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2 2015. október

Halottak Napja alkalmából
közös megemlékezésre  és

 koszorúzásra várjuk városunk lakóit

2015. november 2-án  
a velencei temetőbe, 

ahol több helyszínt is érintő programunkat megkezdjük.

Megemlékezések:
15.00 órakor 

Némedi-Varga László síremlékénél,

15.45 órakor 
a nadapi úti katonai temető síremlékeinél,

16.00 órakor  
a Hauszmann Kastély parkjában lévő

katonai emlékműnél,

16.15 órakor
a Civilház emléktáblájánál.

Kérjük, tartsanak velünk  a  kegyeleti sétára, 
emlékezzünk közösen  

a harcokban elesett áldozatokra!

Velence Város Önkormányzata

Velence Város Önkormányzata közmeghallgatást tart

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy Velence Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 

2015. november 13-án 17.00 órakor 

közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helyszíne: 

Velence Korzó házasságkötő díszterme

A közmeghallgatás témája: 
Beszámoló a polgármester és a képviselő-testület egyéves munkájáról

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Koszti András polgármester
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Még nem ért véget a hónap, de az 
esős napok száma erősen közelíti 
az októberi napok számát. A rossz 

időjárás miatt határoztunk úgy, hogy a velen-
cei újszülöttek megünneplését elhalasztjuk. 
A Babák Rózsakertje Velence talán legszebb 
parkja, az újszülöttek neveinek emléket állí-
tó pergola pedig méltóképpen mutatja, hogy 
Velence családbarát település. Ez az ünnep-
ség nem lenne ugyanaz, ha az eső miatt fe-
dett helyre szorulna. Tavasszal megtartjuk a 
rendezvényt, és az újszülöttek neve felkerül a 
pergolára.

Október 8-án volt az Idősek Világnapja. 
Ebből az alkalomból minden évben vendégül 
látjuk a velencei időseket. Az újságban külön 
képes beszámoló készült a rendezvényről, 
ezért csak röviden foglalom össze saját élmé-
nyeimet. 350 vendég, nevetés, jókedv, szín-
vonalas programok és tánc. Mészáros János 
Elek műsora alatt egy pisszenés sem hallat-
szott a nézőtérről a színültig telt Walzer Étte-
remben. Köszönöm az étterem dolgozóinak 
munkáját, a nyugdíjasklubok együttműkö-
dését, és az Önkormányzat munkatársainak 
hozzáállását. Igazán jól sikerült este volt!

Velence nem csak természeti kincsekben 
gazdag, hanem példaképekkel is jól állunk! 
Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter 
Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat 
kitüntetést adott át kimagasló szakmai mun-
kája elismeréseként dr. Varga Pálnak, a Vil-
lamosmérnöki és Informatikai Kar Távköz-
lési és Médiainformatikai Tanszék egyetemi 
docensének. Hadd idézzek a kari felterjesztés 
szövegéből: „szakmai életútja példamutató a 
hazai fiatal mérnökök számára. Új, innovatív 
kutatási irányok, eljárások és eszközök kidol-
gozásában nemzetközi tapasztalatait hasz-
nosította, eredményeit a villamosmérnök és 
a mérnök informatikus képzés mindhárom 
szintjén hasznosítva fiatalon iskolát teremtett 
maga körül. Eredményei piaci termékekben 
is hasznosulnak”. Büszkék vagyunk rá, és gra-
tulálunk!

Velence Város Képviselő-testülete dísz-
polgári címet adományozott dr. Pálmai Ot-
tónak, aki egy évvel korábban  megkapta a 
Magyar Érdemkereszt Arany fokozatát Áder 

Kedves Velenceiek!
Rövidülnek a nappalok, csökken a hőmérséklet, rengeteg a csapadék.  
A szép nyár után az ősz a kevésbé szép arcát mutatja. Nem jó ez a borászoknak,  
a gazdáknak, és a Velencei-tóhoz hétvégi kirándulást tervezőknek sem.

János köztársasági elnöktől. Dr. Pálmai Ottó 
évtizedeken át volt Velence országos hírű 
Növényvédelmi Állomásának köztisztelet-
ben álló vezetője,  a díszpolgári cím jó helyre 
került.

Azért a tudomány mellett a sport sem szo-
rul teljesen háttérbe. Lakatos Zsanett dísz-
polgárunk sportsikerei miatt lehetünk büsz-
kék. A maratoni kajak-kenu világbajnokság 
női felnőtt C1 (22,2 km) kategóriájában nyert 
aranyérme fantasztikus teljesítmény. Gratu-
lálunk!

Tervek szerint halad a Velencei-tó part-
fal-rekonstrukciójának előkészítése. Nehezen 
tudom leplezni a lelkesedésemet, hogy ebben 
a ciklusban kerül sor egy ilyen mértékű be-
ruházásra, ami az egész tó hangulatára, kiné-
zetére és hasznosítására döntő hatással lesz. 
A Kormány felismerte a tó jelentőségét, és 
ez nagy mértékben köszönhető lokálpatrióta 
politikusainknak. Mindent meg kell tennünk, 
hogy éljünk a lehetőséggel, ami a Velencei-tó 
előtt fog nyílni a következő években. Ez a be-

ruházás mindenkit érint, így természetesen 
folyamatosan foglalkozni fog vele a Velencei 
Híradó is, amint befejeződnek az előkészítő 
munkálatok, és megindul a kivitelezés.

Két jelentős sportesemény is volt a város-
ban ebben a hónapban. Október elején ven-
dégül láttuk a Vatikáni Gárda futball váloga-
tottját, a székely és a cigány válogatottakkal 
közösen vettek részt egy minitornán. Sajnos, 
az időjárás nem volt kegyes hozzánk, az eső 
miatt nem túl sokan látogattak ki, pedig egy 
sokéves hagyományra visszatekintő tornáról 
van szó. A rendezvény alkalmából, a mérkő-
zések után, este Mága Zoltán tartott koncer-
tet Bicskén. A másik mérkőzés is jelentősnek 
számít, hisz a Magyar Kupában vendégül 
láttuk az Újpest FC-ét. Esős, küzdelmes mér-
kőzésen a félidőben még vezettünk, aztán a 
második félidő elején az Újpest két gyors 
góllal fordított. Nincs szégyenkeznivalónk, 
és ezt a meccsre kilátogató több száz néző is 
megerősítheti.

Az előző számban már jeleztem, hogy 
polgármesteri munkám egyéves évforduló-
ja alkalmából egy évértékelő rendezvényen 
számolok be az eddig eltelt időszak tapasz-
talatiról, és a város jövőbeni lehetőségeiről, 
terveiről. Az esemény november 13-án lesz, a 
Korzó konferenciatermében. Minden érdek-
lődőt szeretettel várok!

Koszti András polgármester

Fotó: N
agy M

áté
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2015. október 23-án délelőtt 
ünneplők gyülekeztek a Hősök 
parkjában. Ünnepelni és méltón 
emlékezni 1956 hőseire. Koszti 
András polgármester köszöntőjét 
követően Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselő ünnepi 
beszédét hallhattuk: 
,,Azt szokták mondani, hogy a 
történelem az emberiség emlékezete. 
Olyan termékeny párbeszéd, 
melynek a múlt személyiségein, a 
múlt történésein keresztül üzenete 
van számunkra, ma élők számára. 
A mai megemlékezésünknek is 
ez a célja. Találkozni az előttünk 
járókkal, és megérteni máig ható 
üzenetüket, merítkezni példaértékű 
cselekedeteikből.” – kezdte 
megemlékezését. 
A dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium 
diákjainak ünnepi műsorát követően 
a hagyományos októberi városi 
kitüntetések átadása következett. 
Dr. Pálmai Ottó Velence Város 
Díszpolgára címben részesült, Torma 
Csabáné védőnő Velence Város 
Díszoklevelét érdemelte ki elhivatott 
munkájáért. A megemlékezést 
az egyházi vezetők áldása, és a 
hagyományos koszorúzás zárta. 
Ezután az ünneplők a Kommunizmus 
Áldozatainak Emlékművénél rövid 
megemlékezéssel  
fejezték be 1956 dicső napjainak  
felidézését. (VH)

1956-ra emlékeztünk

Fotó: N
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VH. (Solymosy József): Szerkesztőtársaim 
nevében is tisztelettel köszöntöm Velence 
újabb díszpolgárát: dr. Pálmai Ottó igazgató 
urat. Megragadom az alkalmat, hogy nem-
csak a Díszpolgári címhez, hanem a 2014. au-
gusztus 30-án, Áder János köztársasági elnök 
úrtól átvett állami kitüntetéshez, az Arany Ér-
demkereszthez is ezúton gratulálhassak. 

Pálmai Ottó: Nagyon köszönöm a Dísz-
polgári címet. Meglepődtem, amikor ebben 
az ügyben a Polgármester Úr fölhívott telefo-
non, és közölte velem. Igyekszem a jövőben is 
megfelelni az ezzel kapcsolatos elvárásoknak.

VH.: Banális a kérdés, de olvasóink várha-
tó kérésének eleget téve arra kérem Igazga-
tó Urat, hogy szóljon néhány szót az eddigi 
életútjáról!

P.O.: 1952-ben születtem, egy Sümeg 
melletti kis faluban laktunk. Szinte „belenőt-
tem” a mezőgazdasági munkákba. 13 éves 
voltam, amikor a legendás Georgikon váro-
sába, Keszthelyre költöztünk. Veszprémben 
elvégeztem a vegyipari technikumot, majd 

DÍSZPOLGÁRUNK: 

dr. PÁLMAI OTTÓ
Keszthelyen az egyetem agrárkémiai szakát. 
A MÉM Növényvédelmi- és Agrokémiai 
Központjában egy évig dolgoztam, ezután 
meghívásra Velencén folytattam munkámat. 
1981-ben sikerült kijutnom Amerikába, 
pontosabban Oregonba, ahol egy gyümölcs-
farmon dolgoztam. Az egyre erősödő honvá-
gyam is közrejátszott, hogy 1982-ben haza-
jöttem. Ekkor, a következő évben neveztek 
ki a megye agrokémiai főmérnökének. 1988-
ban Keszthelyen doktoráltam, disszertációm 
címe: A Talaj mikroelemekkel való ellátottsá-
ga Fejér megyében volt. 2003-ban nyertem el 
Keszthelyen a docensi címet. Több minisz-
teri kitüntetést is kiérdemeltem. Mintegy 70 
szakcikket írtam, számtalan hazai és külföldi 
konferencián vettem részt előadóként. 2014 
végén nyugdíjba kerültem, de azóta is számos 
szakmai szervezetnek vagyok tagja, vezetője, 
és én vagyok a Georgikon Alapítvány elnöke 
is Keszthelyen.

VH.: Igazgató Úr, éppen az Ön egyik előa-
dásából tudom, hogy Földünk szilárd részé-

nek csupán 11%-a termőföld, ez az arány az 
Európai Unióhoz történt csatlakozás előtt 
az összeurópai átlag mintegy 30 % volt, míg 
hazánkban 60 %. Ekkora kinccsel – az Ön 
meglátása szerint – vajon megfelelően, érté-
karányosan bánunk-e ?

P.O.: Nem! Nem bánunk a földdel értéka-
rányosan! Amikor Amerikából hazatértem, 
a Fejér Megyei Agrokémia főmérnökeként, 
a munkatársaim áldozatos munkájával elér-
tük, hogy meglehetősen magas szintű szak-
mai munka folyt a mezőgazdaságban. A 
rendszerváltást követően (nagyon helyesen!) 
a föld nagyrészt visszakerült eredeti, jogos 
tulajdonosához. Jogos, de sok esetben kép-
zetlen tulajdonosokhoz. A dánokat szoktam 
példaként felhozni, ahol négy év, felsőfokú-
nak számítható képzés nélkül a mezőgazda-
ság környékére sem mehet senki.

HV.: Köszönöm, hogy életútja ismerteté-
sével a szakmai hitvallását is megosztotta ve-
lünk. Arra kérem, hogy magánéletéről, csa-
ládjáról, Velence városhoz való viszonyáról, 
esetleges hobbijáról is szóljon néhány szót!

P.O.: 1983-ban házasodtam meg, felesé-
gem székesfehérvári születésű, vendéglátó 
ipari diplomát szerzett, de másoddiplomájá-
ból adódóan EU-s pályázatokkal foglalkozik. 
Egy fiúnk van, Gergely, aki a Corvinus Egye-
temen szerzett közgazdász diplomát. Másfél 
éve feleségével együtt Németországban dol-
gozik. Az általam 2014-ig vezetett megyei 
hatáskörű intézmény az ország legnagyobb 
növény-és talajvédelmi bázisa, ahol több 
mint 70 ember végzi munkáját ma is. Nagy-
részük kiválóan képzett mérnök, akikkel 
öröm volt együtt dolgozni. Sok külföldi ven-
déget fogadtunk, akiknek sikerült bemutatni 
a térség értékeit. Számos nemzetközi kapcso-
latot ápoltunk, így Velence nevét is sikerült 
ismertté tenni. Bár nem itt születtem, de már 
régóta lokálpatriótának érzem magam. Utol-
só kérdésére válaszolva; nagyon szeretem 
a sportot, még néhány évvel ezelőtt magam 
is fociztam. A másik kedvenc időtöltésem a 
kertészkedés, szőlőművelés és borászkodás. 
Nyugdíjba vonulásom óta ezekre sokkal több 
időm maradt.

VH.: Köszönöm, hogy elfoglaltsága mel-
lett szakított rá időt, hogy rendelkezésünkre 
álljon. 

Fotó: N
agy M

áté
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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. november

Juhász Gyula 2015. november 02. 08.00-10.00
Martinovszky József 2015. november 02. 10.00-12.00 
Új Roland  2015. november 02. 10.00-12.00
Szabó Attila 2015. november 06. 08.00-10.00
Fésűs Attila 2015. november 06. 08.00-10.00
Szabó György 2015. november 11. 14.00-15.00 
Dr. Sirák András 2015. november 12. 15.00-16.00
Dr. Sirák Andrásné 2015. november 12. 15.00-16.00

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

Tisztelt Olvasóink!

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.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötött:

2015. augusztus 28-án
Karlovics Ferenc – Kis Ágnes

2015. augusztus 29-én
Nagy Norbert – Kikkel Zsanett

2015. szeptember 4-én
Angyal Zoltán – Forintos Tímea

Pajtók Sándor Csaba – Vizsolyi Júlia

2015. szeptember 5-én
Kamilov Farkhad Bakhtiyarovich – Yaghi Chantal

Kenesei László – Simon Ildikó

2015. szeptember 12-én
Somogyi Attila – Mihócza Magdolna

Tóth Pál László – Görög Gabriella

2015. szeptember 26-án
Hornok Tamás – Thék Adrienn

Ispán Péter – dr. Tenger Enikő Beáta

Gratulálunk!
Egri Andorné, Balogh Erika, Máthay Erzsébet 

anyakönyvvezetők

Tájékoztató a
Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázatról

Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése értelmében Velence Város Önkormányzata 
csatlakozott a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 

A részletes pályázati kiírás megtekinthető a város 
honlapján (www.velence.hu), valamint a Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz 
történő benyújtásának határideje: 2015. november 9., 
amely jogvesztő határidő.

Szelei Andrea
aljegyző
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A LEADER program 2007-ben 450 
millió forint fejlesztési forrás elnye-
résére indult a Velencei-tónál kilenc 

település összefogásával. A jól megfogalma-
zott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiának és 
az Egyesület mögött álló önkormányzatok, 
vállalkozások, civil szervezetek, magánsze-
mélyek, őstermelők együttműködésének kö-
szönhetően ezt sikerült megduplázni, közel 
egymilliárd forint fejlesztési forrást sikerült 
kipályáztatni a térségben a vidékfejlesztési 
támogatások keretében. 

157 nyertes pályázat közös jellemzője, 
hogy valamilyen módon kapcsolódik a térség 
egészét meghatározó nagyobb beruházások-
hoz, szinergiát teremtve a Velencei-tó dina-
mikus fejlődésében.

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú 
Egyesület tagsága nagy lehetőségként értékeli 
az elmúlt évek közös együttműködését, a kö-
zösség erejét, mert hiába egy jó stratégia, ha 
nem állnak mögötte olyan közösségformáló 
emberek, szervezetek, egyének, akik bátran 
vállalják egy ötlet megvalósításának nem-
csak örömét, hanem nehézségeit is. Bármerre 
megyünk a településeken, találkozunk a LE-
ADER forrásból megvalósult fejlesztésekkel, 
büszkék lehetünk, hogy a jó gazda gondos-
ságával szépültek a települések, vállalkozások 
erősödhettek meg, bővülhettek a szolgáltatá-
sok, és a civil szervezetek nagyban hozzájá-
rultak a térség fejlődéséhez.

A közösség ereje

Velencén 35 LEADER nyertes pályázat ka-
pott támogatást, 161  733  402.-Ft összegben 
ebből 21 civil szervezet, 10 vállalkozás, és 4 
önkormányzati fejlesztés valósult meg.

