
V. Bringatúra 2. oldal
A mi jegyzônk 6-9. oldal
Strandtörténet 12-13. oldal
Táblák a falon 14-15. oldal
Programokról képekben  16-19. oldal

Velence Város Önkormányzatának kiadVánya 23. éVfolyam 8. szám 2015. augusztus



Része az összefogásnak!

TekeRjünk együTT CsongoRéRT!
5. HíRlap jóTékonysági BRingaTúRa

Családi köR a VelenCei-Tó köRül egy BeTeg kisfiúéRT

koRda gyöRgy és Balázs kláRi ajándékkonCeRTTel is segíT!

kíséRő pRogRamok:  

9.30-16.00  Rendőrségi, honvédségi, tűzoltó  

bemutatók,

9.30-16.00  egészségügyi felvilágosító és  

szűrőprogramok

10.30-14.00  kerékpáros ügyességi verseny  

(fakultatív)

9.30-16.30 fejér termékek vásár 

10.00-15.00 kavics strandfoci torna

12.00-13.00 kavics amatőr grill Bajnokság

az 5. jóTékonysági HíRlap BRingaTúRa szeRVezői: 

• Fejér Megyei Hírlap, 

• Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, 

• Fejér Megyei Baleset-megelőzési Bizottság

TáRsszeRVező: 

• Velence város önkormányzata 

•  Magyar Kerékpárosklub Székesfehérvár 

és környéke területi szervezete 

2015. szepTemBeR 5. szomBaT
indulás-érkezés: Velence korzó. kerékpárúton teljesíthető a túra.

Regisztráljon online: feol.hu

VelenCei pRogRam:
9.30-12.00: Regisztráció
10.00: Hivatalos megnyitó, programismertető

10.15-14.30:  pódiumbeszélgetések 
(vendégeink: Balássi imre, Csongrádi ferenc és kű lajos) 

sportbemutatók 
(Betti zumba-csoport, prashad yoga dance, karate bemutató, 

Tilago World tornászbemutató, dobler kata aerobic-csoportja)

14.30:   jótékonysági licit sportrelikviákra Csongor javára. 

közreműködnek a fehérvár szépe verseny döntősei.

15.30: a kerékpár túraútvonal bemutatása

15.45:  eredményhirdetés: kerékpáros ügyességi Verseny, kavics 

strandfoci kupa Velence 2015 jótékonysági amatőr verseny, 

kavics grillbajnokság Velence 2015 jótékonysági amatőr 

streetfood verseny
16.00: „ismeretlen”Cipő-dalok. Barátjára emlékezik zajácz d. zoltán

16.45:  jótékony sztárok. 
korda györgy és Balázs klári koncert

17.30:  nyereménysorsolás és díjátadás a színpadon 

- fődíj egy keRékpáR

paRTneReink: emberei erőforrások minisztériuma, ifjúsági és sportkapcsolatokért felelős He-

lyettes államtitkárság, fejér megye önkormányzata, magyar Turizmus zrt., fejér megyei kor-

mányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve, magyar Vöröskereszt fejér megyei szer-

vezete, fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, országos mentőszolgálat székesfehérvári 

mentőállomása, Velencei-tavi Tdm, kempp, jancsárkert piac és közösség egyesület, kavics spa 

klub&Hotel, fehérvár kC, Tli-alba, fehérvár aV 19, puskás akadémia és Videoton fC. 
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A Velencei-tó és környéke turiszti-
kai vonzerejét elsősorban a víz és a 
strandok, valamint a tó rendkívül 

előnyös fekvése adja. Budapest és Székesfe-
hérvár közelsége miatt rengetegen akár egy 
hirtelen ötlet miatt is elindulnak, hogy stran-
doljanak egyet a melegben, nincs szükség 
különösebb előkészületekre, aki ismeri a kör-
nyéket, a dugókat is ügyesen el tudja kerülni.

Sokan dolgoznak azért, hogy a Velencei-tó 
a köztudatban ne csak mint „kis Balaton” sze-
repeljen. A környező látnivalók, a borvidék 
és a pincék kínálata, a kerékpáros és az egyéb 
aktív kikapcsolódáshoz szükséges infrastruk-
túra fejlesztése mind azt a cét szolgálják, hogy 
a tó – általunk jól ismert értékeit – minél szé-
lesebb körben népszerűsítsük. A városnak és 
a helyi vállalkozóknak is elemi érdeke, hogy 
a lehető legtöbb vendég látogasson a tóra, és 
minél több időt töltsön el itt.

Amikor július legvégén egy Velencei-tó 
környéki lakos, számomra ismeretlen mo-
tiváció által vezérelve, megkereste a médiát 
egy strandbezárásokkal kapcsolatos hírrel, 
valószínűleg nem volt tisztában azzal, hogy 
milyen lavinát indít el. Legalábbis remélem. 
A hír, amelyet aztán minden ellenőrzés nél-
kül vett át a regionálistól az országosig az 
egész média, nemcsak a tó idegenforgalmá-
nak az egész hétvégéjét tette tönkre, hanem 
indulatokat gerjesztett a lakosság körében, és 
minden bizonnyal mérhetetlen kárt okozott 
Velence általános megítélésében is.

A velencefürdői szabadstrand jogállásával 
és történetével külön írás foglalkozik a Velen-
cei Híradó augusztusi számában, ezért nem 
az adott partszakasz ügyében tett intézkedé-
seket, inkább a kialakult helyzet tanulságait 
venném sorra. Szomorú, hogy településfej-
lesztéssel, idegenforgalommal foglalkozó 
szakemberek erőfeszítéseit, helyi vállalko-
zók beruházásait mennyire könnyen húz-
za keresztül egy téves híresztelés. A média 
– természetéből eredően – minél nagyobb 
olvasottságra törekszik és ehhez szenzációra 
van szüksége. Augusztus elején a Velencei-tó 

Kedves Velencei Polgárok!
Mozgalmas és izgalmas augusztuson vagyunk túl. „Végre egy jó szezon!” – hallom 
a vállalkozóktól, és ez igaz is. Régen volt ennyi kifejezetten meleg és napsütéses 
nyári hétvége. A kánikula elől aki tehette, vízpartra menekült, nem véletlen, 
hogy a város már a hét elején is tele volt vendéggel. Kár, hogy az egyik hétvégét 
tönkretette a strandbezárások kapcsán elindult médialavina.

strandjainak bezárása volt az aktuális szenzá-
ció, aminek mi voltunk a szenvedő alanyai. 
Az önkormányzatnál érdeklődők nagy szá-
ma, az üres strandok és a felháborodott la-
kosok jól mutatják, hogy mennyi kárt okoz, 
amikor tényszerű információ híján, pletykák 
alapján állít valamit a sajtó. Nem segített a 
helyzeten, hogy a kialakult pánik miatt a 
helyreigazítások között sok pontatlan és több 
téves állítás is helyet kapott.

Szándékosan nem nyilatkoztam semmi-
lyen sajtónak, nehogy adásidőre hivatko-
zással megvágják az interjút, vagy fontos 
mondatokat kifelejtsenek, amely további fél-
reértéseket eredményezhetett volna. Ehelyett 
közleményeket adtunk ki arról, hogy a város 
milyen intézkedéseket tett a helyzet meg-
oldására, valamint a háttérben megindult a 
munka, hogy a Kormányhivatallal közösen 
megtaláljuk a megoldást. Ez egy héten belül 
meg is történt.

A téves sajtóhír által keltett indulatokat 
magam is megtapasztaltam, amikor részt vet-
tem a velencefürdőiek által szervezett lakos-
sági fórumon. Úgy érzem, hogy a lakosok jól 
fogadták, hogy vad pletykák helyett ténysze-
rű tájékoztatást kapnak. Ez a jövőben is így 
lesz. Ezúton is köszönöm azoknak, akik el-
jöttek és együttműködők voltak. A lakossági 
fórumon felhívták a figyelmem Velencefürdő 
más problémáira is, amelyek az Önkormány-
zat hatáskörébe tartoznak, azokra meg is fog-
juk találni a megoldást. 

Minden megoldási javaslatra és együttmű-
ködési szándékra továbbra is nyitott vagyok, 
az a véleményem, hogy a helyi problémákat 
helyi összefogással sokkal hatékonyabban 
tudjuk kezelni.

Köszönöm az augusztus 19-20. városi ren-
dezvények megszervezésében közreműkö-
dők munkáját. Velence város születésnapján 
köszöntöttük a védőnőket, a konyhakert pá-
lyázat győzteseit, majd a színpadon átvették 
a helyet a szórakoztató programok, amelyre 
az eső ellenére is sokan voltak kíváncsiak. Az 
Államalapítás Ünnepén tartott szentmisén 

még a templom ajtajában is álltak. A mise 
után Récsei Norbert István plébános és Pápai 
Szabó György lelkész közösen végezték a ke-
nyéráldást, majd a Velencei Római Katolikus 
Plébánia gyermekei mutatták be rövid előa-
dásukat, hősiesen kitartva az esőben is. Ezu-
tán átvonultunk az óvodához, ahol felavattuk 
meszleni Meszlényi Gyula emléktábláját, aki 
ebben a házban született, és idéntől már utca 
is őrzi emlékét Velencén. Az ünnephez méltó 
és meghitt élmény volt részese lenni ennek 
az eseménynek. Délután volt a megnyitója 
Mészáros Nelli festőművész Álom és Valóság 
című kiállításának a Korzón, ezután magyar 
és nemzetközi néptáncegyüttesek szórakoz-
tatták a közönséget, majd következett az est 
fénypontja.

Szerencsére az időjárás jobbra fordult, így 
több ezren gyűltünk össze a parton, hogy 
együtt nézzük a tűzijátékot. Nincs augusz-
tus 20. tűzijáték nélkül, és látva a hatalmas 
érdeklődést, mindent meg fogok tenni, hogy 
jövőre, a szomszédos és a tó melletti telepü-
lések összefogásával közös Velencei-tavi él-
ménnyé tegyük ezt a programot.

Koszti András
polgármester

Tisztelt Olvasóink!

Szeptemberi számunkban  
új rovatot indítunk  

,,Velencei vélemények”
címmel. 

Ha közérdekű témában szeretné 
megosztani véleményét, vagy 

kérdése van a polgármesterhez, 
kérjük, írja meg nekünk!

Leveleiket a következő címekre 
várjuk:

Elektronikus úton:
hirado@velence.hu

Postai úton:
Velence Város Önkormányzata

2481 Velence, Tópart u. 26.
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A Képviselő-testület hírei

A Képviselő-testület zárt üléssel kezdte 
meg munkáját, amelyen egy szociá-
lis étkeztetés ügyében érkezett fel-

lebbezést tárgyalt meg. 

A nyilvános ülés első napirendje a Zöld-
liget Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű 
Baptista Általános Iskola 2014/2015-ös tan-
évéről szóló beszámoló volt, amelyet a Kép-
viselő-testület elfogadott. A soron következő 
napirend is az iskolát érintette, mivel az in-
tézménnyel kapcsolatos karbantartási mun-
kákról tárgyalt a Képviselő-testület. Az iskola 
igazgatója kérelemmel fordult az ingatlantu-
lajdonos önkormányzathoz egyes tantermek 
balesetveszélyes műpadlójának cseréje okán. 
A Képviselő-testület döntött a Zöld iskola-
részben 4 db. földszinti és 3 db. tetőtéri tan-
terem műpadló cseréjéről.

A Képviselő-testület tárgyalta és elfogad-
ta a Meseliget Óvoda 2014/2015-ös nevelési 
évéről szóló beszámolóját. 

A Képviselő-testület korábban döntött 
arról, hogy a Velencei Meseliget Óvoda 
óvodavezetői feladatainak ellátására pályáza-
ti felhívást tesz közzé, tekintettel arra, hogy a 
jelenlegi óvodavezető megbízatása 2015. au-
gusztus 15. napján lejár. 

A Képviselő-testület a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánította, és döntött 
arról, hogy új pályázat kerül kiírásra. Az új 
pályázati eljárás lefolytatásáig az óvoda ve-
zetésével kapcsolatos feladatok ellátására 
Serhókné Varjas Edit közalkalmazott kapott 
megbízást.

A Fejér Megyei Kormányhivatal törvé-
nyességi felhívással élt, mivel vizsgálata során 
megállapította, hogy Velence közigazgatási 
területén használatban vannak olyan köz-

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2015. július 22. napján tartotta soros nyilvános testületi ülését 

a Wenckheim Kastély Házasságkötő termében. 

területi elnevezések, amelyek ellentételesek 
„Magyarország helyi önkormányzatairól” 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályos 
rendelkezéseivel. Velencén két közterületi el-
nevezés ütközött a törvényi előírásba: Úttörő 
utca és Felszabadulás út. A Képviselő-tes-
tület 2015. május 21. napi nyilvános ülésén 
tárgyalta a törvényességi felhívást, az elfoga-
dott döntés szerint a felhívásban foglaltakkal 
egyetértett, ugyanakkor felkérte a Kulturális, 
Oktatási és Civilügyi Bizottságot, hogy az 
Úttörő utca és Felszabadulás út átnevezésére 
tegyen javaslatot oly módon, hogy előzete-
sen a lakossági véleményeket, javaslatokat 
beszerzi. A beérkezett lakossági vélemények 
figyelembevételével Velence Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 2015. július 22. 
napi ülésén döntött a Felszabadulás út és az 
Úttörő utca átnevezéséről. A Képviselő-tes-
tület döntése értelmében a Felszabadulás út 
Meszleny útra, az Úttörő utca pedig Mandula 
utcára változott. 

A Képviselő-testület módosította a he-
lyi képviselők tiszteletdíjáról szóló 6/2015. 
(IV.15.) önkormányzati rendeletet a tekintet-
ben, hogy a bizottságok nem képviselő tag-
jai számára tiszteletdíjat állapít meg, bruttó 
35.000- Ft/hó összegben. 

A Képviselő-testület tárgyalta és elfogadta 
azt az előterjesztést, miszerint 1.000.000.-Ft 
vissza nem térítendő támogatást biztosít a 
Gárdonyi Rendőrkapitányság részére, a tele-
pülésen végzett többletszolgálat finanszírozá-
sára. 

A nyilvános ülés napirendjeinek végén kö-
zérdekű hozzászólások hangzottak el. 

Szelei Andrea
aljegyző

Tájékoztató 
a helyi kitüntetések adományozására vonat-
kozó javaslattételi eljárásról.

