
Védônôink   8. -9. oldal
Augusztusi programok 10.-11.oldal
Legszebb konyhakertek 14.-15.oldal
Leanderváros 20.-21.oldal
Bence-hegyi kilátó  24.-25. oldal
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Előadás: 2015. augusztus 7. péntek 20.30 Kastélypark Színpad 
(a Wenckheim kastély mellett, sátorban) 

Az előadás előtt paprikás csirkét kóstolhatnak nézőink!
Jegyár: 3000.-Ft

Jegyárusítás: Velence Korzó, TDM pultnál, valamint előadás előtt a helyszínen.
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Tombol a kánikula, dőlnek a melegrekordok! Akár minden hét-
végén kitehetnénk a MEGTELT táblát, annyi a vendég a stran-
dokon és a szállásokon. Két többnapos, szabadtéri zenei ren-

dezvénynek is otthont adott Velence ezen a nyáron. A „Mi Velencénk” 
fesztivál híres magyar pop előadókat hívott meg, az Egyetemisták és 
Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója, az EFOTT pedig a 40. 
születésnapját ünnepelte nálunk.

Ilyen nagyszabású rendezvények az egész város életére hatással 
vannak, ezért szükségesnek tartottam, hogy – még az EFOTT előtt – 
lakossági meghallgatás keretében mondhassák el a lakók véleményü-
ket. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik eljöttek, és örülök, 
hogy megtöltöttük a Wenckheim-kastély termét. A legtöbben a „Mi 
Velencénk” fesztivál zajkibocsátására és általában véve a zajra panasz-
kodtak. Ahogy a meghallgatáson is megtettem, szeretnék elnézést 
kérni azoktól, akiket ez a rendezvény hátrányosan érintett, és egyúttal 
magyarázatot adni arra, hogy ez a rendezvény miért nem fog – ebben 
a formában – újra megrendezésre kerülni Velencén.

A „Mi Velencénk” Fesztivál egy magánterületen szervezett esemény 
volt, amely az Önkormányzat felé csupán bejelentési kötelezettség-
gel rendelkezett. A megfelelő zaj-határértékeket a jegyzői határozat-
ban rögzítettük, ez egy automatikus folyamat, és mivel a rendezvény 
szervezője gyakorlatilag semmilyen előzetes tájékoztatást nem adott, 
felkészülni sem volt mód az esetleges szabálysértésekre. Gyökeresen 
más történt az EFOTT előkészítése során. A szervezőkkel február óta 
zajlott az egyeztetés, aminek eredményeként megerősített rendőri je-
lenlét, biztonságos forgalomirányítás, folyamatos buszjárat és szakmai 
szempontok alapján elhelyezett színpadok várták a fesztiválozókat. A 
végeredmény magáért beszél: három rendőrségi bejelentés - mind kis 
értékű lopás – történt, a szervezők által megbízott zajszakértő lakos-
sági bejelentés alapján szállt ki, és folyamatosan mérte a településen a 
zajkibocsátást, az Önkormányzat által megbízott akusztikus mérnök-
kel együtt – a mérésekről készült jelentést nyilvánosságra fogjuk hozni 
–, miközben az EFOTT Fesztivál 103.467 fővel megdöntötte eddigi 
látogatói rekordját. A velencei szálláshelyek és vendéglátó egységek 
forgalma, az Önkormányzat több tízmilliós bevétele és a város ismert-

Szezon közben – a tapasztalatok 
fényében

ségének növekedése alapján úgy érzem, hogy az EFOTT Velencének 
jó vendége volt.

Nem kétséges, hogy egy ekkora rendezvénnyel kellemetlenségek 
is együtt járnak. A közterületen sátorozókra jobban oda kell figyelni, 
a szemétszállítással a rendezvény után akadtak csúszások, valamint 
tovább kell növelni a városba kihelyezett mobil WC-k számát, pedig 
2012-höz képest háromszor annyi volt a város és a fesztivál közötti 
útvonalon.

A meghallgatáson más rendezvényekkel szemben is merültek fel 
lakossági panaszok. A Korzón működő PiBistro által szervezett kültéri 
rendezvény esetében a szervező több hibát is elkövetett, ezekről a szó-
rakozóhely és a Korzó üzemeltetőjével is részletesen egyeztettünk. A 
Drótszamár Kempingben évente megrendezett autós találkozók kelle-
metlen velejáróit, a gumiégetést és a spontán gyorsulási versenyeket az 
utcákon elhelyezett fizikai akadályokkal fogjuk ellehetetleníteni, erről 
nemsokára megkérdezzük a lakókat, és a végleges megoldást velük, 
valamint a kemping üzemeltetőjével közösen fogjuk megtalálni.

A kánikula miatt megemelkedett látogatószám alkalmanként már 
hétköznapokon is rámutat, hogy a jelenlegi parkolási lehetőségek nem 
elegendőek, és indokolatlanul megnehezítik a helyiek életét. A Kor-
zó közelében össze-vissza és szabálytalanul parkoló autók nem csak 
rontják a városképet, hanem balesetveszélyesek, és gyakran károkat 
is okoznak. A Velence-tó Kapuja pályázat örökségeként a város in-
gyenesen köteles biztosítani a belépést és a parkolást. Mivel ez öt éves 
kötelezettség, ezért az Önkormányzat kezdeményezte a pályázat in-
gyenességre vonatkozó feltételének módosítását. A teljes várost lefedő, 
egységes és kulturált parkolási rendszer kialakításával a Képviselő-tes-
tület is foglalkozik. Ez egyrészt új bevételi forrást jelentene a városnak, 
másrészt megszűntetné a helyiek – mostani – hátrányos helyzetét is. 
A lehetőségeket már most is teszteljük, a velencei lakcímkártyát fel-
mutató lakosok továbbra is ingyenesen parkolhatnak a település egész 
területén, és ez így marad a jövőben is.

Köszönöm minden Polgárunknak segítő szándékát, megértését, és 
szeretettel várjuk Önöket városi rendezvényeinkre: a nyári színházi 
estékre, és Velence Város Születésnapi, valamint Szent István-napi 
programjára!

Koszti András polgármester

Koszti András polgármester megnyitója az EFOTT fesztiválon

A lakossági fórumon



Velence Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2015. június 10. napján soron kí-
vüli nyilvános testületi ülést tartott a Polgár-
mesteri Hivatalban. 

A napirendek elfogadását követően Polgár-
mester úr tájékoztatást adott a két ülés közötti 
munkáról, amelyek olyan fontos témaköröket 
érintettek, mint pl. Szomor Csongor és Szűcs 
Zalán ügye. A Meseliget Óvoda pedagógusai 
200-200 ezer forintot gyűjtöttek össze a gyer-
mekek gyógyításának elősegítésére, Szomor 
Csongor számára az egyéb támogatásokból to-
vábbi 306 ezer forint gyűlt össze. 

A Képviselő-testület egyhangú igen szava-
zattal döntött arról, hogy rész vesz az „Önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” tárgyában kiírt pályázati felhívá-
son. Döntött a Képviselő-testület a II. számú 
fogorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási 
szerződés módosításáról, amelynek oka az volt, 
hogy a II. számú fogorvosi körzet lakosságszá-
mának növekedése miatt az OEP egy órával 
hosszabb rendelési időt írt elő Dr. Szegedi József 
doktor úr számára.

A Képviselő-testület módosította a Helyi 
Építési Szabályzatról szóló 19/2012.(VI.19.) ön-
kormányzati rendeletet, az utolsó napirend ke-
retében pedig a Metal Holding Zrt. „f.a.” perrel 
kapcsolatos aktuális döntést hozta meg Testület. 

***
Velence Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2015. június 25. napján tartotta 
meg soros nyilvános testületi ülését a Kastély 
Házasságkötő termében. 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról szóló jelentést egyhangú igen szavazattal 
fogadta el a Képviselő-testület, majd a Meseliget 
Óvoda Alapító Okiratának módosításáról dön-
töttek. A Fejér Megyei Kormányhivatal hatósági 
ellenőrzést folytatott az intézményben, és meg-
állapította, hogy az intézmény megsértette a 
jogszabályi rendelkezéseket azzal, hogy túllépte 
az Alapító Okiratban meghatározott maximális 
gyermeklétszámot. A feltárt jogsértést 2015. 
szeptember 1-jéig kell megszüntetni, amely az 
Alapító Okirat módosításával megtörténik.

Elfogadásra került az az előterjesztés, amely 
a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatási jogcím pályázaton való részvételt 
jelenti. A pályázat a lakossági közműves ivóví-
zellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás szolgál-
tatás támogatását jelenti, nem jelent tényleges 
önkormányzati bevételt, mivel az a vízmű felé 
továbbutalásra kerül. 

A Képviselő-testület döntött arról, hogy 
csatlakozik a „Közművelődési érdekeltségnö-
velő támogatásra” tárgyban kiírt pályázati felhí-
váshoz, amelynek során a pályázati cél a városi 
könyvtár épület felújítása és eszközbeszerzése. 

A Képviselő-testület tárgyalta és elfogadta a 
Szociális és Humánerőforrás Bizottság átadott ha-
táskörben ellátott feladatokról szóló tájékoztatóját.

A Képviselő-testület hírei

A Képviselő-testület 2015. június 10. napi 
ülésén elfogadta az „Önkormányzati felada-
tellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 
tárgyában kiírt pályázati felhívásban történő 
részvételt, amely egyrészt a belterületi útháló-
zat fejlesztését foglalja magában. Menetközben 
kiderült, hogy a Szabolcsi úttal párhuzamos 
Kertész utca és Árok út közötti útszakasz nem 
támogatható, mert csak aszfaltos út felújítására 
nyerhető el támogatás. Tekintettel arra, hogy 
ez a pályázat a gyalogos átkelőhelyek, buszme-
gálló felújítását nem támogatja, a kieső terület 
helyett esetlegesen beemelt másik út terület az 
önrészt emelte volna meg, a Képviselő-testület 
a műszaki tartalom módosítást a Kertész utca 
és Árok út közötti útszakasz kikerülésével el-
fogadta. 

***
Velence Város Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete 2015. június 29. napján megtartott 
soron kívüli nyilvános testületi ülést tartott a 
Polgármesteri Hivatalban. A Képviselő-testü-
let egy napirendet tárgyalt, Velence Város Ön-
kormányzatának sportkoncepcióját. A Képvi-
selő-testület azzal fogadta el a sportkoncepciót, 
hogy azt szükség szerint módosítja, aktualizálja. 

***
Velence Város Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete 2015. július 6. napján soron kívüli 
nyilvános testületi ülést tartott a Kastély Há-
zasságkötő termében. 

A képviselők a „Velence város közigazgatási 
területén lévő közintézmények részére közét-
keztetési szolgáltatás nyújtása vállalkozási szer-
ződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás-
ban a felhívás és a dokumentáció módosítása 
napirenddel kezdték meg a munkát. A Képvi-
selő-testület 2015. március 19. napi ülésén dön-
tött tárgyi közbeszerzési eljárás megindításáról, 
majd pedig május 19. napi ülésén módosította 
azt. A korábbi módosítás indoka a helyi vállal-
kozások részvételi lehetőségének kiszélesítése, 
illetőleg az eljárás eredményességének és jog-
szerűségének biztosítása volt.

A dokumentációt átvevő gazdasági szerep-
lők körének megvizsgálása, továbbá az érdek-
lődő gazdasági szereplők által írásban feltett 
kérdések alapján azonban az alkalmassági és 
a szerződési feltételek enyhítése veszélyezteti 
a szolgáltatás biztonságát és minőségét, így a 
megfelelő közétkeztetési, gyermekétkeztetési 
tapasztalat előírása mégis szükséges, továbbá az 
érdeklődői kérdések alapján egy-két szerződési 
feltételt, és az ajánlatok értékelésével kapcso-
latos előírást pontosítani szükséges. Emellett 
az iskola fenntartójával történt megállapodás 
alapján a Zöldliget Magyar- Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola tanulói részére további 
150 adag étel megrendelése szükséges.

Az eredetileg megjelölt 5 év helyett a szerző-
dés 4 évre kerül megkötésre.

További változás, hogy az általános iskolai 
tanulókat mind a beszerzés mennyiségének, 
mind az ajánlatok értékelésének szempontjain 
belül két külön korosztályra (7-10 éves alsó ta-
gozatos; 11-14 éves felső tagozatos) kellett osz-
tani, ugyanis a két korosztály étkeztetése között 
lényeges eltérés van mind az adagok mennyisé-
gében, mind a jogszabályi előírásokban.

Miután a létszámarányok így jelentősen 
megváltoztak, az étlapok változatosságára elő-
írt – jogszabályi feltételen alapuló – értékelési 
részszempontot is pontosítani kellett. Ehhez 
részletes szakmai előírások kerültek a doku-
mentációba.