Lehetőséget kaptak a vállalkozók eszköz-
beszerzésre a szolgáltatások minőségi fejlesz-
tése érdekében, gépek, eszközök vásárlásával. 
Különös hangsúlyt kapott a vízi turizmus 
fejlesztése, kenu, sárkányhajó, vizi eszközök 
beszerzésére volt lehetőség a pályázatok ke-
retében. Ifjúsági táborok infrastruktúrájá-
nak fejlesztése is zöld utat kapott, gépek és 
sportszerek beszerzésére, épületfelújítás se-
gíti a minőségi táboroztatást.A Borlovagrend 
megjelenésének fejlesztése, a velencei Borút 
felújítása, népszerűsítése mellett térfigyelő 
rendszer kialakítása, öntöző rendszer, játszó-
tér készült el, és nem utolsó sorban a lerom-
lott állapotú Civilház is megújulhatott.

Összességében a Velencei-tó térségében a 
kilenc településen 157 nyertes pályázat való-
sult meg a 2007-2015 közötti programozási 
időszakban, 64 vállalkozás, 61 civil szervezet, 6 
egyházi, 26 önkormányzati projekt képviseli a 
LEADER összefogást a Velencei-tó térségében.

Most újra tervezhetünk közösen Önökkel, 
javaslataikkal elindíthatnak újabb fontos fej-
lesztéseket, hogy a következő években foly-
tatódjon a Velencei-tó dinamikus fejlődése. 
Velence város lehetőségei kibővültek a most 
induló 2014-2020-as programozási időszak-
ban. Új lehetőség a Vidékfejlesztési Program-
ban, hogy a 10  000 fő alatti lakosságszámú 
települések gazdálkodói, vállalkozásai, ön-
kormányzatai is pályázhatnak a fejlesztési 
forrásokra. Emellett a LEADER források is 
lehetőséget adnak innovatív, együttműködést 
szorgalmazó projektek megvalósítására. Az 
induló mikróvállalkozásoknak kitűnő lehe-
tőség a LEADER, hiszen a pályázatok célja 
az, hogy a vállalkozások megerősödjenek ké-
sőbb, és más uniós források felhasználására is 
jogosultak legyenek. 

A megvalósult fejlesztésekről, a Helyi 
Fejlesztési Stratégiáról, a 2014-2020-as pro-
jektötlet gyűjtésről bővebben tájékozódhat. 
www.velenceitoleader.eu honlapon. 

Találkozókat szervezünk, Fórumokat tar-
tunk, annak érdekében, hogy tájékoztatást 
tudjunk adni a legfrissebb információkról, 
hiszen még az idei évben több pályázati felhí-
vás megjelenik. Szeretnénk ha a települések, 
a vállalkozók és a civil szerveztek minél több 
forráshoz juthatnának, hogy az elindított fej-
lődés ne torpanjon meg.

A találkozókról, a fórumok időpontjairól 
honlapunkon friss információkat kaphatnak, 
várjuk javaslataikat, véleményüket, alakítsuk 
közösen a jövőnket!

Stadler Klára irodavezető
Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú 
Egyesület
2481 Velence, Balatoni út 65.
www. velenceitoleader.eu
www.hellovelence.hu 

VelenceBIke

Civilház
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Hol zsarnokság van, 
ott zsarnokság van 
nemcsak a puskacsőben, 
nemcsak a börtönökben, 
 
nemcsak a vallató szobákban, 
nemcsak az éjszakában 
kiáltó őr szavában, 
ott zsarnokság van 
 
nemcsak a füst-sötéten 
lobogó vádbeszédben, 
beismerésben, 
rabok fal-morse-jében, 
 
nemcsak a bíró hűvös 
ítéletében: bűnös! 
ott zsarnokság van 
nemcsak a katonásan 
 
pattogtatott „vigyázz!”-ban, 
„tűz!”-ben, a dobolásban, 
s abban, ahogy a hullát 
gödörbe húzzák, 
 
nemcsak a titkon 
félignyílt ajtón 
ijedten 
besuttogott hírekben, 
 

Írói nagyságára vonatkozó 
jelzőket nem kell keresnem; 

háromszor kapott  
Kossuth-díjat. 

l902. november 2-án, Halottak Napján szü-
letett. Mint elmondja, születési dátuma is 
oka lehet annak, hogy gondolatai mélyéről 
gyakran feltör a lét és nem lét kérdése. 81 évet 
kapott a Teremtőtől, 1983. áprilisban távozott 
a földi életből.

Uradalmi pusztaközpontban született, kö-
zel Sárszentlőrinchez. Apja uradalmi kovács, 
a munkájának, a hétköznapoknak élt. Apai 
nagyapja és annak felmenői valamennyien 
pásztoremberek voltak. Édesanyja uradalmi 
bognármester leánya, nyitottan a világra, 
érdeklődéssel a művészetek felé. Illyés művé-
szetében ez a kettősség utolérhető. Tanulmá-
nyait tanyasi iskolában kezdi, majd Simon-
tornya, Dombóvár, Bonyhád következik. 

Szülei 1916-ban elválnak, édesanyjával 
Pestre költözik, gimnáziumba, majd felsőfo-
kú kereskedelmi iskolába iratkozik. Galilei 
Körbe jár, aktív tagja lesz a „Vörös Segély” 
akciónak, amely a bebörtönzött – főleg kom-
munista – személyek családjának a fennma-
radását segíti.

1921-ben magyar-francia szakos egyetemi 
hallgató lesz, de még ugyanez évben emigrál-
nia kell. Bécs–Berlin–Luxemburg után Párizs 
következik, ahol 1922-től négy évre le is te-
lepszik. Fizikai munkásként tartja fenn ma-
gát, nyelvtudását olyannyira tökélyesíti, hogy 
francia irodalmi lapokban francia nyelvű 
versei jelennek meg.

1926-ban egy amnesztia folytán hazajö-
het. Bekapcsolódik az irodalmi életbe, annak 
hamarosan az élére tör. Legmaradandóbb 
barátságot a Népi Írók csoportjával köt. Iro-
dalmi sikereit mi sem jelzi jobban, minthogy 
1931 és ’36 között négy Baumgartner-díjat 
kap. Egy sikertelen, másfél évig tartó házas-
ság után örök élettársra talál Kozmutza Flóra 
költőnő személyében.

1945 után az Ideiglenes Nemzetgyűlés tag-
ja, majd a Nemzeti Paraszt Párt színeiben or-
szággyűlési képviselő. 1948-ban megcsömör-
lik, felismerve a rendszer tarthatatlanságát, 
visszavonul tihanyi nyaralójába. 1949-ben 

Illyés Gyula
megfosztják az 1944-ben nyert akadémiai 
tagságától.

Számtalan regénye és verseskötete jelent 
meg, ezek a velencei Városi Könyvtárban 
nagyrészt megtalálhatók, olvashatók. (A 
puszták népe, Petőfi Sándor, Beatrice apród-
jai, és nagyszámú egyéb regény, valamint ver-
seskötetek, mesekönyvek…)

1950-ben írja meg az Egy mondat a zsar-
nokságról c. költeményét, de csak az ‘56-
os Forradalmunk győzelme után kerülhet 
nyilvánosság elé. A teljes vers 50 versszak-
ból áll, egy részletet itt közlünk. Neves mű-

Illyés Gyula

EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL
(részlet)

a száj elé hulltan 
pisszt jelző ujjban, 
ott zsarnokság van 
nemcsak a rács-szilárdan 
 
fölrakott arcvonásban 
s e rácsban már szótlan 
vergődő jajsikolyban, 
a csöndet 
 
növelő néma könnyek 
zuhatagában, 
kimeredt szembogárban, 
 
ott zsarnokság van 
nemcsak a talpraálltan 
harsogott éljenekben, 
hurrákban, énekekben, 
 
hol zsarnokság van, 
ott zsarnokság van 
nemcsak az ernyedetlen 
tapsoló tenyerekben, 
 
kürtben, az operában, 
épp oly hazug-harsányan 
zengő szoborkövekben, 
színekben, képteremben, 
...

fordítók nyolc idegen nyelvre lefordítják, 
hamarosan az egész világon ismertté válik, 
a szétszóródott magyarság lelki eledelévé 
magasztosul.

  Solymosy József
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„nagyon nehéz igazságos sorrendet felállítani...”

Képviselőnk: Juhász Gyula
VH. (Solymosy József): Szerkesztőtársaim nevében is tisztelettel kö-
szöntöm Juhász Gyula képviselő urat, az Önkormányzat Szociális Bi-
zottságának elnökét. Szeretettel, barátsággal köszöntöm Juhász Gyulát, 
a közszolgálat mindig, mindenki megsegítésére kész megtestesítőjét.

Juhász Gyula: Köszönöm az üdvözlést, de meg kell jegyeznem, én 
nem tennék különbséget a két fogalom között. Képviselői munkámat 
ugyanazon elvek diktálják, mint a magánéleti tevékenységemet, illetve 
a köztevékenységemet.

VH.: Mintegy harminc éve ismerhetlek. Nem is számít igazi velence-
inek, aki a nevedet nem ismeri. Mindenkor – hol ezt, hol azt – de amit 
tettél, azt a közösségért tetted. Fel tudod sorolni az egyes állomásokat, 
hogy mikor, milyen minőségben dolgoztál a város lakóinak érdekében?

J.Gy.: Valóban, nehéz lenne mindent felsorolni, igyekszem dióhéj-
ban megválaszolni a kérdésedet. Tehát: katonaság után az ÁFÉSZ-nél 
dolgoztam. Emberek sokaságával tartottam kapcsolatot. Ugyancsak a 
hetvenes évektől kezdve vagyok a velencei Református Egyházközség 
presbitere, majd világi elnöke. Innentől kezdve a lakóssággal mind 
szorosabbá vált a kapcsolatom. A harmadik ciklusban vagyok képvi-
selő, jelenleg a Szociális Bizottság elnöke. Említésre méltó még, hogy 
sikeresen be tudtam segíteni a „Magyarország legszebb konyhakertje” 
mozgalomba; több velencei családot sikerült a programhoz csatlakoz-
tatnom. A helyi munkahelyteremtéshez, illetve annak kiterjesztéséhez 
a Szociális Szövetkezet megalapításában is sikeresen közreműködtem. 
Hiszem, hogy ez utóbbi, a szűkebb pátriánkban is segíti vidékünk 
megtartó képességét. 

VH.: Az egyik előző interjú készítésénél bajban voltam. Fésűs Attila 
képviselő úrnak – az újságírói etika jegyében, valamint az önkormány-
zat szabályait ismerve – nem illett olyan kérdéseket feltenni, amelyek 
városunkra nézve sorsdöntőek, de amelyek a Pénzügyi és Településfej-
lesztési Bizottság zárt ülésének a tárgyát képezhették. Esetedben ez – 
hála Istennek – nem áll fenn, hiszen döntéseitek minden esetben segítő 
jellegűek, és az érintettek rövid időn belül értesülnek ezekről. Idősek, 
kis nyugdíjasok, munkanélküliek, sok gyermekes családok problémái, 
gyógyszertámogatás, lakhatási, temetési támogatás, és ezeken kívül is 
több támogatási rendszer. És akkor még nem szóltam a téli tüzelőellá-
tásba való besegítésetekről, a szociális étkeztetésről… 

J.Gy.: Amit felsoroltál, az mind egy-egy külön probléma, egyúttal 
az érintett személy, vagy család legfőbb problémája. Itt úgy kell dönte-
nünk, hogy a döntésünk a legrászorultabbakat érintse a legpozitívab-
ban. Nehéz, nagyon nehéz igazságos sorrendet felállítani. Mi termé-
szetesen mindenkin segítenénk, de a rendelkezésünkre álló pénzügyi 
keretek, források bizony határt szabnak. Meg kell említenem, hogy a 
szociális háló kiterjesztésében a Humán Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat hathatós segítséget nyújt.

VH.: Az összes kapcsolódó papírmunkát is Ti végzitek?
J.Gy.: Nem, már előkészített kérelmeket kapunk. A mi feladatunk a 

mérlegelés, a helyes döntés, a felelős döntés meghozatala. Komoly, sok-
rétű munka hárul a Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó munkatársára, 
és általában a Hivatal dolgozóira. Természetesen képviselőként a köz-
meghallgatásokon, illetve személyes találkozásokon, fogadóórákon szá-
mos más jellegű lakossági problémával, javaslattal is találkozom.

VH.: Hallottam, hogy a BURSA HUNGARICA programban is 
szerepetek van. Lapunkban olvasható is felhívás ezzel kapcsolatosan. 
Itt tulajdonképpen miről van szó? A „bursa” szó latin – anatómiában 
használatos – szó; tömlőt, illetve tarisznyát jelent. Ez egy tarisznyába 
tett díj, vagy támogatás, vagy valami hasonló? 

J.Gy.: Pontosan fogalmazva: egy támogatás, a szociálisan rászoruló 
fiatalok közép- és felsőfokú tanulmányait támogatjuk, illetve erre te-
szünk, indokolt esetekben, javaslatot.

VH.: Nyilván az én hibám, hogy már az interjú elején a közepébe 
csaptunk, ezért rendhagyó módon most kérlek meg, hogy szólj né-
hány szót magadról, családodról, életutadról!

J.Gy.: Tősgyökeres velencei vagyok, nagyszüleim, szüleim is velen-
ceiek. 1949-ben születtem, általános iskoláimat Velencén, középisko-
láimat Székesfehérvárott végeztem, az ottani József Attila gimnázi-
umban érettségiztem. Szolnokon teljesítettem sorkatonai szolgálatot. 
1973-tól 20 éven át a Velencei-tó Környéki ÁFÉSZ-nél területi ügyve-
zetőként dolgoztam, ebben az időben szereztem meg a felsőfokú ke-
reskedelmi végzettséget is. Ezt követően a PHARMAVIT Gyógyszer-
gyárnál területi képviselő voltam tíz évig. Jelenleg a családi birtokon 
szőlő- és gyümölcstermesztéssel foglalkozom. 

VH.: Családod?
J.Gy.: l974-ben nősültem, gyermekeim a 34 éves Judit és a 33 éves 

András. Mindketten családot alapítottak már, egy 13 éves fiúunokám 
van, őt Júliusznak hívják.

VH:: Hobbid?
J.Gy.: Erre a kérdésedre röviden válaszolok: lenne, a horgászat! 

A Velencei Horgászegyesület alapító tagja voltam. Napjainkban már 
nem horgászom, nincsen rá időm. Ha egyéb közügyek nem szólíta-
nak, akkor a gyümölcsösünkben töltöm a szabadidőmet, itt a mun-
kám egyben a hobbim is. 

VH.: Köszönöm, hogy lapunk rendelkezésére álltál, további ered-
ményes munkát kívánok. 

Fotó: N
agy M

áté



10 2015. október

VH. (Mátay Balázs): Napjaink legjelentősebb 
beruházása az újabb, Velencét érintő kerék-
párút kivitelezési munkálata. Mi az, amit 
erről tudni kell a már közölt alapinformáci-
ókon kívül? Milyen jellegű munkálatok foly-
nak most, és mikorra várható a befejezésük?

Vandlik Csaba: A Velencei-tó és Térsége, 
Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács, 
mint építtető által a Bokút-Terv Kft. tervei 
alapján, az Útéppark Útépítő és Mélyépítő 
Kft. kivitelezésében készül a Velence-Kápol-
násnyék közötti kerékpárút. Ezen kerékpárút 
alapvetően két szakaszból áll, amelynek a 2A 
jelű szakasza érinti Velence városát, a Hajóál-
lomás és a Kápolnásnyék, Vörösmarty ház 
közötti nyomvonalon.

A Velence, Széchenyi utca és a Kápolnás-
nyék, Gárdonyi Géza utca közötti, beavatko-
zással érintett szakasz 737 méter, ebből Ve-
lence Város közigazgatási területén belül 237 
méteres szakaszon készül egy új, elválasztott 
gyalog- és kerékpárút, egészen a Tópart utcai 
meglévő egyesített gyalog- és kerékpárúthoz. 
A gyalogos felület térkő, míg a kerékpáros fe-
lület aszfaltburkolattal készül. A Tópart utcán 
az érintett szakaszon meglévő, jelenleg 4,50 
méter széles gyalogátkelőhely 3 méter szé-
lességben kerül visszaszabályozásra, ezáltal a 
kerékpáros forgalom átvezethető a küszöbön 
2 méter szélességben.

Az új kerékpárút a Kápolnásnyék helység-
névtábla előtt kerül visszavezetésre a főútra, 

Városüzemeltetés – 
karbantartás, felújítás, kivitelezés
Nem csak a látványosabb, kiemeltebb beruházások, hanem a folyamatosan zajló 
kisebb-nagyobb karbantartási, felújítási, állagmegóvási munkálatok is nagyon 
fontosak egy település fejlődése, élhetősége szempontjából. Velencén ezekben a 
hetekben akad példa mindre a felsoroltak közül. Az alábbiakban a Polgármesteri 
Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztályának vezetője, Vandlik Csaba 
szakértő segítségével adunk tájékoztatást az aktuális, illetve a közelmúltban 
elvégzett munkafolyamatokról.

V. Cs.: Az érintett szakasz csekély mértékű 
felmarását az indokolta, hogy az útburkolat 
oldalesése nem volt megfelelő, a kivitelezés 
során az új burkolat oldalesése a főpálya felé 
2,5%-os lesz, stabilizált útpadka kialakításá-
val már megfelelve az előírásoknak. A for-
galmi rendet a megfelelő burkolati jelek, va-
lamint a terv szerinti közlekedési jelzőtáblák 
fogják egyértelműen jelölni. Kérem, hogy az 
építkezés ideje alatt fokozottan ügyeljenek a 
közlekedésbiztonságra, és tartsák be a táblá-
val jelölt ideiglenes sebességkorlátozást.

