-amerikai művek.

Meghívó
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Konfirmáció Velencén
Pünkösd hétfőjén, a délelőtti istentiszteleten konfirmáció volt az ősi, 1743-ban épült reformá-
tus templomban. A konfirmáció: „Hitünk megerősítése a Szentlélek által...” A fiatalok magukra 
veszik azt a fogadalmat, amit szüleik, keresztszüleik keresztelésük alkalmával helyettük tettek...

Az oldalsó képen Pápai Szabó György lelkipásztor igével áldja meg a fiatalokat, az alsó 
kép a konfirmáció után készült a templom udvarán.

„Fogoly voltam és 
meglátogattatok...” 
(Máté ev. 25:36/b) 

Pünkösd vasárnapján a pálhalmai börtön 
női fogvatartottai zenés műsort adtak a 
velencei református templomban.  
A képen az istentisztelet után látható a 
kis csapat Pápai Szabó György velencei 
lelkésszel és Oláh László börtönlelkésszel. 
A Gyülekezet meleg étellel, s mindenféle 
finomsággal várta a vendégeket a 
Timótheus-házban.
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A szolgálat a Rockefeller Alapítvány-
hoz és Johan Béla nevéhez fűződik, 
aki kidolgozta a falusi egészség-

védelmi munka koncepcióját és gyakorlati 
megvalósítását. Utalva a nemzetközi környe-
zetvédő zöld mozgalmakra, „Zöldkereszt” 
Egészségvédelmi Szolgálatnak nevezte el. A 
szolgálat védőnői 1930-tól olyan képzésben 
részesültek, mely kettős képesítést adott: 
ápolónői és védőnői oklevelet. Ennek az volt 
a célja, hogy az otthoni gondozás során az 
ápolással kapcsolatos problémák megoldásá-
ra is felkészítse a védőnőket. Itt egyértelműen 
és összefüggésében fogalmazták meg e két hi-
vatás különbözőségét és kapcsolódását:

„Az ápolónő és az egészségügyi védőnő 
hivatásban igen sok a rokon vonás, csupán a 
feladatuk és a működési területük különbözik 
egymástól... Az ápolónő a gyógyító munkában 
vesz részt, a védőnő ezzel szemben a bajmeg-
előzés szolgálatába szegődött”

A zöldkeresztes védőnők feladatai öt terü-
letre terjedtek ki (1930-44-ig):

–  anya- és csecsemővédelem
–  iskola-egészségügy
–  nemibetegségek és TBC elleni küzde-

lem
–  szegény betegek otthoni ápolásának 

megszervezése
–  szociális gondozás.
A védőnők a családgondozási szemléle-

tet tartották a legalapvetőbb szempontnak: 

100 éves  
a Védőnői Szolgálat
Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat (1927.)

„Az általános családgondozás tulajdonkép-
pen összefoglalása és összeegyeztetése a szak-
védelmi munkának, a közös cél, az egészség-
védelem érdekében.” „Előnyösebb, ha egy 
védőnő a megfelelő módon a megfelelő idő-
ben oktat egy anyát, mintha több oldalról kap 
sokszor ellentétes tanításokat.”

A védőnői hivatás tudományos alapokon 
nyugszik, és magas szinten képezték az erre 
jelentkezőket. „A védőnőt - ahogy az orvost 
az egyetemes orvostudományra- ugyanúgy 
ki lehet képezni az egészségvédelem minden 
ágában...”

A Stefánia Szövetség és a Zöldkeresztes 
Egészségvédelmi Szolgálat  1941-ben  egye-
sült. Ekkor 1044 védőnő látta el az általa 
gondozott lakosságot, mely akkor megköze-
lítőleg 7 millió embert jelentett. A védőol-
tásokkal kapcsolatos tennivalók is a védő-
női tevékenység részét képezték, melynek 
eredményeként jelentős mértékben lehetett 
csökkenteni a fertőző és járványos megbete-
gedéseket.

1948-tól a szolgálat működésében jelentős 
változások következtek be:

– Az egészségvédelmi szolgálat feladatává 
tették meghatározott körben a gyógykezelést 

is, mely az addigi gyakorlattól teljes mérték-
ben eltért.(1948.)

– Az Egészségügyi Minisztérium megala-
kulásával (1950.) egységes irányítás alá került 
a gyógyító megelőző ellátás.

– A védőnők 1951-től kezdődően fokoza-
tosan bekapcsolódtak az orvosok betegellátó 
tevékenységébe, és ekkor kezdődött el az a 
rendszer, mely  minden körzeti orvos mellé 
helyez egy védőnőt.

– 1961-es, és 73-as jogszabályok már nem 
említik a családgondozás kifejezést, azonban 
a védőnői hivatás gyakorlata megvalósítása 
továbbra is ennek megfelelően történt. 

– Az 1960-as évektől a községi szülésznői 
rendszert a körzeti ápolónői hálózat váltotta 
fel. Rövid időszakban a körzeti ápolók is részt 
vettek a tanácsadáson.

– A gyermekorvosi körzetek kialakulása 
elkezdődött.