A közbeszerzési eljárás lezárásáig, illetőleg 
az érvényes szerződés megkötéséig a közétkez-
tetés biztosított, mivel a jelenlegi szolgáltatóval 
a szerződés meghosszabbításra került. 

Szorosan kapcsolódva az előző napirendhez, 
a Képviselő-testület a „Velence város közigaz-
gatási területén lévő közintézmények részére 
közétkeztetési szolgáltatás nyújtása vállalkozási 
szerződés keretében” tárgyú nyílt közbeszer-
zési eljárásban a Bíráló Bizottságra vonatkozó 
korábbi határozatokat hatályon kívül helyezte, 
majd döntött a Bíráló Bizottság elnökének sze-
mélyéről, tagjairól és a bírálati tevékenységhez 
kapcsolódó megfigyelői státusz ellátó szemé-
lyekről.

Az utolsó napirend keretében a Képvise-
lő-testület döntött arról, hogy háromoldalú 
megállapodást köt a DORI Digital Kft-vel és a 
felszámolás alatt álló GERGELY AIR Kft-t kép-
viselő felszámolóval a velencei 048, 050 és 051 
hrsz. alatt felvett ingatlanok bérbeadása tárgyá-
ban.

***
Velence Város Önkormányzatának Képvi-

selő-testülete 2015. július 13. napján soron 
kívüli nyilvános testületi ülést tartott a Pol-
gármesteri Hivatalban. 

A Képviselő-testület egyhangú igen szava-
zottal döntött arról, hogy az Oktatási és Civil-
ügyi Bizottság külső tagja Solymosi József úr. 
A döntést követően Solymosi József eskütételi 
kötelezettségének eleget tett, az esküokmányt 
átvette. 

A nyilvános ülés második napirendje Rát és 
Csap települések önkormányzati támogatása 
volt. Fejér Megye 03. választókerületi tanácsa 
döntött arról, hogy összefog konkrét kárpátaljai 
településen élő magyar ajkú lakosság megsegí-
tése érdekében. A tanács elfogadta a választóke-
rületi elnök arra vonatkozó javaslatát, hogy me-
lyek legyenek a megsegítésre kerülő települések 
és milyen formában történjen a támogatás. 
Ennek értelmében az önkormányzatok dön-
tésükkel Rát és Csap település támogatásához 
csatlakozhatnak. Velence Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a települések vonatkozásá-
ban 50-50.000.-Ft támogatásról döntött.

Szelei Andrea aljegyző
***

Tájékoztatás a II. számú háziorvosi körzetet 
érintő változásról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2015. szeptember 1. napi hatállyal Velence, II. 
számú háziorvosi körzetet Dr. Sinkovits Péter 
doktor úrtól Dr. Tassy Péter doktor úr átveszi, a 
körzet tekintetében a felnőtt háziorvosi ellátást 
a fenti időponttól kezdődően Dr. Tassy Péter 
doktor úr végzi.

Koszti András
polgármester
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Tisztelt Lakosok!
A nyári időszakban megnövekszik a besurranásos lopások száma, 

ezért kérjük a lakosságot, hogy az alábbi jó tanácsok betartásával előz-
zék meg a bajt!

Mit tehet ön, hogy ne váljon  
betörés áldozatává?

–  Lehetőleg mindig tartsa zárva a bejárati ajtaját, földszinti ablakait, 
kapuját és melléképületeit akkor is, ha otthon tartózkodik vagy csak 
rövid időszakra távozik. Ne feledje: a szúnyogháló nem véd meg a 
betörés ellen!

–  Szellőztetéskor is legyen óvatos! Ne hagyja őrizetlenül a helyiséget, 
melynek ablakát nyitva hagyta, mert egy perc alatt bemászhat a tolvaj.

–  A bejárati ajtóra érdemes széles látószögű optikai kitekintőt tetetni 
és belülről biztonsági lánccal ellátni.

A Polgárőrség hírei
 
Június hónapban a polgárőrség 13 alkalommal 550 órát áldozott sza-
badidejéből a közbiztonság védelmére.

A Mi Velencénk rendezvényt biztosították 2x6 fővel, közösen a ren-
dőrséggel.

Június 20-án az Országos Polgárőr Napon vettek részt a velencei 
polgárőrök,a rendőrséggel közösen pedig 108 órát dolgoztak.

A Velence Korzó körüli hétvégi parkolási rend fenntartásában is 
folyamatosan részt vesznek.

A velencei Polgárőrségbe továbbra is várják új tagok jelentkezését!

Lakossági felhívás

Körzeti megbízottak fogadóórái:
aug. 6. (csütörtök) 15.00-16.00

Helye: Polgármesteri Hivatal

Kocsis Katalin, rendőr zászlós
Kiss Balázs, rendőr törzsőrmester 

Képviselők fogadóórái:

Fésűs Attila aug. 28. 10.00 – 12.00
Juhász Gyula aug. 3. 08.00 – 10.00
Martinovszky József aug. 3.  10.00 – 12.00
Szabó Attila  aug. 7.  10.00 – 12.00
Szabó György aug. 25.  14.00 – 16.00
dr. Sirák András aug. 27.  15.00 – 16.00
dr. Sirák Andrásné aug. 27. 15.00 – 16.00
Uj Roland aug. 3.  10.00 – 12.00 

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötött:

2015 június 13-án
Wunderlich Balázs – Kovács Dóra
Vida Mihály – Székely Klára Pálma

2015. június 20-án
Szuromi Tamás – dr. Hadlaczki Marianna

Gratulálunk!
Egri Andorné, Balogh Erika, Máthay Erzsébet 

anyakönyvvezetők

–  Ne tartson otthon nagy összegű készpénzt és egyéb értékeit zárja 
el lemez-, vagy pénzkazettába és semmiképp ne hagyja könnyen 
megszerezhető helyen.

–  Amennyiben tetten ért egy besurranó tolvajt mérlegelje a helyzetet, 
gondolja át szembe száll-e vele, mivel a dolog megtartása vagy a 
menekülés érdekében a jogsértő személy erőszakot is alkalmazhat.

–  Kérjük fordítsanak figyelmet lakókörnyezetükre, szomszédjaikra!   
Amennyiben gyanús személyek, gépkocsik mozgását észlelik, ezt 
nyomban jelezzék a rendőrség felé!

–  A lakás bejárati ajtajához közel ne tartson iratokat, értéket!
Ha minden óvintézkedés ellenére mégis bűncselekmény áldozatává 

vált, kérjük tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 107, vagy a 112 
központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Gárdonyi Rendőrkapitányság

Tekerjünk együtt Csongorért!
Negyedik alkalommal indítják útjára a Fejér Megyei Hírlap Családi 
Bringatúráját szeptember 5-én, de először lesz a rendezvény központi 
helyszíne a Velence Korzó. A Velencei-tó megkerülése közben a pe-
csételő-helyeken igazolást gyűjthetnek a résztvevők, ezek leadása után 
értékes nyereményeket, és a főnyereményt, egy kerékpárt sorsolnak 
majd ki. A Korzó színpadán színes programok, sportbemutatók szó-
rakoztatják a célba érkezőket. A bringatúra bevételét Szomor Csongor 
és Szőcs Zalán velencei gyerekek megsegítésére ajánlják fel a szerve-
zők. (a szerk)

Új utcanevek Velencén
Törvényi kötelezettségünknek eleget téve kezdeményeztük a Felsza-
badulás utca és az Úttörő utca átnevezését. Lakosaink részéről több 
javaslat is érkezett, a Képviselő-testület döntése alapján a Felszabadu-
lás út a Meszleny út névre változik, míg az Úttörő utca lakói ezután a 
Mandula utcába térhetnek haza. Személyi okmányaik cseréje, átíratá-
sa az okmányirodákban díjmentesen történik. (a szerk.)
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Első, államiságunkat megalapozó, 
1039-ben elhunyt királyunkat, Ist-
vánt 1083 augusztus 20-án szentté 

avatták Székesfehérvárott. Ezt ünnepeljük 
minden augusztus 20-án. Ezt ünnepeljük, 
bár a nemzetellenes erők hosszú éveken ke-
resztül igyekeztek megakadályozni, főleg 
úgy, hogy más nevet adtak az ünneplésnek. A 
szovjet megszállást követően előbb a kenyér 
ünnepének nevezték, majd 1949-től – ami-
kor a XX. sz. törvénnyel a szovjetalapú alkot-
mányt bevezették – az Alkotmány Ünnepé-
nek nevezték el a jeles napot. A szovjet meg-
szállás alól szabadulva l989. augusztus 20-án 
kikiáltották, a nemzet kiáltotta ki a Magyar 
Köztársaságot. Ezért augusztus 20-át mint 
legfőbb állami ünnepünket is tisztelhetjük.

A tárgyhoz tartozóan szólnunk kell a 

A legszentebb ünnepre 
készülve
Ünnep! Nemzeti ünnep, hivatalos állami ünnep, egyházi ünnep. A legnagyobb, a legmagyarabb, a legszívhezszólóbb,  
a legősibb… Folytathatnám, hosszan folytathatnám a jelzők sorolását nyelvtani felsőfokban, de hiszem, hogy ennek igazát 
valamennyien tudjuk, sőt; szívünkben, lelkünkben érezzük is. A költő szavával élve: ,,Kitakarított szívvel, Tisztára mosott 
lélekkel” készüljünk a nevezetes évforduló megünneplésére! 

Szent Jobbról. Szent István királyunk mu-
mifikálódott jobb kezére a szentté avatásakor 
találtak rá, díszes ezüst foglalatban egyházi 
ereklyeként mély tisztelet övezi. Minden au-
gusztus 20-án a budapesti Szent István Bazi-
likából kiindulva lelkes kísérettel, díszes kör-
menetben viszik végig Budapest több utcáján 
is, szimbolikusan, az egész országban. 

Előző lapszámunkban beszámoltunk a 
nemzetközi hadtörténeti munkákban is ki-
emelt helyet kiérdemelt pozsonyi csatáról, 
amely megalapozta megmaradhatásunkat a 
Kárpát-medencében. Az ott (valószínűleg) el-
hunyt Árpád nagyfejedelem utódai (sorrend-
ben: Zolta, Falisi, Taksony, Géza) fejedelmek 
vezették tovább a magyar törzsszövetséget. 
Géza fejedelem az egyre erősödő katoliciz-
musnak, a tömegesen érkező hittérítő szerze-

tesek követelésének eleget téve keresztvíz alá 
tartotta fejét, bár az ősi magyar Öregistennek 
is áldozott. Fiát, Vajkot ugyancsak megkeresz-
teltette, aki a keresztségben az István nevet 
kapta. Géza 997-ben bekövetkezett halála után 
– mintegy húszévesen – előbb fejedelemként, 
majd 1001-től megkoronázott és felkent ki-
rályként István kormányozta az országot. 

Megmaradásunk záloga volt, hogy alkal-
mazkodnunk kellett a bennünket körülvevő 
népek szokásaihoz, azok berendezkedései-
hez, különben a környező nomád népek (be-
senyők, kabarok, stb.) sorsára jutunk; meg-
szűnünk, beolvadunk a szomszédos kultúrák 
valamelyikébe. István jövőbe tekintően a 
nyugati-keresztény országokhoz csatlakozást 
választotta, 996-ban feleségül vette, Gizella 
bajor hercegkisasszonyt.

Az országot ellepik a német és olasz szer-
zetesek. Több-kevesebb sikerrel keresztény 
hitre térítik a népet és földművelésre oktat-
ják. Ennek eredményességét Szent István 
– mai kultúrában kegyetlennek tűnő – tör-
vényei (karlevágás, megvakíttatás, egyebek) 
biztosítják.

István nyugati mintára államot szervez. 
Egyházi kerületekre, tartományokra osztja 
az országot, ezek vezetését felelős ispánokra 
bízza. Tíz falunként egy-egy templom fel-
építését rendeli el. Törvényei kegyetlenek, de 
következetesek. Esztergomban pénzt veret, 
az egész Európában elfogadott ezüst dinárt.

Királyságát és a keresztény életmódot 
hosszú véres csaták árán tudja csak fenntar-
tani. Nagybátyja, Koppány támadja a ke-
reszténységet, valamint trónkövetelőként is 
fellép. Szent István, nyugati lovagok segítsé-
gével legyőzi Koppányt és követőit. A kivég-
zett Koppány testét felnégyelteti, a testrésze-
ket a négy legjelentősebb vár falára akasztatja 
ki. Hát igen, joggal megborzongunk a korai 
középkor - akkor természetesként felfogott - 
borzalmain.