VH.: A közlekedésbiztonság fokozása ér-
dekében végeztek, sőt, végeznek most is fon-
tos munkálatokat Velencén. Ezekről mit lehet 
tudni?

V. Cs.: A Tópart utca és a Viola utca sarok-
részén lévő orvosi rendelő mellett  a Viola utca 
folytatása szinte „derékszögben” kanyarodik 
tovább, ennél fogva teljesen beláthatatlan volt, 
ami eddig számtalan esetben eredményezett 
baleset közeli helyzetet. A közúti közlekedés 
biztonságának javítása érdekében a baleset-
veszélyes sarokrészre kihelyezésre került egy 
60 cm átmérőjű kerek forgalmi tükör, amely 
jelentősen elősegíti a kanyarodó utca forgalmi 
helyzetben szükséges beláthatóságát.

Szintén a gyalogos közlekedés biztonsá-
gához tartozó javítási munkák elvégzésére 
kerül sor a velencei vasúti gyalogos aluljáró 
lépcsőinek helyreállítása során. A lépcsőla-
pok - rongálás miatt - olyan mértékű károso-
dást szenvedtek, hogy azok a gyalogos közle-
kedés során balesetveszélyt jelentenek. Ezen 
lépcsőlapok gyártása jelenleg folyamatban 
van, a gyártás elkészültét követően a lapok 
cseréjének kivitelezési munkáit Velence Vá-
ros Önkormányzata a közfoglalkoztatásban 
résztvevők bevonásával elvégzi.

VH.: A helyi intézmények tekintetében is 
végeztek különböző felújítási munkálatokat 

ahol a közút két oldalán 1,25 méter széles sáv-
ban megy tovább a kerékpárút Kápolnásnyékre.

A kivitelezés munkaterületének műszaki 
átadás-átvétele 2015. szeptember 28-án meg-
történt, azóta a kivitelező az ütemtervnek 
megfelelően folyamatosan dolgozik, a kivite-
lezés ez év december végére fejeződik be.

VH.: A Széchenyi utcában az aszfaltbur-
kolat felső rétegét láthatóan felmarták a mun-
kafolyamat során. Erre miért volt szükség? 
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az elmúlt időszakban, mint ahogy lesznek a 
közeljövőben megvalósuló, hasonló munkák 
is. Melyek ezek?

V. Cs.: A Velencei Meseliget Óvoda két 
épületében - a Fő u. 79. számú és a Szt. Erzsé-
bet tér 1. számú telken fennálló óvodaépület-
ben részleges belső festés kivitelezési munkák 
elvégzésére került sor, még a szeptemberi 
óvodakezdési időszakot megelőzően, annak 
érdekében, hogy az óvodai ellátásban részt-
vevő gyermekek számára minél szebb belső 
környezetet tudjon biztosítani mind Velen-
ce Város Önkormányzata, mind a Meseliget 
Óvoda vezetése. A kivitelező vállalkozó gyors 
és pontos munkavégzésének köszönhetően a 
szeptemberi kezdésre a csoportszobák és a 
közlekedő helyiségek falfelületei új festést 
kaptak, a használatból eredő felületi sérülé-
sek, apróbb hibák mind kijavításra kerültek.

Szintén vállalkozási szerződés keretén 
belül készült el a velencefürdői szabadstran-
don, a Cserje utcában lévő épület tetőzetének 
fedése és héjalás cseréje összesen 133 m2 fe-
lületen. A kivitelezés során az épület tetőzete 
új, bordó színű cserepes lemez fedést kapott, 
a szegélyezés lambéria burkolattal került fel-
újításra, és az ereszcsatornák is megújultak.

A Zöldliget Általános Iskola Zöld iskolaré-
szében összesen hat tanterem műpadló bur-
kolatának felújítását még a nyári időszakban 
hagyta jóvá Velence Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete. A jóváhagyott be-
ruházási munkák elvégzésére sajnos a nyári 
szünetben nem kerülhetett sor, az iskolai téli 
szünet időszakában végzik majd el ezt, tekin-
tettel arra, hogy a sajátos, magas kopásállósá-
gi minőségű burkolat beszerzése a gyártói ol-
dalról akadályokba ütközött. Időközben a ki-
vitelezési munkálatokat végző cég a burkolat 
anyagát beszerezte, de működő intézményről 
lévén szó, a kivitelezés elvégzésére már csak a 
téli szünetben kerülhet sor.

A temető területén belül lévő ravatalozó 
épület tetőzetének bitumenes zsindely fedése 
az elmúlt évek alatt láthatóan folyamatosan 
vált le az alátét szerkezetről. Azon kívül, hogy 
jelen helyzetben ez esztétikailag sem elfogad-
ható, komoly gondokat okozhat a csapadékos 

időszakban a beázások tekintetében. Eddig 
ugyan ilyen beázásra szerencsére még nem 
volt példa, az Önkormányzat már felméret-
te a tetőfelület héjalás cseréjének műszaki 
megoldását, illetve az ehhez kapcsolódó kivi-
telezési költségek kimutatását, ennek ismere-
tében lesz lehetőség arra, hogy a ravatalozó 
épület tetőfedésének helyreállítása megtör-
ténhessen.

VH.: A város zöldterületei is láthatóan 
adnak folyamatosan munkát a szakemberek-
nek. Sok fát vágtak ki például az elmúlt he-
tekben. Mi indokolta ezt?

V. Cs.: Az önkormányzat a közterületen 
lévő fák, fás szárú növények karbantartását, 
ápolását, szükség szerinti gallyazását, végső 
esetben a fa kivágását folyamatosan elvégzi. 
Ezen munkák keretén belül került sor szep-
temberben a Tópart utcában a Könyvtár kö-
rüli parkterületen a buszmegálló körül 11 db 
elszáradt, korhadt fa kivágására, tekintettel 
arra, hogy ezen fák a közúti közlekedés, a 
közterületi gyalogos járda és a buszmegál-
ló biztonságos használatát veszélyeztették. 
Ugyanezen parkterületen a Könyvtár épület 
és a futballpálya körül további fakivágási és 
gallyazási, faápolási munkák elvégzésére is 
sor került.

Természetesen ezen faápolási, szükség sze-
rinti fakivágási munkák ezt követően is folya-
matosan elvégzésre kerülnek, különös tekin-
tettel azon közterületeken lévő fák esetében, 
amelyek a közúti közlekedés biztonságát, a 
gyalogos közlekedést, valamint az épületek 
állagát veszélyeztetik. Fontos azonban fel-
hívni a figyelmet arra, hogy az önkormány-
zatnak a közterületeken lévő fákkal kapcso-

latban van intézkedéstételi kötelezettsége, a 
magántulajdonban lévő telkeken, területeken 
belüli fakivágás az ingatlan tulajdonosainak 
kötelezettsége, az ezzel kapcsolatos munkák 
elvégzése a tulajdonosok feladata!

VH.: Mindenszentek közeledtével a te-
mető területének rendbetétele is fókuszba 
került. Milyen munkákat végeztek, illetve 
végeznek itt el?

V. Cs.: A temető területén belüli zöldfe-
lület nagy részének karbantartási munkáit 
az INRI Bt., illetve maga a két egyház végzi, 
azonban a sírok közötti zöldfelületi részek 
több helyen karbantartásra szorulnak, ezeket 
a hozzátartozók nem minden esetben tudják 
megfelelően gondozni. Az önkormányzat 
a közfoglalkoztatottak bevonásával még a 
Mindenszentek ünnepe előtt a sírok közötti 
területeken, és ahol ezen kívül még szüksé-
ges, a füvet lenyírja, a területet rendbe teszi, 
gondozza. Ennek keretén belül a kaputól a 
temetőn belüli kútig tartó murvával felszórt 
járda burkolatát felújította, közel 5 m3 murva 
felhasználásával szebbé és biztonságosabbá 
tette. A kút köré lerakott, összetört járdala-
pok felszedésre és elszállításra kerültek, és 
helyére járdalapokból egy új térburkolat ke-
rült kialakításra, amely a kút biztonságosabb 
megközelítését és a vízkivételi körülmények 
megkönnyítését eredményezte.

VH.: Velencefürdőn új hulladékgyűjtő 
edényeket, kukákat és közlekedési táblákat he-
lyeznek ki. Ez tervezett, időszakonként szük-
séges munkafolyamat, vagy más okai vannak?

V.Cs.: Velencefürdő területén az elmúlt 
időszakban több helyen is jelentős számban 
kerültek megrongálásra, illetve eltávolítás-
ra a kihelyezett, rögzített tartószerkezetre 
felszerelt hulladékgyűjtő kukák. Ezek pót-
lására hamarosan sor kerül, 20 db új kuka 
megrendelése megtörtént, azok legyártását 
követően a kihelyezések és pótlások folya-
matosan kerülnek elvégzésre. Ugyanez a 
helyzet a közlekedési táblákkal kapcsolat-
ban is, a forgalomtechnikai jelzőtáblák több 
helyről eltűntek, hiányoznak, ennek pótlá-
sáról az Önkormányzat folyamatosan gon-
doskodik.
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VH. (Mátay Balázs): Kapitány úr! Az első kérdés adja magát, hiszen 
a közelmúltban köszöntünk el a nyári időszaktól, a strandszezontól, 
amely a rendőrség tekintetében is főszezonnak számít. Milyen volt a 
legfőbb rendvédelmi szerv szemszögéből nézve 2015 nyara?

Dr. Sági János: Az idei nyár közbiztonsági szempontból összessé-
gében kiegyensúlyozottnak minősíthető. Az itt élők vagy ide látogatók 
szubjektív közbiztonság érzetét jelentősen negatív irányba befolyásoló 
bűncselekmény nem történt. A tó térségében mintegy 5 %-kal keve-
sebb bűncselekményt regisztráltunk, mint 2014  nyarán. Bár a lopá-
sok száma kismértékben emelkedett – ami egy strandlopás sorozat-
nak köszönhető – , a betöréses lopások száma jelentősen csökkent. A 
strandlopás elkövetőjével, egy 37 éves kápolnásnyéki férfivel szemben 
büntetőeljárást folytatunk. Stagnált a garázdaságok, a zseblopások és 
gépkocsi feltörések száma, a testi sértések száma csökkent, a gépko-
csi lopások száma a tavalyi 2-ről idén 4-re emelkedett. Ez utóbbiban 
az elkövetőket szintén kézre kerítette a rendőrség. Ezek a számadatok 
jelentős eredményként könyvelhetőek el, hiszen 2015 nyarán markán-
san nőtt a tó térségének idegenforgalma. Elég például a Velencén meg-
rendezésre került EFOTT-ra gondolni.

VH.: A Velencei-tó sok örömet okoz a strandolóknak, a horgá-
szoknak, a hajósoknak és a vízi sportokat kedvelőknek. Ugyanakkor 
nagyon nagy figyelmet követel a rendőrség részéről nem csak a parton 
a bűnüldözés területén, hanem vízirendészeti szempontból a tóban is. 
Kifejezetten a vízfelület mennyi munkát adott az idei főszezonban a 
gárdonyi kapitányság illetékes munkatársainak?

Dr. Sági János: A feladataink nem csökkentek ezen a téren. Idén 
nyáron 78 személyt mentettek ki a tóból a vízi körzeti megbízottak 
(tavaly 47-et). Számunkra a legfontosabb, hogy nem történt vízbe 
fulladás, vagy személyi sérüléssel járó vízi baleset, tehát elmondható, 
hogy ebben a tekintetben kifejezetten eredményesen végeztük a mun-
kánkat. 

VH.: Ahogy a fenti bevezetőben is utaltunk rá, egy kiemelt üdü-
lőövezet, mint a Velencei-tó, mindig bőségesen  ad feladatot a rendőr-
ségnek, és nem csak nyáron. Mekkora a különbség a főszezon és az év 
további időszakai között az elvégzendő feladatokat, a bűnüldözést és a 
prevenciós, illetve felvilágosító tevékenységet tekintve?

Dr. Sági János: A főszezon és az őszi-téli időszak közötti különbség 
továbbra is megfigyelhető, azonban ez utóbbi az őrizetlenül hagyott 
lakóingatlanok, hétvégi házak vonatkozásában ró fokozott felada-
tot ránk. Nyáron a strandlopás, a gépkocsi feltörés, a tavaszi és nyári 
időszakban a besurranások, télen jellemzően a hétvégi ház, nyaraló 
feltörések jelentenek kihívást számunkra. A bűnmegelőzés vonatko-

Interjú a kapitánnyal
A közbiztonság napjaink egyik legfontosabb témaköre, 
kiváltképp egy olyan kiemelt turisztikai célpont 
esetében, mint a Velencei-tó. A jövőben rendszeresen 
találkozhatnak lapunkban Velence közbiztonságához 
kapcsolódó információkkal a helyi rendőrség és a 
polgárőrség munkatársainak jóvoltából. Témaindítóként 
a tó és környéke tekintetében illetékes Gárdonyi 
Rendőrkapitányság vezetőjével, dr. Sági János r. ezredessel 
készítettünk interjút.

zásában szintén ennek megfelelően hangsúly eltolódásra van szükség, 
mert jellemzően más a sértetti kör is. Példaként említeném, nyáron a 
strandokon hangosbemondón is felhívjuk a fürdőzők figyelmét arra, 
hogy értékeiket ne hagyják őrizetlenül a vízparton. 

VH.: A gárdonyi rendőrkapitányság illetékességi területén belül 
kifejezetten Velence városa milyen szerepet tölt be az Önök munkájá-
ban? Az átlaghoz képest itt több, vagy kevesebb a rendőri intézkedést 
kiváltó esetek száma?

Dr. Sági János: Velence, lévén a Gárdonyi Rendőrkapitányság il-
letékességi területén elhelyezkedő 4 város egyike, e jogán és frekven-
tált elhelyezkedése miatt is kiemelt jelentőségű számunkra, amelyet a 
Korzó megnövekedett látogatottsága tovább fokozott. Velence város 
közbiztonsága évek óta kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes, 
semmivel nem ad több munkát rendőrszakmai szempontból társaitól. 

VH.: Nyilván nagyon sok múlik az Önök tevékenységének szín-
vonalát, eredményességét illetően a megfelelő feltételek biztosításán. 
Mennyire áll jól a Gárdonyi Rendőrkapitányság a technikai, műszaki 
ellátottságát tekintve? A folyamatos és eredményes tevékenység ellátá-
sához rendelkezésre áll-e a kellő eszközállomány, valamint a legfonto-
sabb: a létszámában is megfelelő személyi állomány?

Dr. Sági János: A technikai és műszaki ellátottságunk megfelelő 
szintű, alkalmas a hatékony feladatellátásra. Gépjárműveink, elekt-
ronikai, technikai eszközeink amortizációs cseréjéről folyamatosan 
intézkedünk. Itt utalnék arra, hogy tavasszal négy új szolgálat gép-
kocsival gyarapodott jármű állományunk. Létszámhelyzetünk vonat-
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kozásában sajnos betöltetlen helyekről is be tudok számolni, emiatt 
úgy gondolom, hogy új munkatársak szolgálatba állítása továbbra is 
kiemelt feladatunk. Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy nagyobb 
rendőri jelenlétet igénylő feladat esetén átcsoportosítással eddig is ga-
rantáltuk, és ezután is garantálni fogjuk a megfelelő rend őri létszámot. 
Ha kívánságokat is meg szeretnék fogalmazni, úgy a Gárdonyi Ren-
dőrkapitányság új épületének felépítését, továbbá egy a jelenleginél 
modernebb új szolgálati kisgéphajó beszerzését említeném meg.

VH.: A nyárról és a főszezonon kívüli időszak tevékenységéről 

részben már tájékoztatott ezredes úr a fentiekben, ám egy picit még 
térjünk vissza az ősztől tavaszig tartó időszakra. Ezekben a hónapok-
ban mi az, ami a közvetlen bűnüldözési munkán kívül leginkább fela-
datot ró a rendőrségre?

Dr. Sági János: A prevenció. Ez nagyon fontos! Példaként az iskolai 
bűnmegelőzési tevékenységre szeretném ráirányítani a figyelmet. Az 
ősztől tavaszig tartó időszak továbbá alkalmas arra is, hogy a techni-
kai eszközeinket - azok közül is jellemzően főként a nyári időszakban 
használt szolgálati hajóinkat – a következő szezonra felkészítsük. 

A Fejér Megyei Önkormány-
zat által az érintett települé-
si önkormányzatok közre-
működésével a Közlekedési 
Operatív Program kereté-
ben KÖZOP-3.5.0-09-11 
„Kerékpárút hálózat fejlesz-
tése” címmel nagyszabású 
kerékpárút fejlesztések való-

sulnak meg a közeljövőben. Ehhez kapcsolódóan tovább fejlődik 
a Velencei-tó térségének kerékpárút-hálózata, ami Velence városa 
esetében 1440 méter új szakaszt jelent, összességében pedig 11950 
méter kerékpárút készül el még idén az érintett településeken (Ká-
polnásnyék, Velence, Sukoró, Nadap, Mór, Csókakő). A nagyszabá-
sú fejlesztés részleteit sajtótájékoztatón ismertették 2015.  október 
7-én, Sukorón.

