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Meghívó
    Szeretettel hívjuk és várjuk

    2015. október 23-án 10 órakor
 városi ünnepségünkre  a Hősök parkjába

 
–  Koszti András polgármester köszöntője
–   Tessely Zoltán országgyűlési képviselő ünnepi beszéde
–  A dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola  

és Kollégium tanulóinak műsora
–  Velence Díszpolgára díj átadása
–  Velencéért Emlékérem átadása
–  Történelmi egyházak áldása
–  Koszorúzás

                          Velence Város Önkormányzata

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS 
ADÓHÁTRALÉK RENDEZÉSÉRE

Az adózás rendjéről szó 2003. évi XCII. törvény 55/B. § (1) bekezdése értelmében: 

„Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – 
magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan 
fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, 
telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon 
közzéteheti.”

Velence Város Önkormányzata, élve a fenti törvényi felhatalmazással, 2016. január 1-jét követően, 
a még fennálló adótartozással rendelkező magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaságok és szervezetek fenti adatokat tartalmazó listáját a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a város honlapján, illetve a Velencei Híradóban közzéteszi.

A fentiekkel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Adócsoportja ügyfélfogadási időben 
készséggel áll az adózók rendelkezésére.

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
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Velence és a Velencei-tó fejlődése ta-
gadhatatlan. Ez érezhető a vendégek 
számának és a vállalkozások bevéte-

leinek növekedésében. A kerékpárút-hálózat 
fejlesztésén keresztül jól látható az irány, amit 
Velencének és a környező településeknek kö-
zösen követniük kell. Az állami támogatásból 
megvalósult kerékpárút mára a tó egyik meg-
határozó vonzerejévé vált. Családoktól kezd-
ve a sportolókig mindenki szívesen használja 
és népszerűsége jó hatással van a tó szolgál-
tatásainak kihasználtságára. A kerékpáros 
turizmus sokkal kevésbé szezonális, mint a 
fürdőzés, többen fognak tavasszal és ősszel 
a tóra látogatni, nyáron a hétköznapokon 
is többen érkeznek. Ha sok a biciklis, akkor 
több szállásra, étteremre, biciklikölcsönzőre 
és szervízre van szükség. Mindenki jól jár, 
és az állami támogatás elérte a célját. Ezek 
alapján bele lehet gondolni, hogy mit jelent a 
teljes Velencei-tó partfal rekonstrukciója, egy 
akkora volumenű fejlesztés, amire utoljára 
a 70-es évek környékén került sor. Modern 
strandok, új kikötők, ökoparkok, iszaposodás 
megszüntetése, az egész tó újjá fog születni. 
Tisztább és biztonságosabb lesz, mint ami-
lyen valaha volt.

A Kormány kiemelten kezeli a Velen-
cei-tavi fejlesztéseket. Ez azonban nemcsak 
segítség, hanem feladat is. Velencének készen 
kell állnia, hogy a támogatásokat hatékonyan 
használja fel, bővüljenek a szolgáltatások, nö-
vekedjenek a bevételek, hosszabb távon pedig 
szükséges, hogy a város a turistákért folyta-
tott versenyben pontosan meghatározza saját 
magát, és képes legyen újat mutatni.

Úgy gondolom, hogy jó úton vagyunk, 
és a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülése 
megerősített, hogy ezt mások is így látják.

A frakcióülés előtt lehetőséget kaptam, 
hogy köszöntőt mondjak. Megragadtam az 
alkalmat, hogy felhívjam a figyelmet a város 
anyagi helyzetére, ami egyrészt nehéz örök-
ség, másrészt forrás hiányában az Önkor-
mányzat nem képes biztosítani a pályázatok-

Kedves Velencei Polgárok!
Vége a nyárnak és Velence üdülővárosból nyugodt kisvárossá változott. 
Elkezdődött az iskola, új rendezvénnyel bővült a város programkínálata.  
Augusztus után szeptemberben is volt néhány nap, amikor a teljes magyar 
média Velencével foglalkozott. A Fidesz-KDNP a városban tartotta kihelyezett 
frakcióülését. 

hoz szükséges önrészt, és ez nagyban korlá-
tozza a lehetőségeinket. A problémák mellett 
az eredményekről is esett szó, régen voltak 
ennyien a strandokon, és várhatóan rekord-
számú lesz a vendégéjszakák száma idén.

A nyár végeztével visszaáll az élet a rendes 
kerékvágásba. A Zöldliget Általános Iskola 
nagyszerű tanévnyitóján volt alkalmam részt 
venni, és Szenczy Sándorral beszélgetni. Az 
együttműködés az intézmény és az Önkor-
mányzat között továbbra is megfelelő. Hi-
szem, hogy a 84 elsős diák ugyanúgy szeretni 
fogja az iskolát, mint idősebb társaik.

Rendszeresen látogatom a nyugdíjasklu-
bok üléseit, sok fontos tanácsot és ötletet 
kaptam már eddig is. Az ülések mindig jó 
hangulatúak, a beszélgetések konstruktívak. 
Az I. számú Nyugdíjasklub egyik ülésén 
azonban sikerült meglepniük és olyan prog-
rammal vártak, olyan ételekkel láttak ven-
dégül, amire emlékezni fogok. Köszönöm 
ezúttal is a látványos táncos műsort, nagyon 
megható volt látni, hogy mennyi időt fordí-
tottak a felkészülésre és a finom ételekre.

Szeptemberben került sor a Velencei-tó 
Turizmusáért TDM Egyesület új vezetésé-
nek első önálló szervezésű rendezvényére, az 
Utcabárra. A hangulatában és programjában 
is újszerű rendezvény résztvevői között sok 
velenceivel találkoztam, de ismeretlen arc is 
akadt bőven. Jó volt látni, hogy sok család 
választotta közös programnak az eseményt. 
A városnak szüksége van olyan rendezvé-
nyekre, amik jól használják a Korzó egyedi 
lehetőségeit és a tó kiemelkedő adottságait. 
Ezt éreztem, amikor figyeltem, ahogy a szü-
lők a parton elhelyezett nyugágyakból nézik 
a homokban mezítláb szaladgáló gyerekeiket, 
és ehhez a tó és a naplemente adta a hátteret. 
Emellett finom balkáni ételek várták a ven-
dégeket, beállítottuk a leghosszabb grillrács 
Guinnes rekordját, Szujó Zoltán és Rákóczi 
Ferenc személyében elismert hírességek ad-
ták nevüket az Utcabárhoz. Várjuk a folyta-
tást!

Októberben lesz egy éve, hogy a velencei 
lakosok polgármesternek választottak. Küz-
delmes év volt, számos nehézséggel. Megvá-
lasztásomkor azt ígértem, hogy javítok a la-
kosok és az Önkormányzat közötti kommu-
nikáción, ennek szellemében novemberben 
számot adok a város helyzetéről, eddig elért 
eredményeinkről és jövőbeni terveinkről. 
Ennek időpontjáról a jövő havi számban ol-
vashatnak majd.

Koszti András polgármester
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A Képviselő-testület hírei

A Képviselő-testület zárt üléssel kezdte meg munkáját, amely-
nek egy napirendje volt, az Önkormányzat és a Kenyeresház 
Kft. közötti ingatlan csereügyletről szóló korábbi testületi 

határozat kiegészítése. A Képviselő-testület név szerinti szavazással 
döntött a Z-194/2015.(VII.13.) kt. határozat kiegészítéséről. 

A nyilvános ülés első napirendje a Képviselő-testület egyes ha-
táskörei gyakorlásának polgármesterre történő átruházásáról szóló 
rendelet-tervezet volt, amelyet két módosító javaslattal fogadtak el a 
képviselők. 

A Képviselő-testület döntött a Velencéért Közalapítvány Alapító 
Okiratának módosításáról, valamint elfogadta azt az előterjesztést, 
miszerint a Velencéért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke és tag-
jai, valamint a Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai részére tiszte-
letdíjat állapít meg. 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2013. 
(VI.24.) KT határozatával fogadta el öt év időtartamra a jelenleg is 
hatályos, az esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit, érvényesü-
lését biztosító Helyi Esélyegyenlőségi Programját, amelyet a hatályos 
jogszabályban szereplő előírásnak megfelelően kétévente szükséges 
áttekinteni, ill. felülvizsgálni. Ezen törvényi kötelezettségének tett ele-
get a Képviselő-testület, amikor a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
áttekintette és felülvizsgálta. A Képviselő-testület megállapította, hogy 
a program határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfo-
gadta, megállapította, hogy módosítás nem szükséges, a Helyi Esély-
egyenlőségi Programot változatlan formában helybenhagyta.

A Képviselő-testület a „Vállalkozási szerződés keretében közétkez-
tetés biztosítása Velencén” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást 
eredményessé nyilvánította, az eljárás nyertes ajánlattevőjének a Ju-
nior Vendéglátó Zrt.-t (1095 Budapest, Mester u. 29-31.) hirdette ki. 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szep-
tember 4. napján soron kívüli zárt és nyilvános ülést tartott a Pol-
gármesteri hivatal épületében.

A Képviselő-testület zárt üléssel kezdte meg munkáját, amelynek 
egy napirendje volt, az Önkormányzat és a Kenyeresház Kft. közötti 

ingatlan csereügylet.  Adminisztrációs elírás miatt vált szükségessé 
a csereszerződés javítása, amely a Képviselő-testület döntése szerint 
megtörtént. 

A nyilvános ülés napirendje Velence Város Önkormányzat vagyo-
náról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2013.(II.19.) önkormányzati 
rendelet módosítása volt. A csereügylettel érintett 4481 helyrajzi szá-
mú terület a vagyongazdálkodási rendelet 3. mellékletéből, a korlá-
tozottan forgalomképes ingatlanok, korlátozottan forgalomképes föld 
kategóriából átkerült a 4. mellékletbe, üzleti vagyoni körbe, a forga-
lomképes ingatlanok, forgalomképes kategóriába. A 4481 helyrajzi 
számú ingatlanhoz kapcsolódik még két korlátozottan forgalomképes 
kategória, amelyek átminősítése szintén megtörtént. 

Szelei Andrea
aljegyző

Velence Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 

2015. szeptember 2. napján  
soron kívüli zárt és nyilvános ülést tartott  

a Kastély házasságkötő termében. 

,, Az ember alkotta világ 
nem méltó 
a világ alkotta emberhez.”

(KZS)

Meghívó

2015. október 10-én, szombaton 
15 órakor nyílik meg  

Kalmár Zsolt velencei ,,képi gondolkodó” 
fotókiállítása a Korzó Galériában.
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A Polgárőrség hírei

Augusztus és szeptember hónapban a Polgárőrség 17 alkalommal se-
gítette a közbiztonságot.

4 alkalommal  a Nyári Zenés Estéket biztosították, az augusztus 19-
20-i programokat  6-6 fővel, és egy sportmérkőzést. A Rendőrséggel 
72 órai közös szolgálatot láttak el, összesen  426 órai szolgálatot telje-
sítettek. 

Továbbra is várják a Polgárőrségbe  jelentkezőket!

Körzeti megbízottak fogadóórái:

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy  körzeti megbízottjaink  
a migráció miatt állandó készenlétben állnak, a helyzet megnyugtató lezárásáig nem áll módjukban fogadóórát megjelölni. 

Kérjük, szükség esetén a Rendőrség központi hívószámát  (112) vegyék igénybe.

Képviselői fogadóórák 2015. október

Új Roland 2015. október 05. 10.00-12.00
Szabó Attila 2015. október 09. 08.00-10.00
Fésűs Attila 2015. október 09.  08.00-10.00
Martinovszky József 2015. október 05. 10.00-12.00
Dr. Sirák András 2015. október 22. 15.00-16.00
Dr. Sirák Andrásné 2015. október 22. 15.00-16.00
Juhász Gyula 2015. október 05. 08.00-10.00
  Helye: Közösségi ház, Iskola utca
Szabó György 2015. október 21. 14.00-15.00 

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

ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságot kötött:

2015. augusztus 1-jén

Kis Csaba Ákos – Szabó Veronika

Pósán Miklós – Steid Gyöngyi

2015. augusztus 7-én

Harangozó Balázs – Vadon Melinda

Bánóczki Ferenc – Ábrók Diána Friderika

2015. augusztus 8-án

Jámbor László – Bartik Bianka Gertrúd

2015. augusztus 15-én

Soóki József – Lovas Viktória

Gratulálunk!

Egri Andorné, Balogh Erika, Máthay Erzsébet 

anyakönyvvezetők

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.

Tisztelt Lakosaink! 
A rossz időjárás miatt a  Babák Rózsakertjében 
elmaradt programot október 10-én, szombaton 
10 órától rendezzük meg. 
Várunk Mindenkit szeretettel!

Velence Város Önkormányzata 
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Soha nem értjük meg az ’56-os Szent 
Forradalmunk kitörésének okait, ha 
azokat a gazdaságban, vagy a politiká-

ban, esetleg ideológiák mentén keressük. A 
diktatúrában a későbbi, a Forradalmunk utá-
ni kádári összekacsintásokkal még nem fer-
tőzött, így gyávává le nem aljasult, Istenhittel 
akkor még tisztára mosott szívekben, nyílt 
lelkekben kell az okok és okozatok összefüg-
gését keresnünk

Hiszem, hogy egy szimbólumon keresztül 
könnyebben jutunk el a Forradalom kitörésé-
nek magasztos pillanatához. Hivatkozhassak 
a költőóriásra, utalhassak a TŰZ CSIHOLÓ-
JÁRA, a kicsiholt Prometheusi tűzre, a fiata-
lok szította Forradalmi tűzre:

Már ’56 nyarán érezni lehetett, hogy a 
hamvadni látszó üszögben a parázslás pis-
lákolni kezd. Előbb gyenge szikrácskák pat-
tognak ki a zsarátnokból, majd bátortalan 
lángocskákká reszketnek. Gyenge ropogással 
egybegyűlve, előbb gyenge lángvirággá, majd 
lobogó lánggá egyesülnek. Hazánk lángba bo-
rul! A lángnyelvek magasra csapnak! Hazánk 
Egyetlen forrón izzó lángtengerré változik! 
Forradalmunk szent tűzkoszorúja lángbetűk-
kel írja fel a magyarság nevét Európa égbolt-
jára! 