Velence Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete rendeletben szabályozta a helyi 
kitüntetések, díjak adományozásának rend-
jét. Az alábbiakban röviden ismertetésre 
kerülnek a közeljövőben aktuálissá váló ki-
tüntetések adományozására vonatkozó leg-
fontosabb tudnivalók: 

Velence Rózsája Díj  
adományozása

Velence Rózsája díj adományozható 
azoknak a természetes személyeknek, akik 
Velence kulturált környezetéért, szépítésé-
ért, közterületi vagy általános összképének 
javításáért kiemelkedően hasznos munkát 
végzett és ennek eredményekét a település 
külső megjelenése számottevően javult. A 
díj odaítélésére bárki tehet javaslatot. A ja-
vaslatokat 2015. szeptember 10. napjáig 
kell a Polgármester felé írásban, indoklással 
együtt benyújtani. A javaslatot indokolni 
kell. A díj átadása a „Babák Rózsakertje”ün-
nepségen történik. 

Díszpolgári Cím
A Díszpolgári címet olyan országos és 

nemzetközi ismertséggel rendelkező, ve-
lencei kötődésű élő személy kaphatja, aki 
tevékenységével, munkásságával Magyar-
országon és külföldön általános elismerésre 
ad alapot. A Díszpolgári Cím odaítélésére 
bárki tehet javaslatot. A javaslatokat 2015. 
szeptember 10. napjáig kell a Polgármester 
felé írásban, indoklással együtt benyújtani. 
A Díszpolgári Cím átadása az október 23. 
napi városi ünnepségen történik. 

Velencéért Oklevél
A Velencéért Oklevelet olyan Velence vá-

rosban tevékenykedő személyek és szerveze-
tek kaphatják, akik a helyi közösség szolgá-
latában, összefogásában jelentős érdemeket 
szereztek.  A Velencéért Oklevél odaítélésére 
bárki tehet javaslatot. A javaslatokat 2015. 
szeptember 10. napjáig kell a Polgármester 
felé írásban, indoklással együtt benyújtani. 
A Velencéért Oklevélre csak élő személy/ 
ténylegesen működő szervezet jelölhető. A 
Velencéért Oklevél átadása az október 23. 
napi városi ünnepségen történik. 

Szelei Andrea
aljegyző
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Körzeti megbízottak fogadóórái:
szept. 10. (csütörtök) 15.00-16.00

Helye: Polgármesteri Hivatal

Kocsis Katalin, rendőr zászlós
Kiss Balázs, rendőr törzsőrmester 

Képviselők fogadóórái:

Fésűs Attila szept. 11. 10.00 – 12.00
Juhász Gyula szept. 7. 08.00 – 10.00
Martinovszky József szept 7.  10.00 – 12.00
Szabó Attila  szept. 11.  10.00 – 12.00
Szabó György szept. 23.  14.00 – 16.00
dr. Sirák András szept. 10.  15.00 – 16.00
dr. Sirák Andrásné szept 10. 15.00 – 16.00
Uj Roland szept 21.  10.00 – 12.00 

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötött:

2015. július 4-én
Hudák Szabolcs – Tóth Zsófia

2015. július 6-án
Molnár Csaba – Boró Tímea Szilvia

2015. július 11-én
Erdélyi Krisztián – Gáspár Marianna Tünde

Horváth Gábor – Szabó Nóra Márta
Kratancsik Zoltán – Schmidt Zsuzsanna Katalin

2015. július 18-án
Lukács Márk Sebestyén – Kása Orsolya

Gratulálunk!
Egri Andorné, Balogh Erika, Máthay Erzsébet 

anyakönyvvezetők

Életet mentett
Schrick Péter tűzoltó főtörzsőrmester egy osztrák és egy magyar férfi-
val közösen megmentette egy kamionsofőr életét a Mol velencei ben-
zinkútjánál a közelmúltban.

Tettéért elismerő oklevelet és tárgyjutalmat vehetett át Simon Lász-
ló kormánymegbízottól.

A fiatal tűzoltóval lapunk szeptemberi számában olvashatnak in-
terjút. (a szerk.)

A Polgárőrség hírei
Augusztus hónapban a velencei polgárőrök több területen is helyt-

álltak.
A hétvégi közlekedést és parkolást segítették, a nyári színházi hely-

szín nyugalmát biztosították. Az ünnepi programokon is nagy lét-
számmal vettek részt, hozzájárulva a rendezvények problémamentes 
lebonyolításához.

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

Csatlakozzon a Polgárőrséghez!

Fehér István, elnök (06 30/927-0422)

Szomor Csongornak
2481 Velence, Gyümölcs utca 

Kedves Szomor Csongor! Ifjú Kis Barátunk!
Sok – sok ember gondolta, segítséget nyújt a 
gyógyulásodhoz. A Velencéért Közalapítvány 
számláján napjainkig több mint félmillió forint gyűlt 
össze!

Kedves Ifjú Barátunk!
A Velencéért Közalapítvány Kuratóriuma úgy döntött,  
hogy 560 000 Ft összeget eljuttat kedves szüleid 
lakossági folyószámlájára. Neked további gyógyulást 
kívánunk. Reméljük, hogy az év hátra levő részében 
további támogatások érkeznek, melyeket örömmel 
juttatunk el Neked.

A Velencéért Közalapítvány Kuratóriuma nevében sok 
szeretettel üdvözöl:

Kelt Velencén, 2015. augusztus 27.
Brájer György

a Kuratórium elnöke. 
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Solymosy József: Kérésem, hogy hidaljuk át a sok hetet, hónapot, amíg 
az emberek megismerkednek. Tegye lehetővé, hogy megismerjük Önt, 
kérem szépen, mondjon valamennyit az életéről, életútjából.

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: A gyermekkoromat Mezőkovácshá-
zán töltöttem, egy Békés megyei kisvárosban. Van két testvérem, két 
húgom. A nagyobbik húgom, Edina óvónő, a gyermekvédelemben 
dolgozik, a kisebbik húgom, Tamara 20 évvel fiatalabb, mint én, és 
ő is jogász. Nagyon szeretjük egymást, napi kapcsolatban vagyunk. 
A gimnáziumot Mezőkovácsházán végeztem, mostani ésszel látva vi-
szonylag kevés erőfeszítéssel. Van egy szerencsés képességem, hogy 
könnyen és rövid idő alatt sajátítok el ismereteket, mindig kitűnő ta-
nuló voltam. Ha a tanáraimat megkérdeznék, hogy volt-e velem gond, 
valószínűleg azt mondanák, hogy nem. Inkább csak a már igen korán 
megjelenő, túlzott igazságérzetem miatt voltam egy kissé kevésbé sza-
bálykövető, mint az átlag, mindig és mindenhol igyekeztem érvényt 
szerezni az igazamnak, vagy a mások igazának, ha úgy éreztem, hogy 
valakit méltánytalanság ért. Azt nem mondhatnám, hogy túlzottan 
szorgalmas voltam, a kelleténél kevesebbet foglalkoztam a tananyag-
gal, de így is elég jól boldogultam. Emlékezetem szerint nem voltam 
problémás gyerek, bár ha ez elhangzik az édesanyám jelenlétében, ő 
következetesen meg szokta jegyezni, hogy adjam be javíttatni a me-
móriámat. A tanulást illetően ilyen előzmények után gyakorlatilag tel-
jesen mindegy volt, hogy humán vagy reál irányba megyek-e tovább-
tanulni. Érettségi után volt egy kis kitérő az orvosi egyetem irányába, 
de végül is a jogi karon kötöttem ki. 

A szüleim most is Mezőkovácsházán élnek, szeretetteljes és szoros 
a kapcsolatom az édesanyámmal, a testvéreimmel, sokat járok haza. 
Van egy 21 éves fiam, aki a Corvinuson tanul, a nemzetközi tanul-
mányok szakon, és jelenleg Budapesten él, ahová néhány hónapja 
költöztünk Békéscsabáról.  A Velencével történő „hirtelen” és „nagy-
fokú” (reményeim szerint sokáig tartó) „szerelembe esés” okán úgy 
döntöttem, hogy mihamarabb Velencére költözöm. A cikk megjelené-
sének időpontjában vélhetően ez már meg is valósul. Úgy gondolom, 
hogy többek között azért is célszerű abban a városban laknom, ahol 
jegyzőként dolgozom, hogy ne csak a hétköznapi munkában, hanem 
a település életében is részt tudjak venni. A település élete nem 8.00 
órától 16.00 óráig tart, hanem bőven 16.00 óra után is, gondolok itt 
különösen a rendezvényekre, programokra, amelyek a helyiek közös-
ségi életének színteret adnak. 

SJ: Nagyon jól esett ezt hallani, és én ezt úgy könyvelem el, hogy 
Ön a „mi emberünk”, aki Velencét szereti, Velence lakosait szereti. Így 
megszületett a beszélgetésünk címe is, és ha egyetért vele, és megen-
gedi, a cikk címe „A Mi Jegyzőnk” lesz. 

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: Igazán megtisztelő, ha ezt a címet kap-
hatja a cikk, nagyon kedves, köszönöm.

Velencére visszatérve, sokan kérdezhetik azt, hogyan kerül ide va-
laki, akinek tulajdonképpen semminemű ismerete és kötődése nincs 
Velencéhez. Hogyan juthatott eszembe, hogy egy ilyen nagy változást 
indukáljak az életemben, hogyan is kerülök ide az ország másik részé-
ről. Mindannyian tudjuk, hogy a jegyzői állás, bármennyire is előtérbe 
helyezi és megkívánja a szakmaiságot, egyre inkább átpolitizálódik. 
Az önkormányzatok működését érintő jogszabályi változások is mind 

A mi jegyzőnk

ebbe az irányba mutatnak. Sok jegyző kolléga méltatlankodik ezen, én 
azonban úgy gondolom, hogy a változások nyomán kialakuló keretek 
között kell dolgoznunk, és aki ezzel nem ért egyet, annak nem kell 
ezen a pályán maradnia. Tudomásul kell venni, hogy megváltoztak 
a szerepek, a polgármester a jegyző egyszemélyi munkáltatója, és ez 
még nagyobb lojalitást igényel a jegyzőktől, mint az eddig a testület 
irányába megnyilvánuló elkötelezettség. Persze annak is maradékta-
lanul fenn kell állnia, hiszen mégiscsak egy politikai testület, a helyi 
közpolitikával foglalkozó grémium mellett dolgozik a jegyző. A helyi 
közpolitika a nagypolitikán belül egy kisebb közösség helyi érdekeit 
szem előtt tartva működik. A helyi közpolitika ott oldja meg a prob-
lémákat, azon a szinten, ahol azok keletkeznek, és ahol a megoldások 
a leghatékonyabban tudnak érvényesülni. Az utóbbi időben megjelent 
az önkormányzati igazgatásban egy új fogalom, a közmenedzsment, 
ami sok minden mellett egyszerűen arról szól, hogyan kell egy tele-
pülés életét menedzselni. Ez a feladat elsősorban a polgármesteré, de 
egyre nagyobb szerephez jut ezen a területen a jegyző is, a kellő gya-
korlattal és szakmaisággal,

Ha azonban kissé visszatekintünk a múltba, láthatjuk, hogy min-
dig is olyasféle elvárások fogalmazódtak meg a jegyző irányába, hogy 
„rendezze” a város, a falu sorsát, legyen a polgármester és a képvise-
lő-testület mellett egy szakmailag jól felkészült, tekintélyt teremtő és 
annak megfelelő, személyes kompetenciákkal rendelkező ember, aki 
meg tudja mondani, hogy a települést érintő, stratégiai jelentőségű 
koncepciók megfelelőek-e, milyen eszközökkel lehet a koncepciók-
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ban megfogalmazott és kitűzött célokat elérni, végrehajtani, és hogy 
mindezen folyamatok közben mindvégig a jog biztosította eszközök-
kel, a törvényességet teljes mértékben biztosítva és betartva járjon el a 
választott grémium.. Itt szeretnék megemlíteni egy olyan gondolatot, 
amely minden jogi képzés alapja, és amelyet oly sokan, akiknek ezt 
kötelezően kell megtanulniuk, nem szeretnek, és el sem gondolkod-
nak annak jelentőségén és fogalmán. Hiszen az életünket nem csak a 
jogi normák, a jogszabályok, hanem az ennél jóval nagyobb halmazba 
tartozó, állami kényszerítő erő nélküli normák határozzák meg, ame-
lyeket én legalább olyan fontosnak tartok, mint a jogi szabályozókat. 
Ezek a társadalmi normák, valamint az erkölcsi, etikai szabályok. Ezek 
azok a le nem írt, szokások alapján kialakuló és elvárt magatartási for-
mák, amelyek meghatározzák, meghatározhatják azt, hogy hogyan 
lehet, hogyan kell együtt élnie egy adott közösségnek. 

Néhány gondolatot megosztanék az életem során ért ilyen hatá-
sokról, történésekről, amelyek jelentősen befolyásolták a szociali-
zációmat. A jogi egyetem elvégzése után megszületett a kisfiam, két 
éves kora betöltését követően kezdtem a pályafutásomat a békéscsa-
bai polgármesteri hivatalban. Tulajdonképpen az ott eltöltött 18 év 
alatt szereztem meg azt a közigazgatási gyakorlatot és szakmai isme-
retanyagot, amely a mai napig jelentősen meghatározza és jellemzi a 
munkámat, nyilván az állandó szakmai megújulás és fejlődés mellett. 
Gyámügyi ügyintézőként kezdtem dolgozni, amelyért örökké hálás le-
szek a sorsomnak, és amely munkát a mai napig végtelenül tisztelek és 
becsülök, mert ott tanultam meg igazán dolgozni, ott tanultam meg az 

emberekkel bánni, ott szembesültem azzal, hogy milyen problémák-
kal küzdenek a társadalom peremén élő, vagy esetleg valamilyen devi-
anciával küzdő emberek, családok. Súlyos életkörülményekkel és élet-
helyzetekkel találkoztam ezekben az években. Én, mint kisgyermekes 
anyuka, a szokásosnál is jóval érzékenyebb voltam a gyermekvédelmet 
érintő kérdésekben. Nagyon sokat dolgoztam, és rengeteget tanultam. 
A Békéscsabai Polgármesteri Hivatal közel 300 fős apparátusával egy 
nagy hivatal volt, ahol, amikor felfigyeltek a munkastílusomra, a hiva-
tástudatomra és az elkötelezettségemre, áthívtak a titkársági osztály-
ra jogi előadónak, majd amikor leszakvizsgáztam, jogtanácsosként, 
rövid idő után jogi csoportvezetőként dolgoztam tovább.  Ezután a 
közigazgatási osztályt vezettem, majd aljegyző lettem, és ezt követően 
pályáztam meg a jegyzői állást, amelynek eredményeként a testület 
egyhangúan választott jegyzővé. 