Az eseményen a megyei közgyűlés elnöke, dr. Molnár Krisztián el-
mondta, hogy a 6 megvalósítandó kerékpárút mindegyike hivatásfor-
galmi célokat szolgál, egyúttal a közelében húzódó 1, 2, 3 számjegyű 
közlekedési utak tehermentesítését, valamint a meglévő balesetveszély 
csökkentését, megszüntetését is biztosítja. A 2A nyomvonal kiválasz-
tásánál és tervezésénél is fontos szempont volt, hogy a Velencei-tó kö-
rül már megépített kerékpár-útvonalakhoz is kapcsolódva a környező 
települések közti minél könnyebb és gyorsabb közlekedési lehetőséget 
biztosítson a munkába járáshoz, valamint a helyi termékek minél egy-
szerűbb piacra juttatásához.

A szükséges eljárások megvalósíthatósága érdekében a Fejér Me-
gyei Önkormányzat minden döntést meghozott. Az előirányzott köz-
beszerzéseket feltételesen lefolytatták, amelynek során kiválasztásra 
került valamennyi szakasz kivitelezője és műszaki ellenőre. Az erre 
vonatkozó szerződések már aláírásra kerültek. A feltételesen megkö-
tött szerződések a támogatási szerződés aláírásával hatályba léptek, 
így lehetőség nyílt a kivitelezésre. A terület műszaki átadása megtör-
tént. Az ütemezés nagyon feszes, de tartható. Az október elején kezdő-
dő kivitelezés kb. 2 hónapig tart.

Az így megvalósítandó velencei 2A szakasz műszaki-gazdasági is-
mérvei az alábbiak:

A velencei hajóállomástól Kápolnásnyék belterületén a Vörösmarty 
utcáig, majd innen a Vörösmarty-ház közeléig vezető szakasz, mellyel 
a tó környékének egyik legkiemelkedőbb kulturális emlékhelye válik 
bekapcsolhatóvá a kerékpáros körgyűrűbe. A meglévő utcák haszná-
lata mellett új kerékpárút kiépítése is megvalósul. Hossza: 1440 méter.

Folytatódik a kerékpárutak építése

A projekt pályázaton elnyert teljes összege 146,8 millió forint, 
amelyből a kivitelezés 139,8 millió forintot tesz ki.

- Nagyon örülök a kerékpárút-hálózat ilyen mértékű bővülésének, 
főleg annak, hogy ez egy települések közötti együttműködés kereté-
ben valósul meg. Minden támogatás hozzájárul Velence fejlődéséhez, 
és ez különösen igaz a kerékpáros turizmust fejlesztő beruházásokra. 
Köszönettel tartozunk L. Simon Lászlónak és Tessely Zoltánnak, hogy 
a kormányzat  forrást biztosított, valamint dr. Molnár Krisztiánnak és 
dr. Simon Lászlónak, hogy a projekt ilyen gyorsan meg tud valósul-
ni. - mondta Velence polgármestere, Koszti András. (fotók: a szerző)

Mátay Balázs

Fotók: a szerző
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TesTüleTi munkáról

máskÉPP
Velencei Híradó: Menjünk vissza egészen 2015. szeptember 24-ig. 
Már többször szerepelt a képviselő-testület üléseinek napirendi pont-
jai között a 048, 050 és 051 hrsz-ú ingatlanok ügye. Mi történik Tük-
röspusztán?

Koszti András: Még az előző polgármester adta bérbe a Gergely 
Air Kft-nek az ingatlant 99 évre. A vállalkozó repülőteret kívánt épí-
teni és üzemeltetni. A vállalkozás korábban is hasonló tevékenységgel 
foglalkozott, Békéscsabán is volt telephelye, mezőgazdasági munkák-
tól kezdve légi temetésig sok mindent vállalt. 2014 év elején bérleti díj 
fizetési halasztást kért, amit az előző testület meg is szavazott, viszont 
így 2015-ben dupla bérleti díjat kellett volna fizetnie. Idén májusban 
érkezett a levél, miszerint több cég felszámolást indított a Gergely Air 
Kft. ellen. Ezt követően a felszámoló eltávolította a Gergely Air Kft-t a 
területről, és gondoskodott annak őrzéséről. A Gergely Air Kft. képvi-
selőjét többször meghallgatta a testület, ennek ellenére az álláspontja-
ink nem közeledtek, sőt inkább távolodtak egymástól. Természetesen 
jeleztem a felszámoló felé, hogy a bérlő ekkor már 7,6 millió Ft bérleti 
díjjal tartozott az Önkormányzatnak. Nem sokkal később a felszámo-
ló, a költségekre való hivatkozással, felmondta a bérleti szerződést és 
az őrzéssel megbízott biztonsági cég levonult, így újra az Önkormány-
zat került birtokon belülre. A terület őrzését meg kellett oldani, ezért 
szerződést kötöttünk gondnoki feladatok ellátására. Sajnos, itt is ke-
letkeztek plusz költségeink, mivel a Gergely Air Kft. gyakorlatilag lak-
hatatlanná tette az ingatlant, ami egyébként a bérleti szerződés újbóli 
megszegésének minősül. Rendkívül szerencsétlen történet ez, olyany-
nyira, hogy több ponton még a rendőrség segítségét is kérnem kellett.

VH: Milyen állapotban van a terület?
Koszti András: Az ingatlan teljesen le van amortizálva. Semmilyen 

vagyongyarapodás nem történt. Még a raktárak vas ajtajait is lesze-
relték és elszállították, ami azért is érdekes, mert amikor a felszámoló 
átvette a területet, akkor még ezek az ajtók megvoltak, majd amikor 
az Önkormányzat és a felszámoló között megtörtént az átadás-átvétel, 
az ajtók eltűntek. Az Önkormányzat ügyvédei dolgoznak azon, hogy 
mind a felszámolóval, mind a Gergely Air Kft-vel szemben érvénye-
sítsék a város érdekeit.

VH: Mik a jövőbeni tervek Tükröspusztával?
Koszti András: Az egyértelműen látszik, hogy a vállalkozó nem 

fejlesztette, de még csak megfelelően karban sem tartotta az ingatlant. 
A kiürítést követően az a célunk, hogy a területet rendbetéve hosszú-
távú gazdasági elképzeléseket tudjunk megvalósítani. Tanulva az elő-
ző bérleti szerződésből, csak olyan megállapodást fogunk kötni, ami 
elsősorban és többségében az Önkormányzat érdekeit fogja szolgálni.

Új rovatunkban Koszti András polgármestert 
és Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt kérdezzük a 
képviselő-testület munkájáról, az üléseken 
meghozott rendeletek fontosságáról és 
szükségességéről. A képviselő-testület 
jegyzőkönyvei nyilvánosak, ezért nem a 
rendeletek felsorolására a cél, hanem a kiemelt 
jelentőségű ügyekről kívánunk részletesebb 
tájékoztatást adni.

VH: Az októberi újság mellékleteként az olvasók megtalálják Ve-
lence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (IX.25.) 
önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról. Miért volt szükség egy teljesen új SZMSZ-re?

Koszti András: Amikor tavaly megalakult az új testület, a régi 
SZMSZ általános, törvény szerinti revíziója nem történt meg. Vol-
tak módosítások, létrejöttek új bizottságok, de a jegyző asszonnyal 
közösen arra jutottunk, hogy a régi, jogi szempontból sem egységes 
SZMSZ módosítása helyett egy teljesen új dokumentumot készítünk.

Dr. Szvercsák Szilvia: A törvényi előírásokon túl az új testület a 
korábbiaktól eltérő működési elveket fektetett le. A régi SZMSZ-ben 
számos olyan szakasz volt, amiről a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló törvény (Mötv.) már rendelkezik. Pontatlanok voltak 
a megfogalmazások, sok helyen hiányoztak a kötelező szabályozók. 
Például az SZMSZ-ben rögzített jogalkotási folyamat sem felelt meg 
az aktuális jogszabályoknak. Az új SZMSZ sokkal szabatosabban fo-
galmaz, érthetőbb, áttekinthetőbb és követhetőbb. Tehát egy már egy-
séges szerkezetbe foglalt, formailag és tartalmilag is megújult doku-
mentumot fogadott el a testület, amely tartalmazza az Mötv-ben és a 
vonatkozó jogszabályokban időközben történt változásokat.

VH: Mennyi ideig tartott az új SZMSZ elkészítése?
Dr. Szvercsák Szilvia: 2015. június 15-i kinevezésem után áttekin-

tettem a hivatal alapdokumentumait, és azonnal észleltem az SZMSZ 
hiányosságait. Azon túl, hogy az SZMSZ előkészítése jegyzői hatáskör 
és feladat, szükségem volt a már említett, a polgármester úr és a képvi-
selő-testület által lefektetett működési elvekre. Gyakorlatban ez mun-
ka a polgármester úrral szoros együttműködésben zajlott, ő volt, aki a 
koncepciót felvázolta, én pedig megalkottam hozzá a jogszabályokban 
meghatározott keretet és tartalmat.

VH: Létrejött egy új bizottság. Mi a feladata az Egészségügyi és 
Népjóléti Bizottságnak?

Koszti András: A Szociális Bizottság mellett, amely elsősorban a 
rászorulókkal és hátrányos helyzetűekkel foglalkozik, ez a bizottság 
dolgozza ki a város egészségügyi alapellátása működésének koncep-
cióját. Ugyanakkor a bizottság véleményezi az Önkormányzat egész-
ségfejlesztési célkitűzéseinek megvalósulását, és ösztönzi a civil szer-
vezeteknek és az intézményeknek ebben történő részvételét. Továbbá 
véleményt nyilvánít egészségügyi tárgyú kérdésekben.

VH: Még mindig a szeptember 24-i ülésnél tartunk. A 9-es napi-
rendi pont az EFOTT Kft. szakmai beszámolója. Hogyan értékeli a 
2015-ös EFOTT Fesztivált?

Koszti András: Idén két nagy, nyári, zenei fesztivál volt Velencén. 
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Tudom, hogy sokan vannak, akik a két rendezvény kellemetlensége-
ivel szembesültek csupán, mégis fontos néhány dolgot tisztába tenni. 
A Mi Velencénk Fesztivál előkészítése, szervezése és lebonyolítása 
gyakorlatilag az Önkormányzat beleszólása nélkül történt, a kötelező 
hatósági engedélyek is az utolsó napokban lettek meg és ez, sajnos, a 
rendezvényen is meglátszott. Az EFOTT Fesztivál szervezőivel az év 
eleje óta tartottuk a kapcsolatot, mindvégig együttműködőek voltak 
az Önkormányzattal. Ennek meg is lett az eredménye, míg a Mi Velen-
cénk Fesztiválon hajnal kettőkor még nagyszínpados koncertek kez-
dődtek, addig az EFOTT Fesztiválon sikerült betartatni az előírt zaj 
határértékeket, ezt az Önkormányzat által felkért független zajszakér-
tő mérési adatai is alátámasztják. A Mi Velencénk Fesztiválból az Ön-
kormányzat közvetlenül semmilyen módon nem profitált, az EFOTT 
Kft. területet bérelt, virágosított és a rekordszámú vendég után fizette 
az idegenforgalmi adót. A szakmai beszámoló keretében arról volt szó, 
hogy mit kapott a város a rendezvénytől. Ezek jól összefoglalható ada-
tok. Az ország egyik legnagyobb fesztiváljának a médiaértéke százmil-
liós nagyságrendű, Velence és a Velencei-tó, mint helyszín egy nagyon 
fontos célcsoportban lett népszerű. A város közvetlenül nagyjából 60 
millió Ft bevételre tett szert, nem beszélve a közvetett bevételekről, 
hiszen az összes szálláshely Velencén, de még a tó körül is ki volt adva, 
illetve a helyi vállalkozások megnövekedett forgalma jelentős iparűzé-
si adó többletet jelenthet. Nem utolsósorban a fesztivál látogatottsá-
gi rekordot döntött, 103.467 fő még sosem vett részt egy EFOTT-on 
sem. Sokatmondó adat, hogy az EFOTT-ra látogatók között készített 
felmérés szerint a 2015-ös fesztivál 75%-os népszerűségi mutatóval 
bír, ami az eddig mért második legjobb eredmény.

VH: Rögtön felmerül a kérdés, 2012 és 2015 után 2016-ban is Ve-
lencén lesz-e az EFOTT?

Koszti András: A célom az, hogy Velencén legyen az EFOTT Fesz-
tivál. Melyik az a város, amelyik nem szeretne öt nap alatt ekkora be-
vételre szert tenni? Látom a hiányosságokat, hallom a visszejelzéseket, 
egyrészt a lakosság, másrészt a résztvevők részéről is. Komoly problé-

ma a víz- és csatornahálózat túlterhelése, de ez elmondható a parko-
lásról is. Ha sok a szemét, arra viszonylag könnyen tudunk megoldást 
találni, több szemetesre és szemetet összeszedő emberre van szükség. 
A parkolás és úgy általában a közlekedés megoldása már összetettebb 
kérdés. Úgy látom, hogy több városnak sikerült már hosszútávon ek-
kora rendezvénnyel úgy együttműködni, hogy az a lakosság, a ren-
dezvény szervezői és a résztvevők számára egyaránt megfelelő legyen. 
Ezen dolgozunk már most, de még semmi sem biztos. Az EFOTT Kft-
vel kötött szerződés tartalmazza a lehetőséget, hogy jövőre is Velencén 
legyen ez a rendezvény. Csak akkor lép életbe ez a lehetőség, ha a vá-
rosnak megéri és a képviselő-testület megszavazza. 

VH: A testület 2015. október 9-i ülésén határozott a Velencei Ér-
téktár Bizottság létrehozásáról. Pontosan mi lesz a bizottság feladata?

Koszti András: Évek óta működik városunkban a Velencei Hely-
történeti Közhasznú Egyesület. Az egyesület hiánypótló és magas 
szakmai színvonalú munkáját az Önkormányzat korábban is támogat-
ta. Az egyesület tagjai szorgalmasan gyűjtik és rendszerezik a velencei 
értékeket, legyen az a lyukpincék története vagy archív fényképgyűjte-
mény, példaértékű a munka, amit végeznek, ezért is volt ésszerű dön-
tés létrehozni a Velencei Értéktár Bizottságot. 

Dr. Szvercsák Szilvia: 2012-ben fogadta el az országgyűlés a nemzeti 
értékekről és hungarikumokról szóló törvényt, amely az ország külön-
böző tájegységeinek megvédendő értékeiről és azok összegyűjtéséről 
rendelkezik. Ennek a végrehajtása a Hungarikum Bizottság feladata; 
a bizottság alárendeltségébe tartoznak a megyei értéktárak, valamint 
a települési értéktárak is. Amennyiben azt szeretnénk, hogy a velen-
cei értékek megyei értékké, vagy akár hungarikummá válhassanak, a 
testületnek létre kellett hoznia a Velencei Értéktár Bizottságot. Előre 
meghatározott tartalmú adatlapon kell regisztrálni a nemzeti értéke-
ket, amelyekről első körben a települési, majd a megyei értéktár, végül 
a Hungarikum Bizottság dönt. Eddig 400 ilyen adatlap érkezett, amely 
mutatja az érdeklődés mértékét és azt is, hogy mekkora munkát végez 
az egyesület, amelynek a vezetői a bizottságban is szerepet vállaltak.

Fotó: N
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Hit-Élet

A katolikus egyház minden évben két 
teljes hónapot (a májust és az októ-
bert) szentel a Boldogságos Szent 

Szűznek, ami arra utal, hogy egyházunkban 
mindig fontos szerepet öltött a Mária tiszte-
let. Októberre való tekintettel most két egy-
mást követő napot emelnék ki e hónapból, 
mely szorosan kapcsolódik Máriához.

Az egyik október 7-e, Rózsafüzér király-
nőjének ünnepe, mely tulajdonképpen há-
laünnep a Szent Szűz közbenjárásáért. A 
török veszedelem idején kétszer is 1571-ben 
Lepantónál és 1716-ban Péterváradnál a ró-
zsafüzér imádsága segített a győzelem meg-
szerzésében. (V. Szent Piusz pápa 1571-ben 
Lepantói ütközet alatt a rózsafüzért imádkoz-
ta, így kérte Égi Édesanyánk közbenjárását a 
pogány törökök ellen vívott csata megnyeré-
séért.) Szűz Mária segítségének tulajdonítjuk, 
hogy a csatát a keresztény seregek nyerték 
meg, és ezzel az ütközettel megkezdődött a 
török hatalom hanyatlása. Ezért rendelte el 
hálából XIII. Gergely pápa a mai ünnepet és 
XI. Kelemen pápa kiterjesztette az egész Egy-
házra.

Másnap, október 8-a Magyarok Nagyasz-
szonya ünnepe, mely Szent István királyunk 
felajánlásához kötődik. Vaszary Kolos bíbo-
ros, esztergomi érsek kérésére Róma is elis-
merte a Mária tiszteletnek ezt a nemzeti jel-
legét, XIII. Leó pápa 1896-ban engedélyezte 
ünneplését. (II. János Pál pápa 1980-ban ezen 
a napon szentelte fel Szent Péter bazilika al-
templomában a magyar kápolnát). 