Lánglelkű fiatalok hevült példamutatá-
sa tisztítótűzként, elementáris erővel hat a 
magyar lelkekre. A mély kráter mélyéről tűz-
hányóként, lángolón tör föl a tiltakozás: ELÉG 
VOLT!!! Elég volt a zsarnokságból, megalázta-
tásunkból, szeretteink meggyalázásából, java-
ink elrablásából, nemzeti múltunk, jelenünk és 
jövőnk felégetéséből! Vállaljuk, büszkén vállal-
juk a magyarságunkat! Tűzzel-vassal harco-
lunk hazánk szabadságáért, akár a tűzhalált 
is vállalva a bolsevikgyújtogatók által – az el-
szenesített szabadságunkból – rakott máglyán!

A sortüzek kapcsán átestünk a tűzkereszt-
ségen. Tűzbe mentünk, amikor kellett. Ázsiai 
hordák géppuskatüze, tüzérségi ágyútüze és 
a hazaáruló bérenc csatlósok orvtüzelői sem 
tudtak bennünket meghátrálásra kényszerí-
teni.

Nem hátráltunk, de elfogytunk, lángolá-
sunk ereje elhamvadt a túlerőben. Előbb a 
kommunista diktatúra nyíltan tüzes bugyrai 

szakadtak ránk. Kádár, Apró, Dögei bitói ma-
gasodtak a szent forradalmi hamvak felett. Ez-
után következeik a legborzalmasabb. A kivéd-
hetetlen csapás; összekacsintásokkal magyar-
ságunkat hamuszürke, lagymatag, langymeleg 
homogén masszává gyúrják.

Megtörténik (?) a rendszerváltozás, Marx 
megy, a Tőke marad, ugyanott marad, ugyan-
azoknál marad! Melegedni szeretnénk az igaz-
ság tűzénél, de legalább csöndes rőzseláng-
jánál. Mi történik? Hóhérék beste szelleme 
– mint lápi lidércfény – tovább kísért. Csalfa 
állángot éleszt az álfény, mint a hideg, lélek-
nélküli görögtűz, amely függönyként elzárja, 
elszigeteli az igazi, a lelket melengető láng, a 
Forradalmi Szent Láng szívünkhöz elvezető, 
lelkünkből továbbsugárzó útját.

Győzhet a gonosz? Sátáni ötlete nyomán ki-
alhat a Szent Láng? Homokba dugott fejünket 
már soha nem tudjuk felemelni? De felemel-
jük, nem szegjük le! Nem, nem; soha!

Tiltakozóan lángol fel a tizenhét éves 
Bauer Sanyika – önkezével felgyújtott – fi-
atalsága a Magyar Nemzeti Múzeum lép-
csőjén! Mansfeld Péterünk, Tóth Ilonkánk, 

A SZENT LÁNG
Köszönöm Isten, hogy ötvenhatot megélhettem, 
Így hős magyar népem fenségét megérthettem!

Brusznyai Árpádunk, és Ti, összes Többiek, 
akik emlékére, Forradalmunk évfordulóin, 
évenként pislogó gyertyát, remegő mécsest 
gyújtunk. Él a láng, az őrláng, a lélekláng! 
A Forradalmi Szent Láng, amely bevilágítja 
dicső múltunkat, és a szebb, a magyarabb – 
néha keserves – utunkat. Őrtüzek, öröktüzek; 
Szent Forradalmunk emlékét mindig fénnyel 
hirdessétek! Áldassék a FÉNY, áldassék a Tűz 
csiholója! Átkoztassék a SÖTÉTSÉG, átkoz-
tassék a Tűz elhamvasztója, eltiprója, a Tűz 
eltaposója!

Solymosy József
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1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-
49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjét, 
Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották 

végre a gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halá-
los ítéletet. A bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzéssorozat 
a levert szabadságharc utáni megtorlások tetőpontja volt, amiről a ma-
gyarság évről évre nemzeti gyásznap keretében emlékezik meg.

Az eljárás számos szempontból koncepciós jellegű volt, hiszen 
Haynau körében már a tárgyalások előtt döntöttek a halálos ítéletről, a 
vádak pedig jogi szempontból is aggályosak voltak. A vizsgálat során a 
vádlottak nem részesültek méltányos eljárásban – ugyanis a vád képvi-
selte a „védelmet” is –, vallomásaikat csak kivonatosan rögzítették, az 
ítéletet pedig két nappal a kivégzés előtt tudatták velük. A törvényszék 
– Haynau kívánságának megfelelően – szeptember 26-án valameny-
nyi honvédtisztet kötél általi halálra ítélte, négy fő ügyében azonban  
Ernst enyhítésért fellebbezett Haynauhoz, aki Lázár Vilmos,  
Dessewffy Arisztid, Schweidel József és Kiss Ernő esetében az ítéletet 
golyó általi halálra változtatta. Az enyhítést az első két esetben az in-
dokolta, hogy Dessewffy és Lázár az osztrákoknak adták meg magu-
kat, Schweidel és Kiss pedig viszonylag jelentéktelen szerepvállalása 
miatt részesült főparancsnoki „kegyben.”

A vádlottak egyike, 
Nagysándor József 1803. 
augusztus 19-én született 
Nagyváradon. 1819-ben 
lépett be a cs. kir. hadse-
regbe, előbb az 5., majd a 
2. huszárezredben szolgált, 
ez utóbbinál Kiss Ernő pa-
rancsnoksága alatt, és együtt 
Vécsey Károly gróffal. 1847-
ben főszázadosi rangban 
nyugalmaztatta magát. 
1848. június 19-én István 
nádor kinevezte Pest város 
egyik nemzetőr őrnagyává. 

A tavaszi hadjáratban a fősereg lovassági parancsnoka volt, április 
7-én Kossuth tábornokká léptette elő. A hónap végén átvette az I. 
hadtest parancsnokságát. Buda bevételénél személyesen vezette ro-
hamra katonáit a Fehérvári-kapu mellett lőtt résnél. Júniusban a Vág 
mentén harcolt Szerednél, majd részt vett a július 11-i komáromi és 
a 15–17-i váci csatában, az augusztus 2-i debreceni ütközetben. Ez 
utóbbiban az orosz főerők, mintegy nyolcszoros túlerő ellen harcolt. 
Az ő hadteste vívta a feldunai hadsereg utolsó ütközetét augusztus 
10-én Németság és Újság között. Nem tartozott a Görgeyt támogató 
tisztek közé, többször is felhívta Kossuth Lajos figyelmét a szemmel 
tartására. A hadtanácsban kijelentette: „hogyha valaki diktátorrá 
akarna lenni, ő Brutusává válnék”.

Amikor tisztjeivel Lugosnál Bem seregeihez akart csatlakozni, 

megjelent a Görgey diktátorságáról szóló proklamáció, így ő követte 
Görgeyt Világosra, ahol letette a fegyvert.

Nagysándor ötödikként lépett a bitófa alá. „Ma nekem, holnap 
neked” – mondta a kivégzésen jelen lévő Karl Ernst hadbírónak. A 
vértanúk többségéhez hasonlóan a kivégzés helyén temették el, s földi 
maradványait csak 1932-ben, a Maros megrongálódott töltésének erő-
sítése idején találták meg.

Nemrég előkerült búcsúlevele, amelyet nagybátyjához, Nagysándor 
Imréhez, a kalocsai érsekség orvosához és családjához intézett. A levél 
külön érdekessége, hogy október 6-án a hajnali órákban kelt; a vérta-
núk többsége már október 5-én megírta a búcsúlevelét.

2014. december 5-én vásárolta meg a magyar állam, azóta a Magyar 
Nemzeti Múzeumban látható.

 Závodi Klára

Az ötödik 
vértanú

Nagysándor József nevét több iskola is őrzi, köztük 
a budakeszi gimnázium, Győrben, Debrecenben és 
Tatán utcát neveztek el róla, valamint nevét viseli a 
Magyar Honvédség 43. Nagysándor József  
Híradó és Vezetéstámogató Ezred Székesfehérváron. 

,,Arad, oktober 6-kan 849. 
Tisztelt kedves jó Bátyám!
Mit a sors reám mért – nehány óra múlva tűrni fogom – 
de nyugott lelkiösmérettel s tiszta öntudattal – tsókolom 
kedves Bátyámnak atyai – kedves jó nénémnek anyai 
kezeit – köszöntöm tsókolom Emmit, Ninát – Kováts Rózát, 
Szabó Gyurit gyerekeivel együtt s Csernust – Isten áldása 
mindnyájokra – kivánja lelkeből 
Tisztelt kedves Bátyámnak alázatos ötse Józsi”

,,Nyugott lelkiösmérettel s tiszta öntudattal”
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VH. (Solymosy József): Szeretettel köszönte-
lek, nekem jutott a megtiszteltetés, hogy kér-
déseimre adott válaszaidat lejegyezzem. Első 
kérdésem meglehetősen szokványos, akár 
elkoptatott. Kérlek, szólj néhány szót ma-
gadról, családodról, pályafutásodról! Tudom, 
ezt nehéz néhány mondatban összefoglalni, 
hiszen minden ember élete egy hosszabb-rö-
videbb regény, de – a hasonlatnál maradva – 
a Te életed leírása Tolsztoj: Háború és Béke 
művének 1482-es oldalszámával vetekedhet.

Fésűs Attila: Idén töltöttem be a negyve-
nedik életévemet, tehát felnőtt korba léptem, 
ilyenkor az ember körbenéz, hogy hol is tart, 
a kitűzött célokhoz képest. Egy csodálatos 
feleségem, két szép gyermekem van, 7, illet-
ve 9 éves fiúk, akikre nagyon büszke vagyok. 
,,Zempléni gyerek” vagyok. Az értékrendem 
és református hitem is innen ered, amelyet 
szüleim nagy odafigyeléssel ápoltak, ezért ne-
kik nagyon hálás vagyok. Általános és közép-
iskolai tanulmányaimat követően Miskolcra 
kerültem egyetemre, ahol előbb bányamér-
nöki, majd közgazdasági diplomát is szerez-
tem. Ezt követően a műszaki tudományok-
ban mélyedtem el, miután Francia Kormány 
Ösztöndíjat kaptam. Közel két évet töltöttem 
el Franciaországban, itt a munka  világán 
kívül megismerkedtem a borok, sajtok, vala-
mint az utazások kultúrájával, és nem utol-
só sorban – mint Miskolcon is – máig tartó 
barátságokat kötöttem. Hazatérésem után 
hamarosan megnősültem, családot alapítot-
tam. Mindig is nagy figyelmet fordítottam 
arra, hogy minél szélesebb körű tapasztala-
tokat szerezhessek, ezért több munkahelyem 
is volt, esetenként párhuzamosan is. Jelenleg 
egy energetikai nagyvállalatnál dolgozom fe-
lelős beosztásban. Akár elégedett is lehetnék, 
de tudom és érzem, hogy dolgom van még az 
életben… 

VH.: Mi késztetett arra, hogy családoddal 
Velencén telepedjetek le?

Fésűs Attila: Első találkozásom a Velen-
cei-tóval ötéves koromra datálódik, ekkor 
tanár édesanyám a diákjaival együtt engem 
is idehozott táborozni.  Évekkel később Száz-
halombattán kezdtem dolgozni, elérhető kö-
zelségben Velencéhez, kézenfekvő volt – be-

,,…dolgom van még az életben”

Képviselőnk: Fésűs Attila

számítva feleségem természetszeretetét is – 
hogy itt rendezzük be az életünket. Örömmel 
tapasztaltam, hogy az itteni táj, természet, 
valamint az emberek közvetlensége milyen 
sokban hasonlít a szülőföldemre, az ottani 
környezetre.

VH.: Tudom, hogy némi késztetésre, de 
végül is vállaltad jelölésed – úgymond – meg-
méretetted magad, elnyerted Velence lakosa-
inak bizalmát; önkormányzati képviselőnek 
választottak. Így képzelted az önkormányzati 
munkát? Nem bántad meg a képviselet vál-
lalását?

Fésűs Attila: Meg nem bántam, de az igaz-
ság az, hogy máshogy, másmilyennek képzel-
tem el a testületi munkát. Jogszabályokkal 
meghatározott folyamatok miatt mechanikus 
munkára számítottam. Ezzel szemben azt 
tapasztalom, hogy minden munkatársam – 

beleértve a Polgármesteri Hivatal dolgozóit 
is – szívvel-lélekkel, sok odafigyeléssel és sze-
mélyes elkötelezettséggel végzik munkájukat. 
Ebben a környezetben az ember óhatatlanul 
is érintetté válik, erre készülni nem, csak el-
fogadni lehet, és a cél érdekében tenni, dol-
gozni.

VH.: Csupán általánosságban érdekel, 
hogy a Képviselő-testület összességében és 
összetételében úgy működik-e, mint ahogyan 
„kell”? Így, ilyennek képzelted, vagy esetleg 
valamilyen változtatást látsz szükségesnek?