Országunk határain számos sikeres csatát 
vezetett Szent István. 1030-ban a bajor II. 
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Konrád támadt hazánkra. A „felperzselt föld 
taktikája” alkalmazásával, német lovagok be-
vonásával, nyugati harcmodor, azaz nehéz 
lovasság bevetésével, Szent István jelentős 
győzelmet aratott.

A korai középkor legjelentősebb irodalmi 
műfaja a királytükör volt. Európa királyai 
írásaikban morális törvényeket írtak, írattak 
meg, ezeket – követendő példaként – az utó-
korra hagyván. Szent Istvánunk a már gyer-
mekkorában, 1031-ben elhunyt Imre fiának 
szánta a latin nyelven íródott ,,Intelmeket”. 
Tíz fejezetből áll, engedtessék meg, hogy a 
gesztákban szöveghűen megtalálható értékes 
mondatok sokaságának, illetve csupán egy 
részének a kivonatolt tartalmát írhassam itt le. 

…Nem elég a hit, jócselekedetekkel kell pél-
dát mutatnod! Igazságosan, könyörületesen 
és türelemmel kell ítélkezned, bíznod kell az 
általad jól választott bírák bölcsességében. So-
kat tanultam könyvekből és tudós emberektől. 

Fogadd Te is szívesen az újat, ismerd meg az 
ismeretlent! Tanuld meg a környező országok 
nyelvét, tudjál az idegenekkel beszélni! Egyet-
len nyelvű és szokású ország gyenge és esendő. 
Fogadd be az arra érdemes idegeneket, értékes 
tudást, értékes fegyvereket hoznak. Ha bé-
keszerető leszel, királynak mondanak, és min-
den vitézed szeretni fog. Ha haraggal, gőgösen, 
gyűlölködve, békétlenül kevélykedsz a néped 
fölött, akkor a vitézek ereje homályba borítja 
a királyi méltóságodat, és másokra száll királyi 
méltóságod….

A testamentum, bizony, korunkban is 
megfogadandó! Teljes szövegének ismeretét 
minden politikus, minden vezető számára 
kötelezővé kellene tenni! Megfogadnák? Ha 
igen, úgy világunk szebbé, élhetőbbé válna. 
Készüljünk az ünnepre, ezzel is közelíthetjük 
a szent-istváni gondolatok beteljesedését!

Solymosy József
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A Hungarikum Bizottság 2015. ápri-
lis 23-i döntése alapján az idén 100 
éves Magyar Védőnői Szolgálat, mint 

nemzetközileg is egyedülálló, tradicionális 
ellátási rendszer immár nemzeti büszkesége-
ink között tudható.

Velence sok szempontból gazdag telepü-
lésnek tekinthető, de különleges vagyonnal 
is bír: három nemzedéknyi védőnővel. Döb-
rentey Lászlóné Bori néni két generációval 
ezelőtt kezdte pályafutását, és ma már el-
mondhatja, jó néhány olyan velenceit élt túl, 
akiket születésük óta (sőt, régebben) ismert. 
Hisz ő végezte a kismamák és a csecsemők el-

100 éves a Védőnői Szolgálat
Védőnők Velencén

látását is évtizedeken keresztül. Bori néni ma 
az I.sz. Nyugdíjas Klub tagja, és továbbra is 
fáradhatatlan. Igaz lehet: aki gyerekek közt él 
tevékeny életet, éveket nyer az életnek.

Balassa Józsefné Ildikó gondozottjai is fel-
nőttek már, maguk is szülővé váltak. Ildikó 
Bori nénitől átvéve a stafétát, sok gyermek 
fejlődésének, növekedésének lehetett tanú-
ja. Olyan időszakot kísérhetett figyelemmel 
munkája során, amely a legmagasztosabb egy 

nő életében: a gyermekvárás áldott napjait, a 
születés utáni első pillanatokat, amikor egy 
új élet kezd kibontakozni a szemünk előtt. 
Természetesen ez az időszak egyben sok fe-
lelősséget is hordoz, ezért a védőnők egész 
életünkre hatással vannak. Ildikó, a második 
generációs védőnőnk ma már megérdemelt 
nyugdíjas éveit tölti családja körében.

Aktív védőnőink közül Torma Csabáné 
Szilvi kezdett Ildikó mellett dolgozni, majd 
vette át tőle a stafétát. A következőket mesél-
te magáról:

„A védőnői pálya számomra kihívást je-
lent. Szeretem az embereket és kiváltképpen a 
gyermekeket. Segíteni a családoknak a problé-
mák megoldásában fontos számomra. Egész-
ségügyi szakközépiskolát végeztem a főiskola 
előtt Már ekkor eldőlt, hogy az egészségügyön 
belül szeretnék a segítő szférában dolgozni. 
1995-ben végeztem a Hajnal Imre Egészség-
tudományi Egyetem védőnő szakán. 1995 
július elsejétől dolgozom Velencén immár 20 
éve. Szeretem Velencét és az itt élő embereket. 
A kapcsolatom a családokkal nagyon jó, sok 
szeretetet kapok tőlük ez pozitívan befolyá-
solja a munkámat. A körzetemben két véglete 
jelenik meg a családoknak: a gazdag, jól szi-
tuált értelmiségi és a szegény, alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkező. Nagy empátiára és 
kompromisszum-képességre van szükségem, 
hogy a munkámat megfelelően el tudjam vé-
gezni. Rendszeresen továbbképzéseken veszek 
részt, hogy szaktudásomat a megfelelő szinten 
tudjam tartani. Egyszer volt egy értelmi fo-
gyatékos családom, ahol a szülők nevelőott-
honból jöttek ki és így vállalták a gyermeket, 
az én segítségemmel. A szakmában mindenki 
azt mondta nekem, hogy ne engedjem haza a 
gyermeket. Bizalmat szavaztam a családnak, 
és együtt sok problémát oldottunk meg. El-
mondhatom, hogy a sok nehézség ellenére egy 
szerető család jött létre. Ez volt életem egyik 
legjelentősebb sikerélménye.

Együttműködésem az oktatási és az egész-
ségügyi intézményekkel nagyon jó, és remé-
lem, még sokáig tevékenykedhetek a város-
ban legjobb tudásom szerint.” 

Legifjabb védőnőnk Siposné Papp Judit. 
Tormáné Szilvivel jelenleg ők látják el váro-

Bori néni 2014-ben  
az I.sz Nyugdíjas Klubban

Balassáné Ildikó, a mi nemzedékünk  
védőnője



9www.velence.hu

sunkban a védőnői szolgálatot. Judit is meg-
osztotta velünk gondolatait munkájáról:

,,Amióta az eszemet tudom, mindig embe-
rekkel szerettem volna foglalkozni, a bajban 
mellettük lenni, segíteni őket. A középiskola 
után jelentkeztem az egészségügyi főiskola 
ápolónő szakára, ahová egy évet jártam, majd 
rájöttem, hogy talán mégsincs meg bennem 
az az elhivatottság, ami ehhez a munkához 
kell. Felfüggesztettem tanulmányaimat, és 
elmentem dolgozni kórházba. Sajnos ott nap 
mint nap szembe kellett nézni az elmúlással, 
amit nagyon nehezen tudtam feldolgozni. 
Ekkor jöttem rá, hogy az élet azon oldalával 
szeretnék foglalkozni, ahol kezdődik, és nem 
azzal, ahol véget ér. Így lettem védőnő, amit a 
mai napig nem bántam meg. 

A főiskolát 2006-ban végeztem el, és sze-
rencsére még abban az évben sikerült elhe-
lyezkednem Velencén. Azóta dolgozom itt, de 
közben volt 3 év, míg otthon „gyakoroltam” a 

Torma Csabáné Szilvia,  
az örökmozgó

Judit védőnéni gyermekeivel

hivatásomat, hisz nekem is van két gyerme-
kem. Közel 3 éve jöttem vissza dolgozni. 

Úgy érzem, hogy a családok elfogadtak 
engem, számítanak a segítségemre. Szeren-
csére nincs a körzetben olyan család, aki el-
zárkózna a védőnői gondozás elől. 

A mi szakmánk nagyon sokrétű, így prob-
lémákkal is gyakran találkozom. Az egyik 
legnagyobb problémának a költözéseket tar-
tom. Ahol pici baba van, ott nem probléma, 
ha költözik a család, hiszen velük szinte napi 
kapcsolatban vagyunk, tudom hová, melyik 
védőnő körzetébe költöznek, szükség esetén 
megadom a kolléganő elérhetőségét, akivel fel 
tudja venni a kapcsolatot. Viszont ahol már 
nagyobb a gyermek, ritkul a találkozásaink 
száma, költözés esetén nem minden esetben 
értesítenek és bizony sokszor nem egyszerű ki-
deríteni, hová mentek. Főként, ha időközben a 
család elérhetősége is megváltozott. Ezért már 
rögtön az elején megkérem az anyukát, ha köl-
tözésre kerülne a sor, mindenképp értesítsen.

Ebben a munkában a legnagyobb siker 
az, ha elnyerjük a család bizalmát, hiszen mi 
vagyunk azok az emberek, akik bejárnak a 
családok otthonába, részesei vagyunk a csa-
lád életének. A mai bizalmatlan világban ezt 
sokszor nehéz elérni. Igyekszem már az ele-
jén tudatosítani a leendő anyukákban, hogy 
én nem azért vagyok, hogy megmondjam, 
mit csináljon, hanem azért, hogy ott álljak 
mellette, segítsem őt életének legszebb idő-
szakában, tanácsokkal lássam el. Hiszen ő 
az, aki a legjobban ismeri gyermekét, ő az, 
aki leginkább tudja, gyermekének mire van 
szüksége. Szeretném kihangsúlyozni, hogy 
mi nem anyát és gyermekét gondozzuk, ha-
nem az egész családot, amelynek szerves 
része az apa és sok esetben a nagyszülők is. 
Külön sikernek könyvelem el, ha ők –a nagy-
szülők - elismerik a munkámat, hisz még ak-

kor, mikor ők voltak újdonsült anyukák, más 
volt minden, azóta megváltoztak a szokások. 

A körzetemben van egy óvoda és egy ál-
talános iskola is. Az intézmények vezetőivel, 
dolgozóival szerencsére jó kapcsolatot sike-
rült kialakítanom, így bármikor bizalommal 
fordulhatok hozzájuk és ez természetesen 
fordítva is igaz. Gyakran járok be a két in-
tézménybe, tisztasági vizsgálatokat végzek, 
szervezem a védőoltásokat, orvosi, védőnői 
szűrővizsgálatokat, 5-8. osztályig egészségne-
velő, felvilágosító órákat tartok. A gyerekek is 
bátran fordulhatnak hozzám kérdéseikkel és 
azt tapasztalom, évről évre egyre többen for-
dulnak hozzám néha apró-cseprőnek tűnő, 
ám annál komolyabb kérdésekkel.”

Védőnőink több nemzedék óta elhivatot-
tan teljesítik szolgálatukat Velencén. Hivatá-
suk elkötelezettséget, felelősségtudatot, teljes 
embert kíván. Az időseknek békés nyugdíjas 
éveket, aktív védőnőinknek a település la-
kosai nevében szépséges pillanatokkal teli, 
eredményes munkát kívánok.

 Nagyné Závodi Klára 
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16 órától  Polgármesteri köszöntő, díjátadó, védőnők köszöntése
17 órától  Róka Szabolcs és a Kolompos Zenekar műsora 
18 órától  a Kolompos együttes műsora gyermek-táncházzal
20 órától Varga Feri és Balássy Betty koncertje
21 órától 24 óráig:  Retro disco Bartha Andrással és csapatával

Velence Város Születésnapja - 
augusztus 19. Velence Korzó

Wenckheim kastély – házasságkötő terem 
17 órától Záray-Vámosi emlékműsor
 „Csak egy kis emlék, Két szív egy dallam, Kár összeveszni velem, Horgászdal, Homokóra, Járom az utam...”

 Mennyi dal, mennyi emlék!
Jöjjön, és emlékezzünk együtt a népszerű művészházaspárra Záray Mártára és Vámosi Jánosra sok-sok fotó, történet és 
dal segítségével. A házaspárról hagyatékuk ápolója, Tücsök Mari mesél, aki 30 évet élt velük.

II. Leander Fesztivál –  
kiállítás és szaktanács-

adás a Korzó  
emeleti folyosóján
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Szent István  
templom,  

ófalu
10.00 - Ünnepi szentmise
11.00 -  Városi ünnepség a templom előtt. Beszédet mond Koszti And-

rás polgármester. A műsor szervezője a katolikus egyházköz-
ség. Az ünnepség végén kerül sor az ökumenikus „kenyérál-
dásra”. (Pápai Szabó György református lelkész, Récsei Nor-
bert katolikus plébános, Vadon Sándor baptista lelkész) 

11.45 -  Meszleny Gyula szatmárnémeti püspök (Velence neves szülöt-
te) emléktáblájának felavatása az óvodánál

Szent István napi programok – 
augusztus 20.