Októberi hónapban a Mária ünnep meg-
mutatkozik a napi imákban, ájtatosságokban 
is: a katolikus egyházban ekkor kiemelten 
imádkozzák a rózsafüzért. Napjainkban so-
kan, amikor meghallják ezt a szót, egy hosz-
szú, unalmas és egyben monoton ismétlődő 
ima jut eszükbe. Egészen másként gondolják 
ezt azon emberek, akik idén e hó 3-án velünk 
tartottak a Velencei-tó körüli zarándoklatun-
kon. Immár hagyománnyá vált, hogy október 
első szombatján a tavat körbejárva rózsa-

füzért imádkozzunk a hívő testvéreinkkel. 
Két zarándokcsoport indult reggel Dinnyés-
ről, akik az északi és déli települések templo-
mait érintve jutottak el végül Velencéig, ahol 
újra egyesülve imanapjukat esti szentmisével 
zárták. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy az 
Élő Rózsafüzér zarándokúton nem csak a tó 
közvetlen közelében elhelyezkedő települé-
sekről érkeztek szép számmal a résztvevők, 
hanem Székesfehérvárról, Pusztaszabolcsról, 
Baracskáról stb. Az esemény Páli Balázs agár-
di plébános áldásával indult útnak, és ő mu-
tatta be Velencén az esti szentmisét is. 

Bízom benne, hogy mindazok, akik jelen 
voltak ezen a zarándoklaton, pozitív élmé-
nyüket megosztják másokkal is, így jövőre 
még többen eljönnek, és átélhetik a rózsafü-
zér imádkozásának felemelő pillanatait, bol-
dogító örömeit.

Rózsafüzér Királynéja

Teremtésvédelmi 
konferencia  

az Országházban

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
(MKPK) Caritas in Veritate Bizottsága és 
a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 

szeptember 29-én „Közös otthonunk a teremtett 
világ” címmel, egyházi és politikai vezetők rész-
vételével konferenciát rendezett az Országház 
felsőházi termében. A konferencián református 
meghívottként magam is részt vehettem, s jóleső-
en tapasztaltam, hogy a „teremtésvédelem” égető 
kérdése minden felekezet számára egyaránt fon-
tos. Óriási volt az érdeklődés, s a 14 órakor kez-
dődő konferencia résztvevői teljesen megtöltötték 
a Felsőházat. 

Ma már nem csupán „természet- és környezet-
védelemről” beszélünk, hanem sokkal inkább „te-
remtésvédelemről” – hisz nem csupán a természetet 
s környezetünket kell megvédeni, hanem az Isten 
által teremtett egész világot, mivel már nemcsak 
a „rész”, hanem az „egész” van veszélyeztetve, jó-
részt az emberi felelőtlenség következményeként. 

Ferenc pápa júniusban jelentette meg encikli-
káját a teremtett világ iránti felelősségről – „Áldott 
légy! (Laudato si’!) – a közös ház gondozásáról” 
címmel. A körlevelet  Róma püspöke a hívőknek 
és nem hívőknek egyaránt írta, és kiemelten meg-
szólítja benne a világ politikai vezetőit, ideértve 
minden felelős döntéshozót kormányzati és gaz-
dasági szinten egyaránt. A konferencia a pápai 
üzenet helyzetértékelésének és javaslatainak jobb 
megismerését, megértését, és a legszélesebb kör-
ben megismertetését, a döntéshozók közötti pár-
beszéd megindítását, a közös cselekvés elkezdését 
célozta. A konferencia közel 400 résztvevője kö-
zött az egyházi méltóságokon, az államigazgatás, 
a politikai élet vezetőin kívül számos társadalmi 
szervezet, egyház, gyülekezet, egyházi intézmény 
képviselője jelent meg. 

Székely János püspök, az MKPK Caritas in Veri-
tate Bizottságának elnöke köszöntötte a konferencia 
résztvevőit, majd Alberto Bottari de Castello, Ma-
gyarország apostoli nunciusa (17. oldal alsó képen) 
felolvasta Ferenc pápa angol nyelvű üzenetét, me-
lyet a konferenciára küldött, s melyben áldását adta 
a résztvevőknek. Hölvényi György EP-képviselő 
az enciklikát történelmi jelentőségűnek nevezte. 
Mint mondta, a tanítás az emberi fundamentumok 
fontosságát hangsúlyozza. Nem klímaváltozásról 
beszél, hanem humánökológiáról. A személyes 
felelősség és szeretet alapvető szerepét emeli ki, és 
képes hidat építeni hívő és nem hívő között. 

Kövér László, a Magyar Országgyűlés és a 
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A NEMZETI GYÁSZ október 6-i évfor-
dulója előtt két nappal, október 4-én, 
vasárnap délelőtt, a reformátusok ősi 

templomában megtartott ünnepi istentisztele-
ten emlékezhettünk a dicsőséges aradi tizenhá-
romra, az első felelős magyar kormány mártír 
miniszterelnökére, a hősökre és áldozatokra. 
Nemzeti imádságunk, a Himnusz eléneklése 
után Nagytiszteletű Pápai Szabó György lelki-
pásztor mély gondolatokat megfogalmazó ige-
hirdetésében szólt a Hit mindent legyőző ere-
jéről, mártírjaink emberi nagyságáról, s arról, 
hogy áldozatuk nem volt hiábavaló, kiomlott 
vérük áldott magvetéssé lett a nemzet számára.

Beszédében kitért arra is, hogy Nemzeti 
Gyásznapunk sajnos még (!) nem piros betűs 
ünnep, de fontos lenne, hogy nemzetmeg-

Emlékezés az Aradi Vértanúk Napján

tartó erejénél és jelentőségénél fogva, miha-
marabb azzá legyen. Két megható, szép, az 
Aradi Vértanúkról szóló verset mondott el 
Csere Zsanett 7. osztályos és Horváth Kata 5. 
osztályos tanuló. Komoly átéléssel elmondott 
szavalatuk mindenkit meghatott. A Kulturá-
lis, Oktatási és Sport Bizottság külső tagja, 
Solymosy József gróf Batthyány Lajos, az oszt-
rákok által kivégzett magyar miniszterelnök 
erkölcsi nagyságáról és életéről szólt. 

Városunk Önkormányzatát dr. Sirák And-
rás alpolgármester úr és felesége, dr. Sirák 
Andrásné képviselő, bizottsági elnök, vala-
mint Juhász Gyula és Fésűs Attila képviselők, 
bizottsági elnökök képviselték. 

Az istentisztelet a Szózat és a Székely Him-
nusz eléneklésével fejeződött be.  (sy)

Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács elnöke 
hangsúlyozta: a szabadság is igényli, feltételezi 
a rendet, melynek alapintézménye az állam. A 
természet rendje nem tartható fenn a társadalmi 
rend nélkül. Aki ezt rombolja, az a természetet is 
rombolja. 

Áder János köztársasági elnök (felső kép) 
hangsúlyozta, hogy a környezet a közjóról szól. 
Globális összefüggések vannak, nincsenek hatá-
rok, mindannyian osztozunk a gondokban, kivétel 
nélkül. Egyetemes az emberi szolidaritás is. Nem 
pusztán néhány kihaló fajról, hanem az emberiség 
megmentéséről van szó. 

Erdő Péter bíboros, prímás érsek (alsó kép) 
hangsúlyozta, hogy a jövőért érzett felelősség 
alapvető fontosságú a gondok kezelésében, a világ-
hoz való viszonyunkban. Hitünk szerint minden 
teremtmény önmagában értékes. Az enciklika 

azért is beszél a teremtésről, és nem természetről, 
mert Isten szeretet tervéhez van köze. Innen fakad 
az ember tudatos és szabad cselekvése, amiből 
viszont kötelességek is származnak. Az ember 
ezáltal rádöbben, hogy nem önkényura, hanem 
gondozója a világnak. 

Jos Delbeke, az Európai Bizottság Éghajlat-
politikai Főigazgatóságának főigazgatója angol 
nyelven osztotta meg gondolatait a konferencia 
résztvevőivel. A klímaváltozás már itt van, csak 
hatásait tudjuk enyhíteni. Európa tagadhatatlanul 
vezető szerepet visz a klímaváltozás elleni harcban. 

Szabó Marcel, a jövő nemzedékek érdekeinek 
védelmét ellátó kormánybiztos helyettese kiemel-
te: – Ne legyünk tovább az ökocidium évszázada!

Előadást tartott még Hetesi Zsolt, a Pécsi Tu-
dományegyetem Közgazdaságtudományi Kará-
nak tudományos főmunkatársa, Zlinszky János, 
a Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) 
vezető munkatársa, a PPKE Jog  és Államtudo-

mányi Kar docense, Béres Tamás az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem tanára, Nobilis Márió, a 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola ad-
junktusa, pápai káplán

Székely János püspök zárszavában felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a környezeti válság jelzés, tünet 
arra nézve, hogy az ok bennünk van! Az emberi 
szívet kell átállítani. A bárka képe közösségeink 
szimbóluma. Vigyük el az alábbi üzenetet a kon-

ferenciáról: közösségeink legyenek Noé bárkái, le-
gyenek jelekké! Más mentalitást mutassunk, ahol 
nem a gyűjtés, nem a halmozás, nem a mennyi-
ség, az eldobás, az erőszak a jellemző… Legyenek 
közösségeink szigetek, bárkák! Valóban, legyünk 
őrizői e világnak, hogy átadhassuk azt az utánunk 
jövő nemzedékeknek!

(a teremtesvedelem.hu tudósítása alapján, fotók: 
Magyar Kurir) Pápai Szabó György
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GYEREKEKRŐL

Ajándék az időseknek
Ismét szívet-lelket melengető műsorral készültek a település legfiatalabb lakói az Idősek Világnapja alkalmából  

rendezett ünnepségen a legidősebbek köszöntésére október 8-án, amiért ezúton is köszönetet mondunk valamennyi 
ünnepelt és szervező nevében:

Velence Város Önkormányzata

Tudósítónk a Meseliget Óvodából: 
Serhókné Varjas Edit

fotók: N
agy M

áté

Október 7-ét Velencén a Meseliget Óvodában töltöttük Rába kutyával 
és Leske cicával. 96 gyerek jár a négy csoportba. Mindenhol a kor-
osztálynak megfelelően mutattuk be a felelős állattartást. Beszélget-
tünk az állatok szükségleteiről, a testbeszédről, a kutyák és macskák 
közötti hasonlóságokról és különbségekről. Megbeszéltük hogyan 
szabad helyesen megközelíteni egy kutyát, mi a helyes viselkedés álla-
tok jelenlétében. A gyerekeknek feladatlapokat, színezőket is vittünk, 
így az óvónők eljövetelünk után is tudnak még a témával foglalkozni. 
Elkötelezett pedagógusokkal találkoztunk, akik mesével, játékkal ké-
szítették fel a gyerekeket az állatok érkezésére.

  Krepsz Gyöngyi zoológus
 Fehérvári Állatotthon vezetője

Felelős állattartásról,  
állatvédelemről a velencei Meseliget Óvodában,  

az állatok világnapja alkalmából
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„– Óvó néni, mély a víz, van benne hal?”
 Ilyen és ehhez hasonló kérdések záporoztak ránk azoktól a gyerekektől, 
akik még nem voltak uszodában. Telis-tele izgalommal, várakozással 
telt el az a rövid idő, amíg eljutottunk busszal a kápolnásnyéki Vörös-
marty iskolába. Az öltözőben minden gyerek izgatottan vette elő kis 
hátizsákjából a „kellékeket” – úszósapka, úszódressz, úszószemüveg, 
papucs, törölköző. Egymást túlharsogva mutatták barátaiknak ezeket a 
„kincseket”. „- Anya most vette…! Apával vásároltuk a…! Végül sike-
rült eljutnunk a medence bejáratához, mikor megérkeztek az edzők és 
bemutatkoztak. Az első „akadályon” mindenki sikeresen átjutott,- te-
gyétek a törölközőket a könyöklőre, alá a papucsot!...”. Azok a gyerekek, 
akik már jártak ebben az uszodában, bátran tették meg azt a pár métert 
a lépcsőig, a többiek kicsit meglepődve tipegtek mezítláb a medence 
mellett. És elkezdődött a felmérés, a vízhez szoktatás különböző játékos 
feladatokon keresztül. A vízben készítettek szökőkutat, vízesést, búvár-
kodtak, buborékot fújtak a víz alatt, bátorság próbán vettek részt, mikor 
az edzők karjába ugrottak és még sok más érdekes játékokon keresztül 
élvezhették a víz csodálatos közegét. Az óra végén sok gyermek szívesen 
maradt volna még, ők azt hitték, hogy rögtön úszással kezdődik az első 
óra. „- De kár, hogy nem úsztunk!”- mondták többen. 

Reméljük ennek az edzésnek még sokáig (a következő alkalomig 
legalább) meglesz a pozitív hatása. Óvodánkba érkezve, vidám han-
gulatban és éhesen fogyasztották el uzsonnájukat.

Kovácsné Bencsik Éva óvodapedagógus
Maci csoport

Irány az uszoda! „Nálatok laknak-e állatok?”
Laknak bizony. Legalábbis a Tulipán csoportos gyerekeknél biztosan.
Óvodánkban már hagyomány, hogy minden évben megemlékezünk 
az „Állatok Világnapjáról”.

Egy héten keresztül minden mesénk, versünk, dalos játékunk és 
mozgásos versengésünk az állatokról szól. A sok-sok közös beszél-
getés, játék és élménybeszámoló segítségével egyre több ismeret és 
emlék koncentrálódik a gyermekekben harmonikus egésszé, ami segít 
megalapozni az állatvédelmet és a környezettudatos nevelést. Egyik 
szép, napsütéses délelőtt nagyon kedves invitálásnak tettünk eleget. 
Ellátogattunk egy nyüzsgő-élettel teli baromfiudvarba, Bálintékhoz. 
Ma már sajnos kevés gyermek tapasztalhatja meg, milyenek a házi-
állatok a maguk valódi közegükben, a háznál. Erre a természet közeli 
élményre kaptunk most lehetőséget. A gyermekek izgalommal léptek 
be a kapun, néhányan már a lábunk körül sertepertélő pulikutyának is 
nagyon megörültek. Valakik pedig aggódva, gyorsan, ölbe kérezked-
tek. A baromfiudvarba érve volt ám csodálkozás. Számtalan háziállat 
fogadott minket. Tyúkok, csibék, gyöngytyúk, kacsa, liba, kecske, bá-
rány, malac, és nyúl. A gyerekek azt sem tudták hová nézzenek. Meny-
nyi mozgás-mennyi hang! Bálint kézből-kézbe adta a friss tojást, a 
kislányok pedig meglepve mondogatták „ez meleg”. A bátrabbak még 
a naposcsibét is megfogták. A kisfiúk büszkén „feleseltek” a bárányok-
kal, mások örültek, ha megérinthették a nyuszik kilógó tappancsát. 
Néhányan etették a tyúkokat, de a legnagyszerűbb, a kis kecske simo-
gatása volt.

Közben a gyerekek tapasztalatot szereztek arról, hogy melyik állat 
hol lakik, mit eszik, miért fontos a friss víz és a mozgástér megléte. 
Képet kaptak a felelős állattartásról, a szerető gondoskodásról. A kez-
deti aggodalmaskodást felváltotta a rácsodálkozás öröme és az oldot-
tan-vidáman megélt pillanat. A közvetlen tapasztalatszerzés tartósan 
rögzül, gazdagítja a gyermekek ismereteit, fejleszti személyiségüket.

Mindannyiunknak óriási élményt jelentett ez a kirándulás, melyet 
ezúton is köszönünk! Az „állatos” hetünkön az átélt élményeket gaz-
dagítottuk még erdő „benépesítő” barkácsolással, melyben vadon élő 
gyurma állatok készültek és háziállat síkbábok. A „békebeli”diavetítőn 
látható mesefilmekkel pedig igazi meglepetést okoztunk a gyerekeknek.

Végezetül létrehoztuk a mi sajátos állatkiállításunkat, mackóval, 
lúddal, cicával, kutyával, malaccal, gepárddal, akik mind jól megfér-
nek egymás mellett, a gyermekek nagy örömére.

Kövesdiné Benedek Csilla óvodapedagógus
Tulipán csoport
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Történetek a Zöldligetből

Először a Hősök terén voltunk, ahol kap-
tunk egy kvízt, és elhangzott a: „Bizony 
nem babra megy a játék!” - mondat. 

Innentől kezdve az 5. osztály lázasan töltöget-
ni kezdte a hajdani uralkodókról szóló lapot. 
Utána az állatkert következett. Ott is kaptunk 
kérdőívet, és elindultunk 4-5 fős csapatokban 
felfedezni Ázsia, Afrika és Európa élővilágát. 
Végül elmentünk a Pál-völgyi-barlangba, 
amelyen egy kedves idegenvezető vitt végig 
minket. Gyönyörű volt! Különböző cseppkő-
szobrokat láttunk, köztük Piroskát, Hófehér-
két és négy törpét és mindenféle állatokat.

Kíváncsian várom az eredményhirdetést, 
melyben kiderül, hogy miért nem ment bab-
ra a játék. 

Skultéti-Lampert Anna 5.a

Az ötödik osztályos tanulókkal közösen 
mentünk el kirándulni Budapestre. 