– Az 1960-as és 1970-es évek között je-
lentős fejlődésnek indult az abban az időben 
70 éves Fodor József-i hagyományokra épült 
iskola-egészségügyi ellátás, ahol a védőnők 
feladata a védőoltások, orvosi vizsgálatok 
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MEGHÍVÓ
2015. június 31-én (pénteken) 9-12 óráig

az Anyatejes Táplálás Világnap 

alkalmából rendezvényt tartunk Kápolnásnyéken  
a Művelődési házban (Kápolnásnyék Fő u. 26). 

A rendezvényen Kápolnásnyék,  
Velence I. és Velence II. védőnői  

körzetei vesznek részt. 
A védőnők által a területen gondozott várandós anyák 

és kisgyermekes családok részére tartjuk  
az ünnepséget.

Minden érdeklődőt szerettel várunk!

Programok:
 9.00- 9.30:  Megnyitó, sokáig anyatejjel táplált csecsemők és 

édesanyjuk köszöntése
 9.30- 9.40: Csatlós Henrietta: Czeizel vitamin bemutatása
 9.40- 9.50: Baba-mama torna Kossa Anettal
 9.55-10.05: Bajkó-Varga Melinda: HERBALIFE bemutatása
10.00- tól: 13+1 Totó kitöltése
10.00-10.15:  Pintér Adrienn- Egyensúly szülés előtt és után,  

Pi KisMamaJóga
10.15-10.35:  Maminbaba-hordozós latin fitness Dávid Tímeával
10.35-10.45:  Bozsa Anikó Székesfehérvári Szülészeti Osztály vezető 

szülésznője – az osztály bemutatása, Baba-barát kórházról
10.45-10.55: Ács Henrietta : Krio Intézet bemutatása
11.00-tól: TOTÓ nyerteseinek megajándékozása
11.30-12.00:  Forstner Betti - Zumba bemutató (vállalkozó kedvüek 

részvételével, új résztvevők között Zumba bérlet kerül 
kisorsolásra!!!)

A rendezvény ideje alatt a Pöttöm Pöttyök és Csőrike családi napközik 
biztosítják az ingyenes játszóházat a gyermekek részére (zumba ideje alatt 
gyermekfelügyelet).
A rendezvény látogatóit támogatóink felajánlásából Fornettivel, üdítővel, 
szörppel, gyümölccsel és salátával várjuk!

Szita Ildikó, Torma Csabáné, Siposné Papp Judit védőnők

Főbb támogatóink: 
Velence Város Önkormányzata,  
Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Anita Hungária Kft,  
Bognár ABC, Eisberg Kft, Hipp Kft, Krio intézet,  
Numil Kft/Milumil/, Nyolc Tiszta Forrás Szocális Szövetkezet, Velence Fruct

előkészítése, megszervezése, vizsgálatokon 
való közreműködés, és bizonyos vizsgálatok 
önálló vezetése, valamint a dokumentáció 
vezetése. Egyre nagyobb szerepet kapott az 
iskolai egészségnevelés. 1973-tól a családi 
életre nevelésben való részvétel felvilágosító, 
egészségnevelő előadások tartása formájában 
bővültek a szolgálat feladatai. (forrás:http://
www.mave.hu/?q=webpage/109)

A múlt század elején lefektetett alapelve-
ket a tudományos kutatások egyre jobban 
megerősítették, újabb kutatások tárják fel az 
egészség megőrzéséhez vezető cselekvési le-
hetőségeket.

Napjainkban a védőnői hivatást gyakorló, 
felsőfokú végzettséggel rendelkező egész-
ségügyi szakemberek, a tradicionális ellá-
tás megőrzésével néznek szembe az új, né-
pegészségügyi jelentőséggel bíró társadalmi 
kihívásokkal és ebben rejlik Hungarikuma.

Az évfordulóhoz kapcsolódva lapunk júli-
usi számában a városunkban már nyugállo-
mányban lévő, valamint aktív védőnőinkről 
szóló írással találkozhatnak Olvasóink. (a 
szerk.)
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Az emlőszűrés 70 nőnek jelentette az életét 2013-ban a megyé-
ben. Ők azok, akik meghívót kaptak tízezer társukkal együtt, 
mit sem sejtve a lappangó kórról. Az emlőrák a nők leggya-

koribb rosszindulatú megbetegedése, élete során minden 11. nő mel-
lében kialakulhat.

Azóta már valamennyien túl vannak a műtéten és a szükséges ke-
zeléseken. A Magyar Rákellenes Liga jelmondatának érvényességével 
nehéz vitába szállni: Hívunk, jöjj, mert késve késő! Az időben felfede-
zett emlődaganat gyógyítható!

Újra hívjuk a 45-65 év közötti velencei nőket emlőszűrésre Székes-
fehérvárra, a Hunyadi utcai rendelőintézet 3. emeletére, hogy az új, 
digitális készülékkel  győződjenek meg egészségükről.