Velence Korzó
Egész nap: Leanderfesztivál, Mediterrán növények kiállítása és vására, 
Kirakodóvásár.

16 órától   Nemzetközi Néptáncfesztivál
résztvevők: 
Erdély – a zetelaki Ezüstfenyő Néptánccsoport valamint
Egyiptom – Art Appreciation Folk Dance Troupe
Lengyelország – Folk Song and Dance  
Ensemble of Warsaw School of Economics
India – Panghat Performing Arts Group 
(a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál táncosainak vendég-
műsora)

21 óra 30-tól Tűzijáték a parton
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Tisztelt Asszonyom!

Önt a „jó sorsa” Velence község tanácselnö-
ki székébe segítette, anno 1982 idején, mely 
időtől fogva – 1990 és 1994 évek közötti 
éveket nem számítva – első és meghatározó 
személyisége lett a településnek. Több évtize-
des közéleti szereplésének voltak tiszteletet 
kiváltó cselekedetei is! A várossá nyilvánítás, 
a szennyvízcsatornázás, a termálfürdő, az 
egészségügyi intézmény, hogy az igazán kirí-
vó fejlesztéseket említsem. A Velence Korzó 

létesítményről sem szabad megfeledkezni. 
Velence városának hogy mit jelent, a jövő ad 
választ. Mindenesetre grandiózus beruházás.  

Úgy vélem, összességében, a közéleti te-
vékenysége eredményét inkább a pozitív tar-
tományban illik keresni. Ön a választási cik-
lusokat megelőzően rendszeresen kifejezésre 
juttatta szándékát: programjai középpont-
jában mindig a velenceiek közérzetét javító 
tevékenységeket állította! Függetlenül attól, 
hogy ezeket a terveket miként és mennyire si-
került teljesíteni, a lakosságért való tenni aka-

rása elvitathatatlan! Igyekezetét a mindenko-
ri ország- és a világgazdaság hatása befolyá-
solta, ami gyakorta hozta nehéz helyzetbe 
Velence költségvetését. Köszönhetően annak, 
hogy 2014 évig cirka 1.3 milliárd forint adós-
ság halmozódott fel. Hála a Fidesz-MPSZ 
vezette Kormánynak, Velencét mentesítette a 
kötelezettség teljesítése alól, megmentve a vá-
rost annak súlyos következményétől. Az Ön 
munkáját a mindenkori Képviselő testületek 
a lehető legmagasabb anyagi elismeréssel – 
béremelés, költségtérítés maximuma, rendes 

NYÍLT LEVÉL

Oláhné Surányi Ágnes Asszonynak

Velence Város Önkormányzata a 2014. 
évi helyhatósági választásokat köve-
tően áttekintette a város pénzügyi 

helyzetét, mely munka azóta is folyamatosan 
tart. Igénybe vette szakmai szervezetek se-
gítségét, hogy tényszerűen láthassa, milyen 
kilátásai vannak, hogy a város jövendőbeli 
szükségleteit, pénzügyi lehetőségeihez igazít-
hassa. A korábbi években megvalósított mega 
beruházás anyagi kihatása több évtizedre tete-
mesen terhelni fogja a város költségvetését. Így 
a város fejlődéséhez, a lakosság életlehetőségeit 
javító, elengedhetetlen, és szükséges beruházá-
sokhoz támogatásra van és lesz szükség.

A Velencéért Közalapítvány Kuratóriuma a 
Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § /1/ bekez-
désében foglalt „A helyi közügyek, valamint a 
helyben biztosítható közfeladatok körében el-
látandó helyi önkormányzati feladatok támo-
gatása, különösen:

1./ településfejlesztés, településrendezés, 
2./ település-üzemeltetés,/köztemetők kiala-
kítása és fenntartása, a közvilágításról való 
gondoskodás, ipari szolgáltatás biztosítása, a 
helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása, közparkok és egyéb közterületek 
kialakítása és fenntartása, gépjárművek par-
kolásának biztosítása/

3./ a közterületek, valamint az önkormány-
zat tulajdonában álló közintézmény elnevezé-
se, 4./ egészségügyi alapellátás, az egészséges 
életmód segítését célzó szolgáltatások, 5./ kör-
nyezet-egészségügy, / köztisztaság települési 

környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 
rágcsáló irtás/, 6./ óvodai ellátás, 7./ kulturális 
szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári 
ellátás biztosítása: filmszínház, előadó mű-
vészeti szervezetek támogatása, a kulturális 
örökség helyi védelme: a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása, 8./ szociális, gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és 
ellátások,  9./ lakás- és helyiség gazdálkodás, 
10./ a területen hajléktalanná vált személyek 
ellátásának és rehabilitációjának, valamint 
a hajléktalanná válás megelőzés biztosítása, 
11./ helyi környezet- és természetvédelem, 
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, 
szennyvízelvezetés, - kezelés és ártalmatlaní-
tás /csatornaszolgáltatás/: 12./ honvédelem, 
polgári védelem, katasztrófa védelem, helyi 
közfoglalkoztatás, 13./ helyi adóval, gazda-
ságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos 
feladatok, 14./ a kistermelők, őstermelők szá-
mára – jogszabályban meghatározott termé-
keik – értékesítési lehetőségeinek  biztosítása, 
ide értve a hétvégi árusítás lehetőségét is: 15./ 
sport, ifjúsági ügyek, 16./ időskorúak életmi-
nőségének javítása, 17./ közreműködés a te-
lepülés közbiztonságának biztosításában, 18./ 
helyi közösségi közlekedés biztosítása,  19./ 
hulladékgazdálkodás”, feladatellátások  előse-
gítése, a helyi vállalkozások és magán szemé-
lyek által nyújtott pénzi  adományok gyűjtése, 
és pályáztatási úton való célirányos felhaszná-
lása révén!

 A Velencéért Közalapítvány lehetőséget kí-
ván nyújtani állampolgárainak és vállalkozói-

nak, hogy pénzi adományokkal segítse Velence 
városát, hogy mielőbb élhetőbb városban, a 
közérzet javítását mindenben segítő, munkák 
elvégezhetők legyenek!

A Velencén élő polgároknak és vállal-
kozóknak a támogatásai nélkül, rendkívül 
hosszú idő alatt lennének teljesíthetők mind 
azon célok, melyek a „FELHÍVÁS”-ban sze-
repelnek!  Különösen annak tükrében, hogy 
Velence Város Önkormányzatára olyan 
pénzügyi terhek hárulnak, melyeket terhes 
örökségként kell hordoznia. A támogatások 
felhasználása során a helyi magánszemé-
lyek és vállalkozások is bekapcsolódhatná-
nak a célok megvalósítási munkálataiba.

Az adományozóknak lehetősége lenne a 
felhasználási célt körvonalazni. A Velencéért 
Közalapítvány Kuratóriuma a Közalapítvány 
címére eljuttatott adományok felhasználásról 
az adományozókat folyamatosan tájékoztatni 
fogja.A Velencéért Közalapítvány bankszámla 
száma: OTP 11736082-20054104.

Postacím: Velencéért Közalapítvány 2481 
Velence, Tópart út 26.

Tisztelettel:
Kelt: Velencén, 2015. június 20.

Brájer György 
a Kuratórium elnöke

A FELHÍVÁS-ban foglaltakkal egyetértek 
és támogatandónak ítélem.

Koszti András 
polgármester

FELHÍVÁS
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Arra kérjük a kormányt, dolgoz-
za ki annak a megvalósítható-
sági tervét, hogyan kerülhet-

nének a migrációs táborok városainkon 
kívülre - hangsúlyozta Tessely Zoltán.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy az illegá-
lis bevándorlás napról napra sürgetőbb 
probléma – utalt a fideszes képviselő 
hétfői sajtótájékoztatóján arra, hogy a 
hétvégén, péntektől vasárnapig, 4235 
határsértőt fogtak el Magyarország és az 
Európai Unió határait biztosító rendőre-

Migrációs problémák – 
Országgyűlési képviselőnk, Tessely Zoltán sajtótájékoztatója 2015. július 20-án

NEM SZERETNÉNK, HA A BEFOGADÓ TÁBOROK A CSALÁDOK 
BIZTONSÁGÁT VESZÉLYEZTETNÉK

és rendkívüli jutalmak – honorálták. Nem 
állítok valótlant, amikor kijelentem, hogy Ön 
az ország hasonló nagyságrendű települések 
polgármesterei között a legmagasabb anyagi 
elismerésben részesült. 

A politika váltógazdasága, hogy ezzel a 
képzavarral éljek, lehetőségével élt a lakosság, 
amikor döntésével másokat bízott meg a vá-
ros vezetésével. Mit kaptak és vettek át az új 
város vezetői, annak egyedüli tudója Ön! Ön 
tisztában van azzal, hogy a város pénzügyi 
egyensúlyba hozása külső támogatások nél-
kül elképzelhetetlen. Önnel együtt én is úgy 
gondolom!

Számomra az a lehetőség kínálkozott, hogy 

vállaljam a Velencéért Közalapítvány Kurató-
riuma elnöki tisztét. Támogatásokat gyűjtsek 
általa, hogy Velence város  egy élhetőbb – a 
lakosság életkörülményeit jobbá tevő – hellyé 
váljék! Ön is tudja, hogy ma még sokat kell 
tenni annak eléréséhez. Remélem, igyekeze-
temet siker koronázza és számosan fogják  az 
Közalapítványon keresztül a várost támogat-
ni, céljai mielőbbi megvalósítása érdekében.

Önnek, tisztelt Asszonyom, e szándéktól 
vezérelve írok. Ismerve  Velence lakossága 
iránti elkötelezettségét, számítok arra, amire 
egyébiránt kérem is, hogy jelentős összeggel 
támogassa lakóhelyét és annak Ön által is 
szeretett lakosait, melyet Velence lakossága 

nevében is előre köszönettel fogadok.
 Remélem, hozzájárul, hogy ha adományát 

eljuttatja a Közalapítvány számlájára, köz-
zé tehessem, és a velenceiekkel megismer-
tethessem annak összegét. Adományának 
felhasználási célját körvonalazhatja, mellyel 
munkánkat segítené. 

A Velencéért Közalapítvány bankszámla 
száma: OTP 11736082-20054104.Postacím: 
Velencéért Közalapítvány 2481 Velence, Tó-
part út 26.

Tisztelettel:
Kelt: Velencén, 2015. július 10.

 Brájer György
a Kuratórium elnöke

ink. Hozzátette, hogy a mai napig már 
több mint 86 ezer migráns lépte át hatá-
rainkat törvénytelenül.

A fideszes politikus ismét tolmácsolta 
a befogadó állomásoknak otthont adó 
városok polgárainak azt a kérését, hogy 
ezek a táborok mihamarabb kerüljenek a 
városokon kívülre. Ezzel összefüggésben 
felhívta a figyelmet, hogy a nyitott tábo-
rok jelenleg rengeteg köztisztasági és köz-
biztonsági problémát okoznak, illetve az 
illegális bevándorlók „gyakran csapatok-

ba verődve félelemkeltő módon viselked-
nek”. „Nem szeretnénk azt, ha a táborok 
a bicskei és a magyar családok biztonsá-
gát veszélyeztetnék” – szögezte le, emlé-
keztetve a debreceni befogadó tábornál 
történt atrocitásra, illetve arra a bicskei 
esetre, amikor egy migráns kést rántott az 
egyik helyi bevásárlóközpontban. 

Tessely Zoltán arra is kitért, hogy 
országosan száz migránsból nyolc ese-
tében derül ki, hogy hazájában valóban 
veszélynek van kitéve, míg Bicskén ez az 
arány százból kettő.

„Határozottan úgy gondoljuk, hogy 
aki Magyarországra érkezik, annak be 
kell tartani a törvényeinket és viselke-
dési szabályainkat” - mutatott rá. Ezért 
arra kérik a kormányt, hogy dolgozza ki 
annak a megvalósíthatósági tervét, ho-
gyan kerülhetnének a migrációs táborok 
városainkon kívülre. Ezzel a magyar pol-
gárok biztonságát lehetne garantálni, és 
azoknak az érdekeit is szolgálná, akiket 
valóban üldöznek hazájukban, mert a 
befogadó állomások végre azzal foglal-
kozhatnának, ami az eredeti céljuk volt.

(forrás: fidesz.hu)
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„A legszebb konyhakertek – Magyarország 
legszebb konyhakertje” karcagi mintaprog-
ramjához ebben az évben csatlakozott Ön-
kormányzatunk. 