Elmentünk a Hősök terére, végigolvasgat-
tuk és nézegettük az összes szobrot és alattuk 
az írást. Ezután következett a pesti állatkert. 
Nagyon tetszett ez nekünk, az arcunkon is 
látszott a kíváncsiság. Sok állatnál megálltunk 
és nézegettük, mert még nem láttunk olyas-
mit. Két óra múlva elhagytuk az állatkertet, 
és elrobogtunk a Pál-völgyi-barlangba. A 
hegyoldalban lévő barlangrész cseppkövek-
kel van tele. A 11oC fokos levegőben sok-sok 
érdekes figurát láttunk. Például farkas fejhez 
hasonlót vagy olyat, mint Hófehérke és a hét 

Október 2-án kirándultunk Budapestre 

törpe. Szebbnél szebb cseppköveket láttunk. 
Mikor feljutottunk a felszínre és felszálltunk 
a buszra, mindenki elmesélte kedvenc pilla-
natát. 

Mivel tetszett nekünk a kirándulás, szeret-
nénk a jövőben is több ilyenen részt venni.

Joó Rebeka 5.a

Iskolánkban az aradi vértanúk emlék-
napjára az 5. évfolyamosok készítettek 
ünnepi műsort. A gyerekek egy rövid 

jelenetben elevenítették fel, mire emlékezünk 
minden évben október 6-án. Előadásukból 
kiderült, hogyan teltek a mártírhalált halt 
hőseink utolsó napjai.

Megemlékezés  
október 6.-ról

Tudósítónk a Zöldligetből:  
Nagy Edit

Sakkból a legjobb!
Szeptember 18-21. között rendezték meg 

Nagykanizsán a XXVII. BATTHYÁNY – 
KANIZSA KUPA (VI. BAGONYAI ATTILA 
EMLÉKVERSENY) Rapid Nemzetközi Ifjú-
sági Sakk Egyéni és Csapatversenyt. 

Vicze Kata (4.b) eredményesen zárta a 
versenyt: aranyérmmel tért haza. Nővére, 
Vicze Zsófia (5.b) 5. helyen végzett a csoport-
jában a lányok között. 
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A kirándulás napján nagy izgalom és vi-
dámság uralta a 2.a és a 2.c osztályt. A 
Nap is mosolygott ránk egész nap. Így 

minden adott volt, hogy egy csodálatos, kalan-
dokkal teli természetjárásban legyen részünk. 
Már a buszban a hangulat a tetőfokára hágott. 
Amikor megérkeztünk Csókakőre, a vár mel-
lé, már várt ránk Bendegúz. Ő volt a túraveze-
tőnk, biológia tanárunk, testnevelő tanárunk, 
hegyi mentőnk, elsősegélynyújtónk, a hagyo-
mányőrző csoport vezetője, akikkel harci be-
mutatót adtak elő. Végül pedig a csoport min-
den tagja a fegyverforgató tanárunk is. 

A kora őszi erdőben sétálva, majd a mere-
dek hegyoldalakon jókat falatoztunk a húsos 

Osztálykirándulás Csókakőn
som finom gyümölcséből. Nem volt hiány az 
esésekből, a fára mászásokból, a sziklamászá-
sokból sem. 

A túra végén sikeresen bevettük a várat. Az 
előző napokban már megismerkedhettünk a 
vár szerkezetével, számítógépen keresztül 
megnéztük, hogy milyen lehetett régen. 

Nagyon köszönjük Bendegúznak ezt az 
egész napot. Sok értéket adott át mindnyá-
junknak.

A kirándulásról beszéljenek a gyerekek 
beszámolói!

A várban való séta tetszett. Régi volt és ro-
mos. Szép volt a kilátás. Jól éreztem magam a 
túrán, mert szép volt az őszi természet. Talál-
tam makkot is. Az erdőben volt egy nagy kő-
tömb, amire az egész osztály felmászott. Egy 
hagyományőrző csoport harci bemutatót tar-
tott. Jó volt ez a kirándulás!  Lingsch Lola 2.c

Jó nehéz volt, és jó csúszós, ezért tetszett! 
Bencs Balázs 2.c

Nekem az tetszett a legjobban, hogy pör-
gethettem a babzsákot. Málics-Talabér Anna 
2.c

Az íjászat nagyon jó volt, mert egyszer be-
letaláltam a közepébe. Nekem a hegymászás 

Iskolánk négy évvel ezelőtt csatlakozott 
a Magyar Kosárlabdázók Országos Szö-
vetsége által alsó tagozatos gyerekeknek 

meghirdetett Dobd a kosárba! programhoz.
Az MKOSZ kezdeményezésének közép-

pontjában az állt, hogy a kosárlabda népszerű-
sítését felvállaló, a gyerekek rendszeres képzé-
sében segédkező általános iskolák kedvezőbb 
feltételek között végezhessék feladatukat. Az 
intézmények a munkához tárgyi segítséget, 
labdákat, palánkokat kaptak,  a gyerekek pe-
dig pólókat. 

Az évek során csak kismértékű lemorzso-
lódás volt, ellenben kialakult egy olyan mag, 
amely komolyabban szeretett volna foglalkoz-

ni a kosárlabdával. A szülők kérésére és a veze-
tőség biztatására felvettük a kapcsolatot a Dá-
vid Kornél Kosárlabda Akadémiával, így idén 
szeptembertől azok a gyerekek, akik kikerül-
tek a programból akadémiai keretek között 
folytathatják a kosárlabdázást, itt Velencén. 

A lelkesedés olyan nagy, hogy szülői se-
gítséggel, az iskola és a Zöldliget Alapítvány 
anyagi támogatásával kültéri pálya építésébe 
fogtunk az iskola területén. Mivel a testneve-
lés órák száma megemelkedett, a tornaterem 
mellett ez az új helyszín is segítséget nyújthat 
az időben megnövekedett sportolási igények 
kielégítéséhez.

Ismét bebizonyosodott, hogy szülői össze-
fogással milyen nagy értékkel bíró, a pedagó-
giai munkát és a szabadidő hasznos eltöltését 
egyaránt segítő komoly beruházást tudunk 
létrehozni. 

Szeretném megköszönni azoknak, akik 
időt, energiát, pénz áldoztak a pálya építésére. 
A köszöneten kívül, remélem, magukkal vi-
szik az ott eltöltött vidám perceket, az újonnan 
megismert emberek barátságát is.

Akik segítettek a munkában: Szép Róbert, 

tetszett még nagyon, mert közben láttam egy 
vaddisznót. Benkő Rebeka 2.c

Nagyon szeretek íjazni! Hatszor bele is ta-
láltam a céltáblába és a bácsi is kedves volt. 
Gőgös Kincső 2.c

A bácsi beirányított az erdőbe, nagyon sok 
métert mentünk. Mikor fölértünk a hegyre, 
nagyon örültünk. Fölértünk a várba, örül-
tünk. Lics Zoé Mae 2.c

A fegyverek nagyon tetszettek, mert hasz-
nálhattuk őket. A túra azért tetszett, mert 
szép volt a kilátás és találtam egy szép botot. 
Varga Balázs 2.c

A talált bot az osztályunkat díszíti. A Ben-
degúztól kapott rovásírás ábécével mindenki 
barátkozik, hiszen a második félévben neki-
látunk róni tanulni, ősi magyar írásunkkal 
ismerkedünk.

Papp Sándorné Zsóka 2.c

Kosárlabdapálya építés összefogással

Simon Gábor, Molnár János, Say Gergely, Sarf 
György, Kesselyák Kinga, Veres Gergő és fele-
sége, Lakatos Csaba, Keresztes László, Wagner 
Endre, Monok Gábor és felesége, Besenyei Já-
cint, Borbély Attila, Varga Virág, Zacskó Kata, 
Bodnár Tamás, Diósi Mónika, Takács Eszter, 
Mátrai Csilla, Kiss János, Villányi Zsanett, 
Popelka Katinka.

Akik pénzzel támogatták az építkezést: 
Cankov Judit, Dr.Korbulyné Mónika, Gulyás 
Attila, Szabó Attila.

Külön köszönet Zacskó Balázsnak, aki 
nemcsak felajánlotta a gumitéglát, de szervez-
te, irányította is a munkát!

A pálya elkészült, szeretettel adjuk át hasz-
nálatra kicsiknek–nagyoknak, leljék benne 
örömüket! Karácsonyné Kéki Andrea
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Pavlik József vezetőedző játékosai az első 
perctől kezdve hatalmas lelkesedéssel 
és elszántsággal vetették bele magukat a 

küzdelembe, végig partiban voltak nagynevű 
ellenlábasukkal. Az egész nap szakadó eső el-
lenére kifejezetten jó minőségű játéktéren, ha 
kellett, csúsztak-másztak a narancsmezesek, 
akik közül nem is maradt tisztán senki felsze-
relése már az első negyedóra elteltével.

Nem csak a lelkesedés, a játék minősége 
is megfelelő volt, így a velenceiek többször 
teremtettek meleg pillanatokat a lila-fehérek 
kapuja előtt. Egy ilyen szituáció végén a 30. 
percben Király János remekbe szabott lövé-

Kevés hiányzott a csodához: leckét kapott 
lelkesedésből az újpesti óriás

Az NB I. egyik élcsapatát, az Újpest FC-t 
látta vendégül október 14-én a labdarúgó 
Magyar Kupa országos főtáblájának 
3. fordulójában a Velence SE.  A Fejér 
megyei I. osztályban vitézkedő kis 
csapat alaposan megnehezítette a 
válogatottakkal felálló, korábbi sokszoros 
bajnok- és kupagyőztes együttes dolgát, 
amely csak komoly nehézségek árán, 
némi játékvezetői segédlettel tudta 2:1-re 
legyőzni az első félidő után még vezető 
házigazdákat, így jutott a legjobb 16 közé.

könnyű síppal befújt egy 11-est Sallóinak, 
merthogy vele szemben - véleménye szerint 
- szabálytalankodtak a büntetőterületen be-
lül. Alighanem rajta és segítőin kívül nem 
sokan gondolták ezt így a jelenlévő  mintegy 
ezer ember közül... Kabát Péter köszönte az 
ajándékot, s élt vele, egyenlítve csapata szá-
mára, 1:1.

találatot már egyik oldalon sem láthattunk, 
így az Újpest fellélegezhet.  Nem szégyenült 
meg Velencén, de nem állt messze ettől! 

Pavlik József csapata lelkesedésből és küz-
deni tudásból jelesre vizsgázott ezen a mér-
kőzésen, s amennyiben a most csillogtatott 
erényeit tartósítani tudja, szép lehet a velen-
cei foci jövője. Ezzel a produkcióval az NB 
III- ban is gond nélkül helytállhat, sőt, talán a 
másodosztályban sem vallana szégyent.

sével megszerezte a vezetést a házigazdák 
számára, miközben az újpestiek nem találtak 
fogást rajtuk, így félidőben érett a meglepe-
tés, 1:0-ás tóparti előnnyel mehettek pihenő-
re a küzdő felek.

A második játékrész elejét nagyon meg-
nyomták Nebojsa Vignjevics legényei, akik-
nek a játékvezető, Gyarmati II Tibor is ala-
posan besegített az egyenlítésben, ugyanis 

Nem sokkal később már vezettek is a lilák. 
Ezúttal egy szabadrúgást váltott gólra Kabát, 
akinek a csúszós fű és a mély talaj is segítsé-
gére sietett, így az egyébként kiválóan védő 
Puhnyák kapus nem tudott hárítani, 1:2.

A hátralévő időben voltak még lehetőségei 
a vendégeknek és a hazaiaknak is, ám újabb 

VELENCE SQL System - ÚJPEST FC 1:2 
(1:0)

Velence, 800 néző. V: Gyarmati II T. (Ko-
vács II G., Vígh-Tarsonyi)

VELENCE: Puhnyák – Ambrus, Kanyó, 
Fésű (Gulyás-Kovács, 78.), Dukon – Totsche 
– Bognár I., Kovács K., Király P. (Varga Z., 
59.), Schäffer (Szalai P., 73.) – Király J. Veze-
tőedző: Pavlik József

ÚJPEST: Kovács Z. – Nagy I G., Kálnoki 
Kis, Litauszki, Forró – Szankovics (Andrics, 
a szünetben), Balogh B. – Cseke, Perovics 
(Balázs B., 59.), Sallói (Diagne, 84.) – Kabát. 
Vezetőedző: Nebojsa Vignjevics

Gólszerző: Király J. (1:0) a 31., Kabát 
(11-esből, 1:1) a 47., Kabát (1:2) a 49. perc-
ben. Mátay Balázs

fotók: N
agy M

áté
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2012 májusa óta a Velen-
cei-tónál több száz gyerek 
tanulta meg, mit jelent biz-
tonságban lenni a vízben, 
élvezni a mozgást, és sikere-
ket elérni a vízi sportokban. 

Csengődi Zoltánnak, az egyesület alapító el-
nökének – aki maga is gyerekkora óta sportol 
– missziója, hogy megszerettesse a kicsikkel a 
sportot, azon belül is az úszást és a vízilabdát. 
„Mert egy vízparti gyereknek tudnia kell úsz-
ni” – hirdeti az egyesület szlogenje is. A „Men-
jünk le a grundra focizni!” javaslatot miért ne 
válthatná fel a „Menjünk le a tóra vízilabdáz-
ni!”- felkiáltás? Az úszás és a vízilabda azért is 
remek választás, mert a vízi sportokat mind 
a négy évszakban lehet űzni: nyáron a tavon 
(egy természetes, gyönyörű tóban játszani és 
edzeni igazán különleges élmény), a nyár el-
múltával pedig fedett medencében. A vízi 
sportok kíméletesek az ízületekhez, ráadásul 
nincs felső korhatár: aki fiatalon megszereti 
például az úszást, az idős koráig hű maradhat 
hozzá. Arról nem is beszélve, hogy a fiatalok 
számos inspiráló magyar példaképet találhat-
nak, akiket érdemes követni.

Pedagógiai műhely

Az edzések az alapoknál kezdődnek. 
Úszás esetében ott, hogy mit jelent bizton-
ságban érezni magunkat a vízben, vízilabda 
esetében pedig ott,  hogyan viselkedik a lab-
da a vízben: hogyan pattan fel, ha lenyomjuk, 
hogyan viselkedik gurulás helyett, mit jelent 
a közegellenállás.

Mint Csengődi Zoltán mondja, az évek so-
rán megfordultak az egyesületben kiemelkedő 
tehetségek is. Az elnök arra törekszik, hogy 
olyan edző kollégákat gyűjtsön maga köré, 
akik a lehető legmagasabb színvonalú oktatást 
tudják nyújtani, és akár versenyzők „kinevelé-
sére” is képesek. A fő törekvése azonban még-
sem egy „versenyistálló” létrehozása, hanem a 
minőségi tömegsport kialakítása. A mozgás 
megalapozhatja a gyerekek egészségét, és év-
tizedekre meghatározhatja az életüket. Ezért 
fontos, hogy legyen a környéken huszone-
gyedik századi követelményeknek megfelelő 

sportolási lehetőség, jöjjön létre egy közösség, 
ahová jó tartozni, és olyan edzők foglalkozza-
nak a gyerekekkel, akik nemcsak szakmailag, 
de emberileg is azon fáradoznak, hogy a lehe-
tő legjobbat hozzák ki a gyerekekből. „Edző-
ként elhatároztam: nemcsak oktatunk, hanem 
pedagógiai műhelyként is szeretnénk működ-
ni, hiszen nemcsak az a cél, hogy a gyerek egy 
perc alatt ússzon száz métert, hanem az is, 
hogy jobb emberré váljon.” – vallja. Miköz-
ben a sport technikai alapjait profi edzőktől 
sajátíthatják el, a gyerekek talán azt is idejében 
megtanulják, hogy a feszültséget máshogy is le 
lehet vezetni, mint mondjuk alkohollal vagy 
agresszióval.

Csengődi Zoltán mindig is arra töreke-
dett, hogy olyan kollégákat toborozzon, akik 

Minőségi tömegsport Velencén

A Velencei-tavi Úszó- és Vízilabda Egyesületben három és fél év alatt több száz 
gyerek tanult úszni és vízilabdázni. A kiváló oktatók éppúgy szívügyüknek 
tekintik a kiemelkedő tehetségek fejlesztését, mint azt, hogy minél több fiatallal 
szerettessék meg a vízi sportokat.

vízilabda-bajnokságot, amelyen több mint 
száz sportoló vett részt, és rengeteg nézőt 
vonzott. 

2014-ben annak is elérkezett az ideje, hogy 
az egyesület növendékei versenyen mérjék 
össze tudásukat kortársaikkal. A Velencei-ta-
vi Úszó- és Vízilabda Egyesület csapata rög-
tön bejutott a felsőházba, és ötödikek lettek 
a Magyar Vízilabda Szövetség által jegyzett 
dunántúli bajnokságban. Csengődi Zoltán 
szerint ez óriási siker, idén már több csapat-
tal is indultak. Az elnök fő célja egyelőre az, 
hogy a gyerekek minél nagyobb meccsrutin-
ra tegyenek szert, hogy kipróbálják, hogyan 
tudnak teljesíteni versenyhelyzetben. 