Amikor elvégeztem az egyetemet, olyan szerencsés helyzetbe ke-
rültem, hogy kísérleti posztgraduális képzésekben, referencia tanfo-
lyamokon oktathattam, majdnem minden jogterületen. Különösen 
szerettem a nonprofit jogot, miután egyfajta társadalmi érzékeny-
séggel bírok, mind a munkám terén, mind a magánéletemben. Na-
gyon komoly segítő szándékú embernek tartom magam, akit érdekel 
a közösségi élet, és tevékenyen részt is vesz benne.  Békéscsabán is 
igyekeztem így élni, a kutyaszépségversenyek tiszteletbeli elnökségé-
től kezdve a színházi előadások, nyári estek fővédnökségén keresztül 
mindent elvállaltam, amivel megkerestek, igyekeztem minden terüle-
ten hasznossá tenni magam. Nagyon fontosnak tartottam a hivatalban 
a közösséget összekovácsoló jellegű munkahelyi rendezvényeket, így 
minden évben rendeztünk a hivatal dolgozói számára farsangi mulat-
ságot, sportnapot, karácsonyi ünnepséget és számos közösségi meg-
mozdulást. Tanítottam 20 éven keresztül sokféle képzésben, oktatási 
intézményben, és remélem, hogy lesz lehetőségem a közeljövőben is 
Fejér megyében, a Kormányhivatallal együttműködve oktatni, mert 
oktatói és szakvizsgáztatói jogosultságom is van. 

SJ.:  Milyen területen oktat, illetve vizsgáztat?
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: A közigazgatás területén, a közigazga-

tási alap- és szakvizsgára történő felkészítésben oktathatok és vizsgáz-
tathatok. Ez már egy szűkebb szegmense az oktatásnak, mivel ez ki-
fejezetten a közigazgatásra összpontosul. Hosszú ideig szerkesztettem 
internetes újságot, jogszabályok kodifikációjában vettem részt. 

SJ.: Nos, mielőtt áttérnénk a jelenre, ennek ismeretéhez néhány 
gondolatot szeretnék hallani a közelmúltról.

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: A tavalyi, a jegyzők által csak (a három 
választási eljárás miatt) „szuper” választási évnek titulált időszak utol-
só választási eseményei az önkormányzati választások voltak, amelyek 
számomra a békéscsabai életem felszámolását hozták magukkal. Az 
újonnan megválasztott, Jobbik által támogatott független polgármes-
terrel közösen úgy döntöttünk, hogy nem kívánunk együtt dolgozni. 
Így a tavalyi év végén felálltam a békéscsabai jegyzői székből, és átgon-
dolva az eddigi életemet, úgy döntöttem, hogy nem maradok Békés-
csabán, de még Békés megyében sem. A fiam ekkor már másodéves 
egyetemi hallgató volt a Corvinuson, a helyzet szinte magától adódott, 
hogy költözzünk Budapestre, és ott kezdjünk új életet. A közigazgatás-
ból némileg kiábrándulva, a barátaim tanácsára és segítségével a Hun-
garoControl Zrt-nél kötöttem ki. Ez a társaság a magyar állami cégek 
zászlóshajója, a magyar légiforgalmi irányításért felelős vállalat. Ele-
inte élveztem a változást, de minden kiábrándultságom ellenére olyan 
érzésem volt, hogy azokat a kompetenciáimat és képességeimet nem 
használom, amelyeket egyébként a közigazgatásban, az önkormányza-
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ti igazgatásban megszereztem, és itt kellene kamatoztatnom. És ekkor 
került a velencei jegyzői állás a látókörömbe, amelyre a közigazgatás-
ban dolgozó barátaim hívták fel a figyelmemet. Nagyon megnyerő és 
szimpatikus volt az az elköteleződés és lokálpatriotizmus, amit a Pol-
gármester Úrral történt első személyes megbeszéléskor tapasztaltam a 
részéről. Meg kell, hogy mondjam, magával ragadott a tenni vágyása, 
az építő és jobbító szándéka és a fejlődés, fejlesztés gondolata. Úgy 
éreztem, egy ilyen folyamatnak szívesen lennék a részese, és nagyon 
hasznosan tudnám segíteni ennek a településnek az életét, így hát el-
döntöttük, hogy belevágunk a közös munkába. 

SJ.:   Mennyire kötődik a Velencei-tóhoz?
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: Velencét nem ismertem, bár gyerekko-

romban nyaraltam Agárdon, és kellemes emlékeket hagyott bennem. 
Azt tudtam, hogy a település nagyon szép, rendezett, és többek között 
ez is érv volt a választás mellett azoknak a barátaimnak a részéről, 
akik mindenáron (engem saját magamnál is jobban ismerve) vissza 
akartak terelni a jegyzői pályára. Nem vagyok fatalista, de azért egy 
bizonyos szintig hiszek a fátumban, és úgy gondolom, hogy nem vé-
letlenül talált meg ez a lehetőség, nekem itt feladatom van.

SJ.: Milyen elképzelései vannak az itteni munkával kapcsolatban, 
mennyire jöttek be az előzetes elvárásai? Mennyire van megelégedve a 
környezetével, munkatársaival?

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: Mint az előbb is említettem, nem is-
mertem a várost, viszont amikor először lejöttem ide, akkor azonnal 
elvarázsolt a település szépsége, a fekvése, a környezet, természetesen 
elsősorban maga a Velencei-tó. Mindezt a kellemes benyomást csak 
erősítette a Polgármester Úrral történt beszélgetés, az Ő elképzelései, 
koncepciói, az elvárásainak az egyértelmű, pontos, szabatos és lényeg-
re törő megfogalmazása. Ezt azért tartom nagyon fontosnak kiemelni, 
mert szerintem, ha a vezetők között egy hivatalban nincs megfelelő 
munkakapcsolat, nem tudják egymás habitusát, munkamódszereit, 

vezetési stílusát elfogadni, esetlegesen tolerálni, nem tudják egymás 
elképzeléseit elfogadni, támogatni, akkor – végeredményben – nem 
tudnak együtt dolgozni. Nagyon örültem annak, hogy első benyomá-
saim alapján a polgármester egy fiatal, dinamikus, nyitott, a városért 
tenni akaró ember, akinek az az elsődleges célja, hogy a települést él-
hetővé, vonzóvá, stabillá és jól működővé tegye, a helyiek érdekeinek 
messzemenő figyelembe vételével. Ezek azok az elvek, amelyekkel 
maximálisan azonosulni tudok, és a munkám során vezérelvként kell, 
hogy működjenek, mindig és mindenhol szem előtt tartva a helyiek 
specifikus érdekeit. Amikor Békéscsabára kerültem, közölték, hogy 
minden nagyon fontos, de semmi nem annyira, mint a csabai kolbász. 
Ha annak a történetét, a gyártási technológiáját, az összetevőket és 
mindent, amitől a csabai kolbász a világ legjobb kolbásza lesz, nem 
ismerem, hát ne várjak sokat a helyiektől. Így hát kitanultam mindent 
a témából, és mondhatom, hogy mára igen felkészült és szakértő va-
gyok a témában.

Itt ugyanezt kell megtennem a helyi sajátosságokra tekintettel, és 
meglátásom szerint ez elsősorban a turizmus, meg maga a Velen-
cei-tó. A két hónapos működésem során máris jó kis leckét kaptam a 
természetes fürdőhelyek vs. szabad partszakaszok vonatkozásában, és 
úgy érzem, a jövő évi szezonban már nem érhet semmilyen meglepe-
tés, kellően felkészült leszek.

Nézzük a hivatalt, mint a közigazgatás lövészárkát. Én egész eddigi 
pályafutásom során nagy létszámú hivatalban dolgoztam, közel há-
romszáz embert vezettem, mindig kényelmes helyzetben voltam abból 
a szempontból, hogy magam választhattam meg a kollégáimat, nem 
volt soha akadálya annak, hogy kit vegyek fel, és így nagyon jó szak-
ember gárdát sikerült az évek során összetoborozni. Amikor Velencé-
re jöttem, sokat gondolkoztam azon, hogy hogyan fogom a hivatalban 
lévő 21 kollégával megoldani a város dolgait. Az első munkanapon 
reggel a Polgármester Úrral közösen azonnal tartottunk egy appará-
tusi értekezletet, ahol elmondtam, amit tudni kell rólam és nagyjá-
ból, megpróbálva senkire sem ráijeszteni, közöltem az elvárásaimat.  
Ideérkezésem első percétől kezdve operatívan dolgozom, tehát nem 
volt nagyon lehetőség akklimatizálódásra. Folyamatosan ismerkedem 
a településsel, a kollégákkal, tanulom a várossal kapcsolatos informá-
ciókat, tudnivalókat. Mindent szeretnék minél hamarabb elsajátítani. 
Ahogyan az idő halad, egyre inkább úgy érzem, hogy megismerem 
Velencét, a kollégákat, sőt, néha az az érzésem, mintha már nagyon 
régóta itt lennék. Ez kifejezetten jó, hiszen a mihamarabbi beilleszke-
dést jelzi. A kollégáknak is elmondtam, hogy mindenkit meghallga-
tok, és senkivel szemben nincsenek prekoncepcióim. Ez azért fontos, 
és talán jó is a hivatal szempontjából, mert nincsenek régi beidegző-
dések, nincsenek olyan személyes problémák, sérelmek, amik érzelmi 
alapon meghatároznák az ember munkáját. 

SJ: Ehhez a témához kapcsolódik egy utcai pletyka. Az a hír járja, 
hogy a szekrényből időről időre csontvázak dőlnek ki. Ebből mennyi 
tartozik a lakosságra és mennyi nem, én nem tudom elbírálni. Kér-
dezném, hogy vannak-e egyéb, hatóságok által vizsgált, folyamatban 
lévő ügyek? Mennyire súlyosak ezek?  Mennyit lehet erről elmondani?

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: Amikor idejöttem a hivatalba, azonnal 
nekiláttam a teendőknek, hiszen azért nem kis tapasztalatom van már 
az önkormányzati és a jegyzői munka terén, úgy gondoltam, olyan 
nagy meglepetések nem érhetnek. Hát értek. Rengeteg feladatot ad-
tam ki már az első napokban a kollégáknak, kolléganőknek, hogy mit 
szeretnék látni, mit hozzanak be nekem, milyen információkat kérek, 
mire vagyok kíváncsi. Nekem többek között az volt az egyik legbe-
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szédesebb és leginkább helyzetjellemző megjegyzés, hogy a negyedik 
munkanapomon az egyik titkárnő azt mondta, hogy ő 2009. óta dol-
gozik itt a hivatalban, de ez alatt a 4 nap alatt többet tanult, mint az 
elmúlt időszakban ez idáig. Nekem ez komoly jelzés és visszajelzés volt 
a jövőbeni feladataimat és tennivalóimat érintően.  Nyilván egy már 
működő hivatalt kellett átvennie a Polgármester Úrnak a választások 
után, és voltak ezzel járó személycserék is, de többségében a régóta itt 
dolgozó kollégák alkotják a hivatali apparátust. Ideérkezésemkor szá-
mítottam arra, hogy biztosan másképpen csináltak egy-két dolgot eb-
ben a hivatalban, mint nálunk, esetleg vannak hiányosságok, de hogy 
ennyi problémával szembesülök nap mint nap, azt nem gondoltam 
volna. Nagyon sok mindenben kell jelenleg az ügyintézésbe is opera-
tív módon belefolyni, mert a régi rossz gyakorlatokat meg kell szün-
tetni, és ez szinte teljesen átstrukturálta az eddigi munkastílusomat. 
De! mint ahogy a mondás is tartja: Rómában élj úgy, mint a rómaiak! 
Hozzá kell igazítani az itteni körülményekhez, adottságokhoz azokat 
a módszereket, amelyek a legalkalmasabbak és a leghatékonyabbak az 
eredményes munkavégzéshez.

Apropó, munkavégzés, munkastílus. Viszonylag gyors és tempera-
mentumos személyiség vagyok, és ezáltal elég nagy tempót diktálok 
a környezetemnek, de úgy gondolom, hogy a kollégák megpróbálják 
majd ezt követni. Igyekszem figyelembe venni azt, nem biztos, hogy 
mindenki tudja hozni a maximumot. Erre is jó volt az elmúlt 20 év, 
megtanította az embert arra, hogy kicsit türelmesebb, toleránsabb 
legyen másokkal. Van egy munkastílus, amit én magam is elvárok 
a kollégáimtól. Úgy nézem, a többség kezdi tudomásul venni, hogy 
változik a helyzet. Nagyon nehéz azonban úgy végezni az éppen ak-
tuális, határidőhöz kötött munkát, hogy – bár nem akarom a hivatalt 
leminősíteni – amihez a két hónap alatt nyúltam, az vagy szétporlik, 
vagy problémás. Azért is örülök annak, hogy a hivatalba lépésemkor, 

mondhatni szerencsés véletlen, hogy az Állami Számvevőszék vizsgá-
latot kezdeményezett az önkormányzatnál, a 2011-2014. évekre vo-
natkozóan. Többek között ez azért is nagyon hasznos, mert így nem 
fogják azt mondani az emberek, hogy idejött az új jegyző, és lám, min-
dent rossznak talált, semmi nem tetszik neki, mindent meg akar refor-
málni, túlzó elvárásokat támaszt stb. Egy külső, független, ellenőrzésre 
jogosult szerv fogja leírni, hogy mi az a probléma halmaz, amivel itt 
mindenkinek szembesülnie kell.  A vizsgálatokkal párhuzamosan, az 
általam folyamatosan végzett hivatali átvilágítás során is állandóan 
hiányosságokra és egyéb problémákra bukkanok. Ezek vonatkoznak 
a szabályzatokra, önkormányzati rendeletekre is. Az elkövetkezendő 
egy évem többek között arról fog szólni, hogy ezeket a hiányosságokat 
pótoljam. Napi 10-12 órát dolgozom a hivatalban, és még otthon is a 
hivatali ügyekkel foglalkozom, hogy megfelelően tudjon működni az 
önkormányzat. Sajnos nincs meg a megfelelő szakember gárda, lét-
számhiánnyal küzdünk. Pénzügyi vezető nélkül, megbízott pénzügyi 
osztályvezetővel működik a hivatal, miközben költségvetési év köze-
pén tartunk, ezért csodákat nem tudunk tenni, szaladunk az esemé-
nyek után, és próbálunk rendet teremteni. 