Fésüs Attila: Megítélésem szerint a Testü-
let összetétele alkalmas arra, hogy konstruk-
tív megoldások szülessenek, és a megfelelő 
ellenőrzési pontok működjenek. Úgy érzem, 
hogy a Testület betölti feladatát, hiszen a ve-
lenceiek kisebb-nagyobb (köz)ügyei nemre 
és korra való tekintet nélkül eljutnak a dön-
téshozók elé. A munkafolyamatokban látok 
némi változtatni valót, hiszen a rendszerben 
vannak még fennakadások, ezek feltárása 
folyamatban van, és látom, hogy a  Hivatal 
nagy odaadással, sokat tesz a megoldásokért. 

VH.: Végül egy „kényes kérdés”. Szerkesz-
tőtársaim és magam is tisztában vagyok vele, 
hogy egy folyamatban lévő ügyben nem kér-
hetünk információt. Csupán „a szekrényből 
kieső csontvázak” ügyében, azaz az elmúlt 
önkormányzati ciklusok hiányos, esetleg 
nem szabályszerű gazdálkodásával kapcso-
latban van egyetlen rövid részletkérdésem.  
Az Állami  Számvevőszék vizsgálatának befe-
jezésekor, véleményed (tehát egyéni vélemé-
nyed!) szerint szükségessé válhat-e valami-
lyen büntető eljárás elindítása?

Fésűs Attila: Én képviselőként nem tu-
dom, de nem is feladatom a büntető eljárás 
szükségességének az eldöntése. A korábbi 
gazdálkodásról természetesen megvan a 
szakmai véleményem, és az nem túl pozitív. 
Éppen ezért külön figyelmet fordítok arra, 
hogy a jelenlegi ciklusban a gazdasági dönté-
sek racionálisak legyenek, és minden esetben 
az Önkormányzat érdekét szolgálják.

VH. (Solymosy József): A multikulturá-
lis hírlapírásban újabban nem szokás, de én 
szerkesztőtársaim nevében is köszönöm, 
hogy rendelkezésünkre álltál.
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2015. augusztus 26-án a Magyar Köztársaság 
elnöke, Áder János a Magyar Arany Érdem-
kereszt kitüntetést adományozta városunk 
lakójának, dr. Kálmán Béla nyugalmazott 
vezérigazgatónak, az élelmiszer-biztonság ja-
vítását célzó besugárzó-technológia kutatása 
és fejlesztése érdekében végzett magas szintű 
munkája elismeréseként.

Dr. Kálmán Béla vegyészmérnök, magké-
mia és automatika szakmérnök, fiatal kora 
óta az élelmiszerek biztonságát kutatta. Hazai 
munkái és külföldi látogatásai , valamint ven-
dégprofesszori tevékenysége révén szerzett 
tapasztalatait az Agroster Besugárzó Üzem 
tervezési és megvalósítási, majd 1982-től 
igazgatási munkálataiban hasznosította. A 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség meg-
bízásából számos külföldi misszióban, bi-
zottsági munkában vett részt. Az élelmiszer-
biztonság tudományának területén hazánk 
kutatói világviszonylatban igen elől jártak, 
Kálmán Béla segítségével pedig a legújabb 
technológiát lehetett meghonosítani. A Ma-
gyar Élelmiszer-biztonsági Hivatalt indító 
megbízott igazgatóként, majd főtanácsosként 
nagymértékben segítette a Hivatal munkáját, 
elősegítve ezzel az EU-csatlakozást. 

Élelmiszer-besugárzás, 
élelmiszerbiztonság

Világszerte egyre nagyobb prob-
lémát jelentenek a patogén bakté-
riumok okozta élelmiszer eredetű 
megbetegedések. Ezek különösen 
a legyengült immunrendszerű 
emberekre nézve veszélyesek.
A baktériumok gátlása és pusztí-
tása, az eltarthatóság növelése ér-
dekében alkalmaznak többek közt 
különböző, ionizáló sugárzással 
történő kezeléseket.
Miután fizikai eljárásról van szó, 
nincsenek az egészségre ártalmas 
szermaradványok, tartósítószerek. 
A termék maga – hiedelmekkel 
ellentétben – nem válik radioak-
tívvá. A besugárzás mikrobioló-
giailag stabil élelmiszerek előállí-
tását teszi lehetővé, segítségével 
biztonságosan elpusztíthatók a 
baktériumok mellett a penész-
gombák is

Velenceiek kitüntetése I.
Dr. Kálmán Béla

Dr. Kálmán Béla gazdag életutat járt be, 
különösen értékesnek tartja, hogy a világ 54 
országában megfordult, otthonában sok em-
léktárgyat őriz ezekről az utazásokról. Bár a 
legutóbbi kitüntetéssel nem járt anyagi elis-
merés, ő rendkívül büszke erre a díjra, és eh-
hez hozzájárultak Vargha Tamás államtitkár 
elismerő szavai is. A kitüntetés alkalmából írt 
leveléből idézünk: 

,,A nemzeti tudat és önismeret a nemzeti 
kultúra egészében nyilatkozik meg, s így csak 
a maga teljességében érthető. De mindig van-
nak olyan alkotók és tudósok, hivatásuk iránt 
elkötelezett szakemberek, akikben különleges 
közösségi felelősség él. Számomra így értelmez-
hetőek a Vezérigazgató úr által végzett techno-
lógiai kutatások is. Mindezzel párosul magas 
szakmai színvonalon végzett munkája, mellyel 
hozzájárult a magyar élelmiszerbiztonság eu-
rópai elismertségéhez. Ezért engedje meg, hogy 
ezúton is nagyrabecsüléssel gratuláljak a nem-
zeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából 
átvett Arany Érdemkereszt kitüntetéshez, és 
további munkájához sok erőt, jó egészséget és 
sikerekben gazdag éveket kívánjak.” (zk)

A jókívánságokhoz csatlakozva gratulá-
lunk az elismeréshez dr. Kálmán Bélának.

 Velence Város Önkormányzata
Dr. Kálmán Béla és dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 11/2015.(VII.23.) 

önkormányzati rendelete 
a helyi képviselők tiszteletdíjáról szóló 

6/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) 
pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekez-
désében foglalt feladatkörében eljárva a kö-
vetkezőket rendeli el: 

1. §
A helyi képviselők tiszteletdíjáról szóló 

6/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A bizottságok nem képviselő tagjai-
ra vonatkozó tiszteletdíj mértékét a rendelet 
melléklete tartalmazza.”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép ha-

tályba. 
 Koszti András  Dr. Szvercsák Szilvia
 polgármester jegyző

Záradék: Kihirdetve Velence Város Pol-
gármesteri Hivatalának hirdetőtábláján tör-
ténő kifüggesztéssel 2015. július 23. napján. 

 Dr. Szvercsák Szilvia
 jegyző

11/2015.(VII.23.) önkormányzati rendelet 
melléklete

A képviselői tiszteletdíj mértéke bruttó 
60.700- Ft/hó

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

A bizottságok képviselő tagjainak tiszte-
letdíj mértéke bruttó 16.800- Ft/hó

A bizottságok nem képviselő tagjainak 
tiszteletdíj mértéke bruttó 35.000- Ft/hó

Velence Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 12/2015.(IX.3.) 

önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület egyes hatáskörei 

gyakorlásának polgármesterre történő 
átruházásáról

Velence Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, Magyarország helyi önkormányzata-
iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján a következőket rendeli el: 

1. Közbeszerzési ügyekben gyakorolt ha-
táskörök

1. §
A polgármester
–  kijelöli a közbeszerzési eljárásokban 

közreműködő bíráló bizottságok szakér-
telemmel rendelkező tagjait,

–  jóváhagyja az összesített közbeszerzési 
tervet és annak módosítását, 

–  az eljárást megindító hirdetményt a köz-
beszerzési szabályzatban megjelölt mó-
don ellenjegyzi.

2. Oktatási, közművelődési területen gya-
korolt hatáskörök

2. §
(1) A polgármester kiadja a fenntartói tá-

mogató nyilatkozatokat azon közoktatással 
kapcsolatos pályázatok esetében, amelyek 
összhangban vannak a város közoktatás-fej-
lesztési tervével, a feladatellátás minőségét 
javítják, de nem igényelnek többletforrást.

Az (1) bekezdésben foglalt esetben, 
amennyiben a pályázati feltételek között sze-
repel a jelzálogjog-bejegyzés, a polgármester 
a jegyző ellenjegyzésével gyakorolja döntési 
jogkörét.

A polgármester egyetértési jogot gyako-
rol nevelési-oktatási intézményben történő 
rendkívüli szünet elrendelése esetén.

3. Egyéb hatáskörök

3. §
A polgármester dönt az éves költségvetési 

rendeletben meghatározott vezetői keret, vá-
rosmarketing keret, valamint polgármesteri 
keret felhasználásáról.

Velence Város Önkormányzata nevében 
a polgármester megköti az azonnali intézke-
dést igénylő ügyekben a nettó 3 millió forint 
értékhatárt el nem érő vállalkozási (építési, 
szerelési, tervezési, kutatási) megbízási és 
szállítási szerződéseket.

4. Záró rendelkezések

4. §
A polgármester az átruházott hatáskörben 

megtett intézkedéseiről a soron következő 
képviselő-testületi ülésen beszámol. 

Ez a rendelet 2015. szeptember 3. napján 
lép hatályba.

 Koszti András  Dr. Szvercsák Szilvia
 polgármester jegyző

Záradék: Kihirdetve Velence Város Polgár-
mesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő 
kifüggesztéssel 2015. szeptember 3. napján. 

 Dr. Szvercsák Szilvia
 jegyző

Velence Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 13/2015. (IX.4.) 

önkormányzati rendelete
a Velence Város Önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodásáról szóló 3/2013. (II.19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 5. § (2) b) és c) pontjá-
ban, az 5. § (4) bekezdésében, a 11. § (16) 
bekezdésben, 13. § (1) bekezdésében, 18. § 
(1) bekezdésében és Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tör-
vény 109. § (4) és a 143. § (4) bekezdésének i) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, va-
lamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva az önkormányzat vagyo-
náról és vagyongazdálkodásáról a következő 
rendeletet alkotja:

1. § 
Velence Város Önkormányzat vagyoná-

ról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2013.
(II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 
I/2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok, 
korlátozottan forgalomképes föld (12112) 
kategóriából a 2097. sorszámú Wellness 
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strandfürdő 4481 hrsz-ú ingatlan átkerül a 
Velence Város Önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodásáról szóló 3/2013. (II.19.) 
önkormányzati rendelet 4. melléklet II. Üzle-
ti vagyon, forgalomképes ingatlanok, forga-
lomképes föld (12113) kategóriába.

2. § 
Velence Város Önkormányzat vagyoná-

ról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2013.
(II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 

I/2. Korlátozottan forgalomképes ingatla-
nok, korlátozottan forgalomképes építmény 
(121492) kategóriából a 2095. sorszámú Gyó-
gyvízzé minősítés, valamint a 2096. Gránit-
fürdő tanulmány a 4481 hrsz-ú ingatlanhoz 
kapcsolódóan átkerül a Velence Város Ön-
kormányzat vagyonáról és vagyongazdálko-
dásáról szóló 3/2013. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 4. melléklet II. Üzleti vagyon, for-
galomképes ingatlanok, forgalomképes épít-
mény (121493) kategóriába.

3. § 
Ez a rendelet 2015. szeptember 4. napján 

lép hatályba. 
 Koszti András  Dr. Szvercsák Szilvia
 polgármester jegyző

Záradék: Kihirdetve Velence Város Polgár-
mesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő 
kifüggesztéssel 2015. szeptember 4. napján. 

 Dr. Szvercsák Szilvia
 jegyző

Velence Város Önkormányzata a 
2014. évi helyhatósági választásokat 
követően áttekintette a város pénz-

ügyi helyzetét, mely munka azóta is folyama-
tosan tart. Igénybe vette szakmai szervezetek 
segítségét, hogy tényszerűen láthassa, milyen 
kilátásai vannak, hogy a város jövendőbeli 
szükségleteit, pénzügyi lehetőségeihez iga-
zíthassa. A korábbi években megvalósított 
mega beruházás anyagi kihatása több évti-
zedre tetemesen terhelni fogja a város költ-
ségvetését. Így a város fejlődéséhez, a lakos-
ság életlehetőségeit javító, elengedhetetlen, és 
szükséges beruházásokhoz támogatásra van 
és lesz szükség.

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

1./ településfejlesztés, településrendezés,
2./ település-üzemeltetés,/köztemetők kiala-

kítása és fenntartása, a közvilágításról való 
gondoskodás, ipari szolgáltatás biztosítása, a 
helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása, közparkok és egyéb közterületek 
kialakítása és fenntartása, gépjárművek par-
kolásának biztosítása/

3./ a közterületek, valamint az önkormány-
zat tulajdonában álló közintézmény elnevezése, 

4./ egészségügyi alapellátás, az egészséges 
életmód segítését célzó szolgáltatások, 

5./ környezet-egészségügy, / köztisztaság 
települési környezet tisztaságának biztosítása, 
rovar- és rágcsáló irtás/, 

6./ óvodai ellátás, 
7./ kulturális szolgáltatás, különösen a nyil-

vános könyvtári ellátás biztosítása: filmszín-
ház, előadó művészeti szervezetek támogatá-
sa, a kulturális örökség helyi védelme: a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása,

8./ szociális, gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi szolgáltatások és ellátások,  

9./ lakás- és helyiség gazdálkodás, 
10./ a területen hajléktalanná vált szemé-

lyek ellátásának és rehabilitációjának, vala-
mint a hajléktalanná válás megelőzés bizto-
sítása, 

11./ helyi környezet- és természetvédelem, 
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, 
szennyvízelvezetés, - kezelés és ártalmatlaní-
tás /csatornaszolgáltatás/: 

12./ honvédelem, polgári védelem, ka-
tasztrófa védelem, helyi közfoglalkoztatás, 

13./ helyi adóval, gazdaságszervezéssel és 
a turizmussal kapcsolatos feladatok, 

14./ a kistermelők, őstermelők számára 
– jogszabályban meghatározott termékeik – 
értékesítési lehetőségeinek  biztosítása, ide 
értve a hétvégi árusítás lehetőségét is: 

15./ sport, ifjúsági ügyek, 
16./ időskorúak életminőségének javítása, 
17./ közreműködés a település közbizton-

ságának biztosításában, 
18./ helyi közösségi közlekedés biztosítása,
19./ hulladékgazdálkodás”, feladatellátá-

sok  elősegítése, a helyi vállalkozások és magán 
személyek által nyújtott pénzbeli adományok 
gyűjtése, és pályáztatási úton való célirányos 
felhasználása révén!