A rendelési idő hétfőtől péntekig 7.30-13.30.
A térítésmentes emlőszűrés lehetőségét két évente biztosítja az Or-

szágos Egészségpénztár a 45-65 éves nők számára. A betegség meg-
előzésére mai tudásunk szerint nincs módszer, mindössze a kockázat 

csökkenthető.  DE: a szűrés során időben felfedezett kis, korai daga-
natok nagyon jól gyógyíthatók. Az egyetlen hatékony szűrő módszer 
a mammográfiás szűrővizsgálat. 

Mintegy 500 hölgy kapott meghívót az elmúlt napokban a szerve-
zett emlőszűrésre. Várjuk őket! 

A szűréssel kapcsolatos további információval szívesen szolgál a 
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  
(22/511-720) vagy a szűrőközpont  (20/387-7996). 

Ne feledje: Az időben felfedezett emlődaganat gyógyítható!

Pásztor László dr.
+36 30 789 0886
Egészségfejlesztési koordinátor
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya
8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.
Tel: +36 22 511720  fax: +36 22 511 727

Nekünk fontos az Ön egészsége! 

És Önnek? 
Megér az élete egy fél órát?

Az idejében felismert 
melldaganat gyógyítható! 

A Velencén lakó 45-65 év közötti asszonyok, akik 2 éven 
belül nem vettek részt emlőszűrésen, névre szóló 

meghívót kapnak 

a szűrővizsgálatra. 
A vizsgálat időpontja: 

2015. június 24-től július 10-ig 
 

Rendelési idő: munkanapokon 7:30-13:30 óráig 
 

A vizsgálat helye: 
Székesfehérvár Hunyadi u. (új SZTK) harmadik emelete 

 
Kérjük, mindenki jöjjön el, aki meghívólevéllel 

rendelkezik! 
Az emlőszűréssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a 

szűrőállomáshoz bizalommal.  

Telefonszám: 06-20/387-7996 
    

 
Fejér Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

A rák megelőzhető?

A legtöbb esetben: IGEN!
1.  Ne dohányozzon! Kerülje a dohányfüstöt! Ne kény-

szerítse családtagjait dohányfüstös levegőre! Sem 
otthonában, sem a gépkocsiban NE gyújtson rá!

2.  Ne hízzon el! Tartsa testsúlyát kordában idősebb 
korban is!

3.  Fogyasszon naponta legalább fél kg zöldséget vagy 
gyümölcsöt!

4.  Mértékkel napozzon!
5.  Oltassa be lányát, fiát HPV ellen, ha felajánlja az orvos!

A rák gyógyítható?
IGEN, idejében felfedezve a legtöbb daganat gyógyít-
ható!
1.  Figyeljen a 7 figyelmeztető jelre! Ismerje testét és 

vegye észre a gyanús változásokat!
2.  Vegyen részt az ajánlott szűréseken: az emlő-, méh-

nyakszűrésen, a széklet vér vizsgálatán!

Bővebb információért forduljon háziorvosához 
vagy a Népegészségügyi Szervezet szűrési asszisz-
tenséhez! (22/511-720)
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olvasni – való
Könyvújdonságok :

28 2014. november–december

Kulcsrakész
lakásfelújítás

Épület energia tanúsítvány
Családi házak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése

Gipszkarton falak, álmennyezetek, belsőépítészet

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

 kulcsrakesz99@gmail.com

SZABÓ ZOLTÁN
Festés- mázolás, tapétázás

Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

ANDY KOZMETIKA-FLABÉLOS
Velence, Szabolcsi úti Pavilonsor

Bejelentkezés: 06 20/230-8125

-Sejtrevitalizáló, növényi őssejt arckezelés

-Intenzív hidratáló és ránctalanító hatású

Hyaluronic kezelés

-Anti-ageing fi atalító arckezelés Argán növényi 

őssejtekkel

-Exkluzív arckezelés ..örök fi atalság” proteinekkel

-Feszesítő-gyöngyvarázs arckezelés

-Görögdinnyés nyugtat, hidratáló,

regeneráló arckezelés

-Tisztító arckezelés

Oros Andrea kozmetikus

A természet professzionális ereje!

ANDY KOZMETIKA 
VELENCÉN 

várja minden kedves régi és új vendégét!

a bor-kereskedő
Minőségi palackos és folyó borok közvetlenül 

Villány, Kiskunság, Mátra, Szekszárd, 
Badacsony borászataiból

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

szemben

KARÁCSONYI BOR- ÉS 
PEZSGŐVÁSÁR!

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

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

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

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

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

Sportolók összefogása 

Cipőjavító és 
kulcsmásoló

Véghelyi György
Velence, Fő u.101.

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

építésztervezés 
rövid határidővel, 

jutányos áron, 
felelős műszaki vezetés,

műszaki ellenőrzés.

06 20/429-3990

                     
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

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

„Tömegkályhák építését, 
cserépkályhák átrakását, 

építését vállalom. 