Sokan emlékeznek nagyszüleink kony-
hakertjére, amelyben szinte minden zöldség 
megtermett. Az elmúlt évtizedekben a vidék 
arculata megváltozott, ezért az a szemlélet ter-
jedt el, hogy sokkal olcsóbb megvenni a ter-
ményeket az üzletben, mint bajlódni vele, de 
az eredetük bizonytalan, és a minőségük sem 
olyan, mint amit otthon megtermelünk. 

Ezen a tendencián szeretnénk változtat-
ni, hiszen sokan képesek arra, hogy egy kis 
munkával, odafigyeléssel egészséges zöldsé-
geket tegyenek a család asztalára. 

A legszebb konyhakertek –  
Magyarország legszebb konyhakertje

Éder János

Nagy Istvánné

Katona Mihályné

Zilaj Józsefné

Bozár István Galambos Mihályék

Nagy Zoltánék

Pintér Lászlóné

A felhívásra és közvetlen megkeresések 
után 16-an jelentkeztek. A résztvevők több-
sége már sok-sok éves tapasztalattal rendel-
kező, rutinos kertművelő, akik nagy öröm-
mel és aktivitással, fáradtságot nem ismerve 
végzik a kerti munkát. 

A versenyre jelentkezők: Bozár István, 
Csurgó István, a Dr. Entz Ferenc Mezőgaz-
dasági Szakképző Iskola és Kollégium, Éder 
János, Galambos Mihály, Katona Zoltán, Ma-
gyar Mátyásné, Nagy Istvánné, Nagy Zoltán, 
Pintér Lászlóné, Szabó Imréné, Szabó Sán-
dorné, Tóth Antalné, Tóth Mihály, Török Pál, 
Zilaj Józsefné.

A Bíráló Bizottság két alkalommal tekin-
tette meg a versenyben résztvevők konyha-
kertjeit. (Dancsó József, Juhász Gyula, Benkő 
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Szabó Imréné

Tóth Antalné

Dr. Entz Ferenc Szakiskola

Tóth Mihály

Török Pálék

Szabó Sándorné

Magyarné Marika néni

Csurgó István

Istvánné, Balogh Erika). Gondosan ápolt, 
rendezett ágyásokban, hagyományos kony-
hakerti növények (borsó, hagyma, sárgarépa, 
petrezselyem, bab, cékla, uborka, burgonya, 
káposzta, saláta, stb.) termesztését tapasztal-
ták. Szinte mindenhol tartottak gyümölcs-
fákat (cseresznye, meggy, egres, ribizli, füge, 
birs, stb.), fűszernövényeket (borsikafű, les-
tyán, zeller, stb.). Sok helyen esővizet gyűj-
tenek az öntözéshez. A komposztálót szakér-
telemmel használják, néhányan permetezési 
naplót is vezetnek. 

Cél az, hogy minél többen csatlakozzanak 
ehhez a mindenki számára hasznos tevékeny-
séghez. Oktatási, nevelési célból az általános 
iskolai és az óvodai képzésben is eredményes 

lehet a jövő nemzedéke számára, ha a gyere-
kek látják a szülői, nagyszülői példát. 

A látottak alapján örömmel elmondható, 
hogy a program sikeres, és érdemes lesz a kö-
vetkező években is csatlakozni ehhez a hasz-
nos mozgalomhoz.

Juhász Gyula képviselő

„Gondról gondoskodik az élet,  
de itt a kert gondűzőnek”

(Goethe)
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Mintegy 340 fiatal érde-
melte ki idén a  “Magyar-
ország Jó tanulója – Jó 

sportolója”  díjat. A Földművelésügyi 
Minisztériumban vették át oklevelü-
ket Czunyiné Bertalan Judit közneve-
lésért és Dr. Simicskó István sportért 
felelős államtitkártól, köztük a VVSI 
kajakosa, Kóti Bernadett is.

Czunyiné Bertalan Judit hangsúlyozta, a tehetséges diákokat és ta-
náraikat több díj átadásával is elismeri a kormány – utalva a közel-
múltban átadott Bonis Bona-díjakra, valamint az OKTV díjaira, a 
Nemzeti Tehetség Program rendszerére. A „ Magyarország Jó tanulója 
– Jó sportolója” díj, elismerés azoknak jár, akik egyaránt folyamatos és 
kiváló teljesítményt nyújtanak az iskolai tanulmányaikban, valamint 
sportban elért eredményeikkel is az élvonalban vannak. Mintát és 
példát adva ezzel diáktársaiknak, hogy lehet egyszerre mindkettőben 
kitűnni.

Az államtitkár asszony a test és szellem közös pallérozásának fon-
tosságát kiemelve a díjazottaknak elmondta: “a sport révén a szorga-
lom, kitartás, sportszerűség olyan kincsek, amelyek hatásait a későb-
biekben is érezni fogjátok”, valamint hangsúlyozta, hogy a kormány 
egyértelműen a tehetséggondozás és segítség pártján áll.

Kóti Bernadett a velencei Zöldliget Két Tanítási Nyelvű Baptista 
Általános Iskola tanulója. Iskolájában elismerő oklevelet, könyvet, 
ajándékutalványt kapott a kiváló eredményért.

Nagyon büszkék vagyunk rá, kívánjuk, hogy hosszú éveken át ün-
nepelhessük a sikereit! Major Ildikó

MOZGÁSBAN
Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója Díj 

2015.

Kóti Bernadett, VVSI

Óriások a Velencei-tónál
Nyolc nemzet legjobbjai mérték össze erejüket Velencén, több 

helyszínen az IHGF HG WORLD STRENGHT GAMES CHAL-
LENGE VELENCE, 2015. június 26-27. IHGF Skót Felföldi Játékok 
Challenge VB 2015 nemzetközi versenyén.

A verseny fővédnöke Koszti András polgármester volt, a rendez-
vény támogatói: Velence Város Önkormányzata, Kavics Spa Klub & 
Hotel, Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület

Meghívott versenyzők voltak:
Nemzetközi versenyzők:
Rafal Kobylarz - Lengyelország: 2x Erős Emberek Bajnokok Ligája 

győztes, nemzeti bajnok, Johann Langhorst - Hollandia: a tavalyi VB 
2. helyezettje, nemzeti bajnok, Georg Ögmundsson: Izland: a tavalyi 
VB 3. helyezett, Izland legerősebb embere, Marko Traks: Észtország: 
Erőemelő Európa-bajnok, Casey Garisson: USA: az USA kőemelő baj-
noka, a sziklacipelés világcsúcstartója (180kg - 119m), Paul Boundy 
- Kanada: nemzeti bajnok, Chris Burke - USA - könnyűsúlyú nemzeti 
bajnok.

Magyar versenyzők:
Kiss Tibor - Tatabánya, nemzeti bajnok, tavaly 5. helyezett, 2013-

ban ezüstérmes, Saliga Tamás – Komárom, nemzeti bajnok 2013-ban, 
tavaly 6. helyezett, Vass István – Zichyújfalu, nemzeti bajnokság 3. 
helyezettje

A versenyről felvétel készült, amelyet a velencei lakosok is meg-
tekinthetnek a későbbiekben a televízió műsorában, a részletekről 
tájékoztatjuk Önöket. 

 Darázs Ádám szervező
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KOMÉDIA
FORDÍTOTTA: TÉLI MÁRTA ÉS GEBORA GYÖRGY

MUSIC AL

VOITH ÁGI
MÉRAI KATA

VÁNDOR ÉVA / CSARNÓY ZSUZSANNA
ZAKARIÁS ÉVA

LAURINYECZ RÉKA
RENDEZŐ   KÖKÉNYESSY ÁGI

ZENEI VEZETŐ

GEBORA GYÖRGY

KOREOGRÁFUS 
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(a Wenckheim kastély mellett, sátorban) 

Jegyár: 2500.-Ft

Jegyárusítás: Velence Korzó, TDM pultnál, valamint előadás előtt a helyszínen.
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Három napig mindenhol gitárosok-
kal lehetett találkozni Velencén, 
nemzetközileg híres klasszikus gi-

tárosok költöztek hozzánk július 3-5. között, 
mert másodjára is megrendezésre került a 
„Velencei Gitáros Napok” Nemzetközi Gitár-
fesztivál.

A fesztivál kezdeményezője és művészeti 
vezetője Bernáth Ferenc Artisjus-díjas gitár-
művész-gitártanár.

A fesztivál ideje alatt több hazai és külföldi 
művész adott koncertet az Újtelepi Katolikus 
Templomban és a Velencei-tó melletti Kor-
zón. Emellett Bernáth Ferenc mesterkurzust 
tartott klasszikus gitárosok számára, melyre 
magyarországi és külföldi gitárosok is jelent-
keztek .

A mesterkurzuson résztvevők július 5-én, 
a „Gitár Gála” című zárókoncerten mutat-
hatták meg azt, amit elsajátítottak a kurzu-
son. A koncerten a klasszikus gitárirodalom 
gyöngyszemei szólaltak meg minden zenei 
korszakból. Nagy sikert aratott a résztve-
vőkből alakult gitárzenekar előadásában el-
hangzott „Virágok városa” című mű, melyet 
Bernáth Ferenc dolgozott át kifejezetten erre 
az eseményre és ajánlotta Velencének, a vi-
rágváros tiszteletére.

„Örülök, hogy nagy érdeklődés mellett 
másodjára is meg tudtuk rendezni a Velen-
cei Gitáros Napokat. Nagyon sok pozitív 
visszajelzést kaptunk a közönségtől, volt aki 
már tavaly is az összes koncertre eljött, idén 
sem hagyta ki, és jövőre is eljön. Voltak, akik 
a környező településekről, de sokan még Bu-
dapestről is ideutaztak a koncertekre. Szá-
momra ez a legfontosabb visszajelzés! Egy 
ilyen, több koncertből álló esemény által is-
merik meg igazán az emberek a gitárnak ezt 
az arcát. És ha évről évre visszatérünk, akkor 
valami maradandó emléket hagyunk az itt 
élő emberek szívében, mindig egy újabb ze-
nei színfolttal tudunk hozzájárulni Velence 
gyönyörű városának a képéhez, és a határon 
túlról érkező művészekkel együtt visszük hí-
rét ki-ki a saját városába, hazájába, ezzel is 
öregbíteni tudjuk Velence hírnevét”- mondta 
Bernáth Ferenc.

B.V.

Velence lett a Nemzetközi 
Gitárfesztivál központja 
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Az Ezüstfenyő Néptánccsoport 2002-
ben alakult Zetelakán. Az említett 
székely nagyközség Erdély szívé-

ben, a Hargita hegyvonulat nyugati lejtői és 
a Nagy Küküllő folyó találkozásánál fekszik. 
Lakói mind magyarajkú székelyek, lélek-
számuk meghaladja a 6000 főt. A táncosok 
nagyrészét a helyi iskola tanulói teszik ki, 
ezért is szokták az együttest a Dr. P. Boros 
Fortunát Elméleti Középiskola Tánccsoport-
jaként emlegetni. Jelenleg a csoportnak több 
mint 70 aktív tagja van, beleszámítva a kis- és 
középiskolás diákokat, akiket a 16 év körüli 
“idősebb” táncosok egészítenek ki.

A tánccsoport repertoárjában szerepel 
kisküküllőmenti leánykörtánc, sűrű és ritka 
pontozó, ugyanakkor műsorukban megtalál-
hatóak az udvarhelyszéki, moldvai, marosz-
széki, szatmári, illetve mezőségi táncrendek 
is. A táncelőadásukat színesítik székely nép-
dalokkal, valamint versekkel.

A táncosok hazai és külföldi rendezvénye-
ken egyaránt sikeresen szerepelnek. Faluna-
pokon, fesztiválokon és különféle ünnepsé-
geken mutatják meg tudásukat határon innen 
és határon túl.

Minden évben megszervezünk  egy tíz na-
pos turnét az Anyaországba, hogy Magyar-
ország számos településén is megismertessék 

Ezüstfenyő Néptánccsoport 
Augusztus 20-án a Velence Korzón 
„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg, nem is őrizni, mert nem rab. 
Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket.” (Sebő Ferenc)

a székely népviseletet, táncrendeket, ezáltal 
nemcsak ápolják és őrzik hagyományainkat, 
hanem meg is élik azokat.

 A zetelaki gyermek tánccsoport 2015. au-
gusztus 8. és 21. közt zajló nyári turnéjának 
állomásaii: Augusztus 08. Tiszanána, 09.Vác, 
10 Mány, 12. Dunavarsány, 13. Dunaalmás, 
14. Csákvár, 15. Nagyberki, 16. Nagyszokoly, 
17. Gárdony, 18. Bicske, 19. Balatonalmádi, 
20. Velence. A csoport létszáma 21 fő (2 fel-
nőtt, 19 gyerek).