A Velencéért Közalapítvány lehetőséget 
kíván nyújtani állampolgárainak és vállalko-

zóinak, hogy pénzügyi adományokkal segítse 
Velence városát, hogy mielőbb élhetőbb város-
ban, a közérzet javítását mindenben segítő, 
munkák elvégezhetők legyenek!   

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

Az adományozóknak lehetősége lenne a 
felhasználási célt körvonalazni. A Velencéért 
Közalapítvány Kuratóriuma az Közalapítvány 
címére eljuttatott adományok felhasználásról 
az adományozókat folyamatosan tájékoztatni 
fogja.

A Velencéért Közalapítvány bankszámla 
száma: OTP 11736082-20054104.

Postacím: Velencéért Közalapítvány 2481 
Velence, Tópart út 26.

Tisztelettel:
Kelt: Velencén, 2015. június 20. 

Brájer György 
a Kuratórium elnöke

A FELHÍVÁS-ban foglaltakkal egyetértek 
és támogatandónak ítélem.   

Koszti András 
polgármester

Felhívás
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GYEREKEKRŐL
Az idei nyáron a melegből volt bőven. 

Az óvodás gyermekek közül sokan 
nyári szabadságon voltak otthon 

családjuk körében. A többieknek igyekeztünk 
még a megszokottól is több izgalmas játékle-
hetőséget biztosítani. Ilyenkor van lehetőség 
az egyéni fejlesztéseken kívül a pancsolásra, 
buborékfújásra, sározós játékokra, papírhajó 
úsztatásra, és más vidám tevékenységre. 

Sajnos az idei nyáron az erős napsugárzás 
behatárolta, leszűkítette játékterületünket. 
Korán reggel, már a gyülekező alatt a focipá-
lyát vettük birtokba, mivel oda csak később 
sütött a nap. A mindennapos mese is ma-
dárcsicsergés mellett az udvaron hangzott el; 
így már korán besötétíthettünk a termekben, 
hogy a délutáni pihenő a kellemesen hűs ter-
mekben történjen.

A reggeli, kora délelőtti időszakban az 
egész udvart birtokolhattuk, de később az 
árnyékot adó nagy gesztenyefák alá kellett 
húzódnunk. Ezt nem mindenki fogadta el 
könnyen, főleg a mozgékonyabb fiúkat volt 

„Kár, kár, messze már a meleg,  
messze már a nyár…”

nehéz beterelni az árnyékba. Az idei évben 
a párakapu lehetővé tette, hogy a szabadban 
tölthessük az időt egészen a déli étkezésig. 
Minden alkalommal, délelőtt és délután is 
naptejjel igyekeztünk a gyermekek bőrét vé-
deni, akkor is, ha árnyékban voltak. A folya-
dékpótlásra kisgyermekkorban még nekünk, 
felnőtteknek kell figyelnünk. Az elmélyült 
játék során a gyerekek képesek megfeledkez-
ni a szomjúságukról. Az önállóság, hogy Ők 
maguk tölthetnek a pohárba (na meg néha a 
cipőre is) egy kicsit ösztönözte őket, de még 
így is sokakat kellett noszogatni a folyadék-
fogyasztásra.

A nagy nyári tóparti kirándulások - a ter-
mészettel való elmélyült ismerkedés - éppen 
a nagy hőség, erős napsugárzás miatt, sajnos, 
elmaradtak. De nem búsulunk, majd pótol-
juk most, mert úgy tűnik, a nyárnak még 
nincs vége, csak a nagy hőségnek.

Bartos Zoltánné óvodapedagógus
Szivárvány csoport

„Óvodába járunk…”

A gyerekek körülbelül 3 éves korukra 
válnak „óvodaéretté”, vagyis képesek 
lesznek arra, hogy pár órát a szüle-

ik nélkül is eltöltsenek. A beszoktatás nagy 
változás mind a szülők, mind a gyermekek 
számára. Nagyon fontos, hogy a gyermekek 
ne érezzék a szülők bizonytalanságát, szo-
rongását. Együtt, örömmel, sokat beszélgetve 
készüljenek az óvodai élet megismerésére, az 
ovis- játékos tevékenységekre. Mindehhez 
nyújt óriási segítséget a szülős beszoktatás, 
ahol együtt tevékenykedhetnek egy kis időt 
az óvodában. Mi, óvónők nagy szeretettel 
várjuk a kicsiket, akiket már ismerősként 
köszönthetünk, hiszen az „Ovis leszek” talál-
kozásainkkor már játszottunk együtt. A szü-
lőkkel az első értekezleten megismertettük a 
házirendet, az óvodai szokásrendet. Áttekin-
tést nyújtottunk a 3-4 éves gyermekek élet-
kori sajátosságairól, a felmerülő kérdéseket 
megbeszéltük. A beérkező gyermekeket sze-
retettel fogadtuk, amely a gyermek biztonsá-
gérzetének az alapja. A beszoktatás ideje alatt 
nagyon sok ölbeli játékot, simogatót, moz-
gásos játékot játszunk, hogy a gyerekek is 
megismerjék és elfogadják a velük foglalkozó 
felnőtteket. Ez is segít abban, hogy vidáman 
érkezzenek az óvodába.

 Ha a légkör az óvodában szeretetteljes, 
elfogadó, akkor gyermekeink nagy örömmel 
jönnek, és szívesen tevékenykednek, ezáltal 
játszva tanulnak.

Pencs Tamásné óvodapedagógus
Csiga csoport

„Kezdődik az óvoda...”

Az idei tanév kezdése is várakozással töltött el minden gyermeket és felnőttet.
Az első napok, hetek tele voltak izgalommal – a nagycsoportosoknak azért, mert 

ők lettek az óvodában a legnagyobbak, s az iskola küszöbén állnak; a középsősöknek, 
mert még többet tapasztalhatnak meg az őket körül vevő világból, s megtanulhatják, amit a na-
gyok már tudnak; a második évüket kezdő kicsiknek azért, mert tudják, hogy az oviban várják 
őket a pajtások, az óvónénik, a dadusok, na és persze a játékok. Első heteinket a gyermekek 
nyári élményeire, tapasztalataira alapoztuk.

Célunk az volt, hogy minden kisgyermek számára biztosítani tudjuk a zavartalan vissza-
szokást, hogy továbbra is érezzék magukat biztonságban, s hogy élvezzék a különböző óvodai 
tevékenységeket.

Az új gyermekeket is vártuk, várjuk. Biztosítjuk nekik a családias légkört. A csoport szokás-
rendjét a kezdetektől alkalmazva a gyerekek megtanulják, mi minden történik a nap folyamán. 
Az elválás így egyre könnyebb lesz, egyre több varázslatos dolgot tudunk közösen felfedezni: 
megismerjük a társakat, a néniket, az óvodát, az udvart, s egyre több közös élményben lesz 
részünk.

A harmadik hét kezdetével biztosan állíthatjuk, hogy minden kisgyermek rátalált régi és új 
pajtására, kedvelt tevékenységére. 

Ebben az évben is – reméljük - sok-sok élmény, öröm és nevetés vár ránk. 
Balom Szabina óvodapedagógus

Szivárvány csoport

Tudósítónk a Meseliget Óvodából: Serhókné Varjas Edit
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Bizonytalan abban, hogy gyermeke megfelelően fejlődik-e?
Nem érti, gyermeke miért nem beszél még mindig, vagy beszédét miért nem lehet érteni?

A gyermeknevelésről szóló internetes cikkek még jobban összezavarják?
Magára maradt kérdéseivel? Tegye fel nekünk, segítünk!

Kérje szakembereink segítségét!

 tóparti szakambulancia és tóparti pedagógiai szakszolgálat
2484 Gárdony-Agárd, tópart utca 17.

Gyermeke fejlődésével kapcsolatos aggodalmaival, kérdéseivel forduljon 
szakembereinkhez!

KEDVES SZÜLŐ!

Bejelentkezés ingyenes szolgáltatásainkra telefonon, munkanapokon 8-16 óráig:

+36 30 7018747
vagy e-mail-ben: jelentkezes@toparti.hu

KiNeK seGítüNK?
� 0-6 éves korú gyermekeknek és szüleiknek

hOGYAN seGítüNK?
�  A körzeti házi-gyermekorvos beutalása 

alapján
�  Az állapot felmérése, diagnózis felállítása 

szükség esetén komplex vizsgálattal:
– gyermekgyógyászati 
– neurológiai 
– pszichiátriai 
– pszichológiai 
– gyógypedagógiai 
– konduktív pedagógiai vizsgálat, 
szükség szerint: ultrahang diagnosztika

� terápiás és fejlesztő foglalkozások: 
–  Pszichoterápia: érzelmi stabilitás, 

önértékelés növelése, alkalmazkodó-  
és megküzdő készség fejlesztés,  
mese- és báb-terápia.

–  Mozgásfejlesztés: gyógytorna, 
szenzomotoros tréning, hidroterápia.

–  Logopédiai prevenció és terápia.
–  Gyógypedagógiai fejlesztés.
–  Konduktív pedagógiai fejlesztés.
–  Dévény-terápia.

�  tanácsadás, szülő-segítő szolgáltatások 
biztosítása
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Történetek a Zöldligetből

A 2015-16-os tanévtől lehetőségünk nyílt 
spanyol anyanyelvű tanárok fogadására isko-
lánkban. 

Graciela és Ricardo délutánonként, három 
csoportban, csoportonként heti kétszer egy 
órában fogja a spanyol nyelvet tanítani. 

Igény esetén felnőtteknek is indul csoport.
Jelentkezés: szeptember 18-ig Tóthné 

Benkő Mónika igazgatóhelyettesnél
Liget iskolarész, Velence, Kis u. 1. Tel: 

(22)589-205
Az órák díja: 500 Ft/fő/óra (4.000 Ft/hó)
Az órák időpontja: 
kedd és csütörtök, 14-16 óra közötti idő-

szakban 

Tanárok:
Ricardo Luis Salvatierra a nevem. Buenos 

Aires-ben, Argentína fővarosában születtem. 
La Plata-ban a Nemzeti Egyetem jogot tanul-
tam. 

Helyettesítőbíró, illetve ügyvéd vagyok. 
1995-től 1999-ig argentín, amerikai és vi-
lágtörténelmet tanítottam számos középis-

kolában. 2000-től 2014-ig egyetemi tanár-
ként dolgoztam a FASTA Egyetemen Bari-
loche-ben, Dél-Argentínában, ahol az argen-
tín és nemzetközi alkotmányt és a magyar 
alaptörvényt tanítottam. 

Magyarországra 2010-ben érkeztem, és 
2014 szeptemberétől élünk itt a feleségem-
mel. Spanyol nyelvet tanítok, tudásomat sze-
retném másokkal is megosztani. 

Lampert Graciela vagyok. Argentínában 
születtem. Édesapám Magyarországon szü-
lettet és az első világháborúban emigrált Ar-
gentínába. A nagyapám magyar katona volt. 
Családom mindig tisztelettel és szomorúan 
gondolt Magyarországra. Soha nem tértek 
vissza ide. Én tanárnő voltam Argentínában, 
most spanyol nyelvet tanítok Magyarorszá-
gon. Ricardo és én már negyvenegy éves 
házasok vagyunk. Három gyermekünk van 
és két unokánk. 2010-ben ismertem meg 
Magyarországot, most boldog vagyok, mert 
itt élek! 

A nyelvtudásomat és a tanítói tapasztala-
tomat is szeretném megosztani.

Hagyományosan, évek óta a szeptemberi 
utolsó meleg napokat kihasználva, sportra, a 
természet és a mozgás szeretetére hívjuk di-
ákjainkat és családjaikat.

Így volt ez 19-én is, amikor sok-sok kis-
gyermek, főleg alsó évfolyamos tanulók, és 
szüleik, rokonaik vágtak neki együtt a nagy 
„tókörnek”. 

Az időjárás kedvezett, a kedvük is jó volt 
hozzá, s bizonyos helyeken még pihenni is 
tudtak, hogy újra felfrissüljenek. 

Bízunk benne, hogy a lelkesedés továbbra 
is megmarad, s a következő években is szí-
vesen jönnek velünk a családok, akkor már 
kicsit színesítve is a programot! Köszönjük 
szépen mindenkinek a részvételt! Gratulá-
lunk a kitartásért! 