Zsadányi Tamás 
20 499 3974”

Vámos Miklós: Ének évada
Papp Diána: Jóságszalon
Jo Nesbo: Vér a havon
Nemere István: Lángok martaléka 

(Zsigmond-trilógia, 2. könyv)
Debbie Macomber: Szerelmes sorok
Márai Sándor: Féltékenyek (A 

Garrenek műve, 2.)
Iny Lorentz: A fehér csillag (Regényes 

történelem)
José Rodrigues dos Santos: Salamon 

kulcsa
Sue Monk Kidd: Szárnyak nélkül 

szabadon
Magony Imre: Fehérvár elesett
Philippa Gregory: A fehér királyné 

(Rokonok háborúja)
Fehér Béla: Fültől fülig: véres 

fürdőregény
Sebastian Faulks: Ásó, kapa, Jeeves
Colin Falconer: Zendülők királysága
Elizabeth Bard: Piknik Provence-ben

Jeffrey Archer: Erősebb a kardnál  
(Clifton-krónika, 5. kötet)

Dana Carpender: Egyszerűen paleo:  
400 könnyen elkészíthető recept

Böjte Csaba: A virág a fény felé hajlik

Jean P. Sasson: Sírj tovább, hercegnő 

Jane Goodall: A remény magvai: a 
növények varázslatos világa

Popper Péter: Érteni és elengedni: 
felnőtté válásunk, lelki egészségünk

Rick Riordan: Neptunus fia: az 
Olimposz hősei

Finy Petra: Iskolások kézikönyve 
fiúknak

Francesca Simon: Rosszcsont Peti és a 
királyi ketchup

Szántai Zita: B épület: Tomi nagy 
titka: 3. rész

Jackie Marchant: Danny Tooty 
kalandjai

A KÖNYVTÁR  
NYITVA TARTÁSA :

Kedd: 10.00 – 17.00
Szerda: 13.00 – 17.00
Csütörtök: 10.00 – 17.00
Szombat: 10.00 – 15.00

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)
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sZépkoRúak

Március-április hónapban, 
május első napjaiban színes 
rendezvények, ünnepi ese-

mények részesei lehettünk. 
Az összevont Nőnap-Férfinapot a 

pákozdi Emlékhelyeknél tett kirándu-
lással egybekötve az Ingókő Étterem-
ben ünnepeltük. 

Március 15-én a város lakóival 
együtt emlékeztünk, koszorúztunk az 
1848-as Forradalom és Szabadságharc 
hősei előtt tisztelegve. 

A Közösségi Házban megtartott 
Farsangi Bálon a jó zene, a terített asz-
tal mellett, az ötletes jelmezek felvonu-
lása alatt nagyon jól szórakoztunk. 

A már hagyományosnak nevezhető 

Velencei-tavi Rózsa  
I. számú Nyugdíjas Klub

Kalapversenyen tagjaink kreativitá-
sának köszönhetően vidám, bohókás 
kalapok bemutatójának tapsolhattunk.

Klubunk örömteli, szép eseménye 
volt a 90 éves Horváth Gyula bácsi 
születésnapi köszöntése, akinek ezúttal 
is szívből gratulálunk, és kívánunk to-
vábbra is nagyon jó egészséget, derűs, 
boldog éveket!

Köszönjük Gyula Bácsi, hogy velünk 
vagy, köszönjük elismerő, meleg szava-
idat, amelyekkel soha nem felejted el 
megköszönni asszonyaink fáradozását. 

Május legszebb ünnepe Anyák nap-
ja. Klubunkban az édesanyákat egy-
egy cserép muskátlival, szép, alkalom-
hoz illő versekkel köszöntöttük.

Ha május, akkor virágosítás! Idén is 
szívesen vettünk részt a város szépíté-
sében.

Tagjainkkal, 23 fővel két helyszínen 
ültettünk begóniát, verbénát, kúpvirá-
got.

A Közösségi Ház udvarán elkészült 
a szalonnasütő-hely is Zsolnay József 
irányításával, Horváth Lajos, Nagy Ká-
roly és Vogel Péter hathatós segítségé-
vel.

Sajnos betegségük miatt sokan hiá-
nyoznak közülünk, őket otthonukban 
meglátogatjuk. 

Igazi ünnepi esemény volt a május 
1-je, az itt tartott Főzőverseny. Kvak 
János főszakács az idei évben is reme-
kelt, nagyon finom, ízletes sertés-pör-
költet készített kedves felesége, Erzsi-
ke segítségével, amihez az asszonyok 
tarhonyát és tésztát főztek köretnek. 
Az előkészületekben Horváth Lajos, 
a főzésben Zsolnay József segített, aki 
nagy szakértelemmel keverte, őrizte a 
tekintélyes adag ételt. Közben az asszo-
nyok az otthon sütött rengeteg pala-
csintát töltötték meg túróval, kakaóval, 
lekvárral, dióval.

Nagyné Piroska, Zsolnayné Mari-
ka, Katonáné Marika, Borbélyné Edit, 
Duráné Emőke, Őrsiné Rozi alig győz-
ték a tekergetést, nagy keletje volt az 
ízletes palacsintának. ¾ 12-kor már el 
is készült az ebéd és a közben 30 főre 
bővült klubtagjakinkkal együtt jóízűen 
falatozhattunk. A folyamatos tálalásról 
Katonáné Marika és Erzsike gondos-
kodott. 