SJ.: A munkatársaival hogyan van megelégedve? Hogyan tudja be-
vonni őket a közös munkába?

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: Én közöltem a munkatársaimmal az 
elvárásaimat a munka szempontjából. Elég maximalista vagyok, ezért, 
felmérve a jelenlegi helyzetet, magamhoz vontam szinte valamennyi 
kiadmányozást, így majdnem minden kimenő irat elém kerül, és mint 
végső szűrő, nem engedek át olyan dolgokat, amelyekkel nem értek 
egyet, vagy hibásnak tartok. Bizony van olyan eset, hogy többször 
adok vissza egy ügyiratot, határozatot, levelet kijavítani, de a kollé-
gáknak tudomásul kell venniük, hogy ez nem l’art pour l’art történik, 
hanem azért adom vissza, hogy tanulják meg, sajátítsák el készség-
szinten a helyes munkamenetet, váljék napi rutinná az első pillanat-
ban nehéznek tűnő feladat. Mert ha a végén belefáradnék a javításba, 
és átengedném a hibákat, akkor soha nem lesznek arra rákényszerül-
ve, hogy egységes formátumban, megfelelően adják ki az ügyiratokat.

SJ.:  Ha Jegyző Asszony mondana még  magáról egy-két – az embe-
reket érdeklő – szót…. 

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: Nagyon nyitott, érdeklődő ember va-
gyok. Amit szívesen csinálok, azt teljes erőbedobással, maximumon 
végzem. Nem ismerek félmegoldásokat, nem vagyok megalkuvó. 
Megvetem és elítélem a rosszindulatot, az irigységet, az ostobaságot, 
a jellemtelenséget, az igénytelenséget. Értékelem az őszinteséget, a 
nyíltságot, az intelligenciát, a műveltséget, az igényességet. Megszál-
lott lakberendező vagyok, nagyon tevékeny életet élek, szükségem van 
arra, hogy mindig legyen valami olyan dolog az életemben, amiben al-
kothatok, szükségem van arra, hogy utat engedjek a bennem lévő kre-
ativitásnak. Nem félek a problémáktól, mindent feladatként kezelek. 
Régebben nagyon sokat olvastam, általában négy-öt könyvet egyszer-
re, a ház összes szeglete rejtett valahol egy félig elolvasott példányt. 
Vannak nagy kedvenceim, amik időről időre előkerülnek, újraolva-
som őket, minden alkalommal felfedezve valami eddig észre nem vett 
útmutatást, erkölcsi fogódzót ebben a nehezen élhető, de mégis oly 
csodálatos világban. Az utóbbi időszakban az engem ért nehézségek 
folytán talán bölcsebb lettem. Megtanultam elengedni mindent, ami 
bármilyen szempontból negatív hatással van rám. Hiszek az egyen-
súlyban, és abban, hogy azt kapjuk vissza, amit adunk. Ezért igyek-
szem a szükségesség és arányosság elvét nem csak a munkám során, 
de a mindennapi életben is alkalmazni. 
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Ma reggel eszembe jutottak a 
gyerekkori iskolai ünnepségek, 
ahol többnyire egyedül voltam, 

aki igazán érdeklődéssel hallgatta a tör-
ténelmi megemlékezéseket. Bármennyire 
is nehezemre esik, de polgármesterként el 
kell fogadnom, hogy nem történelem órát 
várnak tőlem, pedig lenne kedvem hozzá. 
Amúgy sem könnyű Szent István életét Ve-
lencével párhuzamba állítani. De nem is 
lehetetlen.

Isten hozta Önöket a Magyar Állam 
alapításának 1014. évfordulóján! Lassan 
egy éve vagyok a város polgármestere, és két 
Szent István-i tanítás is nagyon közel áll a 
szívemhez.

Az első a türelem.

István azt írja: „Ha hatalmadban akarod tar-
tani a lelkedet, türelmes légy”. 2014 októbe-
rében a választók többsége a változás mellett 
döntött. Tiszteletben tartom az elődöm által 
elért eredményeket, és türelmes vagyok a 
problémákkal. Tisztában vagyok vele, hogy 
egy velencei lakosnak sokkal fontosabb a la-
kóhelyét elcsúfító illegális szemétlerakó, mint 
a város gazdálkodását megbénító adósságál-
lomány. Mindenkihez nem tudok becsönget-
ni, de az ajtóm mindenki előtt nyitva áll. Já-
rok piacra, ott vagyok a nyugdíjasklubok ülé-
sein, eljárok a sport és egyéb rendezvényekre, 
hétvégén a strandokra és az Önök rendelke-
zésére állok a lakossági fórumokon is.

Szeretném, ha azt éreznék, hogy bármi-
lyen problémával megkereshetnek, és érez-
zék, hogy türelemmel fordulok Önökhöz.

Szent István számomra másik 
fontos tanítása a béke.

Előttem van Szent István példája, aki a bel-
ső béke és rend megszilárdítására fordította 

Koszti András polgármester ünnepi beszéde 
2015. augusztus 2-án, a városi ünnepségen.

Kedves Velenceiek!
még szebb legyen a város. Városunk igazán 
csak akkor tud fejlődni, ha erőforrásait nem 
kötik le belső feszültségek, ha a lakosság és a 
képviselő-testület talál közös célokat a város 
jobbá tételére, és azokat összefogással meg-
valósítja. Legyen bármilyen lakossági kez-
deményezés, az Önkormányzat minden tőle 
telhetőt megteszi a közösségért. Békében, 
egymást kölcsönönösen elfogadva tudunk 
fejlődni.

Szeretem Velencét, a víz, a borvidék, a jó 
termőföldek mintha minden nap emlékez-
tetni akarnának azokra az értékekre, amiért 
őseink annak idején a Kárpát-medencében 
telepedtek le. Amikor ma este felnézünk az 
égre, és a tűzijátékot csodáljuk, egy pillanat-
ra jusson eszünkbe, hogy Szent István király 
1014 évvel ezelőtt álmodott egy országot, ta-
lán a Bence hegyen is járt, és hiszem, hogy 
büszke lenne Önökre, Ránk!

Szép napot!

Koszti András polgármester

erejét, nem a dicsőséggel kecsegtető hódítá-
sokra.

Továbbra is mindent megteszek, hogy 
Velence a lehető legtöbb támogatást kapja és 



2015. június 27-én a Wenckheim kastély kiál-
lító termében nyílt meg  kiállításunk, a Velen-
cei Helytörténeti Egyesület szervezésében. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel augusztus 
1-től szeptember 15-ig a kiállítás anyaga a 
Velence Korzó kiállító termében látható. 

A halasi Csipkeház igazgatója, Szécsiné 
Rédei Éva nyitotta meg a kiállítást. A mű-
vészeti vezető szemléletes bemutatót tartott 
mindkét helyszínen, hogy hogyan készül a 
halasi csipke. Sokan nem tudtuk, hogy tű-
vel és cérnával varrják, és nem horgolják. 
A kiállításon megjelentek az 1980-as régi 
hímző szakkör munkái, készítőinek ezúton 
is köszönjük a segítséget. A kiállítás a ken-
dertermesztés folyamatától kezdve egészen 
a leheletfinom csipkéig mutatta be fokoza-
tosan a mesterműveket. Hat babán mutattuk 
be a legérdekesebb és legkülönlegesebb ru-
házatokat, a bő gatyától a kalocsaiig. Fotók, 
valamint népviseletbe öltöztetett babák egé-
szítették ki a természetes bemutatót. A nem-
rég alakult Velencei Kézműves Alkotókör is 
bemutatkozott, egyik tagjuk nagyon érdekes 
szövés bemutatót tartott az érdeklődőknek. A 
hímzéseken színek kavalkádja fogadta a láto-
gatókat a nyugdíjasok jóvoltából. 

Köszönjük Kiss Eszternek a sarokpad fes-
tésénél nyújtott segítségét, valamint Fehér 
Árpádnak anyagi támogatását. Galambos 
Györgynek a szállítási segítséget, Bognár 

Kendertől a csipkéig
Adélnak a sokrétű, gondos segítséget. Kö-
szönjük Mátrai Ágnes festőművész munkáját 
a sarokpad díszítésénél.  

Köszönjük továbbá a kiállítás előkészíté-
sében nyújtott segítséget: Szegedi Györgyné 
Évának, Debreczeni Dánielné Marikának, 
Luthor Lászlónénak, Ujvári Mihálynak (fo-
tók készítése), és a Velencei-tavi Rózsa nyug-
díjas klubnak, valamint a Velencei Kézműves 
Alkotókör tagjainak.

Továbbra is várjuk a helyi értéktárba való 
jelöléseiket, amelyet szeptember hónapban 
honlapunkon és az értéktár fórumon (2015. 
szeptember 16. 17 óra, Kastély) megtekint-
hetnek. 

Galambos Györgyné elnök
Velencei Helytörténeti  

Közhasznú Egyesület

Hely-Történet
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2015. augusztus 
1-jén jelent meg 
a hír, miszerint 
a Fejér Megyei 
K o r m á n y h i -
vatal illetékes 
szerve bezáratta 
az összes Velen-
cei-tavi szabad-
strandot. A hír 
bejárta a teljes 

magyarországi médiát, tévés híradásokban 
és online felületeken szinte azonnal renge-
tegen értesültek a híresztelésről. Szomorú 
tény, hogy a hír valóságtartalmát előzetesen 
egyik újságíró sem ellenőrizte. A valóságban 
három strandot érintett az intézkedés, ebből 
Velencén a Velencefürdői Szabadstrandot, 
amely évtizedek óta a helyi nyaralótulajdo-
nosok fürdőhelye.

A Velencefürdői Szabadstrand mostoha 
helyzete sok évre nyúlik vissza. Idén tava-
szig ezen a pár száz méteres partszakaszon 
három különböző strand üzemelt, különbö-
ző bérlőkkel. A helyzetet nem egyszerűsíti, 
hogy a partszakasz közepén húzódik Velence 
és Gárdony határa, amely ma is kettészeli a 
Tóparty Strandot. A velenceiek és gárdo-
nyiak emlékezhetnek, hogy régen a fizetős 
strand gárdonyi és velencei része egy egy-
ségként működött, megfelelő méretű helyet 
és minőségű infrastruktúrát biztosítva az ide 
érkező fürdőzőknek. Sok budapesti törzs-
helyévé vált ez a strand, amelyet szerettek 
megközelíthetősége és szolgáltatásai miatt. A 
két település határára azonban kerítés épült, 
és az üzemeltetést is különböző bérlők látták 
el. Így alakulhatott ki, hogy az addig egysé-
ges képet mutató fizetős strand egyik oldalán 
jó idő esetén már-már zsúfoltság volt, addig 
a másik oldalon alig akadt vendég. A ven-
déghiány természetesen az infrastruktúrát 

A Velencefürdői Szabadstrand 
kálváriája
A Velencei-tó augusztus elején, egy álhírnek köszönhetően,  
országos médiafigyelmet kapott. A strandbezárásokról szóló cikk hatását  
mindenki érezte a tó körül, az addig rekordokat döntögető  
hétvégi látogatószám töredékére esett vissza a strandok forgalma.  
A vállalkozóknak és magánszemélyeknek okozott kár jelentős,  
nem beszélve a tó hírnevén esett csorbáról.

don kis kalandpark üzemel, több büfé és nor-
mális mosdó várja a vendégeket, nem utolsó-
sorban fák, aminek köszönhetően árnyékos 
hely is volt bőven a strandon. A velencei 
oldalnál mindenesetre jóval több. A strandot 
üzemeltető cég képviselői helyiek, és évtize-
des – Velencei-tavi – turisztikai tapasztalat-
tal rendelkeznek, valószínűleg mindennek 
jelentős szerepe volt abban, hogy ekkora kü-
lönbség alakult ki a két fizetős strand között. 
A gárdonyi oldal bérlője jelentkezett a velen-
cei terület üzemeltetésére, és néhány hetes 
tárgyalási folyamat után meg is született egy 
mindkét fél számára előnyös megállapodás. 
A megállapodás  talán legjelentősebb előnye, 
hogy megszűnt a településhatáron felhúzott 
kerítés, és így újra össze lehetett nyitni a két 
fizetős strandot. Ezen túl az új bérlő vállalta 
a leromlott állapotú velencei oldal helyreál-
lítását, többek között több tonnányi homok-
kal töltötte föl a röplabdapályát, padokat 
helyezett ki, teljes mértékben felújította a 
szabadstrandi részen lévő mosdót, és pótolt 
minden szükséges biztonsági eszközt is. Ez 
a beruházás elengedhetetlen volt, hogy mi-
nőségi szolgáltatás jöhessen létre, amiért az 
ideérkező fürdőzők hajlandók fizetni. Ve-
lence nem csupán egy megfelelő minőségű 
stranddal lett gazdagabb, hanem a szerződés 
értelmében, az első év tapasztalatai alapján 
egy hosszú távú bérleti szerződést is kilátás-
ba helyez, ami azért fontos, mert a szükséges 

is érintette, a sportpályákat elhanyagolták, 
a mosdó állapota egyre romlott, a biztonsá-
gos fürdőzést biztosító eszközök hiányoztak. 
Nem titok, hogy a velencei oldalon voltak a 
problémák. Nem elég azonban, hogy a bérlő 
nem tudta megfelelően üzemeltetni a fizetős 
strandot, de a bérleti szerződés szerint a sza-
badstrandként működő, egyébként alig 100 
méteres szakasz üzemeltetése is hozzá tar-
tozott, aminek szintén sok évre visszanyúló 
hagyománya volt.

A helyzet tavasszal vált kritikussá, ami-
kor kiderült, hogy a bérlő nem teljesítette 
szerződéses kötelezettségeit, többek között 
nem fizette meg a szerződésben meghatáro-
zott bérleti díjat, így fennállt a veszély, hogy 
üzemeltető nélkül marad a teljes velencei 
szakasz. Azonnali megoldásra volt szükség, 
és ennek megfelelően el is kezdődött az új 
bérlő keresése.