„Teker a suli”

Tudósítónk a Zöldligetből:  
Nagy Edit

Spanyol nyelvtanulási lehetőség
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Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola
2015/2016-os tanév délutáni foglalkozások

Sportfoglalkozások
SPORTÁG EDZŐ IDŐPONT HELYSZÍN

TORNA Varga Attila
hétfő, szerda 15.00-16.30 Liget iskolarész
csütörtök 14.30-16.00 Liget iskolarész

SPORTKÖR Varga Attila csütörtök13.40-14.25 Liget iskolarész 
 KOSÁRLABDA „DOBD A KOSÁRBA!”  
PROGRAM Karácsonyné Kéki Andrea

péntek15.00-16.30 Liget iskolarész
hétfő, szerda 15.00-16.00 Zöld iskolarész

 KOSÁRLABDA „DÁVID KORNÉL  
KOSÁRLABDA AKADÉMIA” Deme Dóra kedd 14.30-16.00

csütörtök 16.00-17.30 Liget iskolarész

LABDARÚGÁS „BOZSIK PROGRAM” Szabó Attila
hétfő, szerda 16.30-18.00
csütörtök 17.30-20.00 Liget iskolarész

péntek 16.00-18.00 Zöld iskolarész

AEROBIC Dobler Kata

hétfő 17.00-19.00
szerda 15.00-16.00
péntek 15.00-18.00

Liget iskolarész

kedd 15.00-18.00
csütörtök 15.00-16.00 Zöld iskolarész

RITMIKUS SPORTGIMNASZTIKA Tóth Barbara szerda 16.00-19.00 Zöld iskolarész
TENISZ Tóthné Benkő Mónika kedd 16.00-17.00 Liget iskolarész

KÉZILABDA Reichenbach-Tóth Ildikó kedd 17.00-18.30
péntek 18.00-19.30 Liget iskolarész

RUGBY Hollósi Gábor szerda 18.00-19.00 Liget iskolarész

VÍVÁS Busz Zoltán kedd 18.30-19.30
péntek 17.30-18.30 Liget iskolarész

KARATE Rohonyi István hétfő, szerda 16.00-17.00 Liget iskolarész

MODERN TÁNC Rockenbauer Ildikó hétfő 15.00-16.00
péntek 16.30-17.30, 18.30-19.30 Liget iskolarész

TÁNCISKOLA Papp Eszter kedd, csütörtök 15.00-16.30 Liget iskolarész

JUDÓ Nagy Ferenc hétfő 17.00-19.00
csütörtök 16.00-18.00 Zöld iskolarész

NÉPTÁNC Lorászkó Balázs hétfő 15.00-15.45
kedd 14.30-15.15 Liget iskolarész

NÉPTÁNC Pápainé Csehák Andrea kedd, csütörtök 16.30-18.00 Liget iskolarész

Sportfoglalkozások felnőtteknek
JUDÓ Nagy Ferenc hétfő, péntek 19.00-20.00 Zöld iskolarész
KUNG FU Sánta József kedd, csütörtök 18.00-20.00 Zöld iskolarész

ZUMBA Forstner Betti hétfő 19.00-20.00 Liget iskolarész

KOSÁRLABDA - szerda 19.00-20.00 Liget iskolarész
NŐI TORNA Kiss Gáborné kedd, csütörtök 18.00-19.00 Liget iskolarész
TRX Varga Attila hétfő, szerda 18.00-19.00 Liget iskolarész

Részletekről kérjük érdeklődjenek az iskola elérhetőségein: 06 22/472-356; 06 22/589-200
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MOZGÁSBAN

Lakatos Zsanett nyerte meg a női kenu 
egyesek versenyét a győri maratoni 
kajak-kenu világbajnokság nyitónap-

ján, 2015. szeptember 11-én. Az ezüstérmet 
a szám másik magyarja, Takács Kincső sze-
rezte meg. A győri Lakatos történelmi győ-
zelmet aratott, a női kenu ugyanis most sze-
repel először a maratoni vb programjában, a 
felnőtt résztvevőknek 22.2 kilométert kellett 
teljesíteniük a Mosoni-Dunán, az erőpróbára 
összesen nyolcan vállalkoztak. A két magyar, 
Lakatos és Takács – akik a gyorsasági szakág-
ban párosban világbajnokok – duplán is ha-
zai környezetben lapátolhatott, hiszen mind-
ketten a Graboplast Győri VSE sportolói.

A rajt után aztán hamar kiderült, hogy a 
helyismeret mellett a tudás is a magyarok ol-
dalán áll, ugyanis a győri duó hamar ellépett a 
többiektől, s körülbelül féltávig együtt haladt. 
Óriási előnyt szereztek. Még az is belefért, 
hogy az első kört követően egy technikai hiba 
miatt kapott 15 másodperces büntetésüket 
letöltve a parton várakozzanak - ekkor sem 

érte utol őket senki. Körülbelül tíz kilométer 
után aztán Lakatos ellépett kissé fáradó ver-
senyzőtársától, s a folytatásban magabiztosan 
evezve haladt a cél felé. A sikerét semmi és 
senki nem veszélyeztette, így bő másfél órá-
val a startot követően ő ért elsőként a célba. 
Takács közel öt perc hátránnyal lett második, 
míg a bronzérem a francia Marine Sansine-
na-nek jutott.

„A büntetéstől kicsit megijedtem, s ez 
meg is bontotta a taktikámat. A verseny előtt 
megbeszéltük, hogy segíteni fogjuk egymást 
Kincsővel, a második körben azonban úgy 

Legifjabb Díszpolgárunk sikerei

(http://www.nemzetisport.hu/kajak_kenu/kajak-kenu-kettos-siker-noi-kenuban-a-maratoni-vb-n-2437517)

Zsanett 2015-ben elért további eredményei:

Május   Felnőtt Eb. C1 200 méteren ezüstérem 
Felnőtt Eb. C2 500 méteren ezüstérem 
Magyar Bajnokság Maratoni táv 18 km aranyérem

Július Vb. C2 200 méteren ezüstérem
Augusztus  Vb. C2 500 méteren bronzérem
 Ob. C1 200 méteren ezüstérem
 Ob. C2 500 méteren aranyérem
Szeptember Maraton Vb. 18 kilométeren aranyérem

éreztem, hogy el kell indulnom. – nyilatkozott 
a parton Lakatos, aki a sportág történetének 
első női kenus maratoni világbajnoka lett. 
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a jövőben is 
elsősorban a gyorsasági szakágra összepon-
tosít. – Ez egy ajándék volt számunkra, hogy 
itthon, hazai környezetben versenyezhet-
tünk, kihasználtuk a lehetőséget. Köszönjük 
a biztatást a szurkolóknak!”

Teljesítményedhez szívből gratulálunk! 
Köszönjük, Zsanett!

A velenceiek nevében:  
Závodi Klára felelős szerkesztő
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Szerencsés kimenetelű drámai esemény 
zajlott le augusztus 10-én egy velencei 
töltőállomáson.

Egy kamion vezetője rosszul lett, össze-
esett. Két segítőjével Schrick Péter hatékony 
és gyors beavatkozással mentette meg a sofőr 
életét. 

,,- Nem mérlegeltem, nem gondolkoztam, 
hanem azonnal nekiálltam az újraélesztésnek. 
Én sem vagyok persze gyakorlott életmentő, 
hiszen ez az eset volt az első, amikor így men-
tettem meg egy ember életét. Ha valaki akkora 
életveszélyben van, mint amilyenbe a kamion-
sofőr került, a szakemberek szerint már nem 
tehetünk nagy kárt, ezért nem szabad félni 
attól, hogy valamijét eltörjük. Négy perc után 
már hiába érkezik ki a mentő a legszuperebb 
eszközökkel, ha valaki nem kezdte meg az új-
raélesztést.” – nyilatkozta az életmentő a me-
gyei hírlap munkatársainak. 

Schrick Péter hivatásos tűzoltó főtörzsőr-
mester szabadnapján a töltőállomáson dol-
gozott a történtek idején. Mintaértékű tettét 
a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője, dr. 
Simon László oklevéllel és tárgyjutalommal 
ismerte el augusztus 13-án. A tűzoltót hét-
éves kislánya, Amina, és elöljárója, Németi 
László tűzoltó ezredes is elkísérte a díj át-
adóra. A megyei kormányhivatal vezetője 

Amikor 4 percen múlik egy 
emberélet

méltatta a megyei katasztrófavédelmi igazga-
tóságon folyó, sokrétű tűzoltó szakmai kép-
zést, amelyben nagy figyelmet fordítanak az 
újraélesztéssel (reanimációval) kapcsolatos 
ismeretek elsajátítására is. 

Lapunk januári számában írtunk a telepü-
lésünkön található defibrillátorokról, melyek 
a sikeres újraélesztés nélkülözhetetlen eszkö-
zei, eggyel – szerencsére – a töltőállomás is 
rendelkezik. 

 Természetesen – mint azt a januári cikk 
írója, dr. Sirák András főorvos hangsúlyoz-

ta – a készüléket használni tudni és merni is 
kell. Az augusztus 10-i esemény idején éppen 
a főorvos úr sietett Schrick Péter segítségére, 
ő folytatta az életmentést a mentők megérke-
zéséig. 

Dr. Sirák András fontosnak tarja, hogy 
minél több közintézményben, a települések 
több pontján legyen defibrillátor. Emellett 
szeretné elérni, hogy minél többen el tudják 
sajátítani az újraélesztéshez szükséges alap-
ismereteket, melyek egy négyórás tanfolyam 
keretén belül megtanulhatók. (zk)

dr. Sirák András a defibrillátorral

Schrick Péter, az életmentő tűzoltó, parancsnoka, kislánya, dr. Simon László és dr. Tanárki Gábor társaságában
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Képekben

A rendezvény vendége volt 
többek közt Lakatos Zsanett, 
világbajnok kajakosunk is.
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Az esős időjárás ellenére a 
program és a jótékonysági gyűjtés 
is eredményes volt, a Szomor 
családot 634 ezer forinttal sikerült 
segíteni. A Bringatúra a jövőben 
minden évben jótékony célt is 
szolgál majd. A programban 
szereplőknek a szervezők ezúton 
is köszönetüket fejezik ki.

Családi Bringatúra a Fejér Megyei Hírlappal
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Hit-Élet
Így kezdődik az a latin egyházi ének, 

melyben a bölcsesség, a tudomány Lelkét 
hívják segítségül. Mára az iskolakezdés 

fogalmával is egybefonódott, így lett a Venie 
Sancte a „Becsengetés”, az iskolai évkezdés 
vallásos megnevezése. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is volt Ve-
lencén Veni Sancte, ahol a szentmise bemu-
tatásakor meg lettek áldva az iskolatáskák, 
tolltartók, és minden tanszer, amelyet a gye-
rekek magukkal hoztak. A sokszínű táskák a 
gyerekek sokszínűségéről árulkodtak, melyet 
most eggyé kovácsolt az a vágy, hogy Isten 
áldását kérjük az elkövetkező iskolai évre. A 
szentmisén, akik már a tavaly is jelen voltak, 
felidézhették a diófa ültetésének emlékét, 
aminek fontos jelzési értéke van. Ahogy egy 
diófának hosszú évekre van szüksége ahhoz, 

Veni Sancte…

Áldás: Áldatlan állapotokról, közösségi 
viszonyokról beszélünk sokszor, olyan tör-
ténésekről vagy embersorsokról, amelyeken 
nincs áldás. Az áldás Istentől jön. Isten áldá-
sa nélkül pedig lehetetlen élni. Erről szól az 
egész Biblia. A legnagyobb áldás az emberi-
ség életében, a mi életünkben is Jézus Krisz-
tus megváltása, s az Ő megismerése. Áldás 
csak akkor lehet életünkön, ha mi is tudjuk, 
hogy kitől jön az áldás, s kit kell áldanunk 
minden jótéteményért. Milyen szép és jel-
zésértékű szép református köszön(t)ésünk: 
„ÁLDÁS, BÉKESSÉG!” (felelet rá: „Istennek 
dicsőség!”) Békességünk csak akkor lehet, 
ha Isten áldása van életünkön. Az erdélyi 
reformátusok pedig így köszönnek: „Békes-
ség Istentől!” A békesség ma a legnagyobb 
„hiánycikk” az embervilágban. Békességben 
élni! Ez mindnyájunk célja. Békességben élni 
befelé önmagammal, kifelé a másik emberrel, 
s felfelé az Istennel!

Erő: De elerőtlenedett világunkban épp ily 
hiánycikk az erő is, ami soha nem téveszten-
dő össze a hatalommal. Sokan a hatalmat ösz-
szekeverik az erővel, holott minden hatalom 
és hatalmasság Istentől függ, s ha az Isten-és 
emberellenes, akkor létének ideje meg van 
számlálva és az örökkévalóság időszámításá-
ban pillanatnyiságra van kárhoztatva. 

Igazi erőt csak Isten adhat közösségnek 
és egyénnek egyaránt. Emberi erőnk Istentől 
jön. Ebben az erőben pedig igazság és szere-
tet van. Bizonyságtevő hit és világosság. Erről 
beszél Pál apostol is: „Mert nem a félelemnek 
lelkét adta nékünk az Úr, hanem az erőnek, a 
szeretetnek, és a józanságnak lelkét.”  (II Tim 
1:7) Ez az erő nem hatalom, hanem szolgálat, 
nem hivalkodás, hanem lemondás, sokszori 
áldozat. E csodálatos paradoxont az apostol 
így fejezi ki: „Elég néked az én kegyelmem, 
mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. 
Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel di-
csekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék én-
bennem.” (II Kor 12:9)

Nos, ez az áldás és erő van jelen az Igében: 
a testet öltött, az írott és hirdetett Igében. 
Éljen vele minden szomjúhozó, hogy áldás 
és erő legyen az élete. „Az értelmesek pedig 
fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik so-
kakat az igazságra visznek, miként a csillagok 
örökkön örökké.” (Dániel 12:3).

Pápai Szabó György 
református lelkipásztor

Református istentiszteletek minden vasár-
nap: 9 óra (Újvárosi Imaház, Kossuth Lajos u. 
1.), ill. fél 11 óra (Óvárosi református temp-
lom, Templom köz 1.) 