A szomszéd várba, a II. és III. Klub-
ba is vittünk kóstolót, cserébe székely-
káposztát, marhapörköltet kaptunk. 

A sátrunkba vártuk ebédre a Polgár-
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mester Urat is, akivel így alkalmunk 
volt egy kis beszélgetésre is. 

Bár díjat ezúttal nem nyertünk, vi-
rágot, oklevelet kaptunk, a főszakács 
legnagyobb elismerése az üres bog-
rács, tagjaink kitűnő étvágya, betérő 
vendégeink dicsérete és a kitűnő han-
gulat volt.

Köszönet minden kedves klubta-
gunknak a sok segítségért, sütés-főzé-
sért. 

A főzés közepette szakítottunk időt 
a Kastélyban a Helytörténeti Egyesület 
I-II. világháborús kiállításának megte-
kintésére, amelyet Koszti András pol-
gármester úr nyitott meg, majd Újvári 
Mihály tagunk ismertette a kiállítás 
mottóját, témáját.

Az első félévi programunk szerint 

Sukoróra kirándultunk, ahol a műem-
lék Református Templomot és a Tájhá-
zat is felkerestük. A Tóra néző gyönyö-
rű fekvésű Katolikus Templomot Nor-
bert atya mutatta be, akinek ezúton is 
köszönjük, hogy időt szakított a temp-
lom történetének megismertetésére.

Egy viharos napon a Szalonna-sü-
tőt is felavattuk, ahol a Polgármester 
Úr volt a vendégünk. A sütögetős-fa-
latozós kitűnő hangulatú délutánon 
kötetlen beszélgetésre is sor került, és 
a Polgármester Úr tájékoztatott ben-
nünket a pénzügyi pályázat elnyerésé-
ről, amit nagy örömmel és köszönettel 
fogadtunk.

Az édesanyák után  az édesapákat is 
megünnepeltük. Klubunk apró aján-
dékkal, a Rózsa Tánckar tagjai tánc-

cal, Duráné Emőke, Székelyné Zsóka, 
Dudás András verssel, Südiné Juliska 
pedig egy szép nótával köszöntötte a 
nagyapákat, dédapákat. 

A Korzón megtartott Orbán napi 
ünnepséget az eső sem tudta elmosni, 
akik kilátogattak, jól szórakozhattak, 
vásárolhattak, és a gyerekekkel együtt 
örülhettek a vidám zenés műsoroknak. 

A sukorói kirándulás és az ünne-
pi eseményeink maradandó, szép él-
ményt jelentenek számunkra. 

Kívánok kedves Nyugdíjas-társa-
imnak és minden kedves Olvasónak 
kellemes nyári napokat, jó pihenést, jó 
egészséget!

Lukács Sándorné
klubvezető

Ritkábban adunk hírt magunkról, de azért változat-
lanul eseménydús élet folyik klubunkban. Március  
15-én koszorúztunk, megünnepeltük a Nőnapot, 

Anyák Napját, Apák Napját. Szeretnénk köszönetet mondani 
Martinovszky Károly úrnak a gyönyörű muskátlikért, amit 
Anyák Napjára küldött. Részt vettünk a májusi virágosításon, 
és rendbe hoztuk a katonasírokat, beültettük virágokkal. 

A Virágos Velencéért Egyesülettel közösen sikeresen 
vettünk részt a majálison (székelykáposztánk különdíjas 
lett). Klubunk tagjai ezen kívül frissen sütött pogácsával, 
rumos-meggyes kókuszgolyókkal és lekváros, nutellás pala-
csintával, zsíros kenyérrel kínálgatták az arra járókat.

Május közepén Erdélybe kirándultunk (Székelykeresz-
túr, Királyhágó, Parajd, Korond, Kalotaszeg, Gyilkos-tó, 
 Békás-szoros, Csíkszereda) a bátrabbak a csíksomlyói 
dombra is felmentek a Háromhalom Oltárhoz, mi addig a 

templomban szentmisét hallgattunk. Este énekes útitársa-
ink szép nótaestet rendeztek, ahol a helyiekkel együtt na-
gyon jól éreztük ma gunkat.

Hazafelé Kolozsváron álltunk meg. Megcsodáltuk Fad-
rusz János Mátyás király szobrát, a Szent Mihály templomot 
és Mátyás király szülőházát.

Sajnos ismét elveszítettünk egy kedves társunkat, Jeges 
Károlyné Terikét, aki hosszan tartó, súlyos betegségben el-
hunyt. Családjának ezúton is őszinte részvétünket küldjük.

Július 6-án a Római Katolikus Templomban Norbert 
Atyával közösen jótékonysági hangversenyt szervezünk 
Szűcs Zalán súlyosan sérült velencei kisfiú megsegítésére. 
Kérjük, aki teheti, vegyen részt a hangversenyen. 