A  2015-ös turné segítője TESSELY ZOL-
TÁN országgyűlési képviselő, aki 5 helység 
szervezésében közreműködött. 

Kovács Imre 
a csoport vezetője és koreográfusa  

Zetelaka panorámaképe
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Leanderek a kertekben, a parkokban

A mai rohanó világban a kikapcsolódásnak, feltöltődésnek egyre 
nagyobb szerepe van. Egy utazás, egy nyaralás lehetősége csak ritkán 
adatik meg, viszont ha van kiskertünk, vagy akár csak egy erkélyünk, a 
napi stressz levezetésére elegendő néhány perc, melyet a virágainkkal 
való foglalatoskodással töltünk, vagy csak egyszerűen megcsodáljuk 
őket a hazafelé vezető úton, a parkban, a köztereken.

A mediterrán növények hazánkban is jól érzik magukat, a gondos-
kodást virágözönnel hálálják meg. Az egyik legelterjedtebb délszaki 
növény a leander, melynek tartása viszonylag könnyű feladat. Egész 
nyáron, sőt még ősszel is hozza a virágait. Formálása, alakítása tered 
ad a kreativitásnak. Könnyen szaporítható, a magvetés pedig, bár hosz-
szú folyamat, új, különleges tulajdonságú virágokkal ajándékozhat meg 
bennünket. A leanderek nevelése, szaporítása mindenképp örömforrás.

Az interneten már évek óta működnek fórumok, ahol bárki bemu-
tathatja virágait, elmesélheti tapasztalatait. Az idők folyamán kiderült, 
az ország minden szegletében élnek lelkes leander rajongók, és az is, 
hogy a gondozás, növényvédelem terén sok kérdés is felmerül. 

Az Egyesületről 

A fórumozó leander kedvelők egy lelkes csoportja összefogott 
azért, hogy bemutassa az érdeklődőknek ezt a csodálatos, változatos 
és könnyen nevelhető növényt, annak sokféleségét és különlegességét 
mind ez internet segítségével, mind pedig rendezvények keretében. 
Így alakult meg a Magyar Leander- és Mediterrán Kertbarát Egyesület 
2013 nyarán. Tagjaink a mediterrán növényeket, legfőképpen leande-
reket kedvelő, az ország különböző településein élő és tevékenykedő 
kertbarátok. Célunk e csodálatos növények mind szélesebb körben 

Leanderbarátok Velencén
Forró nyár, hűsítő víz, homokos part, napozóágyak, kávézók és sok-sok leander – kell ennél több a mediterrán hangulathoz? 
Leanderek – rózsaszínek, fehérek, sárgák, bordók, színpompás illatos csodák – nem kell messzire utazni,  
hogy megcsodáljuk őket. A Velence Korzón már egyre több fajta megcsodálható, sőt évente egyszer a leandereké a 
főszerep, hiszen a Magyar Leander- és Mediterrán Kertbarát Egyesület ide várja az ország leander kedvelőit.

történő népszerűsítése, az egészséges tartás feltételeinek megismerte-
tése, tanácsadás, tapasztalatcsere. 

2014 tavaszán meghívást kaptunk a fehérvárcsurgói Károlyi kas-
télyban minden évben megrendezésre kerülő Európai Dísznövény és 
Kertművészeti Napokra kiállítóként, illetve e nemzetközi konferen-
cián tarthattunk egy előadást a leanderek történetéről, magyarorszá-
gi elterjedéséről, a hazai kertbarátok kertjében született különleges 
szépségű magoncokról. A vetítéssel egybekötött előadás telt ház előtt 
sikeresen lezajlott, a kiállításon több száz érdeklődő kereste fel stan-
dunkat, akik tanácsokat kértek a növények gondozásával kapcsolato-
san, vagy éppen hagyományos vagy különleges fajták megvásárlásával 
támogatták az Egyesület működését. 

A fehérvárcsurgói kiállítás és vásár mellett több rendezvényen is 
rendszeresen részt veszünk, illetve kirándulásokat, tapasztalatcseré-
ket szervezünk a nagyobb magyarországi kertészetekbe, hosszú távon 
szeretnénk külföldi kertészeteket is felkeresni, illetve kedvenc növé-
nyeinket a természetes élőhelyeiken is megcsodálni. A szezonban és 
a kedvenceink téli csendes pihenője idején az Egyesületünk által lét-
rehozott fórumon és a honlapunkon tartjuk a kapcsolatot az érdek-
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lődőkkel, örömmel fogadjuk a fényképes beszámolókat a sikereikről, 
válaszolunk kérdéseikre, felvetéseikre, fotókkal illusztrált ismeretter-
jesztő anyagokat állítunk össze és megosztjuk azokat a látogatókkal.

Velence - Leanderváros

A közvetlen életterünk mellett az egyesület tevékenységének fon-
tos része a tágabb lakókörnyezetünk, a parkok, közterek leanderekkel 
való felékesítése. Ezt tűzte ki célul hosszútávú „Leanderfalu - Leander-
város” programunk, melynek első állomásaként Velence Önkormány-
zatával vettük fel a kapcsolatot. Több hatalmas leandert adományo-
zunk a városnak, melyek a Velence Korzót ékesítik majd.

Tavaly augusztusban a Velence város ünnepe rendezvénysorozat 
keretében került sor szervezésünkben az I. Velencei Leander Fesztivál-
ra, ahol szintén több száz érdeklődő látogatta meg kiállításunkat. Idén 
ismét várunk mindenkit nagy szeretettel 2015. augusztus 19-20-án II. 
Leanderfesztiválunkra, mely a Velence Város Születésnapi Vígassága 
programjában, a Mediterrán Növénykiállítás- és Vásár keretében ke-
rül megrendezésre. Különleges fajtákat szeretnénk bemutatni, ahol 
vásárlásra, ismerkedésre, beszélgetésre, egy kellemes közös időtöltésre 
is lehetőség nyílik. A kiállításunkat kézműves barátaink standjai teszik 
még színesebbé a Velence korzó emeletén.

Elérhetőségeink:  www.leanderegyesulet.hu
leanderegyesulet@gmail.com 

Kissné Bakcsy Judit elnök
Magyar Leander- és Mediterrán Kertbarát Egyesület

Az egyesület szervezésében lezajlott az adományozás, 
amelynek köszönhetően a Velence Korzó rendezvényterén 
immár 12 gyönyörű növény pompázik. Gondozásukat, őr-
zésüket a Korzón dolgozók látják el, fenntartásuk költségét 
(tápoldatozás, szükség esetén permetezés) Velence Város 
Önkormányzata, mint tulajdonos biztosítja. (a szerk.)



22 2015. július

Strand, sport, kirándulás, érdekes beszél-
getések, haverok, parti, zene – a jubiláló 
EFOTT nagyon odatette a programot, 

és ez a látogatók számán is meglátszott. A 
12 zenei helyszínen folyamatosan pörgött az 
élet, a nagyszínpad line-upja pedig biztosí-
totta, hogy a terület mindig tele legyen. Az 
utolsó napot egy gigantikus szülinapi show 
zárta, amelyen az oda ihletődött 8 különleges 
produkció hatalmas sikert aratott. A közös 
dalokat a közönség egy emberként énekel-
te, amikor pedig Kozsó és az Intim Torna 
Illegál állt a színpadra még az is őrült tom-
bolásba kezdett, aki addig csak komótosan 
nézelődött. A szuperkoncert tortával, kon-
fettizáporral és látványos tűzijátékkal zárult. 
De nemcsak a nagyszínpad fellépői arattak 
óriási sikert: Kis Grófo koncertjén az Aréna 
és a körülötte lévő terület is teljesen megtelt, 
de a The Biebers-re, a Cloud 9+-ra, az Ivan & 
the Parazolra és Otto Knows-ra is rengetegen 
voltak kíváncsiak. 

103 ezren, csak szabadon
Tűzijáték és konfettieső zárta az idei EFOTT-ot
Minden eddiginél nagyobbat szólt a 40. EFOTT fesztivál! A július 14-19. között 
megrendezett Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozójára 
pontosan 103.467 látogató érkezett, ezzel megdöntve az eddigi évek rekordjait. 
A fiatalokat a nagy meleg sem tántorította el, és nemcsak a különlegesen 
erős koncertkínálat, de a különböző sport, kulturális és turisztikai programok 
is igencsak népszerűek voltak. A Velencei-tó partján való ejtőzésről nem is 
beszélve.

Kijelenthetjük, hogy az EFOTT nem hiába 
törekedett az év legsportosabb fesztiváljának 
címére. A SportPont Program kínálatában 
mindenki megtalálta a számára megfelelő 
mozgásformát, hatalmas volt az érdeklődés a 
teqball és vízifoci iránt, de a különböző baj-
nokságok és bemutatók és népszerűek voltak. 

A turisztikai programok győztesének egyér-
telműen a lovaskocsis bortúra tekinthető, de 
sikeres volt a pálinkakóstolás és a sárkányha-
jó futam is. 

Bár a fesztivál még alig ért véget, a szer-
vezők már most a következő évre ötletelnek. 

„Amikor elkezdtük szervezni a 2015-ös 
programot, nem titkoltuk, hogy idei célunk a 
százezres látogatottság elérése. Aztán, ahogy 
belemerültünk a fesztiválba, és már pótkem-
pinget kellett megnyitnunk, kicsit megijed-
tünk, nehogy ki kelljen tenni a megtelt táblát. 
Fantasztikus érzés, hogy ennyien fesztiváloz-
tak velünk az elmúlt héten! Már most azon 
gondolkodunk, hogy milyen újításokkal 
készüljünk jövőre és természetesen azon is, 
hogyan lehet még jobb ez a rendezvény” – 
mondta el Maszlavér Gábor fesztiváligazgató. 
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„A Bence-hegy tetején természeti formákat idéző, a gyönyörű táj elemi 
erőit is megjelenítő, szélfútta fára, hajlott levélkehelyre, virágsziromra, 
fosszíliákra emlékeztető kilátó épül” – írtuk a pályázati tervben; és az 
építészeti szándék továbbra is egy többféleképpen értelmezhető, távol-
ról is jól látható, érdekes, a kíváncsiságot felkeltő forma létrehozása. 
Az autópályáról és a tó túlsó partjáról is szembetűnő, éjszaka is kivilá-
gított különös szoborszerű forma Velence város egyik látványossága, 
emblematikus épülete és turisztikai attrakciója lehet. 

A kilátótornyot saját felelősségére használhatja mindenki. A belse-
jében felvezető csigalépcső a tetején kilátóterasszá szélesedik. A kilátó 
az alsó szinten található acélrács kapuval zárható, ha az időjárási vi-
szonyok az építmény látogatását lehetetlenné teszik. 

 A torony szerkezete vasbeton. A középső magot egy vasbeton cső 
alkotja, ebben fut fel az íves vasbeton lépcső. A külső organikus formát 
a középső mag változó vastagságú felhizlalásával érjük el, ennek anya-
ga acélhálóval erősített beton, aminek felületét csiszolással és homok-
fúvással tesszük kőszerűvé. A köpenyszerkezetet a formailag hangsú-
lyos pontokon faragott mészkő elemek díszítik. A tervezésnél fontos 
szempont volt a kis karbantartási igényű, tartós anyagok alkalmazása. 
A világításhoz napelemek termelik az áramot.

A tervezők

Kruppa Gábor a Budapesti Műszaki Egye-
tem építészmérnöki karán szerzett okle-
veles építészmérnöki diplomát 1990-ben. 
1996-ban elvégezte a MÉSZ Mesteriskolá-
ját. Legjelentősebb munkája a Gresham Pa-
lota felújítási munkáinak tevezése a Gresco 
Rt. munkatársaként, 1999 és 2004 között. 
A Lánchíd tengelyében fekvő, közel 20.000 
négyzetméteres, a Világörökséghez tartozó 
szecessziós műemlék épületet luxusszállo-

dává alakították. A tervezési munkák befejezését követően a kivitele-
zés felügyeletében is részt vett.

A Gresham átalakítására kapott megbízást megelőzően Erick van 
Egeraat holland építész budapesti építészirodáját vezette, részt vett a 
budapesti Andrássy út 9. szám alatti ING székház és Paulay utcai bő-
vítésének tervezési munkáiban.

Jelenleg a Kima Studio munkatársaként a Pécsi Egyházmegye tu-
lajdonában lévő műemlék épület, a püspökszentlászlói templom és 
kolostorépület felújítási munkáin dolgozik.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építész-
mérnöki Karán a középülettervezés tárgy meghívott oktatója, vala-
mint nyári gyakorlatok szervezője. Cikkei jelentek meg az Átrium, 
Magyar Építőművészet, és az Alaprajz című folyóiratokban. 