Októberi programok
Október 4. Vasárnap, fél 11 óra, velen-

cei református templom (Templom köz 1.) 
Megemlékezés a Nemzeti Gyász (az Aradi 
Vértanúk) napjáról, október 6-ról. 

Október 31. szombat, fél 11 óra, velen-
cei református templom (Templom köz 
1.): Reformációi ünnepi istentisztelet. Igét 
hirdet Nt. Pápai Szabó György lelkipásztor. 
Majd a Gyülekezet elkészült új Úrasztali te-
rítőjének átadása, megáldása. Ünnepi műsor.

„ÁLDÁS ÉS ERŐ”

Vékey Tamás, néhai református 
papköltőnek immár jó pár esztendeje, 
szerkesztésemben ezzel a címmel 
jelentek meg összegyűjtött versei: 
„Áldás és erő”. Találó cím, hisz talán 
éppen ennek a kettőnek a hiánya 
jellemzi legjobban korunkat.
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Gyermektábor volt gyülekezetünkben 
a nyáron, két nagyszerű pedagógus 
Papp Sándorné Zsóka és Szigeth Szil-

via szervezésében. A hét témája a félelem volt. 
Azt gondolom, hogy nagyon aktuális és fon-
tos erről a témáról nem csak a gyerekeknek, 
de nekünk felnőtteknek is hallanunk, gondol-
kodnunk. A félelem, szorongás érzése egyre 
általánosabb és mélyebb az emberekben, mint 
eddig talán bármikor. Az anti depresszáns, 
szorongást oldó gyógyszerek évek óta az egyik 
legkeresettebbek a gyógyszertárakban. De 
nem csak gyógyszerekkel, hanem különböző 
testi-lelki praktikákkal próbálja az ember le-
győzni félelmeit. Csodálatos tény az, hogy a 
Bibliában Isten is szól hozzánk a félelemmel 
kapcsolatban. Nemcsak azt mondja nekünk, 
hogy „NE FÉLJ”, hanem azt is megmondja, 
hogy miért ne féljünk. Amivel arról is beszél 
nekünk, hogy mi igazán félelmeink gyökere. 
Csak három ilyen gyökeret nézzünk meg! 
Ézsaiás könyvében, a 43. rész 1. versében ezt 
mondja Isten: „Ne félj, mert megváltottalak, 
neveden hívtalak téged, enyém vagy!”. Nem 

is gondolnánk, ha nem Isten mondaná, hogy 
félelmeink legfőbb gyökere a büntudatunk, és 
büneink büntetésétől való félelmünk. Lehet, 
hogy elménkkel liberális elveket vallunk, és 
nem is akarunk hallani olyanról, hogy bűn, 
vagy azt mondjuk, hogy minden viszonyla-
gos, de lelkiismeretünk soha nem lesz liberá-
lis; ha vétkeztünk, azt mondja, hogy bünhőd-
ni fogunk. Igaza is van lelkiismeretünknek, 
de Isten azt mondja: Ne félj, mert MEGVÁL-
TOTTALAK! A megváltás ára pedig Fiának, 
Jézus Krisztusnak a vére. Nem kevesebb, de 
ennyi elég a lelkiismeretünknek, hogy tovább 
ne vádoljon, hogy félelmeink megszünjenek. 
A másik gyökér, amiből félelmeink táplálkoz-
nak az, hogy mi lesz ha megismernek -egy 
kapcsolatban, közösségben, társaságban- ki, 
és milyen vagyok valójában. Elhagynak, csa-
lódnak bennem, stb. Mi lesz, ha egyszer leesik 
az álarcom, és minden kiderül. Ettől sok em-
ber annyira fél, hogy még magával sem mer 
őszintén szembe nézni. Ezért játszik szerepe-
ket, öncsalásban él. De Isten ezt mondja: „Ne 
félj, mert ..... neveden hívtalak téged...”! Ez azt 

jelenti, hogy Isten pontosan tudja, hogy ki 
vagy, mit tettél, hogy milyen vagy, mégis biz-
tat, hogy ne félj, mert ennek ellenére szeret, 
és elfogad Jézus Krisztusra nézve. A harma-
dik gyökér, amiből félelmeink, szorongásaik 
táplálkoznak, a jövőtől való félelmünk. Mi 
lesz velem ha...? Mi lesz velem majd? Ki fog 
nekem segíteni, ki lesz majd mellettem, mikor 
szükségben leszek, stb. De Isten ezt mondja: 
„Ne félj, mert .... enyém vagy”! Bizony Istené 
vagy te is kedves olvasóm kétszeres jogon is; 
Ő teremtett és Ő vásárolt meg magának Jé-
zus vérével. Isten az övéinek nevét a kezébe 
írja, róluk meg nem feledkezik, őket a nehéz-
ségeken átsegíti, gondjukat viseli. Ha valaki 
meghallja ezeket az igéket, hittel elfogadja, és 
megköszöni Istennek mind ezeket, a félelmei 
garantáltan elkezdenek párologni, míg végül 
teljesen megszünnek. Mert Isten egy élő Isten, 
aki Szent Szelleme által egészen személyesen 
veszi fel veled a kapcsolatot, hogy soha többé 
ne kelljen félelmek között élned.

Vadon Sándor  
baptista lelkipásztor

zott diófát közösen ültettük el a szülőkkel és 
a gyerekekkel, mely az idei évben már meg is 
hozta a maga apró kis terméseit (2 dió). Idén a 
gyermekek még inkább azonosulhattak a dió-
fával: egy-egy papír dióra írhatták rá a nevüket 
és akaszthatták fel erre a fára.

A diákok mellett a pedagógusok is kiemel-
kedő szerepet kaptak, hiszen a szentmisében 
az ő munkájukra is kértük Isten áldását. Eb-
ben a tanévben két hitoktató is segíti mun-
kámat: Orsi néni (Farkas Orsolya) és Anikó 
néni (Joóné Sebestyén Anikó, aki a Püspök 
atya megbízólevelét vehette át ebben a szent-
misén).

A Velencén működő valamennyi iskolák-
nak és óvodának tartalmas és sikeres évet 
kívánok. Kérem a mennyei Atyát, hogy a 
Szentlélek bölcsessége legyen az iskola- és 
óvodavezetőkkel, akikre nagy felelősség há-
rul egy intézmény irányításakor, kísérje a 
tanárok, tanítók, óvónők mindennapi mun-
káját, hogy elkötelezett oktató-nevelő mun-
kájukkal segítsék gyermekeink testi-lel-
ki-szellemi fejlődését és kibontakozását, 
valamint segítse a diákok és szüleik életét, 
hogy örömteli és eredményes tanév vegye 
számukra kezdetét.

 Récsei Norbert atya 

„Légy bátor és erős!”

hogy szép fává nőjön, úgy egy gyermeknek is 
hosszú-hosszú idő szükségeltetik ahhoz, hogy 
meglett emberré formálódjon az iskolában. A 
tavalyi évben az önkormányzat által ajándéko-
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Velencei Híradó: Három hónapja lett a Ve-
lencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület   ve-
zetője. Hogy tetszik Velence és a Velencei-tó?

Bartók Melinda: Varázslatos hely a Ve-
lencei-tó. Minden nap, amikor meglátom, 
lehetőségeket látok. Lehetőséget arra, hogy 
valami értékeset tegyünk, és ezt a különle-
ges helyet együtt megmutassuk az emberek-
nek. Jelenleg Budapestről ingázom, de amint 
megpillantom az autópályán a Velencei-tó 
táblát, majd a tavat, úgy érzem, ez kárpótol 
minden fáradtságért. Álmomban sem gon-
doltam, hogy ennyi csodálatos és segítőkész 
embert ismerhetek meg itt, így még fonto-
sabbá vált számomra, hogy ezt a helyet meg-
ismertessem, népszerűsítsem és szerintem, 
aki ellátogat ide, azonnal beleszeret, ezt a sa-
ját bőrömön tapasztaltam.

VH.: Miért gondolhatta Bársony Péter, a 
TDM elnöke, hogy alkalmas erre a feladatra?

BM.: Erről talán Bársony Péter hiteleseb-
ben tudna nyilatkozni. De komolyra fordítva, 
azt gondolom, hogy az eddigi eredményeim 
és szakmai tapasztalatom kellő bizonyíték 
volt. Évekkel ezelőtt a Magyar Turizmus 
Zrt.-nél gyakornokként kezdtem dolgozni, 
majd marketing-asszisztensként alkalmaz-
tak, s az volt a feladatom, hogy fiatalokat, új 
célközönséget szólítsak meg. A következő 
lépcsőfok a termékmenedzser volt: a bor és 
gasztronómia, a golf, a későbbiekben pedig 
az egészség-turizmus tartozott a feladataim 
közé. Abban az évben az egyik kampányunk 
elnyerte a legsikeresebb marketing-kampány 
díját, az EFFIE-díjat (2007), aminek különle-
gessége, hogy ez volt az első vírus-marketing 
kampány, s nem csupán az állami cégek kö-
zött, hanem egyáltalán, az egész országban az 

A világ leghosszabb grillrácsa
A rendezvény célja az volt, hogy megszervezzenek egy olyan egyedi eseményt, 
amelyen kellemes hangulatban, megfelelő zenei fűszerezéssel, minőségi étel 
kerül terítékre.  A Velence Korzón pedig a csodálatos velencei panoráma kínálta a 
desszertet.
Az Utcabáron elkészült Magyarország hivatalosan is leghosszabb grillrácsa –  
a rekordot regisztrálták is –, amelyen végül 500 kg szenet égettek el, és 
 2 napon keresztül  10 szakács sütögette a finomabbnál finomabb húsokat. Az 
első este Lotfi Begi, a második este Bárány Attila zenélt. A rendezvényen Koszti 
András polgármester is kisütött valami finomat: az általa elkészített ételeket 
a Velencei és Velencei-tó Környéki Nagycsaládosok és Rászoruló Családok 
Klubjának gyermekei fogyasztották el. Összesen a két nap alatt  
250 kg hús fogyott, és a házigazdák legnagyobb örömére Szujó Zoltán  
és Rákóczi Ferenc is lakomázott a helyszínen.

én felügyeltem és irányítottam a projekteket. 
Munkám során mindig az újat, a lehetősége-
ket kerestem. Olyan kampányokat, akciókat 
álmodtam, majd valósítottam meg, amelyek 
egyediek és formabontóak és azt gondolom, 
hogy erre van szüksége a Velencei-tónak is, 
természetesen a hagyományok tiszteletben 
tartása mellett.

VH.: Az Utcabár ötletgazdájaként és szer-
vezőjeként utólag hogyan értékelné a rendez-
vényt?

BM.: Amikor értesültem az Utcabár ren-
dezvényről, azonnal tudtam, hogy valami 
nagyon jó és új dolog készül. Ezért a TDM 
iroda, - teljes csapatával - szakmai partner-
ként a rendezvény mellé állt. Hihetetlenül jó 
volt látni és megélni azt, hogy ugyanígy tett 
a Velencei Önkormányzat, a Velence Resort 
& Spa, a VelenceBike és a Velence Korzó 
is. Mindenki hozzátette, amit tudott. Már a 
szervezés során megvalósult egy igazi „kö-
zösségi sütögetés”, ami a rendezvény egyik fő 
üzenete volt. Remélem ez a siker ösztönző-
leg hat és bízom benne, hogy tagjaink egyre 
több, hasonlóan egyedi és vonzó rendezvényt 
álmodnak meg, amelyek sikeréhez a TDM 
szakmai stábja hozzájárulhat. 

Csengődi Zoltán: Az első gondolat az volt 
az Utcabárral kapcsolatban, hogy valahogyan 
a Velence Korzóra varázsoljuk a budapesti, 
belvárosi pezsgést. Aki ott volt, átélhette a 
rendezvény egyedi hangulatát. Velence és az 

elsők közé tartozott. Ebben az időben belföl-
dön a tematikus kampányévek voltak jellem-
zőek, s én koordináltam a „Vizek éve” kam-
pányt. Szerveztünk háromdimenziós aszfalt-
rajz-kampányt, voltak vízisport-ajánlataink, 
s mindezt gerilla-kampányokkal, erős on-
line-kommunikációval támogattuk meg, erő-
sítettük. Majd  ezután az Opel Dakar Team-
nél öt évet töltöttem el a Dakar-versenyeiről 
ismert Szalay Balázs cégénél, ahol csapatve-
zető voltam. Feladataim közé tartozott a csa-
pat ügyeinek koordinálása, rendezvényszer-
vezés, marketing, emellett pedig két nagy pá-
lyázati projektet zártam le sikeresen. Ebből az 
egyik az Extrém Kalandpark – Balatonfüred. 
Ebben a projektekben a kezdetektől részt vet-
tem, tehát a pályázatírástól kezdve, a pályá-
zatkoordináción keresztül a megvalósításig 
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én életemben is egy új álom vált valóra. Egye-
di, formabontó, figyelemfelkeltő és – a visz-
szajelzések alapján – hihetetlenül szerethető 
rendezvény valósult meg. Az előzetes vára-
kozásaimat túlszárnyaltuk, így biztos vagyok 
abban, hogy jövőre is hosszan grillezhetünk 
Velencén, a második Utcabáron. 

VH.: A Velencei-tavi úszó és vízilabda 
egyesület régóta része Velence sportéletének 
- mesélne magáról?