A velencei problémák ellenére a partsza-
kasz gárdonyi oldalán elhelyezkedő fizetős 
strand jól működött és népszerű volt a Velen-
cei-tóra érkező fürdőzők körében. A stran-
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beruházások hosszútávú megtérülése miatt 
kiszámíthatóságot biztosít a bérlőnek és a 
tulajdonosnak egyaránt. A városnak létfon-
tosságú, hogy az egy éves próbaszezon alatt 
kiderüljön,  a bérlő megbízható és korrekt 
üzleti partner, akivel lehet a partszakasz fej-
lesztése során hosszútávon számolni. A sze-
zon végével, a számok ismeretében ez meg is 
fog történni.

A fizetős strand mellett valahogy mindig 
kevesebb figyelmet kapott a szabadstrand 
rész. Ez is közrejátszott abban, hogy végül a 
hatóság elrendelte a bezárását.

Érdemes azonban sorra venni a hatóság 
által kifogásolt problémákat. A szabályok 
értelmében, ez a néhány száz méteres sza-
kasz három külön strandnak minősült (idén 
tavaszig, azóta csak kettőnek), ezekre há-
romszorosan érvényes valamennyi előírás, a 
vízminta, a mederkotrás, a vízimentés, stb. 
Nem nehéz belátni, hogy a velencefürdői 
szabadstrandon minden lehetőség adott volt 
a biztonságos fürdőzéshez. A vízminta kivá-
ló eredményt adott, a mederkotrás az egész 
szakaszon megtörtént tavasszal és a vízimen-
tő is rendelkezésre állt alig 100 méterre. Más 
strandok többször olyan hosszúak, mint ez a 
partszakasz, itt mégis háromszor kell leven-
ni a vízmintát néhány száz méteren belül, 
háromszor akkora költséggel. Másik fontos 
probléma a fizetős WC volt, mivel jogszabály 
írja elő, hogy a szabadstrandként működő 
természetes fürdőhelyeken ingyen kell a 
mosdót biztosítani. Ennek minden bizony-
nyal megvannak a racionális okai, azonban 
a Velencefürdői Szabadstrand ebben is spe-
ciális eset. Egy 500 főnél kevesebb vendéget 
befogadni képes strandon ingyenes mosdót 
üzemeltetni gyakorlatilag nem lehet ráfzetés 
nélkül. Főleg nem úgy, hogy a fürdőzők nagy 
része helyi, aki könnyen megteheti, hogy akár 
ebédelni is visszamegy a nyaralójába és nincs 

„rákényszerítve” a mosdó használatára. Rá-
adásul a mosdó szezon előtti több százezer 
forintos felújítását is ki kellene valahogyan 
termelnie. Ez egy nagy szabadstrandon, a 
büfék bérleti díjából még elképzelhető len-
ne, bár ezeken a helyeken is hatalmas teher 
a mosdó többmillió forintos költsége egy sze-
zon alatt, ami a közüzemi díjakból, higiéniai 
eszközökből és munkabérből áll össze.

Összefoglalva, a Fejér Megyei Kormányhi-
vatal által megállapított hiányosságok egyál-
talán nem vették figyelembe a helyi adottsá-
gokat. Ettől még az Önkormányzat elsődleges 
feladata a bezárás miatt fürdőhely nélkül ma-
radt helyi lakosok problémájának megoldása 
volt. Szerencsére ebben a Kormányhivatal is 
teljes mértékben együttműködő volt. Ennek 
köszönhetően egy héttel az álhír kipattanása 
után, a Velencefürdői Szabadstrand megkap-
ta a működéshez szükséges engedélyt, ami 
nem sikerülhetett volna a Kormányhivatal, 
a Velencei-tavi Tófelügyelőség, a Rendőrség, 
Velence Város Önkormányzata és a terület 
üzemeltetőjének hatékony együttműködése 
nélkül.

Sajnos, a téves információk a hangulatot 
is felkorbácsolták, főleg a nyaralótulajdono-
sok aggódtak, hogy elveszíthetik megszokott 
fürdőhelyüket. Augusztus 9-én, egy lakossági 
fórumon megjelent több mint száz lakos és 
nyaralótulajdonos panaszára és kérdéseire 
Koszti András polgármester személyesen 
válaszolt, és egyben közösen be is járták az 
érintett területet. A lakók átadták azt a közel 
kétszázötven nevet tartalmazó aláírásgyűj-
tő ívet, amelyen velencefürdőiek köszönetet 
nyilvánítanak a strand újboli megnyitásáért a 
polgármesternek.

Velencefürdőn a továbbiakban is lesz 
strand. Nagy lehetőség előtt áll a város, hogy 
a partfal rekonstrukciónak köszönhetően új 
és igazán modern partszakaszok épüljenek 
Velencén, köztük Velencefürdőn is. Nem 
kérdés azonban, hogy ez a partszakasz elér-
hető kell legyen a helyieknek, hiszen akik itt 
vásároltak nyaralót, döntésüket befolyásolta 
a könnyen elérhető, ingyenes fürdési lehe-
tőség.

(VH)

fotók: Simon János/Velencei-tó Online
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A tábla tanulsága szerint 1929-ben nagy 
felújításon esett át az épület, a felsorolt 
nagyhírű személyek anyagi támogatásával. 
Ennek emlékére helyezték el a táblát a mun-
kálatok végeztével az utókor okulására.

Aztán zajlott a történelem, és a máso-
dik háború végén az orosz front közeledett 
a falunkhoz. Megelőzendő, hogy a táblán 
felsorolt személyek sérelmet szenvedjenek, 
id. Szórády András a táblát az óvoda falá-
ról leszerelte és kertjében elásta. Valamikor 
később ezt elmesélte a fiának, az általunk is 
nagyrabecsült Bandi bácsinak.

Hely-Történet

A régi és az új
Augusztus 20-dika óta az ófaluban sétálók az óvoda utcafronti falán két táblát 
is láthatnak. Nyilván azzal a szándékkal kerültek fel, hogy valakinek, vagy 
valakiknek emléket állítsanak. Írásunk annak próbált utána járni, miért is kerültek 
fel oda, a régi egy kalandos utat bejárva, az új pedig a legutóbbi ünnepen.  
 (a szerk.)

A régi tábla története

Tekintve, hogy ő már elég idős volt ek-
kor, ráadásul református, úgy döntött, hogy 
a tábla gondját a katolikus Nagy Károlyok-
ra bízza. Az egyház akkori helyzete (plébá-
nos-csere: Sörédi Imrét Weisenfeld Zoltán-
ra) sajnos, nem engedte, hogy a tábla sor-
sával-egyelőre- érdemben foglalkozhasson. 
Közben 2011. januárjában meghalt Nagy 
Károly, az édesapám. Tekintettel hogy így 
már csak egyedül voltam a „tábla gondjával” 
azt a Velencei Helytörténeti Egyesületre bíz-
tam azzal a kikötéssel, hogy az visszakerül az 
óvoda falára.

***

Ez egészen 2015. februárjáig váratott ma-
gára, közben többen felvetették, hogy nem 
is oda való. Ennek cáfolata, hogy az akkori 
Szatmár megyei püspökség is az adakozók 
között van, márpedig Velencén más épület-
hez nekik közük nem volt, csak ehhez, mivel 
az óvodában a szatmári irgalmas nővérek ne-
velték a gyerekeket.

Tehát a tábla oda való és végre nagy örö-
mömre ott is van! Remélem, még sokáig 
hirdeti az utókornak, hogy voltak, és vannak 
még most is önzetlen és jó emberek!

Nagy Károly

A tábla szövege:
„Hirdesse e tábla az utókornak mindazok-

nak dicső nevét, akik e ház renoválásához az 
1929. évben kegyes adományaikkal hozzájá-
rultak.

Vallásalapból Dr Klebelsberg Kúnó gróf 
kultuszminiszter

mélt. Wenckheim Ferenc gróf
mélt. Wenckheim Ferencné grófné
mélt és főtiszt. Szabó István szatmári kápt. 

helynök
mélt. Gschwindt Ernő országgy. képviselő
nagys. ifj. meszlenyi Meszleny Pál földbir-

tokos”

2010. nyarán kertrendezés közben Bandi 
bácsi talált egy táblát, és rögtön eszébe jutott 
az édesapjától hallott történet.
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Meszlényi Gyula (Velence, 1832. január 22. - 
1905. március 15.) szatmári püspök.

Meszlényi Károly földbirtokos és Pfistner 
Teréz fia. Nagynénje Meszlényi Teréz Kos-
suth Lajos felesége volt, nagybátyja Meszlé-
nyi Rezső pedig Kossuth Zsuzsannát vette el.

A gimnáziumot Pécsett, majd Székesfe-
hérvárott járta. 1847-ben az esztergomi pap-
növendékek közé lépett és a 7. osztályt Nagy-
szombatban, a 8. pedig Pécsett végezte. A teo-
lógiát mint Pazmaneum növendéke Bécsben 
hallgatta, majd beutazta Olasz-, Francia- és 
Németországot, ill. Svájc egy részét. Befejez-
vén itt tanulmányait, az 1853. novemberében 
tanulmányi felügyelő lett Nagyszombatban 
az érseki konviktusban.

1854-ben áldozópappá szentelték. Ek-
kor lett gimnáziumi tanár, majd 1857-1866 

Az új tábláról

között (Scitovszky János) hercegprimási 
levéltárnok, 1862-ben IX. Pius pápa titkos 
kamarása, 1863-ban érseki titkár, 1866-1881 
között komáromi plébános, 1869-ben szent 
Mórról nevezett báti apát, 1881-1887 között 
esztergomi kanonok és az esztergomi papne-
velő kormányzója lett, végül 1887-ben szat-
mári püspök. A szent sírrend lovagja. 1903-
től valóságos belső titkos tanácsos. 1904-ben 
pápa trónálló házi prelátusa és római gróf 
lett. 1905-ben I. oszt. vaskoronarenddel tün-
tették ki.

Nagysomkúton és Csapon plébániát léte-

sített, 14 templomot részint újból építtetett, 
részint megújíttatott, évi 3844 forittal járul 
a tanítók fizetésének kiegészítéséhez, szülő-
földjén leányiskolát alapított. Mint püspök 
visszavonultan él, és a napi politikába csak 
akkor avatkozik, mikor főpásztori köteles-
ségei ezt múlhatatlanul megkivánják. (for-
rás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Meszlé-
nyi_Gyula)

Meszlényi Gyula szatmári püspök emlék-
tábláját 2015. augusztus 20-a óta tekinthetik 
meg az ófalusi óvoda épületének, szülőházá-
nak falán. (a szerk.)

A napokban a sajtóban több helyen is megjelent, hogy a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal különösen jelentős értékre elkövetett 
költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást indított a Baptista 

Szeretetszolgálat tevékenységével kapcsolatban. A cikk szerint a Baptista 
Egyház alapítványa 3,2 milliárd forinttal nem tudott hitelt érdemlően 
elszámolni. 

A hírek szerint augusztus 6-án a Magyar Államkincstár leállítot-
ta a szeretetszolgálat feladatellátásának finanszírozását, és a leadott 
elszámolást fiktívnek minősítette, majd ezután tette meg a feljelen-
tést az adóhatóságnál ismeretlen tettes ellen. 

Csak remélni tudjuk, hogy a Velencén működő Zöldliget Ma-
gyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola léte nem fo-
rog veszélyben. A híreket olvasva felmerül, hogy lesz-e hol tanulniuk 
gyermekeinknek? Jelenleg az étkeztetést a szeretetszolgálat konyhája 
biztosítja, vajon a jövőben lesz-e mit enniük?

Van-e miért aggódnunk? Kihez fordulhatunk tájékoztatásért? 
Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a 

fenti kérdésekre mielőbb válaszokat kapjon, hiszen most kezdődött 
a tanév.

  (VH)

Jó kezekben van-e az iskolánk?
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Augusztus 19-én rendeztük meg vá-
rosunk születésnapi mulatságát. 16 
órától, Koszti András polgármester 

köszöntőjét követően a ,,Magyarország leg-
szebb konyhakertje” pályázat eredményét 
hirdette ki Balogh Erika műsorvezető. Tele-
pülésünk konyhakertészeit a zsűri döntése 
alapján Katona Zoltán képviselheti az orszá-
gos döntőben. A 100 éves Védőnői Szolgálat 
évfordulójának apropóján köszöntöttük vé-
dőnőinket. Az Országos Leander Egyesületet 
is köszönet illeti adományozó tevékenysé-
géért, ezért városunk polgármestere nyilat-
kozatban tette ezt meg, amit átadott Kissné 
Bakcsy Judit elnöknek.

Aprók és nagyobbak egyaránt kiválóan 
szórakoztak Róka Szabolcs és a Kolompos 
együttes programján. Eközben a Wenckheim 
kastélyban Tücsök Mari Vámosi János és Zá-
ray Márta emlékműsorát tartotta. 20 órától 
fergeteges hangulatot diktálva érkezett meg a 
színpadra Varga Feri és Balássy Betti, 21 órától 
éjfélig Barta Dj retro-bulija tette ezt a napot 
igazi születésnappá. Boldog születésnapot, Ve-
lence! Isten éltessen!

Városunk 11 éves
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Szent István Napi  
Nemzetközi Néptáncfesztivál
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A hagyományokat folytatva ebben az 
évben is négy estén át szórakoz-
hattak városunk lakói és a hozzánk 

látogatók a vidám, nyár esti színházi előadá-
sokon. Visszatértünk a régi helyszínre, ismét 
a Wenckheim kastély szolgált díszletül, itt 
biztosítottuk a társulatok számára fontos he-
lyiségeket, öltözőt, próbatermet. A színpadot 
és a nézőteret sátor fedte, a meleg estéken a 
sátor oldalát felnyitva igazi szabadtéri szín-
házi élményben lehetett részünk. Különösen 
jó szolgálatot tett a biztonságos fedés az első 
előadás idején, hisz még kezdés előtt érkezett 
meg a Velencei-tó felől egy immár ,,szokásos”, 
erős széllel és homokviharral járó zivatar, rö-
vid ideig kérdésessé téve az előadás megtar-
tását. Szerencsére a vihar elvonult, a fellépő 
művészek és nézők örömére az este hátralévő 
része kiválóan sikerült. A többi időpontban 
kegyes volt hozzánk az időjárás, remek kö-

Színházi esték Velencén
Velencei Nyári
Zenés Esték

rülmények közt szórakozhatott mindenki. A 
színházi estéken a színpad fényei, az előadá-
sok dallamai közt kürtőkalács illatát hozta a 
szél, és augusztus 15-én a Kastélypark Szín-
pad szervezői a nézőkkel együtt szomorúan 
szembesültünk azzal, hogy rövid nyári szín-
házi évadunk a végéhez ért. Kiemelt köszö-
net illeti a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, 
Bruck Józsefet és csapatát, mert nem volt 
olyan kérés a szervezés folyamán, melyet ne 
oldottak volna meg. Reméljük, hogy minden 
nézőnk szép emlékeket őriz majd ezekről 
az estékről. Most a Kastélypark színpad téli 
álomra indul, hogy jövőre – megújulva - is-
mét Önöket szórakoztathassa. Az előadások 
megvalósítását támogatóként Velence Város 
Önkormányzata biztosította, a Velencei-tó 
Turizmusáért TDM Egyesület munkaszerve-
zetének közreműködésével.