Az eddigi eredmények azért is figyelemre 
méltóak, mert az egyesületnek nem áll rendel-
kezésére sportuszoda, ahol a gyerekek gyako-
rolhatnának. Még nem! Csengődi Zoltán már 
évek óta fáradozik azon, hogy ez megváltoz-
zon, nyitottan mindenki felé, akivel közösen 
tud lelkesedni és tenni egy ilyen cél elérése 
érdekében. Addig is az egyesület hálával tar-
tozik a Velence Resort&Spa**** szálloda és 
Wellnesfürdőnek, amely – segítve a környék-
beli családok gyerekeinek sportolását – lehe-
tővé teszi, hogy a gyerekek egy négycsillagos 
szálloda medencéjében edzhessenek.

Mérleg

Csengődi Zoltán három és fél év távlatából 
úgy látja, az egyesület jó irányba tart. A leg-
fontosabb az, hogy sikerült egy olyan pedagó-
giai műhelyt, egy olyan közösséget létrehoz-
ni, ahová jó tartozni. A gyerekek szeretnek 
ide járni, hamar beszippantja őket a sport és a 
társaság varázsa. Ma mintegy 100 gyereknek 
biztosítanak vízi sportolási lehetőséget. To-
vábbra is várják az érdeklődő gyerekeket: az 
is jelentkezhet, aki csak ki szeretné próbálni, 
hogyan zajlik egy edzés – valószínűleg olyan 
jól érzi majd magát, hogy ott ragad.

Várják azoknak az általános iskolás gyere-
keknek a jelentkezését, akik kedvet kapnak az 
uszodai sporthoz!  (vh)

uszas@velenceitosport.hu 
facebook.com/VelenceSportegyesulet 

ugyanezt a szellemiséget képviselik. Kalamár 
Szandra és Varga Attila a kezdetektől társai 
ebben, Major Zoltán pedig az idén csatlako-
zott az edzőgárdához. Csengődi Zoltán na-
gyon büszke az „új igazolásra”. Kevesen tud-
ják, hogy édesapja (id. Major Zoltán) is vízi-
labdaedző volt, aki maga is különféle bajnoki 
címek tulajdonosa úszóként és vízilabdázó-
ként egyaránt, és nem utolsó sorban Csen-
gődi Zoltán és Major Zoltán nevelőedzője. 
A két edző egy helyből meríthette a sport és 
a pedagógia alapjait,így nem is kérdés, hogy 
egy nyelvet beszélnek az uszodában.

EFOTT és sportuszoda

Hogy mennyire fontos Csengődi Zoltán-
nak a sportág népszerűsítése, azt az is jel-
zi, hogy az idén a Velencén megrendezett 
EFOTT-tal (Egyetemisták és Főiskolások 
Országos Turisztikai Találkozója) együttmű-
ködve megrendezték az I. EFOTT Strand-
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Kedves Velencei Lakosok!

Hamarosan elérkezik advent, a várakozás 
ideje. Ilyenkor díszbe öltöztetjük lelkünket, 
szűkebb és tágabb környezetünket egyaránt.  
Velence Város Önkormányzata ismét szere-
tettel hívja, várja a gyerekeket, felnőtteket, 
kisebb-nagyobb családokat, hogy készülőd-
jünk együtt az év legszebb napjaira. Friss 
kalács, sült gesztenye és forralt bor illata csá-
bíthat mindenkit, hogy töltsünk együtt né-
hány órát, az ünnepre hangolódva városunk 
közösségi terén.

Négy hétvége, négy különböző program. 
Ami közös bennük, az a Velence Korzó, mint 
helyszín, a péntek délutántól vasárnap estig 
tartó ünnepi sütemény-, képzőművészeti - és 
kirakodóvásár, valamint  a vasárnap, 19.00 
órakor  kezdődő gyertyagyújtás. Meglepetés-
ként minden vasárnap az iskolás és óvodás 
gyerekek mellett más és más programmal 
várjuk a város lakosságát.

Az adventi vásárokhoz várjuk helyi ter-
melők és kézművesek jelentkezését 2015. 
november 15-ig a  Velencei-tó Turizmusá-
ért TDM Egyesület Tourinform pultjánál, a 
+36 30 974 25 66-os telefonszámon vagy az 
info@velenceturizmus.hu e-mail címen.

Az első alkalom különlegességét az adja, 
hogy együtt állítjuk és díszítjük fel Velence 
közös karácsonyfáját a Korzó rendezvényte-
rén november 29-én, vasárnap, 17.30-kor.

Adventre hangolódva
„…Karácsonynak ünnepe lépeget  
a fák közt.”  

(Weöres Sándor)

Közös karácsonyfadísz 
készítése

A díszeket a Velencei és Velencei-tó Kör-
nyéki Nagycsaládosok és Rászoruló Családok 
Klubjának felhívására november szombatjain, 
azaz 7-én, 14-én, 21-én és 28-án 15.00 órá-
tól lehet elkészíteni, ahová szeretettel várnak 
kicsiket és nagyokat karácsonyfadísz és aján-
dékkészítő foglalkozásaikon. A garantáltan 
családias hangulat mellett a résztvevők meg-
ismerkedhetnek karácsony történetével, a téli 
ünnepkörhöz kapcsolódó népszokásokkal. 

Ezúton várjuk a Tisztelt Lakosság fel-
ajánlását: ha valakinek az udvarán egy 
kivágásra szánt fenyőfa áll, amit szívesen 
odaajándékoznának erre a célra, kérjük szí-
veskedjenek jelezni  a  Velencei-tó Turizmu-
sáért TDM Egyesület Tourinform pultjánál.

„Süssünk, süssünk valamit, azt 
is megmondom, hogy mit…” 

Advent és karácsony idején kelendő leg-
jobban a mézeskalács. Várjuk azon vállalkozó 

kedvű gyerekek, anyukák, nagymamák 
mézeskalácsait, akik 

örül nének, ha a kezük munkáját viszontlát-
nák a városi karácsonyfán. Kérjük, hogy a 
mézeskalácsokat díszítsék fehér cukormáz-
zal, és ne felejtsenek el lyukat fúrni sütés előtt 
a tésztába, hogy könnyen felakasztható le-
gyen.  Leadási határidő: 2015. november 11.  

Merészebbek készíthetnek mézeskalács 
házikót, betlehemet, templomot, vagy akár 
feldíszített fenyőfát is. Az elkészült munkákat 
az „Adventi falu” dekorációhoz használjuk 
fel.  Leadási határidő: 2015. november 27.

Az elkészült munkákat a Velence Korzón, 
a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület 
Tourinform pultjánál kérjük leadni.

Jön a Mikulás!

Advent 2. vasárnapja egybeesik a Mikulás 
eljövetelével. December 5-én és 6-án együtt 
ünnepelhetjük érkezését a Korzón, ahol a 
Mikulás egész nap szeretettel várja a gyere-
keket. Külön öröm lesz számára, ha verssel, 
énekkel köszöntik őt a legkisebbek.
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December 5-én jótékonysági süteményvá-
sárral egybekötött II. Mikulás bulira vár min-
den érdeklődőt a Velencei és a Velencei-tó 
Környéki Nagycsaládosok és Rászoruló 
Családok Klubja. Részletes programot 
a Velencei Híradó következő számá-
ban olvashatnak.

Kedves Szülők!
Gyermeküknek igazi meglepe-

tést szerezhetnek azzal, ha a Mi-
kulástól kapják meg az ajándékot. 
Kérjük, írják meg gyermekük nevét, 
életkorát, egy rövid jellemzést, hogy 
az ajándék átadása igazán személyes 
legyen. Jelentkezési határidő: 2015. de-
cember 1. Az ajándékcsomagot és a rövid 
jellemzést a Velencei-tó Turizmusáért TDM 
Egyesület Tourinform pultjánál lehet leadni.

Kedves Gyerekek!
Kell-e hó a hóemberhez?
Meghirdetjük hóemberkészítő pályázatun-

kat, ahol bebizonyíthatjátok, hogy hóembert 
nem csak hóból lehet építeni. Egyénileg és 
csapatban is elkészíthetitek saját hóemberete-
ket. A lényeg, hogy ne rajzolt legyen. Felhasz-
nálhattok bármit, az ötletnek csak a fantázia 
szab határt. Az elkészült  remekműveket kiál-
lítjuk és a három legötletesebbet díjazzuk! A 
leadási határidő: 2015. november 27.

Angyal kerestetik

Angyalokat keresünk, akik szebbé teszik a gyerekek ünnepét!
Jelenleg közel 200 rászoruló gyermeket számlálunk Velencén és 

környékén, de a folyamatos csatlakozások miatt ez az ünnepekig bő-
ven emelkedhet még.

Idén lehetőségünk van 100 gyermeket megajándékozni mikulásra 
és karácsonyra, de mi szeretnénk minden gyermeket megajándékozni!  
Ehhez keressük az angyalokat. 

November 30-ig a Mikulás csomagokhoz várjuk a felajánlásokat  
(csokimikulás, gyümölcs, kindertojás, egyéb édesség, apró játékok), 
melyet zártkörű ünnepség keretein belül adjuk át a gyerekeknek de-
cember 5-én.

Ezen a napon létrehozunk egy kívánságfalat,  amelyen a gyerekek 
egyet kívánhatnak a Jézuskától és itt lépnek be az angyalok,  akik ezt 
teljesítik és december 20-án átadják a kívánság megálmodójának. 

Érdeklődni a 06 70/310-0042 telefonszámon lehet.

Jótékonysági süteményvásár

A Velence Korzón 2015. október 30-án, pénteken 15.00 órától jóté-
konysági süteményvásár lesz a III. Tökös mulatság program keretén 
belül. A bevételből élelmiszercsomagokat állítunk össze, melyeket ka-
rácsony előtt a rászoruló családoknak ajándékozunk. 

Elérhetőségek: 

Velencei-tó Turizmusáért  
TDM Egyesület  
Velence Korzó  
Tourinform pult
Telefonszám:  
+36 30 974 25 66
E-mail: info@velenceturizmus.hu

A Velencei és Velencei-tó környéki Nagycsaládosok  
és Rászoruló Családok Klubjának felhívásai

Korcsolyapálya a Korzón!
Az idei tél különlegessége, hogy 2015. 

november 6-tól 2016. március 6-ig fedett, ki-
világított korcsolyapályát állítunk fel közvet-
lenül a Velencei-tó partján. A korcsolyázók 
legnagyobb örömére már nem kell megvárni, 
hogy befagyjon a Velencei-tó.

A Velence Korzó üzletei az adventi hét-
végéken karácsonyi akciókkal várják a vá-
sárlókat.
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Idén szeptember 23-27 között 77. alkalom-
mal nyitotta meg kapuit a Hungexpo terü-
letén az OMÉK. A Velencei-tó Turizmusáért 
TDM Egyesület 48 négyzetméteres standján 
Nagy Máté és Stehlik Norbert fotóin keresz-
tül kelt életre a Velencei-tó. További attrakció 
volt az Sbr Racing.hu Kft. szimulátora, ahol 5 
napon keresztül álltak sorba a fiatalok, hogy 
megméressék magukat, mindemellett pedig a 
Vadex Zrt. magaslesét is megmászhatta bár-
ki. A helyi ízeket a Nyolc Tiszta Forrás Szö-
vetkezet kínálta a vendégeknek. A rendezvé-
nyen összesen 85 000 látogatót fogadtak.

OMÉK 77. alkalommal

A III. TDM tagi találkozónk alkalmából a Ve-
lenceBike Kerékpáros Kompetencia Központ 
meghívását fogadtuk el, ahol vendéglátónk 
egy remek marhapörköltet készített nekünk. 
Tagjainknak lehetőségük volt ismerkedni, 
kapcsolatokat építeni, illetve a sportrendez-
vényekben rejlő lehetőségekről beszélgetni, 
hiszen házigazdánk többek közt a Tour de 
Velencei-tó kerékpáros hétvége szervezője. 
A közös bográcsozás tökéletesen illeszkedik 
abba a koncepcióba, amely a térség egyik ki-
emelt kommunikációja, azaz a Velencei-tó 
a közösségi élet, a közösségi rendezvények 
helyszíne. Hiszen ez az a hely, ahol jó lenni, 
ahova jó megérkezni és megosztani ezt az 
élményt családdal, barátokkal, kollégákkal, 
vagy sporttársakkal.

Egyre többen ismerik és fogyasztják a Velen-
cén működő Nyolc Tiszta Forrás Szociális 
Szövetkezet által készített termékeket. Dolgo-
zóik lelkes anyukák, nagymamák és fiatal pá-
lyakezdők, akikkel helyben termelt friss, érett 

gyümölcsöket és zöldségeket dolgoznak fel. 
Aszalt gyümölcsöket, paradicsomos konzerv-
különlegességeket, 100%-os italokat és még 
sok más finomságot készítenek. Termékeiket 
kíméletes eljárással adalékanyag és tartósí-

tószer mentesen gyártják. Hamarosan nyílik 
az Íz Lelőhely Helyi Termék Bolt a Velencei 
Szakrendelő melletti épületben, ahonnan a 
helyi lakók és a turisták is magukkal vihetik és 
népszerűsíthetik ezeket a Velencei ízeket.

III. TDM partneri találkozó

Velencei ízek
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Szeptember 25-én dr. Sirák András, vá-
rosunk alpolgármestere nyújtotta át az 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem dé-

kánja által aláírt aranydiplomát Horváth Zol-
tán nyugalmazott igazgatónak a Fejér Megyei 
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
Kollégium  és Gyermekotthon megalakulá-
sának 65. évfordulója alkalmából megrende-
zett szakmai napon, családtagok, barátok és 
egykori kollégái jelenlétében. Az intézmény 
közelmúltban nyugdíjba vonult igazgatónő-
jének, Malomvári Klárának szavait idézzük:

,,Zoli bácsit gyermekkorom óta ismerem, 
1978-ban pedig ő alkalmazott az  intézmény-
ben. Büszke vagyok arra, hogy az első arany-
diploma átadásakor is jelen lehettem, hiszen 
Panni néni, Zoli bácsi felesége és édesanyám 
(Malomvári Tiborné) is akkor kapta meg  azt. 
Horváth Zoltán nyugalmazott igazgató úr és 
Malomvári Tiborné gyémántdiploma és vas-
diploma átadásának ünnepélyes kereteit is 
a gyermekotthon teremtette meg a két tanító 
számára a családok és kollégák körében. Va-
lószínűleg kevesen tudják, hogy Zoli bácsi, 

A második aranydiploma 

igazgató úr 1965-ben gyógypedagógiai tanári 
diplomát is szerzett, vagyis pontosan ötven év-
vel ezelőtt. A gyógypedagógiai intézményi szü-
letésnap méltó kerete volt a második aranydip-
lomás pedagógus köszöntésére.   Szívből gra-
tulálok, további egészséges, boldog nyugdíjas 
éveket kívánok neki.”

Horváth Zoltán igazgató úr nyugdíjazá-
sát követően hosszú évekig ellátta az újtelepi 
Kalazanci Szent József katolikus templom 
gondnoki feladatait, a gyógypedagógia terüle-
tén végzett szakmai szolgálatát a helyi közös-
ség érdekében végzett munkával egészítve ki. 
Munkásságához Velence Város lakossága  és 
Önkormányzata nevében szívből gratulálunk.

Velencei Híradó szerkesztősége

232014. november–december

Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

besemisi@freemail.hu

Családi vállalkozásunk a 
megoldás kulcsa!

Tervezés, kivitelezés, építőanyag 
egy helyen!

Pontos, precíz, korrekt 
kivitelezés!

Építőanyag kedvez   áron!
Referenciáink biztosan 

meggyőzik!
Hívjon bizalommal!

Építkezik? Felújít?

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

TOLLTISZTÍTÁS
új pehelypaplanok

Szállodai textília,

törölköző, köntös, ágynemű, 

tefl onos terítő

Budapest, XI. Fehérvári út 114/b

www.juditpaplan.hu

06 30/940-8359, 

06 30/971-7195

Paplan-párna 
készítés

átdolgozás hagyományos módon

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

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

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

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

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

Boczán Géza  intézményegység-vezető

Szakiskolások sikere

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

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

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

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

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

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

vegyes magkeverék kapható.

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

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

Tel.:  06 70/ 933-0446

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

ő

„Tömegkályhák építését, 
cserépkályhák átrakását, 

építését vállalom. 

Zsadányi Tamás 
20 499 3974”
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Az őszi programunkat hagyomá-
nyosan lecsófőzéssel indítottuk, a 
hónap végén pedig a II. félévben 

névnapjukat ünneplő tagjainkat köszön-
töttük.

Mindkét alkalommal a férfiakra bíz-
tuk a  főzést, az asszonyok előkészítették 
a hozzávalókat. A fiúk ugyancsak jeles-
kedtek: nagyon finom ételek készültek, 
amit jó étvággyal, jó hangulatban közö-
sen elfogyasztottunk. 

A „lecsó-partin” vendégünk volt a 
Polgármester Úr is.  Bár elfoglaltsága mi-
att rövid időt tölthetett csak velünk, ám 
így is sok témát, kérdést felvethettünk, 
megbeszélhettünk. 

Az „Életet az éveknek” Egyesület szer-
vezésében a Vörösmarty Színházban a 
Tizenkét dühös ember című bűnügyi já-
ték főpróbáját néztük meg. A nagysikerű 
előadás maradandó színházi élményt je-
lentett számunkra!