CsZ.: Négy évvel ezelőtt kezdtem el építe-
ni a Velencei-tónál, Velencén az Egyesületet. 
Vízilabda és úszás oktatással foglalkozom, és 
ma már elmondhatom, hogy tanítványaim 
megállják a helyüket a bajnokságokon is. A 
Velencei-tóra elsősorban azért esett a válasz-
tásom, mert közel van Budapesthez, ráadás-
ként a Velence Resort & Spa azonnal mellém 
állt, mikor szokatlan ötletemmel megkeres-
tem. Örültek, hogy a fürdő a helyiek életével 
ilyen formán is összekapcsolódhat. Majdnem 
minden nap ingázom Budapest és Velen-
ce között, munka után jövök edzést tartani 
és, ha marad pár perc szabad időm, akkor 
mondjuk szervezünk egy klassz rendezvényt. 
Lehet, hogy őrültség, de ez valójában hobbi 
és szerelem.

VH.: Egy turisztikai szakember/rendez-
vényszervező és egy sportoló/edző? Ez vélet-
len?

CsZ.: Hamar felismertem, hogy ezek a te-
vékenységek összefonódnak (sportoló, edző 
és rendezvényszervező) és ez kifejezetten ér-
vényesíthető a Velencei-tónál. Kiváló sport és 
sportturisztikai lehetőségek rejlenek a térség-
ben. Folyamatosan azon gondolkodom, mit 
lehetne még tenni, amivel megmozdítjuk, 
kimozdítjuk az embereket.

BM.: Ez a lényeg. A sokoldalúság és a 

közös élmények. Ez a Velencei-tó egyik leg-
nagyobb vonzereje is, hiszen itt különböző 
egyedi adottságok, értékek találkoznak. És 
ezeket az értékeket kell megmutatnunk, ren-
dezvényekkel kiegészítenünk, hogy ide csá-
bítsuk az embereket.

VH.: Milyen újdonságokkal találkozha-
tunk a közeljövőben a TDM szervezésében?

BM.: Az újdonság lényege, hogy nem árul-
juk el idő előtt az ütőkártyákat. A TDM fő 
küldetése egy központi szerep betöltése mind 
a turisztikai marketing kommunikáció, mind 
pedig a fejlesztések elősegítése érdekében.  
Az Elnökség küldetése, hogy a Velencei-tavat 
kimozdítsuk jelenlegi pozíciójából és meg-

mutassuk olyan oldalait, amelyek még felfe-
dezésre várnak. A munkaszervezetnek az a 
feladata, hogy ennek megvalósításában mun-
kálkodjon. Szeretném elérni, hogy az embe-
rek ugyanazt érezzék, amit én érzek, amikor 
lekanyarodok a Velencei-tó táblánál, hogy 
mennyire csodás ez a hely. Fontos, hogy egy 
szerethető kép alakuljon ki az emberekben a 
Velencei-tóról. Ehhez pedig sok időre, mun-
kára és még sok minden másra van szükség. 
Természetesen figyelemfelkeltő rendezvé-
nyekre is. Az én fejemben az elmúlt három 
hónap alatt egy fontos üzenet fogalmazódott 
meg. Velencét a közösségi élet, a közösségi 
rendezvények helyszíneként kell pozícionál-
ni, kifejezetten erős online kommunikációval 
erősítve. Hiszen a Velencei-tó önmagában is 
hihetetlenül családias, barátságos hely. Ahol 
jó lenni, ahova jó megérkezni és megosztani 
ezt az élményt családdal, barátokkal, kollé-
gákkal, vagy sporttársakkal. Közösségi élet 
és közösségi rendezvények során nem egy 
konkrét turisztikai terméket emelünk ki a 
kommunikációban, ahogy az megszokott, 
hanem egy életérzést, egy hangulatot közvetí-
tünk, különböző marketing eszközök segítsé-
gével. Ebbe a koncepcióba tökéletesen illesz-
kedett az Utcabár üzenete. Gyere, ugorj le ide 
és érezd jól magad. Ismerkedj, barátkozz, ne-
vess és oszd meg ezt az élményt, oszd meg ezt 
a helyet, mert ez a hely, nagyon szerethető! 

Velencei Híradó
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II. TDM partneri találkozó 

A második Velencei-tavi TDM partne-
ri találkozójának helyszínéül a Ben-
ce-hegyi Borkert és Borbarát Klub 

szolgált, ahol a lenyűgöző panoráma mellett 
kiváló borokat is kóstolhattak a résztvevők. 
Mayláth Endre szőlőtermesztő-borász nem-
régiben nyitotta meg Bormúzeumát, amelyet 
Velencén, a Sárgaföldes u. 14.-es szám alatt 
lehet megtekinteni. A múzeális borok kiál-
lítása azért is különleges, mert kiemelkedő 
minőségű, legalább 5 évnél idősebb borokat 
tartalmaz és többek közt készítési módjuk, 
érlelésük, évjáratuk és jellegük miatt is meg-
különböztetésre érdemesek.

Bartók Melinda TDM vezető

kávé • házias reggeli • szendvicsek 

saláták • aszalt gyümölcsös édességek 

friss gyümölcsök és zöldségek helyi termelőktől

házi jellegű, prémium 

Kézmuves termékek
adalékanyag és tartósítószer nélkül

Októbertől 
várjuk kedves vásárlóinkat 

Helyi Termék Boltunkban
és Webáruházunkban:

www.okokozert.hu

cím: 2481 velence
Balatoni út 65. 

[a szakrendelőnél]
tel.: +36 20 542 9542
bolt@8tisztaforras.hu

Balatoni út szárcsa utca

kócsag utca

←szfvár budapest

Hirdetési árak  
2015. március 1-től:

1. méret
oldal/mm

2. belső oldal
bruttó Ft/hó

3. borító belső
bruttó Ft/hó

4. borító 
hátsó

bruttó Ft/hó
1 oldal 

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

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

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

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

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

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

– A hirdetések beérkezésének határideje: minden hónap utolsó napja. 
– A befizetés beérkezésének határideje: minden hónap 10. napja. 
– Az újság megjelenése minden hónap utolsó napjaiban várható.
– Felhívjuk figyelmüket, hogy csak befizetett hirdetések jelennek meg 

Velencei Híradóban!
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Tevékenyen telt a nyár az Önkéntes Tűzoltó Egyesület éle-
tében. Megszokhattuk, hogy tagjaink soha nem pihennek. 
Eredményes időszakon vagyunk túl, ezért gépjárművünk és 

eszközeink folyamatos karbantartására nagy szükségünk volt. Re-
kord mennyiségű káresetet számoltunk fel, hol önállóan, hol pedig 
a hivatásos tűzoltók támogatóiként. A nyár első felében jellemzően 
viharkárokhoz vonult az állomány, sok esetben több nap egymást 
követően voltunk segítségére a tókörnyéki településeknek. Így ala-
kulhatott ki az a hihetetlen káreseti szám, mely jellemzi a nyár ese-
ményeit. 44 alkalommal kezdtük meg a vonulást, ebből mindösz-
szesen 2 alkalommal fordították vissza a velencei fecskendőt. Viha-
rok miatt ebből 21-szer vonultunk fakidőléshez, ág leszakadáshoz. 
Tűzeset 9 alkalommal volt, ebből is látszik, hogy a tűzoltók munkája 
nagy részben áttevődik a műszaki mentések felé. Voltunk továbbá 

baleseteknél és lakossági megkeresések nyomán darázsmentesítést 
is végeztünk. Ezért fordulhatott elő az, hogy a nyári 3 hónapos idő-
szakban megközelítettük a 2014-es teljes évi beavatkozási számot. 
Idén is sikeresen pályáztunk. Régen tervezett felszerelések beszer-
zése valósulhat meg így, amire saját erőből nem lett volna lehetősé-
günk. Az Egyesület munkásságát igyekszünk minél jobban terjeszte-
ni és publikálni. Weboldalunk heteken belül megújul, valamint lehet 
minket követni a Facebook-on is! 

Továbbra is szeretettel várjuk minden önkéntes jelentkezését, aki 
segíteni tud, hogy minél hatékonyabban segíthessünk másokon!

Kovács Ákos
Velence ÖTE elnök

+36 30 6-315-666
www.velenceote.hu

A tűzoltók sosem  
pihennek
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SzÉpkorúak

Bár ritkábban adunk hírt magunk-
ról, a nyár folyamán sokfelé voltunk 
kirándulni, fürödni. Részt vettünk a 
Szent István napi városi ünnepségen 

II. számú  
Nyugdíjas Klub

HÁZIORVOSI RENDELÉS:

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

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

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

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

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

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

FOGÁSZAT:

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

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

GYERMEKORVOSI RENDELÉS: (Balatoni u. 65.)

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

Még egyszer köszönet érte. Köszönet 
illeti   Kovács Ferenc vállalkozót is , 
aki  a Szúnyog-szigetre vitte el hajó-
kázni társaságunkat.

Minden kedves olvasónak és 
nyugdíjas társamnak jó egészséget 
kívánok: 

Kantár Ferencné klubvezető

és Meszlenyi Gyula szatmárnémeti 
püspök (aki Velence szülötte) emlék-
táblájának avatásán is. Itt ragadom 
meg az alkalmat, hogy megköszön-
jem a Velencéért Közalapítvány által 
adott  anyagi  támogatást. Ennek se-
gítségével minden betervezett prog-
ramunkat meg tudjuk valósítani. 
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olvaSni – való
Könyvújdonságok :

V. Kulcsár Ildikó : Kölykök, dilik, 
szerelem

John Grisham : Végzetes hagyaték
Fejős Éva : Úton hozzád
Gerald Durrell : A piknik és egyéb 

kalamajkák
Rakovszky Zsuzsa : Fortepan : versek
Kate Mosse : Fellegvár
Rosanna Ley : Visszatérés Burmába
Agatha Christie : Sors-rejtekajtó
Lányi Zoltán : Szép Ilona: szerelem a 

hatalom árnyékában

Belinda Alexandra : Zafír égbolt
Gérard Depardieu : Ez már csak így 

volt
Széchenyi Kinga : Megbélyegzettek
Gilles Diederichs : Játékos 

koncentráció: 35 figyelemfejlesztő 
játék gyermekeknek

Papp Dóra : Tükörlelkek
Rick Riordan : Neptunus fia
Jeff Kinney : A nagy kiruccanás (Egy 

ropi naplója 9.)
Kassovitz László : Kacor király

A KÖNYVTÁR  
NYITVA TARTÁSA :

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

Országos Könyvtári Napok 
2015. október 6-10.

Az Országos Könyvtári Napok 
keretében egész héten 
ingyenes lesz a beiratkozás 
és az Internetezés, valamint 
késedelmi díj megfizetése 
nélkül hozhatják vissza az olvasók 
a lejárt határidejű könyveket.

Háy János új novellafü-
zérében, a „Hozott lé-
lek”-ben rendkívüli em-
pátiával nyúl a különböző 
emberi sorsokhoz, a küz-
delmeket mesékkel szövi 
át, a szomorú valóságot 
pedig humorral ellenpon-
tozza. Érzékenyen ír olyan 
témákról, mint a szerelem 
és a szerelem elmúlása, az 
elhagyatottság, a veszteség 
és a saját helyzetünkből fa-
kadó düh feldolgozása.

Gabrielle Zevin jó humo-
rérzékkel megírt, varázs-
latos regénye tisztelgés a 
könyvek világa előtt, sze-
relmeslevél arról, miért 
szeretünk olvasni és miért 
zárunk bizonyos embere-
ket a szívünkbe. Nélkülöz-
hetetlen olvasmány azok-
nak, akiknek a könyvek a 
legjobb barátai és azoknak, 
akik hisznek abban, hogy 
„Senki sem különálló szi-
get”.

Az „Egy erdélyi gróf emlé-
kiratai”-ban Bánffy Miklós 
visszaemlékezései, az „Em-
lékeimből” és a „Huszonöt 
év” kaptak helyet. A két 
memoár páratlanul izgal-
mas kortörténeti doku-
mentum, egyben kivételes 
szépirodalmi mű, ami rá-
világít a 20. századi magyar 
történelem viharvert idő-
szakának hétköznapjaira, 
szereplőire. Lebilincselő, 
hiteles és őszinte - ahogy 
azt megszoktuk Bánffynál.

Jeli Viktória, Tasnádi Ist-
ván és Vészits Andrea „A 
por hatalma” című regénye 
a szerzők Időfutár című rá-
diójátékának ötödik, prózai 
szöveggé formált része. Ez a 
több szálon mozgó, szövevé-
nyes történet azoknak a gye-
rekeknek szól, akik a meg-
szokottól eltérő, elgondol-
kodtató könyveket részesítik 
előnyben. Izgalmas fordula-
tai, hiteles történelmi részle-
tei és imádnivaló karakterei 
miatt méltán nevezhetjük az 
elmúlt évek egyik legsikere-
sebb ifjúsági regényének.
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Polgármesteri Hivatal

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

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

Fodor Rita 
06 30/651-6251

Kövesdi Rita 
06 20/330-9435

NYITVATARTÁS 
hétfő, szerda, péntek: 

9.00-13.00 
kedd-csütörtök: 11.00-17.00 

szombat bejelentkezés

Velence, Szabolcsi út 3.

Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.
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2012.évi CLXXXV. számú törvény a hulla-
dékról az alábbiak szerint rendelkezik:

„52. § (1)132 A hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasz-
nálót terhelő díjhátralék és az azzal összefüg-
gésben megállapított késedelmi kamat, vala-
mint a behajtás egyéb költségei adók módjára 
behajtandó köztartozásnak minősülnek.

(2)133 A díjhátralék keletkezését követő 30 
napon belül a közszolgáltató vagy a követe-
lés egyéb jogosultja (a továbbiakban együtt: a 
követelés jogosultja) felhívja az ingatlanhasz-
náló figyelmét a díjfizetési kötelezettségének 
elmulasztására, és felszólítja annak teljesíté-
sére.

(3) A felszólítás eredménytelensége esetén 
a díjhátralék megfizetésének esedékességét 

Lakossági tájékoztató a hulladékszállítás fizetésével  
kapcsolatban!