Minden kedves olvasónak további jó egészséget kívánunk!
Herczeg Ferencné

klubvezető

A Nosztalgia  
III.sz. Nyugdíjas Klub hírei
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Meséink szárnyán

Nemzetközi ifjúsági tábor  
a Gerecse szívében

A Szivárvány Törzs Egyesület Kék Sólyom Nemzetsége va-
gyunk. Tagjaink az abai Atilla Király Gimnázium, volt és 
jelenlegi tanulói.  Iskolánknak is célja, hogy a diákok megis-

merjék és megtanulják őseink hagyatékát, így örömmel vettük a csat-
lakozás lehetőségét egy Kárpát-medencei táborhoz. Ennek zárásaként 
azt a feladatot kaptuk, hogy találjunk ki egy saját nemzetség nevet, egy 
saját tábor ötletet, és vázoljuk fel. Nevünk ötlete iskolánk nevéből is 
ered, Attila mesebeli turulját hívták így.

A projektmunkánk a „Meséink Szárnyán” című tábor volt. Elnyerte 
tetszésünket, így a tábor után mi is szerettünk volna egy sajátot szer-
vezni. Részt vettünk egy ifjúsági táborban, Olaszországban. Ennek 
során tudatosult bennünk, hogy bár elsőre nem sikerült, azért meg-
próbáljuk újra. Az egyesület vezetője Siko Sebastian örömmel vette 
a buzgóságunkat, így sikeresen beadtuk a pályázatunkat. A pályázat 
támogatója az Erasmus+ program. 

A tábor idén lesz Tata mellett az Agostyán Ökofaluban. Öt nemzet 
fiataljai: olasz, török, finn, lengyel és persze magyar fiatalok gyűlnek 
össze július 12-e és 23-a között. A cél  egymás kultúrájának megisme-
rése. A legnagyobb hangsúlyt a népi hagyományokra fektetjük, azon 
belül is a népmesékre. A fiataloknak lehetőségük nyílik a kulturális 
esteken bemutatni saját hazájukat. Megismerkednek egymással a kü-
lönböző drámajátékok során, megismerik egymás népi örökségét.

A tábor csúcspontja egy közösen alkotott mese, amit július 19-én, a 
Velencei Korzón adunk elő. Ez a II. Dionüszeia Fesztivál, mely tavaly 
nagy sikert aratott mind a nézők, mind az európai fiatalok körében. 
Idén több fellépőt is hívtunk, köztük néptánccsoportokat és népze-
nészeket: a Veszelka Kommandót, a PírKompánia Tűzszínházat, a 
Folkmanushowk csapatát, és nem utolsó sorban - az este méltó lezárá-
sának- az Agárdi Kongapartit, akik tavaly is biztosították a remek esti 
hangulatot. A fesztiválon az öt nemzet fiataljai előadják saját népme-
séjüket is a közös mese mellett. 

Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik ezen az úton végig 

kisértek minket és bátorítottak, ha már kezdtük feladni. Külön kö-
szönjük szüleinknek, hogy lehetőséget adtak nekünk a táborokban 
való részvételben. A legnagyobb köszönet a Szivárvány Törzs Egye-
sületet és azon belül is Siko Sebastiant illeti, aki mindvégig segített 
nekünk, támogatott minket,és hitt bennünk.

A projekt az Európai Bizottság által indított Erasmus+ program 
támogatásával jöhet létre. Reméljük, minél több hozzánk hasonló fi-
atal fogja látni alkotásunkat! Az Erasmus+ program segítségével Ti is 
megvalósíthatjátok álmotokat!!

Találkozzunk 2015. július 19-én 11 órai kezdettel a Velencei Kor-
zón a II. Dionüszeia Nemzetközi Ifjúsági Fesztiválon, melyre a be-
lépés díjtalan. Reméljük, hogy nagyon sokan leszünk, és még éjfélkor 
is táncolunk!! Nánási Zsófia
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A The Biebers-t mára már senkinek 
sem kell bemutatni. A zenekar szá-
mos klubkoncerten van túl, idén 

pedig fesztiválhódításra indulnak, színpad-
képüket egy diszkófával egészítve ki. Puskás 
Peti mindennapjait így érthető módon a ze-
nekari teendők és próbák teszik ki, ugyanak-
kor jó célokra mindig szakít egy kis időt. A 
napokban például zenekari társaival Velence 
egyik körforgalmát „efottosították”.  

– Városi gyerek vagyok, így a kertészkedés 
nem tartozik a mindennapi elfoglaltságaim 
közé. De a barátnőmmel úgy gondoltuk, hogy 
kell valami, ami feldobja kicsit a lakást, így 
beszereztünk két cserepet: az egyikbe néhány 
klassz kis virágot, a másikba pedig praktiku-
san fűszernövényeket ültettünk. Nagyon jó 
érzés ránézni és tudni: ezeket mi nevelgettük. 
Saját fűszerrel ízesíteni az ételeinket pedig 
még egy pluszt ad a közösen főzött ételhez – 
állítja Peti, aki öccsével, Danival ezúttal arról 
gondoskodott, hogy a Velencére érkező ren-
dezvény neve a levegőből is jól látható legyen. 