Október 7-én Százhalombattán a vá-
ros nevezetességeivel ismerkedtünk. Az 
utakat, tereket díszítő rengeteg virág, 
virágkompozíció még szebbé, vonzóbbá 
tette az Óváros és az új városrész látni-
valóit. 

Nagy sétát tettünk a Régészeti Park-
ban, hazánk első őskori szabadtéri mú-
zeumában, ahol a városnak is nevet adó 

SzÉpkorúak
Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub

2700 éves „százhalom” sírok találhatók. 
Közöttük a hiteles rekonstrukció alapján 
felépült őskori lakóházak, melléképüle-
tek a korabeli használati eszközökkel. Ki-
emelkedő látnivaló volt a város központ-
jául szolgáló Szent István tér, mellette az 
1996-ban átadott, Makovecz Imre által 
tervezett Szent István templom, és az 
óvárosi, 1910-ben Szent László tisztele-
tére felszentelt templom a felújított Szent 
László szoborral díszített téren.

Sétáltunk a Duna-parton; egy ró-
mai-kori fürdőhely romjait is megnéz-
tük, és a város jelképévé vált Olajfinomí-
tó épületegyüttest is láthattuk.

Lovasbemutatón is részt vettünk, ahol 
vendéglátónk jóvoltából ónkupából fi-
nom vörösbort kóstolhattunk. 

Idegenvezetőink a helyi ismerettel is 
rendelkező tagjaink voltak, Újvári Misi, 
Dudás András, Örsiné Rozi, akikhez 
még csatlakozott a most is Százhalom-
battán élő Julika, aki nagy szeretettel 
mutatta be városát. 

Mindannyiuknak nagyon köszönjük a 
kirándulás megtervezését, az alapos, szí-
nes tájékoztatást.

Városunk nevezetes eseménye volt a 
Walzer Étteremben megtartott Idősek 
Világnapja, ahol a város szépkorú lakó-
ival együtt ünnepeltünk. Koszti András 

polgármester  köszöntötte a vendége-
ket, majd méltatta a Nyugdíjas Klubok 
munkáját, és a Klubvezetőknek egy-egy 
csokor virággal kedveskedett.

A kitűnő zene, a finom vacsora, a 
meglepetés-nyeremény, a tombola-hú-
zás, a színes műsorszámok vidám, ön-
feledt szórakozást jelentettek. Hálás 
szívvel fogadtuk az óvodások, iskolások 
kedves, nívós műsorát és az ajándékot. 
Nagyon tetszettek Bencsik Éva tanárnő 
és Balogh Erika előadásai. A meghívott 
művészek, Mészáros János Elek és Nagy 
Anikó operett-részletekkel, dalokkal 
szórakoztatták a megjelenteket. A dalok 
mellett nagy sikert arattak a művész úr 
által előadott poénok. Fellépésüket végig 
viharos taps kísérte. 

Köszönjük a Polgármester Úrnak, a 
Képviselő-testületnek, a Hivatal dolgo-
zóinak, az ovisoknak, iskolásoknak és 
minden szereplőnek, valamint a gyere-
keket kísérő szülőknek a kellemes, szép 
estét. 

Sajnos több klub-társunk betegsé-
ge miatt nem tudott velünk ünnepelni. 
Ezúton is kívánunk számukra mielőbbi 
gyógyulást, jó egészséget.

Lukács Sándorné
klubvezető
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Az ENSZ  közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét  
az Idősek Világnapjának. Velence Város Önkormányzata  
október 8-án köszöntötte a településen élő, nyugdíjas korú lakosság 
képviselőit a Walzer Étteremben. A program szervezőinek, a tombolát 
támogató vállalkozóknak ezúton mondok köszönetet.  
Szépkorú lakosainknak egészségben gazdag, békés, szép nyugdíjas 
éveket kívánok:

Koszti András polgármester

Időseink köszöntése

Andi Használtruha
Andi Sütiszalon
Buci Pékség
Catrin Bizsu
Cukrászda (Szabolcsi út)
Dohánybolt (Fő utca)
Dohánybolt (Iskola utca)
Dohánybolt (Tópart út)
Édes Velence
Erika Csemege
Éva Szépségszalon
Fecskefészek
Fortuna műszaki
Gajdos Lángos
Gazdabolt
Gyógyászati segédeszköz
Heiden Tüzép

Herbária
Huszti Mihály
Huszti Zoltán
István Étterem
Jani Pecsenye
Juhász Gyula képviselő
Kacagó Játszóház
Kapócs György
Kavics Klub
Könyvtár
Lidó Divat
M&M Hölgydivat
Margit Virág
Martinovszky Károly
Martinovszky Zsolt
Martinovszkyné  

Takács Valéria

Munics Ruha
Papír-írószer
Picurka Ajándékbolt
Pibistro Étterem
Smaragd Ékszer
Tópart Optika
Vegyesbolt a vasútnál
Velence Copy
Velence Gyógyszertár
Velencei Meseliget Óvoda 
Ádám Szilvia (szülő)
Réfi-Oszkó Nóra (szülő)
Tűz Andrea (szülő)
VHG Kft. 
Walzer Étterem
Zólyomi Csaba

Köszönet a tombolát támogatóknak: 
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olvaSni – való
Könyvújdonságok :

Hamvas Béla : Ördöngösök
Hyeonseo Lee : A lány hét névvel: 

szökésem Észak-Koreából
Elie Wiesel: A Sonderberg-ügy
Michael Kumpfmüller: Az élet 

gyönyörűsége
Dvorah Telushkin: Az álomlátó
Holly Lynn Payne: A damaszkuszi 

rózsa
Juliette Benzoni: Kések bálja I-II.
Robert Merle: Nekünk nem kel föl a 

nap
Jodi Picoult : Csodalány
Boris Akunyin : A fekete város
Elif Shafak : Az építészinas
Román Károly : Tallózás az 

irodalomban 
Fiziker Róbert : Leleplezett 
történelem : 39 história a huszadik 
századból

Doris Fritzsche : Tejcukor-érzékenység
Cat Patrick : Forgotten : úgyis 

elfelejtem

Michael Peinkoffer : A griff 
bűvöletében

Pippa Funnell : Szellőrózsa (Tilly lovas 
történetei)

A KÖNYVTÁR  

NYITVA TARTÁSA :

Kedd: 10.00 – 17.00

Szerda: 13.00 – 17.00

Csütörtök: 10.00 – 17.00

Szombat: 10.00 – 15.00

Civilház - órarend Velence, Fő u. 64.  Varjas Ilona 30/572-6954

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

Tai chi  
17.00 - 18.30

Gymstick  
19.15 - 20.15

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00 órától

Torna – Gyógytorna 
18.00 - 19.00

II. Sz. Nyugdíjas Klub 
16.00 órától

Gymstick 19.15 - 20.15 Gymstick 19.15 - 20.15

Közösségi ház - órarend Velence, Iskola u.4.  Nagy Szilvia 30/537-4865

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

4. Terem

Mamin babihordozós  
latin fitness 
9.30-10.30

Aprócska Néptánc  
1-3 éves gyerekeknek  

10.00-11.00

Mozgásfejlesztő torna 
gyerekeknek  
16.15-17.15

Mozgásfejlesztő torna  
5-6 éves gyerekeknek  

16.45-17.15

Aprócska Népi játék  
és néptánc 

ovisoknak 3-6 éveseknek 
16.15-17.00

Mozgásfejlesztő torna 
gyerekeknek  
17.15-18.15

Mozgásfejlesztő torna  
5-6 éves gyerekeknek  

17.15-18.15
Alakformáló torna 

18.30 - 20.00
Alakformáló torna  

18.30 - 20.00

5. Terem

Női torna 19.15-20.15 Női torna 19.15-20.15
Klub szoba

Velencei-tavi Rózsa  
I. számú Nyugdíjas Klub 

nyáron: 16.00 órától
télen: 14.00 órától

Tisztelt velencei lakosok!

A túlszaporulat megelőzése érdekében most 
kedvezményesen tudja házi kedvencét ivartalaníttatni.
A Fejér megyei Állatvédőrség szervezésében  
dr. Tavasz Hajnalka végzi el a műtéteket, az alábbi árakon:

Nőstény macska ivartalanítása:  
(13 000.- Ft  az eredeti ár.)
1 macska ivartalanítása (-20%) 10 500.- Ft
2 macska ivartalanítása (-25%) 9 800.-Ft  / macska
3 macska ivartalanítása (-30%) 9 000.- Ft / macska

Kandúr macska herélése: ( 6 500.-Ft  az eredeti ár)
1 macska ivartalanítása 6 000.- Ft
2 macska ivartalanítása 5 500.- Ft / macska
3 macska ivartalanítása 5 000.- Ft / macska

Ha több állatot tart, ha szomszédjával, ismerősével együtt 
jelentkezik több macskával, a kedvezményt egyaránt 
érvényesíteni tudja.

Fogamzásgátló tabletta macskáknak 1200.- Ft helyett 
900.-Ft (Provera tbl. kb. 1 macskának 1 éves adagja, de 
nem tud 100%-os védettséget).

Kedvezményes  
lehetőség macskák 

ivartalanítására

Bejelentkezés: dr. Tavasz Hajnalka, 
Aurora-Vet Állatorvosi Rendelő.  

06 20/394-2568

Velencei-tó 
 Nyelviskola  

angol, német, orosz, spanyol.
40-60-100 órás tanfolyamok, nyelvvizsgákra, 
érettségire felkészítés, korrepetálás, 
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

yil
v.t
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t.s
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Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTER
Koszti András 

HIVATALVEZETŐ:
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY:
Vandlikné Lengyel Edit  
osztályvezető 589-419
Vágó Tamás Bence  589-424 
önkormányzati referens
Heinczné Horváth Edina  589-412
humánerőforrás szakreferens 
(személyzeti ügyek, közfoglalkoztatás, 
birtokvita)  
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 589-416 
titkársági ügyintéző  
Balogh Erika  589-402 
titkársági ügyintéző  
Varga Viktor  589-402 
személyi asszisztens 

IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Szelei Andrea aljegyző 589-418
Máthay Erzsébet  589-417 
anyakönyvvezető (anyakönyvezés, 
állampolgársági ügyek, hagyatéki
ügyintézés, lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta  589-408 
szociális ügyintéző (települési  
támogatás, gyógyszertámogatás, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
óvodáztatási támogatás, szociális 
étkeztetés, gyermekétkeztetési 
támogatás)

Kőváriné Zsovák Nóra  589-400 
igazgatási ügyintéző  
(iktató, kereskedelmi igazgatás, 
telepengedélyezés, szálláshely 
engedélyezés, talált tárgyak, 
kifüggesztések)
Ablonczi Ernő  589-422 
közterület-felügyelő 30-588-6416

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Mészárosné Molnár Krisztina 589-414
mb. osztályvezető
Karaniczné Fodor Éva  589-415
pénzügyi ügyintéző 
Csikmérő Enricóné 589-411
pénzügyi ügyintéző 
Egri Andorné 589-411
pénzügyi ügyintéző 
Andrási Viktória 589-423
pénztáros 

Adócsoport
Kovács Jánosné 589-413
adóügyi ügyintéző 
(gépjárműadó, építményadó, 
adókönyvelés)
Szendreiné Zakály Márta  589-409
adóügyi ügyintéző  
(iparűzési adó, talajterhelési díj, 
telekadó, adóigazolás, tartózkodás utáni 
idegenforgalmi adó)  

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS 
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY
Vandlik Csaba 589-407 
 osztályvezető
Csiszár Balázs 589-406
városüzemeltetési ügyintéző 
(építésügyi szolgáltatási pont, rendezési 
terv, beruházások)

Bokor Andrea 589-401
városüzemeltetési ügyintéző 
(építésügyi szolgáltatási pont, zaj- és 
rezgésvédelmi ügyek, vagyongazdálkodási 
ügyek, rendezési terv)
Szilassy Gabriella 589-405
városüzemeltetési ügyintéző
(út- és közmű építési ügyek, tulajdonosi 
hozzájárulás,  fakivágási, tűzgyújtási 
ügyek)

ÜGYFÉLFOGADÁS 
Koszti András polgármester,  
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: 
előjegyzéssel az 589-416 vagy  
589-402 telefonszámon

ÜGYINTÉZŐK ÜGYFÉLFOGADÁSA:
hétfő   8.00 – 12.00
szerda   8.00 – 16.00
péntek   8.00 – 12.00

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. 

A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
06 22/589-400 fax: 06 22/472-747
email: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu

A velencei római katolikus és refor-
mátus egyházközségek november 
1-én, vasárnap 15.30 órai kezdettel 
tartják immár hagyományossá vált 
temetői megemlékezésüket a Min-
denszentek ünnepe és a Halottak 
Napja alkalmából. A megemlékezés 

a Beck kápolnánál kezdődik, s a ka-
tolikus temetőrész felújított Krisz-
tus-keresztjénél fejeződik be. Szol-
gál: Récsei Norbert plébános, Pápai 
Szabó György lelkipásztor. Minden 
megemlékezőt szeretettel vár a két 
egyházközség.
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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

A Bence-hegyi csutora
Egy nagyon régi, 1890- es feliratú fa kulacs adta az ötletet egyesületünk 
legújabb kiállításához. Az érdekes, öreg tárgyat a velencei Gránitz csa-
ládtó kaptuk ajándékba. Október 30-ig látható a gyűjtemény a Wenck-
heim kastély kiállító termében.

Bemutatjuk a szőlőművelés és a borkészítés eszközeit, a kádár mester-
ség szerszámait. Különleges és érdekes boros kancsókat, úti boroshordót 
láthatnak az érdeklődők. Legrégebbi képünk egy 1922-ből való szüreti 
felvonulási felvétel, akkor még ökrök húzták a szekeret. Egy albumban 
látható valamennyi eddig fellelt szüreti felvonuláso velencei kép. 

Sokan megnézték már a kiállítást, Önt is várjuk! 
Hétköznap 11-től 16 óráig látogatható.

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

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

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

Kéménycsúcsok átrakása, 

tetők javítása (pala is), 

kúpcserepek kenése

Kályhák építése, javítása

06 20/499-3974 
Zsadányi Tamás

Számítógép-javítás

Hardveres és szoftveres 

problémák

javítása az Ön otthonában

06 20/373-5472

Csuday István
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FEJÉRVÉD 
BIZTONSÁGI 
SZOLGÁLAT
Riasztórendszeres távfelügyelete
Garantált biztonság
- Riasztórendszerek tervezése, kivitelezése
- Riasztók vezetékes és rádiós távfelügyelete
- Fegyveres objektumőrzés, vagyonvédelem
- Kivonuló szolgálat

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

Nem kell féltenie autóját! Műholdkövető 
rendszerünk vigyáz rá!

Bővebb felvilágosítás: 
Velence, Tó u. 3.
06 22/470-232, 06 70/337-1947
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

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

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

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

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

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

Kóruszene Karácsonyra

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

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.

Redőnyök, napellenzők javítása.
Szakszerű beépítés és igény szerinti 

visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

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

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.



Közérdekű telefonszámok

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  
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Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

besemisi@freemail.hu

GEoFÉnY kft.

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

SZABó ZOLTÁN
Festés- mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201
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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?

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
Kasztner Kitti falugazdász 70/490-6170

kedd: 13.00-16.00 (Kartély, házasságkötő terem)

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



s u p e r i o r

Velence Resort & Spa superior

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

Töltsd nálunk a délutánt!

Születésnapi élmények a 
Velence Resort & Spa-ban 

Dzsungel játszóház és játékos kreatív 
foglalkozás naponta 15.00 és 19.00 
óra között 

Belépőjegy:
gyerekeknek:
vasárnaptól csütörtökig 1500 Ft/fő
pénteken és szombaton  2500 Ft/fő
kísérőknek:
minden nap  200 Ft/fő

Ünnepeld szülinapodat nálunk! 
Hívd meg barátaidat egy felejthetetlen 
szülinapi zsúrra!
A terített asztalról, születésnapi 
tortáról és Ele-Fülöp köszöntéséről 
mi gondoskodunk, a jó hangulat 
rajtatok múlik.

Az alapcsomag ára  3000 Ft/fő 
kísérőknek  200 Ft/fő

Bővebb információ: 
www.velencespa.com
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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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www.soltours.hu
ingatlan@soltours.hu

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK
Külföldi és belföldi ügyfeleink részére!
Értékesítés valódi lehetőségekkel.

Ha eladó ingatlanja értékesítésre vár, kérem, keressen 
bennünket!

SOL INGATLAN Ingatlanforgalmazó, Értékbecslő  
és Értékesítési Iroda

Gárdony, Szabdság út 12. (Pavilonsor)
06-22/570-158, 06-20/229-4401

Fiók iroda: Velence, Ország u. 25/A. 06-22/470-497

www.soltours.hu
ingatlan@soltours.hu

KIADÓ NYARALÓKAT,
ÜDÜLŐKET KERESÜNK

Nyári időszakban szeretné ingatlanját 
nyaralóvendégek részére értékesíteni, állandó 

költségeit a nyári időszak bevételeivel könnyíteni?
Kérem, keressen bennünket!

25 éves tapasztalat a TOURIZMUSBAN.

SOL TUORS Utazási Iroda
Velence, Ország u. 25/a. 06-22/470-497, 06-20/935-8144
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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