Závodi Klára szervező



19www.velence.hu



20 2015. augusztus

Nyári kampány

A Velencei-tó Turizmusáért TDM 
Egyesület elindított egy augusztus 
31-ig tartó Facebook nyereményjá-

tékot, amelynek célja, hogy felhívja a figyel-
met a nyitva lévő strandjainkra. A pózolj 
vízimentőssel online kampánnyal 12 000 em-
berhez juttattuk el üzenetünket. 

A játékon való részvételhez Velencei-tavi 
vízimentősökkel készült képeket kellett fel-
tölteni a Facebookra „Pózolj Vízimentőssel 
esemény felületére. A játékhoz a következő 
helyszínek csatlakoztak: Velence Resort & 
Spa, Velence Korzó, Tóbíró szabadstrand, Tó-
Party RendezvényStrand, Drótszamár Park & 
Kemping, Park Strand Kemping és Túrafalu, 
Napsugár Strand és a Sport Beach. A legna-
gyobb tetszést kiváltó fotó tulajdonosa két 
személyes wellness hétvégét nyert a Velen-
ce Resort & Spa**** -ba. Ezen felül további 
nyeremények is voltak: 2x2 főre szóló fesz-
tivál bérlet a Magyar Népdal Napjára, 2 db 
strandbelépő a TóParty rendezvénystrandra, 
2 db strandbelépő a Sport Beach-re. A játék 
augusztus 31-ig tartott, a nyertes páros pedig 
619 like-ot kapott.

A vendégnek csupán annyit kell ten-
nie, hogy TDM tag kártyakiadó 
partner szálláshelyet foglal és online 

igényel kártyát a card.velencei-to.hu oldalon, 
majd a becsekkoláskor átveszi a kártyát és itt 
tartózkodási ideje alatt máris válogathat a 
rendszer nyújtotta ajánlatok közül az említett 
honlapon és (korlátozottan) a kártyafüzet-
ben.

A kártyával kedvezményesen elérhető sza-
badidős programlehetőségeket a TDM tag 
kártyaelfogadó partner szolgáltatók kínálják. 
Ajánlataikat a vendég a szálláshelyen kézbe 
kapja a kártya honlap és a kis füzet segítsé-
gével.

A Velencei-tó turisztikai kártya a vendég 
számára, a kártyarendszerhez való csatlako-
zás pedig a kiadó és elfogadó szolgáltatók 
számára ingyenes (TDM tagsághoz kötött).

Kártyakiadó és -elfogadó partnerként 
csatlakozási szándékát kérjük, jelezze a Ve-
lencei-tó Turizmusáért TDM Egyesületnél, 
a Tourinform iroda elérhetőségein. Ugyanitt 
részletes tájékoztatást adunk a kártyarend-
szer működéséről és a belépés feltételeiről.

Velencei-tó turisztikai kártya 

card.velencei-to.hu
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A sorozat célja a mozgás, a sportolás 
népszerűsítése, a riói olimpia felve-
zetése a „Budapest 2024” kezdemé-

nyezéshez kapcsolódva, továbbá a már aktív 
szabadidő-sportolók számára új sportolási 
lehetőség biztosítása, a még inaktívak spor-
tolásra ösztönzése, amelyen keresztül köze-
lebb kerülhetnek a rendszeres mozgáshoz, 
az olimpiai mozgalomhoz, az olimpiai esz-
méhez.

Az 5próba Rióba eseménysorozat szám-
talan lokális rendezvény és sport aktivitás 
mellett tíz kiemelt sportrendezvényt foglal 
magába, melyek 2016 júliusáig kerülnek le-
bonyolításra.

Az egyik ilyen kiemelt rendezvény Ve-
lencén várta a sportolni vágyókat augusz-
tus 29-én, a Velence Korzón.

Úszás, kerékpározás és futás szerepelt a 
programban, mindhárom ágban rövid és 
hosszú távot is lehet teljesíteni. A verseny-
rendszerről és részvételi feltételekről a www.
otprobarioba.hu honlapon tájékozód hatnak.

Elindult az olimpiai ötpróba rendezvénysorozat,  
augusztus 29-én, Velencén,  

három sportágban próbálhatták ki magukat a résztvevők

A Magyar Olimpiai Bizottság – a 2016-os riói olimpia előtt  
egy esztendővel – elindította az olimpiai ötpróba rendezvénysorozatot,  
5próba Rióba elnevezéssel.

Az egész napos program reggel regiszt-
rációval indult, a három versenyszám rajtja 
olyan időeltolással lett kialakítva, hogy akár 
mindhárom számot teljesíthessék a résztve-
vők.

A rövid és hosszú táv szintidő teljesítésé-
nek függvényében a résztvevők pontot gyűj-
töttek – mint valamennyi további 5próba 
Rióba eseményen is –, meghatározott meny-
nyiségű ponttal a pontszerző sportoló sorso-
láson vesz részt, az 5próba Rióba eseményso-

rozat fődíja egy két személyes út a riói olim-
piára, melyet a MOB biztosít.

A program együttműködő partnere Ve-
lence Városa és a Velencei-tó Turizmusáért 
TDM Egyesület volt.

VelencE-bus
Június 1-én a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület, a Velence 

Korzó, a Velence Resort & Spa és a VelenceBike Kerékpáros Kompe-
tencia Központ közösen elindította Velence első 14 személyes elekt-
romos kisbusz járatát (HDK Express 14 típusú).  A busz ingyenesen 
szállította a vendégeket augusztus 31-ig a Velence Resort & Spa- Ve-
lence Vasútállomás- Velence Korzó- Tóbíró Strand- Édes Velence 
Cukrászda - kézműves fagylaltozó- VelenceBike Kerékpáros Kompe-
tencia Központ- VVV Strand és Rendezvénypark- Drótszamár Park 
& Kemping- Aranykút étterem- Velence Korzó- IFI Étterem- Velence 
Resort & Spa útvonalon, keddtől vasárnapig. 

Bartók Melinda
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Történetek a Zöldligetből

Iskolánk május 29-én, pénteken országos 
szakmai napot szervezett az angol két 
tanítási nyelvű általános iskolák tanítói, 

tanárai és a nyelvoktatás iránt érdeklődők 
számára. Szakmai napunkra 145 angoltanár, 
alsós tanító, 5-8. évfolyamon tanító kollé-
ga, illetve szaktárgyat angolul tanító kolléga 
és anyanyelvi tanár regisztrált. Összesen 19 
településről, 33 intézményből látogattak el 
hozzánk. 

A szakmai napot Szenczy Sándor, a Bap-
tista Szeretetszolgálat vezetője, iskolánk 
fenntartója, illetve dr. Kovács Judit, az ELTE 
Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának do-
cense, iskolánk Pedagógiai Programjának 

Országos Szakmai Nap a Zöldligetben

szakértője nyitotta meg. Az ünnepélyes meg-
nyitó után 12 bemutató órát tartottunk az 
érdeklődők számára. A bemutató órákon a 
2.a, 3.a, 4.a, 5.c, 6.a, 8.a és 8.b osztályos ta-
nulók szerepeltek. Az órák után műhelymun-
kákra, szakmai beszélgetésekre, előadásokra 
invitáltunk mindenkit. A meghívott előadók 
között volt Turnerné Gadó Ágnes, a Karinthy 
Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola igazgatónője, a Kétnyelvű 
Iskoláért Egyesület angol tannyelvű általános 
iskoláinak vezetője, Dr. Poór Zoltán, intéze-
tigazgató egyetemi docens, Nyugat-magyar-
országi Egyetem, Apáczai Csere János Kar 
Neveléstudományi és Szociális Képzési In-

tézet, Győr, Molnár Claudia teacher trainer, 
György Mariann a British Council előadója, 
illetve Esztergályos Kolos az Oxford Univers-
ity Press képviselőjeként. 

A hosszú, fárasztó, e nagyon sokszínű 
program után ebéddel és a Velence Resort& 
segítségével közös fürdőzéssel zártuk a napot. 

Szeretném megköszönni kollégáinknak a 
színvonalas bemutató órákat, a felkészülést, 
a lelkesedést, a sok-sok segítséget és össze-
fogást!  

Tóthné Benkő Mónika

Ezen a napon később kellett menni is-
kolába, mint általában. Több osztály 
is tartott bemutató órát, nekünk angol 

és célnyelvi civilizáció óránk volt. Először 
nagyon izgultam, mert sok ember eljött meg-
nézni minket. Végül nagyon jól sikerült min-
den és az órák is izgalmasan teltek. 

Papp Gréta 6.a

Bolondballagás
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Iskolánkban a június 2-án tartott GYERMEKNAP sikeréről nem 
csak a képek tanúskodnak, de a gyerekek egyéni véleménye is 
elárulja: jók ezek a különleges, „tanításmentes” pillanatok, szük-

ség van ilyenekre a jövőben is. Nagyon élvezetes állatbemutatót lát-
hattunk úgy a Liget, mint a Zöld iskolarészben, de az élménybeszá-
molók alapján   a legkisebbek számára az akadálypályás versenyek 
– melyet a 8. osztályból 11 tanuló Nünü néni segítségével vezényelt 
le – ugyanolyan örömteli, élménydús pillanatokat hoztak gyermeke-
ink életébe mint az ezt követő számháborúzás vagy akár az ugrálóvár. 
Csodás nap volt ez, a rekkenő meleg ellenére is, melyre gyerekeink az 
1.c osztályból így emlékeznek:

► Jó volt minden, nekem az akadálypálya volt a legjobb. (Pósa 
Hajnalka);   
►Nekem a kutya tetszett a legjobban, amelyik a bácsi hasához ug-

rott (Szalai Eszter); 
►Az ugrálóvár nagyon jó volt ( Kovács Klaudia) meg jók voltak az 

állatok is. (Szamos Blanka);
►Az akadálypálya meg a róka tetszett nagyon (Málics Talabér 

Anna); 
►A kutyus tetszett, és a bűzös borz, az ugrálóvár meg a trambulin. 

(Bartos Amira).

Köszönet illeti Mindazokat, akik ehhez a gyereknaphoz bármit 
hozzátettek, hogy így sikerült, ahogy. A gyerekek fülig érő szájuk azt 
igazolja, hogy megérte!

Pénzes Naomi, 
angolos tanító (1.c)

Keresztesi Anikó: 

Szünidő 
Végre itt a szünidő
Játékra is van idő
Vége van a tanulásnak
Helye van a kacagásnak
Pihennek a tanárok
Örülnek a diákok! :)

Itt a nyár, minden gyerek táncot jár...
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Hit-Élet
Templomi búcsúk

Velencén két katolikus templom található, melyek időben és 
stílusban ugyan eltérnek egymástól, de ugyanazon hónapban 
ünneplik „névnapjukat”. Igen, a templomoknak is van szüle-

tés- és névnapjuk: előbbi a szentelésének évfordulója, utóbbi, a temp-
lom védőszentjének napja. A plébániatemplom (Ófaluban található) 
Szent Istvánról (aug. 20.) kapta nevét, az újtelepi templom Kalazanci 
Szent Józsefről (aug. 25.), így városunkban majdnem egész augusztus-
ban ünnepelhettünk. 

Augusztus 14-én egy koncert keretében emlékeztünk meg a világ-
egyházban is tisztelt boldog Meszlényi Zoltánról, akit a kommuniz-
mus áldozataként szenvedte el a fagyhalált, miután a börtön ablakait 
szándékosan kivették.  A Velencéhez szorosan kötődő Meszleny csa-
lád nevében Meszleny László emlékezett a vértanú szentről. Másnap 
a Meszleny család az ünnepi szentmisében átadta boldog Meszlényi 
Zoltán ereklyéjét, örökös megőrzésre, melyet a plébániatemplomban 
helyzetünk végleges helyére. Meszleny László emlékeztetett bennün-
ket, hogy a boldog Meszlényi Zoltán ruhájából származó darabka csak 
„egy iránytű”, ami a helyes magatartás útját mutatja meg mindannyi-
unknak. Mindaz, aki betér a Szent István templomba, megcsodálhatja 
a csodálatos ereklyét és díszes tartóját, mely szintén izgalmas történet-
tel rendelkezik.  

Augusztus 20-i szentmisével fejeződött be a Szent István templom 
ünnepi sorozata, amit együtt ülhettünk meg különböző felekezetű hí-
vekkel, valamint a város vezetőségével. A szentmise után ökumenikus 
kenyéráldásra került sor, ami szétosztásra került a jelenlévők között. A 
templom északi oldalán felállított Szent István emlékmű előtt megem-
lékeztünk első királyunkról, ahol a plébánia gyermekeinek emlékeze-
tes műsora után Koszti Andrásnak, Velence polgármesterének ünnepi 
köszöntőjét hallhattuk.Az események sora Meszlényi Gyula szatmári 
püspök dombormű és emléktábla avatásával zárult, aki a Fő utcán, a ma 
óvodaként funkcionáló házban született. 
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„Őrzők, vigyázzatok a strázsán!”
Olvasandó: Filippi 1:21 és János 14:6

Augusztus 20-án, nagy állami – s egyetemes magyar – ünne-
pünkön hálát kell adnunk Istenünknek múltunkért, nemze-
tünkért, megmaradásunkért a történelem viharaiban, a ma-

gyar és európai keresztyénségért, a Szent István-i életmű örökségéért, 
az aranyló búzatáblák betakarított terméséért, az új kenyérért, de Isten 
Igéjének bennünket folytonosan tápláló lelki kenyeréért is. 