A településünkön hulladékszállítást végző Szolgáltató tájékoztatása alapján,  
az elmúlt időszakban a lakosság egy része késve fizette be az esedékes 
negyedéves hulladékszállítási díjat. A hulladékszállítás díjának fizetésével 
kapcsolatban a 2012.évi CLXXXV. számú törvény egyértelműen meghatározza  
a lakosság és a közszolgáltató feladatát és kötelezettségét.

követő 45. nap elteltével a követelés jogosult-
ja – a felszólítás megtörténtének igazolása 
mellett – a díjhátralék adók módjára történő 
behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál 
(a továbbiakban: NAV) kezdeményezi.”

A fenti törvényből adódóan a Szolgálta-
tónak nem lehetősége, hanem kötelessége a 
késve fizetés tényéről, az ingatlanhasználókat 
igazolható módon (ajánlott-, tértivevényes 
levél) tájékoztatni, felszólítani. 

Továbbá fontos megjegyezni, hogy az ügy-
fél kötelessége gondoskodni arról, hogy az 
általa feladott összeg határidőre beérkezzen a 
Szolgáltató számlájára.

A fizetési kötelezettség akkor tekinthető 
teljesítettnek, amikor az összeg a Szolgáltató 
számlájára megérkezik, a fizetési határidőre. 

Fontos figyelembe venni, hogy postai befi-
zetések esetén a befizetéstől számított 2-3 
munkanap múlva kerül az összeg jóváírás-
ra a számlakibocsátó számlájára.

A felszólítási folyamat a VHG Nonprofit 
Kft. számára is költségekkel jár (ügykezelés, 
postaköltség), ezért a felmerült költségeket a 
késedelembe esett ingatlan tulajdonosának 
kell viselni, ezt a VHG Nonprofit Kft. másra 
nem tudja áthárítani. 

A 2015-ös évbe a hulladékszállítási díj fi-
zetésének határideje:

– III. negyedév: szeptember 30. 
– IV. negyedév: december 31. 

Amennyiben a fizetési határidőt megelő-
zően a szükséges postai csekk nem érkezett 
meg, vagy elveszett, úgy Ügyfélszolgálatun-
kat szíveskedjenek keresni. 

VHG Nonprofit Kft.

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

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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VELENCEI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET - SZAKRENDELŐI BEOSZTÁS
SZAKRENDELÉS HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

BELGYÓGYÁSZAT

Általános belgyógyászat

DR. ZAKAR GÁBOR 
13:00-16:00  

(NEFROLÓGIA)
DR. SZABÓ PÉTER            

08:00-09:00

DR. NÉMETH ATTILA
8:00-12:00

DR. SZABÓ PÉTER
08:00-09:00

DR. KALMÁR JÓZSEF  
08:00-12:00

Hepatológia 
Gasztroenterológia

DR. GAJDÁN LÁSZLÓ 
16:00-20:00 

(HEPATOLÓGIA)
Endokrinológia,  
anyagcsere és  
diabetológia

DR. NÉMETH CSILLA  
08:00-12:00 

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

VÁNDOR ANITA 
09:00-12:00 

(átmenetileg szünetel)

SEBÉSZET

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

DR JUHÁSZ LAJOS               
14:00-19:00

DR. JASKÓ RÓBERT       
08:30-12:30

Általános sebészet 
Proktológia

DR. JACHYMCZYK 
GYÖRGY          

16:00-20:00
Általános sebészet 
Gyermeksebészet

DR. KERKUSKA LÁSZLÓ
 08:00-12:00

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

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

 

NŐGYÓGYÁSZAT-
TERHESGONDOZÁS

DR. GYURANETZ MIKLÓS 
14.00-19.00  

DR. OROSZ GÁBOR
09:00-13:00                 

DR. NAGY LÁSZLÓ 
13:00-18:00

DR. NAGY LÁSZLÓ 
08:00-13:00 

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT
Csecsemő- és gyermek-
kardiológia

DR. MAYER GIZELLA 
15:30-20:00

Gyermek- 
tüdőgyógyászat

(átmenetileg 
szünetel)

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

               
FÜL-ORR-GÉGE-
GYÓGYÁSZAT

DR. HORVÁTH ZOLTÁN       
15:00-19:00

DR. KERESZTESI MÁRK            
15:00-19:00

DR. KOSZTI CSABA             
8:00-12:00

SZEMÉSZET DR. LÁNG JUDIT 
10:00-16:00

DR. NYIRATI ADRIENN 
11:00-15:00

DR. LÁNG JUDIT
09:00-12:00

BŐRGYÓGYÁSZAT ÉS 
NEMIBETEG ELLÁTÁS

DR HERNÁDI MÁRIA 
 14:00-20:00

DR HERNÁDI MÁRIA 
08:00-16:00

NEUROLÓGIA DR LENCSÉS TAMÁS 
 08:00- 12:00

DR. RÓNAI LÁSZLÓ 
09:00-13:00

ORTOPÉDIA
DR. HORVÁTH  

SZABOLCS 
08:00-14:00

DR. HORVÁTH  
SZABOLCS 
14:00-20:00

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

DR. RÁCZ LAJOS 
15:00-19:00

REUMATOLÓGIA DR. VÉGH DÓRA 
13.00-19:00

DR. VÉGH DÓRA 
08:00-13:00

DR. VÉGH DÓRA 
08:00-13:00

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

DR. SERKI MÁRTA         
15:00-19:00

TÜDŐGYÓGYÁSZAT
DR LUPKOVICS 

GERGELY     
15:00-20:00

DR LUPKOVICS 
GERGELY     

16:00-19:00

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

DR. KIRÁLY ANNA            
08:00-13:00 

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

FIZIOTERÁPIA ÉS GYÓGYTORNA

Gyógytorna KÖRÖMI ANIKÓ 
07:30-12:30

KÖRÖMI ANIKÓ 
12:30-17:30

KÖRÖMI ANIKÓ 
07:30-12:30

KÖRÖMI ANIKÓ 
12:30-17:30

KÖRÖMI ANIKÓ 
07:30-11:30

Fizioterápia
VICZAINÉ BERKEI 

KATALIN 
07:00-15:00

VICZAINÉ BERKEI 
KATALIN 

07:00-13:00

VICZAINÉ BERKEI 
KATALIN 

07:00-13:00

VICZAINÉ BERKEI 
KATALIN 

07:00-13:00

VICZAINÉ BERKEI 
KATALIN 

07:00-13:00

VÉRVÉTEL 06:00-11:00 06:00-11:00 06:00-11:00 06:00-11:00

RÖNTGEN- 
DIAGNOSZTIKA 12:00-18:00 14:00-18:00 09:00-15:00 08:00-12:00

ULTRAHANG DR. TURA TÍMEA 
08:00-17:00

DR. KÖVY KATALIN          
16:00-20:00

Dr. SZÉKELY MIKLÓS         
08:00-13:00

DR TURA TÍMEA  
08:00-14:00

         
MAGÁNRENDELÉSEK

FOGLALKOZÁS-
EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÁS

DR.CZIKAJLÓ GYULA          
14:00-16:00 

DR. VÖCSEY RITA
13:30-15:30

DR. CZIKAJLÓ GYULA
16:00-19:00

DR. VÖCSEY RITA
8:30-10:30

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

NŐGYÓGYÁSZAT Dr. HAGYMÁSY LÁSZLÓ         
16:00-20:00 (szünetel)

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

DR. HORVÁTH ENDRE          
16:00-18:30

FÜL-ORR-GÉGÉSZET
DR. LOMBOS JUDIT 

16:00-19:00 
0620/5994727

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

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

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

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

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

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

kúrában részesült betegek számára is kérhetőek.

Beutaló köteles szakrendelések

Nem beutaló köteles szakrendelések

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

– Gasztroenterológia
–  Ultrahang és  

röntgendiagnosztika
– Hepatológia
– Vérvétel
–  Csecsemő- és gyermek  

kardiológia
– Fejlődésneurológia

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

– Urológia 
– Szemészet
– Pszichiátria 
– Sebészet

A velencei központi háziorvosi ügyeleti szolgálat 
működtetését, a Velencei Központi Önkormányzati Ügyeleti 
Társulás döntése alapján a Velencei Szakorvosi Rendelőintézetet 
működtető Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó 
Közhasznú Nonprofit Kft. végzi Velence, Kápolnásnyék, 
Pázmánd, Pákozd, Sukoró, Vereb és Nadap önkormányzatainak 
támogatásával. 
Az ügyeleti szolgálat hétköznap 17:00-tól másnap reggel  
07:00-ig, munkaszüneti napokon 0:00-24:00 között érhető el.
A Szakorvosi Rendelőintézet vezetése és az Országos Mentőszolgálat 
a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos 
hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség 
biztonságának javítása érdekében együttműködik. A közös 
diszpécserszolgálat és a mentésirányítási rendszer működésével 
a mentőállomás integrációban működik a háziorvosi ügyeleti 
központtal, melynek során folyamatos elérhetőséget biztosít, a 
kórkép súlyossági fokának megfelelően szervezi az ellátást. A 
velencei központi háziorvosi ügyeleti szolgálat, ügyeleti időben 
a lakosság részére a mentőszolgálaton keresztül érhető el, az 
ügyeleti hívószámon. 
A központi háziorvosi ügyelet hívószáma: 22/311-104



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

Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

besemisi@freemail.hu

GEoFÉnY kft.

Laval Bt.
SZŐNYEG ÉS KÁRpiT

tisztítás az Ön otthonában!

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

 
a Velence Korzón

Nyitva tartás:
kedd 10-12, 15-19 óra
szerda 15-19 óra
csüt.,péntek,szombat  9-12, 15-19 óra
vasárnap 14 -18 óra 
Hétfő délutánonként: ,,leendő ovisok klubja” 
2 éves kortól, iskolára felkészítő nagycsopor-
tos ovisoknak.
Kedd 9.00-10.00: Manóta mondóka 8 hótól 3 
éves korig
Csütörtök 9.00-12.00 Baba.mama klub
Szombat délutánonként: Kreatív kézműves 
foglalkozások

Játékkölcsönzés 

Otthon is szeretnél 
játszani kedvenc játékoddal? 
Vidd haza! 

Elérhetőségek: 
20/570-5876 facebook

MÁR 11 ÉVE!
Eladó ingatlanokat  
keresünk-kínálunk
ingyenes kiszállás  

és értékbecslés
ingatlan leadásakor

tÓ-vAriÁsZ  
iNGAtlANKÖZvetítő  

és értéKBeCslő irODA

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

06 30/490-5759

„Tömegkályhák építését, 
cserépkályhák átrakását, 

építését vállalom. 

Zsadányi Tamás 
20 499 3974”

Kertgondozást 
vállalok.

Molnár József
06 30/682-4431
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Kulcsrakész
lakásfelújítás

Épület energia tanúsítvány
Családi házak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése

Gipszkarton falak, álmennyezetek, belsőépítészet

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

 kulcsrakesz99@gmail.com

SZABÓ ZOLTÁN
Festés- mázolás, tapétázás

Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

ANDY KOZMETIKA-FLABÉLOS
Velence, Szabolcsi úti Pavilonsor

Bejelentkezés: 06 20/230-8125

-Sejtrevitalizáló, növényi őssejt arckezelés

-Intenzív hidratáló és ránctalanító hatású

Hyaluronic kezelés

-Anti-ageing fi atalító arckezelés Argán növényi 

őssejtekkel

-Exkluzív arckezelés ..örök fi atalság” proteinekkel

-Feszesítő-gyöngyvarázs arckezelés

-Görögdinnyés nyugtat, hidratáló,

regeneráló arckezelés

-Tisztító arckezelés

Oros Andrea kozmetikus

A természet professzionális ereje!

ANDY KOZMETIKA 
VELENCÉN 

várja minden kedves régi és új vendégét!

a bor-kereskedő
Minőségi palackos és folyó borok közvetlenül 

Villány, Kiskunság, Mátra, Szekszárd, 
Badacsony borászataiból

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

szemben

KARÁCSONYI BOR- ÉS 
PEZSGŐVÁSÁR!

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

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

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

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

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

Sportolók összefogása 

Cipőjavító és 
kulcsmásoló

Véghelyi György
Velence, Fő u.101.

hétfőtől – péntekig: 9.00 – 16.00 óráig
              szombaton: 9.00 -  12.00 óráig
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FEJÉRVÉD 
BIZTONSÁGI 
SZOLGÁLAT
Riasztórendszeres távfelügyelete
Garantált biztonság
- Riasztórendszerek tervezése, kivitelezése
- Riasztók vezetékes és rádiós távfelügyelete
- Fegyveres objektumőrzés, vagyonvédelem
- Kivonuló szolgálat

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

Nem kell féltenie autóját! Műholdkövető 
rendszerünk vigyáz rá!

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

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

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

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

önkormányzat az ajándék elkészítésére. 

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

Hivatal munkatársai felkeresik Önöket és átadják az ajándékcsomagokat. 

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

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

készítette elő Önöknek.
Koszti András
Polgármester

Kedves Nyugdíjas lakosaink!

Fakivágást, kerti munkákat,  
ház körüli teendőket vállalok!

Veszélyes fák kivágását, bozótirtást, 
metszést, fűnyírást, stb. elszállítással.

ingyenes felmérés: 
06 20/373-5472

Csuday istván
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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.

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 

GYÓGYSZERTÁRAK 
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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  

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 30/398-8515 vagy 06/22 474-570 
 06 30 773-0941 (N
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SZABó ZOLTÁN
Festés- mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201
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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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Schwarzkopf 
fodrászat

női   férfi    gyermek

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

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

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
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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 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