A Gresham Palota felújítását 2004-ben, az Újpalotai Boldog Sal-
kaházi Sára Plébániatemplom épületét 2009-ben Budapest Építészeti 
nívódíjával ismerték el. 

2010-ben Ybl-díjat kapott.

Az új Bence-hegyi kilátóról
A tervpályázat 2. helyezettje, a közönségszavazatok alapján győztes terv Kruppa Gáboré és Merkel Tamásé.  
Bemutatjuk Olvasóinknak a tervezőket, a győztes látványtervet, részleteket olvashatnak a megépülő kilátóról, mely a 
Velencei-tó emblematikus építménye lesz. (a szerk.)

Merkel Tamás okleveles építészmérnök 
2005-ben végzett a Budapesti Műszaki 
egyetem Építészmérnöki karán. Az elmúlt 
években az építész szakma különböző te-
rületein gyűjtött tapasztalatot.

Építész tervezőként a KIMA Studio ke-
retein belül részt vett többek között a Fer-
tődi Esterházy kastély, valamint a Püspök-
szentlászlói Kastély és Templom felújításá-
ban. Számos egyéb műemlék- és új épület 

tervezésében. A STOA Építészműterem keretein belül vesz részt a 
jelenleg megvalósítás alatt álló Zala Springs Golf Resort épületeinek 
tervezésében.

Belsőépítészként dolgozott egyebek mellett a Vörösmarty téri 
Monte Carlo Kaszinó tervezésében, a Győri Püspökvárban levő Bol-
dog Apor Vilmos vértanű püspökről szóló emlékkiállítás tervezésében 
és megvalósításában.

Beruházás lebonyolítóként irányította az Újpalotai, Urunk Színe-
változása és Boldog Salkaházi Sára templom építését, az Esztergomi 
Prímás Pince rendszer felújítását, valamint több ipari csarnok meg-
vílósítását.
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50 éves a Bence-hegyi 
Vörösmarty Kilátó 

címmel nyílt kiállítás a Velence Korzó központjának 
földszinti részén. 

A megnyitón L. Simon László államtitkár méltatta  
a gyűjtőmunkát, melyet Salacz Nóra végzett.

A tárlat nyár végéig várja a látogatókat.
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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

GEOFÉNY Kft.



Történetek a Zöldligetből

Hosszú és fárasztó utazás után vidáman ér-
kezet a csapat a kótaji sportpályához. Nagyon 
kedvesen fogadtak, és a torna hangulata is 
nagyszerű volt. A fiúk nagy várakozással vág-
tak bele a mérkőzésekbe.

Eredményeink:
Velence 1 - Nagyhalász 2-2
Már 2-0-ra is vezettünk, de sajnos a sok 

kihagyott helyzet megbosszulta magát.
Velence 2 - Nagyhalász 1-1
Itt is a fiaink vezettek, és a helyenként 

2-2,5 év különbséget nem lehetett észrevenni.
Ennek a két döntetlennek azért van jelen-

tősége, mert bármelyik csapatunk megtartja 
a vezetését Nagyhalász ellen akkor a kicsik is 
dobogóra állhattak volna!

Kótaj - Velence 1 5-0
Itt sajnos 3 perc alatt elúszott a meccs. 

Ennyi kihagyás elég volt, hogy 3 gólt kap-
junk, és bár küzdöttünk becsülettel, ezen a 
meccsen semmi nem jött össze.

Velence 2 - Tiszaszalka 1-0
Hatalmas csatában megérdemelten nyer-

tünk.
Velence 1 - Tiszaszalka 3-1
0-1-ről sikerült fordítanunk.
Velence 2 - Kótaj 1-2
A későbbi győztes a kicsikkel játszotta a 

Baptista Foci Kupa 
KÓTAJ 2015. május 22.

legszorosabb mérkőzést ahol teljes mérték-
ben betartották a taktikai utasításokat és na-
gyot küzdöttek a fiúk!

Velence 1 - Velence 2 7-2
A nagyok megérdemelten nyertek a ki-ki 

meccsen. Aki itt nyert az 2. a vesztes 4. helyen 
végez.

A kicsik a torna végére elfáradtak és kijött 
a fizikai különbség is.

1. Kótaj 12 pont
2. Velence 1 7 pont
3. Nagyhalász 5 pont
4. Velence 2 4 pont
5. Tiszaszalka 0 pont
A nagyok kis szerencsével és a képessége-

ik alapján meg is nyerhették volna a tornát, 
de a sportban nincs ha.... Minden játékos di-
cséretet érdemel! A pályán teljes erőbedobás-
sal küzdöttek, míg a pályán kívül igyekeztek 
kérésünknek megfelelően az iskola hírnevét 
nem csorbítva viselkedni. A kicsiket külön ki-
emelték, hiszen ezen a szinten 1-2-2,5 év kor-
különbség rettentően sokat számít, de ez nem 
látszott meg a pályán, bátran játszottak. Ők 
még 2 évet játszhatnak ebben a korosztályban!

Mi büszkék vagyunk minden játékosunkra!

Szabó Attila edző

Az első Spelling Bee verseny  
a Zöldligetben

Iskolánkban először szerveztünk „be-
tűző” versenyt angolul. A két ötödikes két 
tannyelvű osztályban az egész évet végigját-
szottuk a tankönyv szavaival, így lett belőle 
év végi verseny. Az angolszász országokban 
nagy hagyománya van ennek a játéknak. A 
diákok egyesével kapnak egy szót: aki egyet 
is eltéveszt betűzés közben, kiesik. Harminc 
diák nevezett a két ötödik osztályból. A fan-
tasztikusan izgalmas verseny győztesei a kö-
vetkezők:

helyezett: Kárpáti Vince 5.a
helyezett: Frantsik Ferenc 5.a
helyezett: Kóti Bernadett 5.a
Gratulálunk a résztvevőknek!

Borbélyné Somogyi Szilvia

Spelling Bee 

Azért írok, mert 1. helyen végeztem a 
„Spelling Bee” nevű versenyen. A versenyben 
az győz, aki utoljára marad a játékban. A já-
tékvezető mond egy szót angolul, ha el tudod 
betűzni ezt a szót, a körben maradsz, ha nem, 
kiesel. Szóval 1. helyezett lettem! Azonban 
volt egy megfigyelésem:

Van egy Juhász Dorka nevű lány, aki 
ugyanolyan jó, mint én. Már bent volt a Top 
5-ben, amikor a ’biscuits’ szóval kiesett… 
aztán végül már csak a Feri és én voltunk a 
körben. Én nyertem meg a játékot!

A jutalmam egy könyv, egy oklevél, egy 
csoki és egy nyalóka volt. Jó érzés volt nyerni 
és átvenni a jutalmakat!

Kárpáti Vince 5.a
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Májusban a Zöldliget Általános Iskola diákjai néhány szülővel és pedagógussal egy hetet töltöttek Angliában, páratlan élményekben volt részük.

Május 26-án iskolánkban országos angol 
nyelvű természetismereti versenyt rendeze-
tünk két tanítási nyelvű általános iskolák 5-6. 
osztályos tanulói számára. A megmérettetés-
re 12 csapat jelentkezett Székesfehérvárról, 
Adonyból, Budapestről, Békéscsabáról és Ti-
szaújvárosból. 

Többféle versenyfeladat várta a csapatokat, 
akiknek előzetes feladatként készülniük kellett 
egy, a Velencei-tó és a Velencei-hegység élővi-
lágához tartozó növény vagy állat bemutatásá-
val. A gyerekek angol nyelvű prezentációit az 
egyes feladatok között hallgattuk meg. 

A verseny előtt a résztvevő iskoláknak el-
küldtük azon növény – és állatfajok leírását 
angol nyelven, melyek a versenyen szerepeltek, 
és amelyekre a feladatok épültek. Elsőként egy 
kvízt oldottak meg a versenyzők, majd ezt kö-
vetően három prezentációt hallgathatunk meg. 
Második feladatként egy igaz-hamis kérdéssor 
szerepelt, melyet szintén három előadás köve-
tett. Ezután egy tájékozódási feladaton vettek 
részt a versenyzők a tornateremben. Ennek so-
rán egy madzagokból készült négyzetrácsban 
oldottak meg a csapatok különféle feladatokat, 
használva az irányokról és az iránytűről meg-
szerzett tudásukat is. Negyedik feladatként 
irodalmi alkotásokban megjelenő növények és 
állatok neveit kellett kitalálni a szövegek segít-
ségével, majd záró feladatként tíz állati lábnyo-
mot kellett a versenyzőknek felismernie. 

Országos angol nyelvű természetismereti verseny a Zöldligetben

Az eredményhirdetés előtt a gyerekeket 
és a kísérőket megvendégeltük. Iskolánk két 
csapata második és hetedik helyezést ért el, 
a győztesnek járó vándorkupát a békéscsabai 
csapat vihette magával. Borz Attila
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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

A Velencei-tó Turizmusáért TDM 
Egyesület partneri találkozóra hívta 
össze tagjait július 16-án. A rendez-

vény helyszíne a Lics Pincészet és Szőlőbirtok 
volt, ahol összesen húsz egyesületi tag képvi-
seltette magát. Az összejövetel célja egy olyan 
kötetlen és közvetlen kommunikáció elő-
segítése, kialakítása volt, amely segíti mind 
a vállalkozások, mind pedig a Velencei-tó 
turisztikai marketingjének a fejlődését. Bár-
sony Péter, az egyesület új elnöke és a rendez-
vény házigazdája kiemelte, mennyire fontos 
a tó körüli, turizmusban érdekelt szereplők 
minél szorosabb együttműködése egy olyan 

TDM hírek

időszakban, amikor a Velencei-tó évtizedek 
óta nem látott fejlődés előtt áll. Az állami inf-
rastrukturális fejlesztések (tó rekonstrukció, 
kerékpárút-hálózat, összekötő út fejlesztés) 
lehetőséget biztosítanak, hogy a szolgáltatá-
sok bővítésével és minőségének fejlesztésével 
a Velencei-tavat újradefiniáljuk.

A találkozó elérte célját, hiszen a kiváló 
borok és a szőlőbirtok nyújtotta csodálatos 
környezetben elindult egy olyan párbeszéd, 
amely okot ad az optimizmusra.

Elismerés illeti Lics Balázst, a rendezvény 
házigazdáját a csodálatos vendéglátásért. Kö-
szönjük!

 Bartók Melinda TDM manager

Bársony Péter, a velencei TDM Egyesület új elnöke

A Lics pincénél tartott  
taggyűlésen 
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Polgármesteri Hivatal

06 22/589-400 fax: 06 22/472-747
email: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu
Koszti András polgármester 
dr. 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. 
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Négy koncertet ad az adventi időszakban Velencén a Canoras 
Kamarakórus. November 28-án a Velence Resort & Spa 
vendégei hallgathatták őket. December 17-én a Velencei 

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

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

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

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

Kóruszene Karácsonyra

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

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.

Redőnyök, napellenzők javítása.
Szakszerű beépítés és igény szerinti 

visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

Bogár István
06 30/317-0390, 06 30/456-4186
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ófalusi katolikus templomban hagyományosan megrendezett „Advent 
Üdvözlete” elnevezésű jótékonysági koncerten lépnek fel. A koncert 
bevételét egy súlyos beteg kis ú, Szomor Csongi gyógyulásának 
támogatására fordítják a szervezők.

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

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

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

Kóruszene Karácsonyra

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

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.

Redőnyök, napellenzők javítása.
Szakszerű beépítés és igény szerinti 

visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

Bogár István
06 30/317-0390, 06 30/456-4186

272014. november–december

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

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

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

Kéménycsúcsok átrakása, 

tetők javítása (pala is), 

kúpcserepek kenése

Kályhák építése, javítása

06 20/499-3974 
Zsadányi Tamás

Számítógép-javítás

Hardveres és szoftveres 

problémák

javítása az Ön otthonában

06 20/373-5472

Csuday István
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Laval Bt.
Szőnyeg éS Kárpit

tisztítás az Ön otthonában!