Puskás Petiék Velencén 
önkénteskedtek
Fellépővé avanzsál az egykori fesztiválozó

Puskás Peti most először áll át a túloldalra: az EFOTT-ozó közönség sorai helyett a 
színpadra. A fesztiválrajongó öccsével, Danival és az Óbudai Egyetem önkénteseivel 
nemrégiben Velencére látogatott, hogy a július 14-19. közötti időszakra már biztosan 
virágba boruljon a város. Mint kiderült, az énekes szívesen szakít időt egy kis 
kertészkedésre kedvesével közös lakásában is.

– Velencén 5000 virágot ültettünk, ame-
lyek az EFOTT40 feliratot formázzák. Az 
egész zenekar nagy természetvédő, olyany-
nyira, hogy a fellépéseinkre, a tökéletes szín-

padkép megalkotásához egy csodálatos, 2,5 
méter magas diszkófát is bevetünk – kezdte 
a frontember. – A The Biebers életében ez 
lesz az első fesztiválos nyár, úgyhogy talán 
mondanom sem kell, mennyire várjuk. Az 

EFOTT-on már többször voltam résztvevő-
ként, de most először állok majd itt színpa-
don, úgyhogy Danival virágültetés után ki-
csit fel is mértük a terepet” – mondta el Peti. 

Az énekest egyébként régi élmények is kö-
tik a térséghez.  

 Gyerekkorunkban szinte minden hétvé-
gén ide jártunk, rengeteg emlékünk fűződik 
ide. A legmaradandóbb talán az, amikor szó 
szerint katicainvázió volt a strandon. Több 
százezer kis bogár repkedett körülöttünk, és 
körülbelül egy perc után vissza kellett száll-
nunk a kocsiba, mert nem tudtunk tőlük ar-
rébb menni. Elképesztő élmény volt.

Bár katicainvázióra a szervezők semmi-
képp sem számítanak, az elképesztő élményt 
a The Biebers és a többi fellépő mellett, meg-
annyi turisztikai és gasztronómiai program, 
kertmozi és számos sportélmény garantálja 
majd a velencei Vizi Várnál.

EFOTT – csak szabadon… 



30 2015. június

Július 25-én, szombaton este 20.30 – kor  
az Éless-Szín előadásában: ,,Nem válok el!”  

vígjáték 3 felvonásban, 4 képben. Jegyár: 2500 Ft 

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)  
Jegyár: 2500 Ft

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

Paprikás csirke, avagy stex és New York 
 (zenés vígjáték 2 részben) Jegyár: 3000 Ft

Augusztus 15-én, szombaton 20.30-kor  
a Hadart Színház előadásában: Apácák (musical)  
Jegyár: 2500 Ft

A nyári színházak jegyeit megvásárolhatják a TDM irodában (Velence, Halász u. 37. Cseppház), illetve a Velence 
Korzóban a TDM pultnál, vagy előadások előtt a helyszínen. Nyugdíjas korú állandó lakosaink lakcímkártyájuk  és 
nyugdíjas igazolványuk bemutatásával 50%-os kedvezményben részesülnek a jegyek árából! 

Kellemes szórakozást ígérnek a szabadtéri színházi előadások, és az idő-
járástól sem kell tartanunk! Hatalmas sátor védi majd a szereplőket és a 
nézőket, a szünetben pedig büfét is biztosítunk. Augusztus 7-én, pén-

teken igazi különlegességgel találkozhatnak nézőink: az előadás előtt valóban 
paprikás csirkét kóstolhatnak! 

Biztosítsák helyüket időben, mert a remek előadásokra már a környező tele-
pülésekről is nagy az érdeklődést!  

Jó szórakozást kívánnak a szervezők:

Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
Velence Város Önkormányzata

Augusztus 19-én 20 órától a Velence Korzón  
Varga Feri és Balássy Betty koncertje



31www.velence.hu

Felelős kiadó: Velence Város Önkormányzata l A szerkesztőbizottság címe: 2481 Velence,  
Tópart u. 26. l 06 22/589-402 l hivatal@velence.hu l Felelős szerkesztő: Nagyné Závodi Klára   
06 20/554-9195 l nzklara@gmail.com l Szerkesztőség tagjai: Koszti András, Solymosy József,  
Pápai Szabó György l Fotók: Nagy Máté l Nyomdai kivitelezés: Grafit Pencil Nyomda Kft.   
1046 Budapest, Klauzál u. 9. l 06 1/370- 8384 info@grafitpencil.hu
ISSN 2415–9670

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

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

oldal/mm
2. belső oldal
bruttó Ft/hó

3. borító belső
bruttó Ft/hó

4. borító hátsó
bruttó Ft/hó

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

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

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

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

1/16 oldal
44 x 57 mm  2.000.-  3.250.-  4.500.-

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

– A hirdetések beérkezésének határideje:  
minden hónap utolsó napja. 

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

– Az újság megjelenése minden hónap utolsó napjaiban 
várható.

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

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

Szakorvosi Rendelőintézet: 22/589-515
Központi Háziorvosi Ügyelet:  22/311-104

Közérdekű telefonszámok
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
   
BEFEJEZŐDŐTT AZ INNOVÁCIÓ ÉS KÖRNYEZETTUDATOSSÁG A VELENCEI ZÖLDLIGET 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN CÍMŰ PROJEKT. 
 