De ez az ünnep számadás is. Adyval szólva, mi mai magyarok és 
keresztyének: vigyázók vagyunk-e a strázsán, hű őrállók, vagy hall-
gatunk, bár látjuk a várfalainkhoz lopakodó veszélyt? Ha hallgatunk, 
akár félelemből, akár megalkuvásból, akár kényelemszeretetből, akár 
mert elaludtunk, akár restek voltak, naivak, vagy csak figyelmetlenek, 
akkor is Isten ügyének s a ránk bízott föld, haza, gyülekezet, ember 
ügyének az árulói, prófétai elhívásunk elkockázói vagyunk. 

Sötét erők törnek ma a Krisztus által képviselt út, igazság és élet 
ellen. Ma leginkább az élet van veszélyben.  Ezért az élet pártján lenni 
a legbátrabb kiállás. Krisztus jó vitézeként kell harcolnunk az életel-
lenes, démoni erőkkel földünkért, hazánkért, egyházunkért, a ránk 
bízottakért. Nagy felelősség ez. Legfőbb felelősségünk a prófétai szó 
és prófétai sorsvállalás, az út megmutatása, az igazság kimondása, a 
teremtett világ, az élet megvédése. 

Krisztus, aki maga „az út, az igazság, az élet”, most megkérdez ben-
nünket: milyenek a mi útjaink, igazságaink, életünk: a ránk bízott tá-
gabb otthon, a glóbusz; a szűkebb otthon, a haza; s lelki otthonunk, az 
anyaszentegyház iránti felelősségünkben? Milyen felelősséget vállaltunk 
eddig, mit tettünk, mit cselekedtünk? Hallattuk-e prófétai szavunkat? 

Van-e élő, küldetéses magyarságunk, nemzettudatunk, hitünk, ma-
gyar hivatástudatunk?  Rádöbbentünk-e már végre, hogy ez az a hely: 
„hol élned és halnod kell…” Átérezzük-e Kölcsey Emléklapján a „négy 
szócskát”: „a haza minden előtt…” 

Mert nekünk a haza ez a Kárpátok koszorúzta gyönyörű, megté-
pett kis ország itt Európa szívében. Nekünk a haza édes anyanyelvünk, 
amelyen álmodunk és imádkozunk, élünk és éneklünk. Nekünk a 
haza, igen: Krónikáink, gesztáink, a Halotti Beszéd, a Szent István-i 
Intelmek, Bocskai Testámentoma a Himnusz és a Szózat, Ady és József 
Attila, Erkel Ferenc, Bartók és Kodály. S múltunk: a hős harcok a ma-
gyar szabadságért. A pórusainkba ívódott sok-sok fájdalom, szenve-
dés. A magyar édesanyák annyi és annyi könnye, s a sok kihullott, 
drága vér. Igaz volt hányszor a tompai jajkiáltás és nemzetféltés: „…
pusztulunk, veszünk, s mint oldott kéve széthull nemzetünk…” Mégis itt 
vagyunk. „Megfogyva bár, de törve nem!” Vagy, ahogy Petőfi mondja:  
„csak meghajoltunk, de el nem törénk!” Jöhet bármi, csak gerincünket, 
lelkünket,  hitünket, Krisztus-látásunkat el ne veszítsük: „Isten, áldd 
meg a magyar!” „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk!”  

Talán valóban megfáradt, nagy időt megélt nemzet vagyunk, de 
Isten megtartott bennünket mindez-ideig. Nézzétek: az örvénylő gon-
dok, a sárba húzó sötét erők és szándékok mellett annyi és annyi tehet-
ség, ifjú erő, szent akarat, szép, kiérlelt gondolat, kibontakozó remény, 
bíztató távlat… Nincs okunk a pesszimizmusra, az önmarcangolásra. 
Tárjuk ki szívünket Istennek, nézzünk a lábunk elé, s induljunk el a 
jövő, a megmaradás útján. Őrhelyünkre kell állni, késznek kell len-
nünk a határozott cselekvésre, a küzdelemre. Teleki Pál szava aktuális: 
„Merjünk magyarok lenni! Pápai Szabó György

ref. lelkipásztor

Az ünnepek sorozata augusztus 22-vel új színteret kapott: a faluból 
az újtelepi részre tevődött át, ahol egy vidám, sok mókával teli csalá-
di napon vehettek részt az odalátogatók. Ezen a délutánon mindenki 
talált magának kedvére való időtöltést, kicsi gyermek, ifjú, felnőtt és 
idős egyaránt. A mozgásos programok mellett lehetőség volt kipró-
bálni különféle kézműves foglalkozásokat, szórakoztató és nagyon 
izgalmas játékokat. Volt állatsimogató, trambulin, rekeszvár építés, 
esti koncert, így a programok valóban a szivárvány sokszínűségben 
kínálták magukat. Ebben az évben ünnepelte a templom „névnapja” 
mellett a 20. születésnapját, ez a nap valóban egy igazi, felejthetetlen 
születésnapi „party” volt. Augusztus 23-án Görbe László piarista atya, 
a Szent Margit Gimnázium igazgatója (a Magyar Köztársasági Arany 
Érdemkereszt kitüntetettje) mutatott be szentmisét az Újtelepi katoli-
kus templomban. 

Említést érdemel végül ministráns, illetve hittan táborunk, ahol a 
gyerekek lelki gazdagodása, igazi közösséggé kovácsolása mellett új 
tapasztalatokban részesültek.

Nyári programsorozatunk nagyon sikeresnek mondható, mert sok 
helyi lakos és vendég vett részt rajtuk. Rendezvényeink kulturális, 
nemzeti és vallási egységben való összefonódása nyilvánvalóvá tette, 
hogy Velencén igény van ilyenfajta szellemiségre és hasonló közösségi 
alkalmakra. Ez a tapasztalat megerősítette bennünk azt az elhatáro-
zást, hogy jövőre ugyanezt az utat járjuk be.  

(képek a katolikus plébániától)
 Récsei Norbert atya
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MOZGÁSBAN

A kyokushin karate Velencei-tavi bázisá-
nak vezetője, Rohonyi István 4 Danos 
Kíyokushin Karate Mester 1982-ben 

kezdte el megismerni ezt a sportágat, majd öt 
évvel később munkáját elhagyva teljes életével 
a karate felé fordult. Sok-sok versenyen indult,  
legbüszkébb két csapatbajnoki aranyérmére, az 
Angol Bajnoki ötödik helyezésére, és a Wales-i 
harmadik helyezésér. Nyolc évnyi élsport után 
1994-ben hagyta abba a versenyzést. 1999-ben 
saját dojot (edzőtermet) nyitott Gárdonyban, 
majd Kápolnásnyéken is edzésekbe kezdett, ma 
pedig már Velencén  is tevékenykedik. 

1996-ban vizsgázott fekete övre, 2000-ben 

VKKKSE Fudoshin-dojo avagy  
a Megingathatatlanok

kapta meg a második Dant, 2003-ban Spa-
nyolországban az Európai Vezetőség előtt tet-
te le a 3. Dant, azóta „Sensei”, és 2010-ben, a 
Holland Nemzetközi Edzőtáborban vizsgázott 
le 4. Danra. 2015 novemberében, vagyis hama-
rosan,  Japánba készül 5. Danjának megszerzé-
sére.

A Sensei így vallott terveiről: ,,Ez a szemé-
lyes előrelépés által biztos vagyok abban, hogy 
egy újabb nagy lökést kapok, hogy még jobban 
elmélyedjek a karatéban és ennek oktatásában, 
ami által a tanítványaim is fejlődnek, úgy lét-
számban, mint tudásban. Így egyre szélesebb 
körben tudom terjeszteni azokat a sikerelveket, 
amelyeket jómagam is követek. Gondolok itt 
ezekre: szeretet, tisztelet, segítőkészség, becsü-
letesség, alázatosság, önbecsülés és figyelem.”

A Velence SE hírei
Kedves Velenceiek! Kedves Velencei Szülők!

Csapatunk megkezdte felkészüléseit a me-
gyei I. osztályban. Hat edző mérkőzéseit ját-
szottuk, mind a hatot megnyertük.

Részt vettünk Pusztaszabolcson a hagyo-
mányos „SZABOLCS KUPÁN”, a döntőben 
6-2 arányú győzelmet arattunk Ercsi csapata 
ellen.

Folyamatos segítséget kapunk Koszti 
András polgármester úrtól, reméljük, hogy  
nem lesznek a felkészülés során gondjaink. 
Közbenjárására a Velence Resort & Spa Hotel 
vállalta a csapat támogatását, de továbbra is 
keressük mindazokat, akik szívesen támo-
gatnának bennünket. Pavlik József, a csapat 
edzője megcsináltatta az edzőpályát, és a 
hiányos helyeken gyeptéglával kijavította a 
center pályát. Az önzetlen segítséget nagyon 
köszönjük! 

Várjuk az utánpótlásba minden focizni 
szerető gyermek jelentkezését!  Nagyon ko-
moly és felkészült edzői gárda alakult Pavlik 
József szakmai vezető irányításával. V-16 csa-
patunkat ifj. Serhók György tanár úr készíti 
fel, V-11-13 éveseket Bognár Imre Grasrotts 
VEFA végzettségű edző edzi, aki a felnőtt csa-
patban játszik. Kérjük a szülőket, támogassák 
gyermekük jelentkezését! Hisz a csapathoz 
tartozás, az erőnlét, a fegyelmezettség együtt 
jár a futballisták életével,  ez a focicsapat és a 
családok érdeke is!  

A „Bozsik” program keretében Szabó Atti-
la edző készíti fel a fiúkat a bajnokságra. Csa-
patunk túl van az I. fordulón, Lajoskomárom 
csapata ellen 4-1 arányba győzött.

Új játékosokkal erősödtünk, a nyár folya-
mán érkezett hozzánk a helyi lakosú Bognár 
Imre a VOYAGE csapatától, Varga Zoltán 
(Csákvár) Ramoga Péter, Gulyás Kovács 
Géza, Schöffer Ádám az Iváncsa csapatától.

Együttesünk felkerült az Országos MK fő-
táblájára, ahol a 6 közé jutásért Balatonalmá-
di csapatával kell idegenben megküzdenünk. 

Ismételten  kérem Önöket, hogy hozzák 
gyermekeiket futballozni Velencére, szeretet-
tel várjuk őket!

Jelentkezni a Wenckheim kastély melletti 
pályán Kiss Ervinnél lehet, akit szinte folya-
matosan ott találnak. Az edzéseket esténként 
tartjuk.

Hajrá Velence!

Kiss Tibor 
SE elnök

Sensei Rohonyival és csapatával találkozhatnak  
a Bringatúra szeptember 5-dikei programján a  

Velence Korzó színpadán.

Augusztus 1-je és 7-dike között tartották 
idei táborukat a Velencei-tó mellett, ahol Shi-
han Wakiuchi Tsutomo japán mester csiszolta 
tudásukat.

Rohonyi Sensei várja az új jelentkezőket, 
az edzéseket a következő időben és helyeken 
tartják: 

–  hétfő, szerda 16.00-17.00 Velence, Liget 
Általános Iskola, Ű

–  hétfő, szerda 17.00-18.00 Kápolnásnyék, 
Általános Iskola és Gimnázium, 

–  hétfő, szerda 18.00-19.30 Gárdony, Általá-
nos iskola. (zk)



Nyáresti koncertsorozat zajlott a 
Balaton parton, a Duna parton és 
a Velencei tó partján Érdi Tamás 

zongoraművész és művészbarátai közremű-
ködésével.

Július 13. és 17. között komolyzenei fesz-
tivál helyszíne volt Balatonfüred. Világszín-
vonalú muzsikusok zenéltek minden este 21 
órától a Balaton mellett.

,,Klassz a pARTon koncert” az országban 
több vízparti helyszínen is zajlott, a koncert-
sorozat a balatonfüredi fesztiválban teljese-
dett ki.

A Velencei- tó partján az Óbudai Danu-
bia Zenekar játszott Madaras Gergely ve-
zényletével július 24-én, ők ,,avatták fel” a 
Kastélypark Színpadot még a nyári színházi 
előadásokat megelőzve. Bizonyára sokan em-
lékeznek a ,,Cimbora” című televíziós műsor-
ra, ennek szerkesztője, É. Szabó Márta ötlete 
alapján, az ő szervezésével született meg a 
koncertsorozat. A műsor nyomán szerve-
ződött tehetséggondozó művészeti táborok 
résztvevői, ma már világhírű zenészek és mű-
vészbarátaik, ifjú tehetségek  kápráztatták el 
a nézőket a koncerteken, köztük Velencén is. 

Az Óbudai Danubia Zenekart nemzetközi 
karmesterversenyek győztesei vezényelték a 
koncertkörúton. A velencei fellépést dirigáló 

Madaras Gergely jelentős nemzetközi karri-
er után tért haza, és jelenleg a Szombathelyi 
Szimfonikusok vezető karmestere. 

Az előadás szólistái, Kertesi Ingrid ope-
raénekes és Győri Noémi fuvolaművész, a 
MOL Tehetségtámogató Programjának nyer-
tesei voltak. A kiváló zenészek közül minden 
kétséget kizáróan Érdi Tamás zongoramű-
vészt tapsolta meg leghangosabban a velencei 
közönség. 

Érdi Tamás születése után egy hibás in-
kubátorkezelés következtében veszítette el 
látását. 5 éves korában kezdett el zongorázni, 
s tanulja ezt azóta is egy ún. ,,strukturális” 
módszerrel, melynek segítségével lényegében 
újrakomponáltatják vele a darabokat. Tamás 
eddig a világ 23 országában lépett fel, ha-
zánkban gyakorlatilag minden szimfonikus 
zenekarral játszott már. 2008-ban elnyerte 
a 30 éven aluli tehetséges felnőtteknek járó 
Junior Príma díjat, 2008 decemberében kon-
certezett a New York-i ENSZ Palotában a Fo-
gyatékosok Nemzetközi Világnapja alkalmá-
ból. Emellett számos hazai és nemzetközi díj 
büszke birtokosa. Édesanyja  É. Szabó Márta, 
és édesapja  Érdi Sándor, mindketten  neves 
televíziós szakemberek, akik fiuk életében a 
mai napig jelentős szerepet játszanak. Támo-
gatásukkal és Tamás kitartásával a zongorista 
neve világszerte ismert, és nagy elismerést 
vált ki. 

A velencei hangverseny nézője-hallgatója 
lehettem, és szívből remélem, hagyomány-
teremtő alkalom volt. A ,,Klassz a pARTon” 
koncert  Velencén szívesen látott vendég lesz 
a következő években.   