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

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

Június 29-től július 3-ig a velencei Drót-
szamár kempingben rendezte hagyo-
mányos gyerekhorgász táborát a Gár-

dony-Velence-Tavi- Horgászegyesület.
A festői környezetben, a 22 C fokos tó 

partján tizenkét 5 és 14 év közötti gyerek is-
merkedett a horgászat elméleti és gyakorlati 
rejtelmeivel. A lányokat (Dórát, Villőt, Rékát) 
és a fiúkat (Domonkost, Teót, Benjamint, 
Danit, Tamást, Barnát, Dominikot, no meg 
a két Bencét) Józsi papa, azaz az egyesület 
ifi felelőse, Vincze József tanár úr tanítgatta 
nagy türelemmel a horgászkészségek előké-
szítésére, no meg a nádban gyakorta össze-
gabalyodó-elszakadó damilok, úszok, horgok 
felkötésére. Józsi papát a gyerekek által csak 
Baluként emlegetett Jani bácsi segítette, aki 
- bár a horgászatot illetően maga is okításra 
szorult-, játékfelelősként és afféle dadusként 
a táborvezetői értékelés szerint megfelelt az 
elvárásoknak. S bár a legnépszerűbb kiegészí-
tő sportnak a napi háromszori fürdés mellett 
az esti gokartozás számított (különösen a 14 
éves Dóri és a 8 éves Villő tett ki magáért) 
a horgászás szüneteiben a békavadászat is el-
söprő sikert aratott a gyerekek körében.

A tóra néző sátrakból formált, árnyat adó 
fák tövében kialakított indián tábor láttán az 
amerikai- kanadai tavak leghíresebb apacs 
horgásza, Winnetou is elégedetten csettintett 
volna.

A záró tábortűz előtt a házi horgászverseny 

Gyerekhorgászok a Drótszamárban

első három helyezettje kapott értékes horgász 
eszközöket: Dominik nyert 9 és fél kilogra-
mos eredménnyel, Barna lett a második 5 és 
féllel, míg a bronzérem a nagyobbik, 14 éves 
Bencéé lett, aki csak 30 dekagrammal maradt 
le a második helyezettől. Persze a táboros 
kishorgászok sem maradtak kisebb-nagyobb 
ajándékok nélkül. Az ajándékokat, ahogy a 
tábort is a Velence-tavi Horgászegyesületek 
Szövetségének százezer forintos támogatása 
tette lehetővé.

No
,,
i-férfi� Bejelentkezés�alapján

KOZMETIKA�és�FODRÁSZAT
� Gabeschitz�Erzsébet

� Dr.�Valkóné�Kárász�Erzsébet

Velencei�Babi�Szépségszalon
2481�Velence,�Balatoni�út�30.
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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!

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

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.

Eladó használt, jó állapotú  
Leningrádi 
gyártmányú  

18 m2-es, kabinos, 4 személyes vitorláshajó. 

Hossza 5,5 m, szélesség 2,5 m. Parttól számított 

3,5 tengeri mérföldes vizsgával, rendszámos 

utánfutóval, vegyi vécével.

Érdeklődni: 06-22-473-576

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 Előadó: Koszti András polgármester
2.) 2015. I. félévi beszámoló elfogadása 
 Előadó: Koszti András polgármester
3.)  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-

pályázathoz csatlakozás 
 Előadó: Jegyző
4.)  Egyebek:  

Október 23-i ünnepség előkészítése

Tájékoztatásul:
– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
–  A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának beszámoló-

ja a 2015. I. félévi pénzforgalom ellenőrzéséről
Zárt ülés:  Velence Rózsája Díj odaítélése 

Díszpolgári cím odaítélés 
Velencéért Oklevél odaítélése

A Képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülése:
Szeptember 17., 17.00 óra. Helyszíne: Wenckheim kastély,
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OlvasNi – való
Könyvújdonságok :

Tilly Bagshawe: A holnap nyomában
Juliet Grey: A forradalom napjai: 

Mária Antónia vallomásai
Kimberly McCreight: Amelia
Márai Sándor: Sértődöttek
Kate Furnivall: Az olasz feleség
Sándor Anikó: Zuhanó repülés: 

összetörve Indiában
Tóth Krisztina: Porhó: új és válogatott 

versek
Rebecca Donovan: Boldogító lélegzet
J.D. Salinger: Rozsban a fogó
Allison Pataki: Sissi- Az ifjú császárné
Jonathan Franzen: Diszkomfortzóna
Szepes Mária: Corinna története
Milan Kundera: A jelentéktelenség 

ünnepe
Mittelholcz Dóra: Tündérmese kis 

szépséghibával
Nova Lee Maier: A védőnő
Gabrielle Zevin: Egy könyvmoly 

regényes élete

Paula Hawkins: A lány a vonaton
Alice Munro: A boldog árnyak tánca
Ungvári Tamás: A hódító képzelet
Timothy Snyder: A vörös herceg: egy 

Habsburg főherceg titkos életei
Vicki Iovine: Barátnőim a terhességről
M. Kiss Csaba: Czeizel Endre két 

életem, egy halálom
Maros Edit: Hűvösvölgyi suli 6.
Jennifer A. Nielsen: The Runaway 

King- A szökött király
Sven Nordqvist: Csetepaté a 

kiskertben
Usch Luhn: Csajbanda a Csillag-

tanyán (Pimasz négyes)
Matt Haig: Vigyázz, mit kívánsz!

A KÖNYVTÁR  
NYITVA TARTÁSA :

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

 
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
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Kulcsrakész
lakásfelújítás

Épület energia tanúsítvány
Családi házak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése

Gipszkarton falak, álmennyezetek, belsőépítészet

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

 kulcsrakesz99@gmail.com

SZABÓ ZOLTÁN
Festés- mázolás, tapétázás

Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

ANDY KOZMETIKA-FLABÉLOS
Velence, Szabolcsi úti Pavilonsor

Bejelentkezés: 06 20/230-8125

-Sejtrevitalizáló, növényi őssejt arckezelés

-Intenzív hidratáló és ránctalanító hatású

Hyaluronic kezelés

-Anti-ageing fi atalító arckezelés Argán növényi 

őssejtekkel

-Exkluzív arckezelés ..örök fi atalság” proteinekkel

-Feszesítő-gyöngyvarázs arckezelés

-Görögdinnyés nyugtat, hidratáló,

regeneráló arckezelés

-Tisztító arckezelés

Oros Andrea kozmetikus

A természet professzionális ereje!

ANDY KOZMETIKA 
VELENCÉN 

várja minden kedves régi és új vendégét!

a bor-kereskedő
Minőségi palackos és folyó borok közvetlenül 

Villány, Kiskunság, Mátra, Szekszárd, 
Badacsony borászataiból

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

szemben

KARÁCSONYI BOR- ÉS 
PEZSGŐVÁSÁR!

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

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

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

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

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

Sportolók összefogása 

Cipőjavító és 
kulcsmásoló

Véghelyi György
Velence, Fő u.101.

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

építésztervezés 
rövid határidővel, 

jutányos áron, 
felelős műszaki vezetés,

műszaki ellenőrzés.

06 20/429-3990

„Tömegkályhák építését, 
cserépkályhák átrakását, 

építését vállalom. 

Zsadányi Tamás 
20 499 3974”
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Turisztikai konferenciát szervezett 
november 27-én a Velencei-tavi TDM 
Velence Resort&Spa-ban.  A találkozó 

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

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

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

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

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

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

tevékenységre kiadó 
(fodrász, iroda)

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

Büfé berendezések eladók.
Szigligeti Istvánné: 

06 20/942-5700

Velencei-tó
Nyelviskola  - 

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

Tanfolyami oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra, 
érettségire felkészítés

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

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

Műanyag ajtók, ablakok

7 légkamrás profi lból

Redőnyök, szúnyoghálók, 

reluxák, szalagfüggönyök, 

párkányok gyártása,

forgalmazása, javítása

rövid határidővel. Szakszerű, 

megbízható munkavégzés. 

Ingyenes helyszíni felmérés,

szaktanácsadás. 

Igény szerint visszajavítással.

06 20/924-1267, 

06 30/456-4042  

Oravecz Csaba

Képíró József
kerékpárjavító

2475 Kápolnásnyék, 

Ady Endre u.8.

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

A turizmus – lehetőség vagy 
tehetetlenség?
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FEJÉRVÉD 
BIZTONSÁGI 
SZOLGÁLAT
Riasztórendszeres távfelügyelete
Garantált biztonság
- Riasztórendszerek tervezése, kivitelezése
- Riasztók vezetékes és rádiós távfelügyelete
- Fegyveres objektumőrzés, vagyonvédelem
- Kivonuló szolgálat

Bízza ránk autója biztonságát és védelmét!
Vállaljuk autója védelmét műholdkövető 
rendszerünkkel.
Percre pontosan tájékoztatjuk autója helyzetéről.
Esetleges kérés, lopás esetén blokkoljuk autója mozgását.
Rendszerünk céges autók mozgását is nyomon tudja követni.

Nem kell féltenie autóját! Műholdkövető 
rendszerünk vigyáz rá!

Bővebb felvilágosítás: 
Velence, Tó u. 3.
06 22/470-243, 06 70/327-1947
www.fejerved.hu      fejerved@freemail.hu

A közelgő karácsonyra tekintettel az önkormányzat ez évben is ajándékkal kíván kedveskedni 
a település öregségi nyugellátásban részesülő állandó lakóhellyel rendelkező lakosainak. A 

Képviselő-testületen belül megoszlott a vélemény a tekintetben, hogy ez az ajándék a korábbi 
évek szerinti szaloncukor formájában, vagy más módon történjen. Egyetértés volt arra 

vonatkozóan, hogy olyan ajándékkal kell megkeresni Önöket, amit a lehető leghatékonyabb 
módon tudnak használni, örömet okoz és lehetőség szerint helyben élő vállalkozót kérhet fel az 

önkormányzat az ajándék elkészítésére. 

A rendkívül rövid határidőre is  gyelemmel úgy érzem, hogy megtaláltuk azt a megoldást, ami 
– bízom benne - sokak tetszését elnyeri. A napokban a Képviselő-testület tagjai, ill. Polgármesteri 

Hivatal munkatársai felkeresik Önöket és átadják az ajándékcsomagokat. 

Akik nem kívánják átvenni az ajándékcsomagot, úgy tekintjük, hogy azt jótékony célra 
szánják, az így megmaradt csomagokat az önkormányzat – a Humán Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével - velencei családokhoz juttatja el.
Kérem, fogadják olyan szeretettel az ajándékcsomagokat, ahogy azt a Képviselő-testület 

készítette elő Önöknek.
Koszti András
Polgármester

Kedves Nyugdíjas lakosaink!

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

252014. november–december

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

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

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

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

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

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

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

tevékenységre kiadó 
(fodrász, iroda)

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

Büfé berendezések eladók.
Szigligeti Istvánné: 

06 20/942-5700

Velencei-tó
Nyelviskola  - 

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

Tanfolyami oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra, 
érettségire felkészítés

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

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

Műanyag ajtók, ablakok

7 légkamrás profi lból

Redőnyök, szúnyoghálók, 

reluxák, szalagfüggönyök, 

párkányok gyártása,

forgalmazása, javítása

rövid határidővel. Szakszerű, 

megbízható munkavégzés. 

Ingyenes helyszíni felmérés,

szaktanácsadás. 

Igény szerint visszajavítással.

06 20/924-1267, 

06 30/456-4042  

Oravecz Csaba

Képíró József
kerékpárjavító

2475 Kápolnásnyék, 

Ady Endre u.8.

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

A turizmus – lehetőség vagy 
tehetetlenség?
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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

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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s u p e r i o r

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

velencei hiradó_2015.06.indd   1 2015.06.24.   14:22:57



36 2015. július36 2014. november–december

Hajgyógyászat Biofodrászat
Velence Korzó Szalonunkban

Kozmetika   Csontkovács  Masszázs

Pedikűr   Manikűr    Műköröm

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
www.biohajklinika.hu

Bejelentkezés:

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

Levendula gyógynövény szaküzlet

nyílt a Velence Korzó üzletsorán!
Nyitva: minden nap 

9.00-12.00 és 15.00-20.00

Gyógyteák, gyógyhatású termékek, vitaminok, 

gyógyászati eszközök, kényelmi papucsok, cipők

06 30/489-5502

Teljes körű víz- és 

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

-Csőtörés javítása, hibaelhárítás, ázások megszűntetése

-Vizesblokk felújítása és átalakítása tervezéssel,

anyagbeszerzéssel, burkolással is

-Épített zuhany készítése

-Zuhanytálcák és kabinok telepítése, összeszerelése

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

-Bojler vízkőtelenítése, javítás, csere

-Mosogató- és mosógépek bekötése

-Vízóra kiépítés

-Műanyag vízóraaknák telepítése

-Ivóvíz- és csatornabekötés, locsoló mérőhely

kialakítása, tervezéssel, vízművek felé teljes ügyintézéssel.

Kovács Tamás

06 / 20/426-0261

kovacsvizszer@postafi ok.hu

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

Velence Resort & Spa superior

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

ÉLMÉNYEK FELSŐFOKON A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK

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

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!