Az iskola kedvezményezettként 89 844 799,- Ft uniós támogatást nyert az „Innováció és 
környezettudatosság a velencei Zöldliget Általános Iskolában” projekt megvalósítására az Új Széchenyi 
Terv keretében. 
 
A két éves projekt során a tanár továbbképzéseknek köszönhetően megújult a pedagógiai szemlélet, a 
számos kapcsolódó program, esemény révén a diákokat egészséges, egészségtudatos és környezettudatos 
életmódra neveltük mindkét feladatellátási helyen. Digitális, sport- és egyéb taneszközök beszerzésével 
támogatni tudjuk a diákok készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését, valamint a 
testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését. 
 
Legfontosabb számszerű eredmények: 

Mutató neve Érték 
Környezettudatosságra nevelő programok száma 6 
Egészségtudatos, mozgás gazdag életmódra nevelő iskolai 
egészségnapok száma 8 
Kialakított együttműködések, szakmai kapcsolatok száma 3 
A pedagógiai-módszertani megújulást elősegítő 
tanártovábbképzéseken részt vett pedagógusok száma 5 
A megújuló tartalmi szabályozókhoz kapcsolódó szaktárgyi 
tanártovábbképzésen részt vett pedagógusok száma 4 

 
 
Projekt megvalósítás helyszínei:  

2481 Velence, Kis u. 1. 
2481 Velence, Bethlen G. u. 14. 
 

Projektazonosító:  TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0183 
Projekt kivitelezés:  2013.03.24 – 2015.06.24 
 
További információ kérhető: 
Czuppon István iskolaigazgató 
Tel: 22/589-200 Fax: 22/589-209 
igazgato@zoldligetsuli.hu 
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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



Polgármesteri Hivatal

06 22/589-400 fax: 06 22/472-747
email: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu
Koszti András polgármester   
dr. Szvercsák Szilvia jegyző
Polgármester és jegyző  
elérhetősége:   
TITKÁRSÁG:  
Török Zsuzsanna 589-402
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 589-416

IGAZGATÁSI OSZTÁLY:
Szelei Andrea aljegyző 589-418
Heinczné Horváth Edina  589-412  
személyzeti ügyek
Balogh Erika pályázati ügyek 589-425  
Böhm Brigitta  589-408 
települési támogatás,  
gyógyszertámogatás, rendszeres  
gyermekvédelmi kedvezmény,  
óvodáztatási támogatás,  
Bursa Hungarica ösztöndíj,  
szociális étkeztetés,  
gyermekétkeztetési támogatás 
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

Szilassy Gabriella  589-405

vízelvezetés, vízjogi,tűzgyújtási 

engedélyek, út-és közmű építési ügyek, 

közterület használati engedélyek

PÉNZÜGYI OSZTÁLY:

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,  
dr. Szvercsák Szilvia  jegyző: 
csak előjegyzéssel az 589-416 vagy   
589-402 telefonszámon

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. 

Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.
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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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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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Velence Resort & Spa superior

H-2481 Velence, Béke u. | +36 22 589 971 | spa@velencespa.com  |  www.velencespa.com

vizes élmények 
a velence ResoRt & spa-ban 

Földszinti belépő árak
(Érvényes: 2015. június 15 - augusztus 30. )

Felnőtt
(14 éves 
kortól)

Gyerek
(4-14 éves 

korig)

Gyerek
(0-4 éves 

korig)
Hétfő - 

vasárnap Egész napos (8.00-21.30/22.30 óra) 3 900 Ft 2 000 Ft díjtalan

Hétfő - 
csütörtök Félnapos (16.00-21.30 óra) 1 900 Ft 1 500 Ft díjtalan

Velencei lakosoknak kedvezmény mindegyik belépő 
árából (lakcímkártya felmutatásával) -300 Ft -300 Ft díjtalan

Fogyatékkal élők számára kedvezmény mindegyik 
belépő árából 50% 50% díjtalan

szaunapark belépő árak
Szaunapark belépő minden nap 1 900 Ft
Senior belépő hétfőtől csütörtökig  (65 éves kortól igazolvánnyal) 1 500 Ft
Velencei lakosoknak kedvezmény (lakcímkártya felmutatásával) -300 Ft

Egy óriási medencével bővült kínálatunk: nyáron a Velencei-tó is várja a strandolni 
vágyókat. A tó vize ásványi anyagokban (nátrium és magnézium) gazdag, a kimerült 
szervezetre jótékony, regeneráló hatással van, reumatikus panaszok enyhítésére is 
alkalmas.
nyitva tartás:
vasárnap - csütörtök 8.00 - 21.30 óra
péntek - szombat 8.00 - 22.30 óra
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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.

A Velence Korzón
elegáns divatáru üzlet várja!

Mini & Maxi
36-54-es méretig kínálunk öltözéket

esküvőre, alkalmakra és a hétköznapokra is.
Áruválasztékunk férfi divatáruval folyamatosan bővül.

Minőség elfogadható áron!