(fotók: Érdi-Harmos Réka)

Závodi Klára
 

 

Klassz a pARTon 
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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

Az anyatejes világnapot 2003 óta szer-
vezzük meg az általunk gondozott 
édesanyák számára.

A jól szoptató és a sok anyatejet adó édes-
anyákat minden évben megjutalmazzuk, 
körzetenként 5 édesanyát. A rendezvényt 
idén is három gondozási körzetben élő anyu-
káknak és gyermekeiknek szerveztük meg, a 
két velencei és egy kápolnásnyéki körzetben.

Rendezvényünkre közel 130 család látoga-
tott el. Színvonalas előadással, játszóházzal, 
termékbemutatókkal próbáltuk a családokat 
megajándékozni, a két település önkormány-
zatának és a támogatóknak köszönhetően. 
Segítségüket nagyon hálásak vagyunk! Kö-
szönjük Koszti András polgármesternek, és 
Kupi László alpolgármesternek, hogy jelenlé-
tükkel megtisztelték rendezvényünket!

De munkánk igazi jutalma a sok boldog 
édesanya és egészséges kisgyermek látványa  
volt.  Torma Csabáné Szilvi védőnő

A védőnők igazi ünnepe
A jutalmazott anyukáknak gratulálunk!

Kápolnásnyék:
Dobai Ágnes
Haskó Ágnes
Kossa Anett
Kovács-Pődör Ilona
Retezi-Végh Kinga
Velence I.:
Svédné Török Izabella
Mészáros Anita    
Dr. Gerhard-Kotroczó Ágnes     
Szilágyi-Kovács Ilona
Kiss Eszter          
Velence II.: 
Kaszai Bernadett
Kékesi Andrea
Magyarné Baki Bernadett
Speil Anita
Varsányi Ágnes

Támogatóink voltak:
Velence Város Önkormányzata, Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Anita Hungária Kft, Bognár ABC, Dr. Szalai Lídia, Eisberg Kft, Horten-
zia Virágbolt- Pázmánd, Gokart-Velence, Hipp Kft, Krio intézet, Nemes Cukrászda,Numil Kft/Milumil/, Nyolc Tiszta Forrás Szocális Szövetke-
zet, Papír-írószer- Orisek László,Velence-Fruct Kft
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A Velence Korzó főépületének középső szintjén 
található Galéria a jövőben folyamatosan 
kiállításokra ad lehetőséget. 2015 május 16-tól  
augusztus 19-ig láthatta a nagyközönség az I. 
Velencei Fotókiállítás vászonra szerelt fényképeit, 
augusztus végéig Mészáros Nelli festőművész képeit 
tekinthették meg.
Várjuk városunkból, illetve a Velencei-tó környékéről 
további kiállítók jelentkezését az nzklara@gmail.
com szerkesztőségi címen, illetve a 06 20/554-9195-
ös számon.

Korzó Galéria

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!
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Schwarzkopf 
fodrászat

női   férfi    gyermek
Fodor Rita

06 30/651-6251

NYITVATARTÁS
hétfő, szerda, péntek:

9.00-13.00
kedd-csütörtök: 11.00-17.00

szombat bejelentkezés

Velence, Szabolcsi út 3.
www.ritahair.hu

facebook.com/ritahair.velence

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

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

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

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

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

Kóruszene Karácsonyra

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

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.

Redőnyök, napellenzők javítása.
Szakszerű beépítés és igény szerinti 

visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

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

„Tömegkályhák építését, 
cserépkályhák átrakását, 

építését vállalom. 

Zsadányi Tamás 
20 499 3974”

3 éves a Velencei-tó 
Nyelviskola  

Nyelvek: angol, német, orosz, spanyol.
40-60-100 órás tanfolyamok, nyelvvizsgákra, 
érettségire felkészítés, korrepetálás, 
német:  gazdasági szaknyelvi vizsgára is van 

felkészítés
Óradíj:    900,- Ft-tól
Helyszín:  Velence, Gárdony
Honlap:   www.velencenyelv.hu,
E-mail:     info@velencenyelv.hu.
Telefon:   06 30 3988515 vagy (06 22) 474570 (N

yil
v.t

ar
t.s

zá
m

: 0
01

59
-2

01
2)

Laval Bt.
Szőnyeg éS Kárpit

tisztítás az Ön otthonában!

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

Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.

Kertgondozást 
vállalok.

Molnár József
06 30/682-4431



További információ: BÁLINT BORÁRIUM * www.balintborarium.hu

* facebook.com/balintborarium * Tel: +36 22 714 980

Házias Ízek
Vására

A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, 
az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfi nanszírozásában, 
a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának jóváhagyásával valósult meg.

2015. szeptember 12-13.
Bálint Borárium és környezete
Pázmánd, Szerelemvölgyi út 1026/1 Hrsz.

AHOL,

* megnyílik a Nagyi kamrája ....

* préselhetsz mustot,

* elrakhatsz savanyúságot,

* süthetsz kürtős kalácsot,

* kóstolhatsz és vásárolhatsz 
minőségi kézműves termékeket is!

LESZ,

* hagyományőrző játszóház

* bábszínház

* diafi lm vetítés

* családi táncház

* JAZZ Fröccs

* Bacchus BORolimpia

* Bor-, Sajt-, Lekvár kóstoló

* BORVACSORA a Dézsma pincében
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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

Lufik széles választékban: 
gumi, fólia, világító és sétáló lufik

születésnapra, esküvőre, rendezvényre.
 

Személyes átvétel: 
Velencén 20 db-tól Velence 15 km-es 
körzetében ingyen házhoz szállítjuk.

 
www.boldogszuletesnap.hu

70/272-4864

Héliumos lufik 
minden alkalomra

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 

OlvasNi – való
Könyvújdonságok :

Spiró György : Diavolina
C.W. Gortner : Mademoiselle Chanel 

elmeséli az életét
Brad Meltzer : A belső kör
Schein Gábor : Svéd
Sabine Durrant : Így emlékezz most 

rám
Csukás István : Összegyűjtött versek
Krasznahorkai László : Sátántangó
Clint Hill : Mrs. Kennedy és én
Bear Grylls : Kísértetjárat

Brigitte Riebe : A boszorkány és a 
herceg

Julie Orringer : Légzőgyakorlat 
fuldoklóknak

P. Sebők Anna : Rozsdásszemű
Robert Lawson : A lélek útja
Elizabeth Little : Amíg a lányod voltam
Jussi Adler-Olsen : Határtalanul
Chernel István : A vadászat nemes 

élvezete
Feldmár András : Álom és valóság

Csiffáry Gabriella : Szétrajzás : híres 
magyar emigránsok kézikönyve

Lóczy István : Balatoni útravaló 
gyerekeknek, fiataloknak

Sophia Loren : Tegnap, ma, holnap
Amelie Benn : Léna bűvös naptánca
Bosnyák Viktória : Nino repülni akar
Marni Bates : Menő-riadó 

Kambodzsában
Nógrádi Gábor: A nagyikám zseni
G. Szász Ilona : Álomszövő Pendula

A KÖNYVTÁR  
NYITVA TARTÁSA :

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



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: 
Hullan Barbara 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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Schwarzkopf 
fodrászat

női   férfi    gyermek
Fodor Rita

06 30/651-6251

NYITVATARTÁS
hétfő, szerda, péntek:

9.00-13.00
kedd-csütörtök: 11.00-17.00

szombat bejelentkezés

Velence, Szabolcsi út 3.
www.ritahair.hu

facebook.com/ritahair.velence

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

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

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

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

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

Kóruszene Karácsonyra

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

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.

Redőnyök, napellenzők javítása.
Szakszerű beépítés és igény szerinti 

visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

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

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

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

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

Kóruszene Karácsonyra

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

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.

Redőnyök, napellenzők javítása.
Szakszerű beépítés és igény szerinti 

visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

Bogár István
06 30/317-0390, 06 30/456-4186
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A Helytörténeti Egyesületnek minden bizonnyal hatalmas szerepe volt abban, hogy a Hauszman-
kastély parkjából sikerült a Kossuth-fát megmenteni, egészen más formában. Galambos László a 
fából betlehemi alakokat faragott, Hanyu Zoli elkészítette a házikót, Galambosné Marika pedig a 

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

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

Kéménycsúcsok átrakása, 

tetők javítása (pala is), 

kúpcserepek kenése

Kályhák építése, javítása

06 20/499-3974 
Zsadányi Tamás

Számítógép-javítás

Hardveres és szoftveres 

problémák

javítása az Ön otthonában

06 20/373-5472

Csuday István
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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

232014. november–december

Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

besemisi@freemail.hu

Családi vállalkozásunk a 
megoldás kulcsa!

Tervezés, kivitelezés, építőanyag 
egy helyen!

Pontos, precíz, korrekt 
kivitelezés!

Építőanyag kedvez   áron!
Referenciáink biztosan 

meggyőzik!
Hívjon bizalommal!

Építkezik? Felújít?

Hefri Bt.
06 20/219-5358,
06 20/493-0617

TOLLTISZTÍTÁS
új pehelypaplanok

Szállodai textília,

törölköző, köntös, ágynemű, 

tefl onos terítő

Budapest, XI. Fehérvári út 114/b

www.juditpaplan.hu

06 30/940-8359, 

06 30/971-7195

Paplan-párna 
készítés

átdolgozás hagyományos módon

A megyei Pályaválasztási Kiállítást 
november 14-én és 15-én Székes-
fehér váron rendezte mg a Türr István 

Képző és Kutató Intézet. Fejér megye közép- 
és felsőfokú iskolái számára szerveztek 
bemutatkozási lehetőséget, melyen intéz mé-
nyünk, a Fejér Megyei Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthon már másod ízben vett részt.

Speciális szakiskolánk sajátos nevelési 
igényű tanulók számára biztosít szakképzést, 
sütőipari és gyorspékségi munkás (pék), 
textil termék összeállító  (varró), kerti 
munkás, szobafestő-mázoló-tapétázó és 
takarító szakmunkás osztályokban. Elegendő 
jelentkező esetén kerékpárszerelő képzést is 
indítunk. A meglévő képzések termékeiből, 
az oktatás módszereiből összeállított kiállító-
helyünk  nagy sikert aratott a megye szék-
helyen. Mi kaphattuk meg a ,,Legszebb 

kiállítóhely” díját, ami a megtiszteltetés 
mellett egy  nom torta elfogyasztását is 
jelentette. Diákok és oktatók, valamennyien 
nagyon büszkék  voltunk iskolánkra.

A szakiskolai képzések után érdeklődőket 
január 16-án várjuk nyílt napunkra. 
(Címünk: 2481 Velence, Bárczi G.u.4-6.
Tel.: 06 22/472-253)

Boczán Géza  intézményegység-vezető

Szakiskolások sikere

Zöldség-Gyümölcs Reform 
élelmiszer boltunk nagy áruválasztékkal várja kedves vásárlóit. Bővítettük boltunk 

kínálatát glutén- és laktózmentes termékekkel. Lisztérzékenyek, cukorbetegek, paleosok 
és laktózérzékenyek találnak számukra megfelelő készítményeket. Maglisztek, pelyhek, 
korpák, növényi tejek, tejszínek kaphatók. Kimérve árusítunk: kesudió, mandula, chia 

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

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

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

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

vegyes magkeverék kapható.

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

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

Tel.:  06 70/ 933-0446

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

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

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

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

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

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

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

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

tevékenységre kiadó 
(fodrász, iroda)

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

Büfé berendezések eladók.
Szigligeti Istvánné: 

06 20/942-5700

Velencei-tó
Nyelviskola  - 

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

Tanfolyami oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra, 
érettségire felkészítés

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

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

Műanyag ajtók, ablakok

7 légkamrás profi lból

Redőnyök, szúnyoghálók, 

reluxák, szalagfüggönyök, 

párkányok gyártása,

forgalmazása, javítása

rövid határidővel. Szakszerű, 

megbízható munkavégzés. 

Ingyenes helyszíni felmérés,

szaktanácsadás. 

Igény szerint visszajavítással.

06 20/924-1267, 

06 30/456-4042  

Oravecz Csaba

Képíró József
kerékpárjavító

2475 Kápolnásnyék, 

Ady Endre u.8.

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

A turizmus – lehetőség vagy 
tehetetlenség?

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.

No
,,
i-férfi� Bejelentkezés�alapján

KOZMETIKA�és�FODRÁSZAT
� Gabeschitz�Erzsébet
� Dr.�Valkóné�Kárász�Erzsébet

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

06/30�773-0941

Helyi Tűzoltó Egyesület 30/631-5666
Polgárőrség 30/927-0422
(szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00-20.00)
Magán állatorvos
dr. Horváth Béla 20/311-7023 22/474-483
MOHOSZ 
Velencei-tavi Kirendeltsége 22/370-339
Sebestyén András vezető 30 /954-0731
Velencei-tavi halőr
Bozay Zsolt csoportvezető 30/512-7947
Dózsa Márta falugazdász 70/436-2449

VHG központi iroda 22/579-185
(hulladékszállítás, közvilágítás)
Herke Bt. 20/939-1955
(folyékony hulladék elszállítása)
DRV Zrt. Információs Pont  40/240-240
Velence, Szabolcsi u.40.
Hibabejelentés:  22/584-200
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda 8.00-13.00
Szakorvosi Rendelőintézet: 22/589-515
Központi Háziorvosi Ügyelet:  22/311-104

Közérdekű telefonszámok
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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
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Velence Resort & Spa superior

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

ÉLMÉNYEK FELSŐFOKON A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK
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A felújított Dégi-Kastély, az ozorai Pimpó-Várkastély 
kiállításai, látnivalói mindnyájunkat lenyűgöztek! Az 
Ozorán elköltött kiadós, ízletes ebéd után Rétimajorba 

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

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

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

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

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

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

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

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

Lukács Sándorné
klubvezető

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

Antennaszerelés, villanyszerelés, riasztók, kamera- és 
videórendszerek

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

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

-Villanyszerelés és javítás, érintésvédelem

Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálat, 
dokumentáció készítése

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

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

Teljes- és részfelújítást vállalunk!
-Fürdőszoba felújítás

-Festés-mázolás
-Burkolás

-Laminált padló, szőnyegpadló,
  pvc lerakás

Minden, amit az otthonában szépítene…
Ingyenes felmérés: 

06 20/373-5472
Csuday István
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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

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  


