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Lakossági tájékoztatás
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Velence Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 19/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelete értelmében az önkormányzat a 

Polgármesteri Hivatalban téli igazgatási szünetet rendelt el, amely

2015. december 21. napjától 
2015. december 31. napjáig tart.

Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel, azonban az anyakönyvi 

feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Polgármesteri Hivatal telefonos ügyele-

tet tart a következő telefonszámon: 06/30/217-08-34 (8.00–16.00 óráig).

Megértésüket köszönjük!

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS 
ADÓHÁTRALÉK RENDEZÉSÉRE

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

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

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

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

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
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Koszti András polgármester az adventi programon a Velence Korzón  

Egy igazán ünnephez illő és közösségépítő 
kezdeményezés indult idén a Velencei-tó 
Környéki Nagycsaládosok és Rászoruló 

Családok Klubja, valamint a TDM szervezésé-
ben. Ez az Angyal Kerestetik, amin keresztül 
100 velencei lakos teljesítheti 100 hátrányos 
helyzetű velencei gyermek kívánságát. Decem-
ber 5-én kerültek fel a kívánságok a Korzón el-
helyezett táblára, és az újság nyomdába kerülé-
sekor már üres volt a tábla. Alig öt nap alatt 100-
an gondolták úgy, hogy egy ismeretlen gyermek 
számára még szebbé teszik a Karácsonyt. Nagy-
szerű érzés látni, hogy a közösségünk ennyire 
magáénak érzi ezt a lehetőséget.  Biztos vagyok 
benne, hogy az ajándékok átadása megható él-
mény lesz mindannyiunknak, és a Karácsony 
estét még szebbé fogja tenni ez az önzetlenség.

Egy hónapja nyitott a jégpálya, és a nép-
szerűsége várakozáson felüli. A mostani idő-
járás arra enged következtni, hogy az elmúlt 
évekhez hasonlóan, idén sem fagy be annyira 
a tó, hogy biztonságosan korcsolyázni lehes-
sen rajta. Így nem csoda, hogy ennyi család 
és baráti társaság választja délutánonként, 
hétvégenként ezt a kikapcsolódást. A fedett 
és biztonságos jégpályának köszönhetően 
a környező települések iskolásai rendszeres 
látogatók a délelőtti órákban. Elmondhatjuk, 
hogy sikerült egy olyan attrakciót létrehozni 
Velencén, ami az egész környék számára von-
zóvá teszi a várost és a Korzót.

A képviselő-testület idén is, ahogyan 
min den évben, határozatot hozott, hogy 

Kedves Velenceiek!

szaloncukorcsomagokat ajándékozzunk a 
nyugdíjasainknak. Az 550 kiló szaloncukor 
beszerzése talán az egyik leghálásabb polgár-
mesteri feladat. Remélem, hogy az ünnepek 
alatt látogatóba érkező unokák hagynak majd 
a nagyszüleiknek is.

Szeretném megköszönni a velencei nyug-
díjasklubok egész éves munkáját, név szerint 
megemlítve vezetőiket: I. számú Nyugdíjas-
klub Lukács Sándorné (Ica néni), II. számú 
Nyugdíjasklub Kantár Ferencné (Olgika), 
III. számú Nyugdíjasklub Herczeg Ferencné 

(Kati néni). Köszönöm, hogy mindig pozití-
vak és nyitottak. Sok erőt merítek az összejö-
vetelekből. Ígérem, hogy jövőre is rendszeres 
látogató leszek.

December 17-én tartjuk a Zöldliget Álta-
lános Iskolában a városi karácsonyi ünnepsé-
get. Minden tanulót, szülőt és velenceit sze-
retettel várunk!

December 20-án olyan forgatag lesz a Kor-
zón, amilyet nyár óta nem láttunk! 15 órától 
a Korzón állomásozik a Coca-Cola Karaván. 
Zenés programok, alkotóház, Mikulás várja a 
gyerekeket, igazi családi program lesz. Ezen 
a napon lesz az Angyal Kerestetik kezdemé-
nyezés ajándékozása is. Advent utolsó vasár-
napján pedig meggyújtjuk az adventi koszo-
rú negyedik gyertyáját is, a szertartáson a 
katolikus, a református és a baptista egyház 
képviselőivel közösen veszünk részt.

Itt a remek alkalom, hogy bebizonyítsuk, 
télen is meg tudjuk tölteni a Korzót, és az 
épület Velence közösségi életének új dimen-
ziót adó helyszínévé válik.

Márai Sándor idézetével szeretnék min-
den velenceinek békés, áldott karácsonyi ün-
nepeket kívánni!

„Karácsonykor az ember mindig hisz egy 
kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem 
az egész világ, az emberiség, amint mondják, 
hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a 
csoda nélkül élni.”

Koszti András polgármester

Angyal kerestetik. Vajon minden papírra vetett kívánság teljesül? Fotók: Stehlik Norbert 
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 Szegedi Csaba alkotás közben

Fotók: Stehlik N
orbert

VH.: Prima fődíjat kevesen kap-
nak. Ehhez először is jár a feltétlen 
gratuláció! Nyilván sokféle elisme-
résben részesült már munkássága 
során. Milyen „polcon” szerepel ez a 
díj ezek között?

Szegedi Csaba: Nagyon köszö-
nöm! Igen, valóban kaptam már 
néhány komoly elismerést a pályám 
során. Pályakezdőként pl. nekem 
ítélték az egyéves fehérvári Smo-
hay-ösztöndíjat, a Képzőművészeti 
Főiskolán a Glatz Oszkár-díjat, majd 
a Barcsay-díjat. 1991-ben elnyertem 
a DAAD kilenc hónapos németor-

szági ösztöndíját, 2006-ban pedig egy féléves amerikai ösztöndíjat a 
HAESF Alapítványtól. Ezek mellé most nagyon büszkén fogom oda-
tenni a Prima díjat az önéletrajzom „legmagasabb polcára”.

VH.: Mennyire inspiráló az Ön esetében ez az elismerés? Lesz, le-
het-e ennek ráhatása a további munkásságára?

Szegedi Csaba: Egy szakmai elismerés mindig jólesik a saját útját 
járó alkotónak. Tudja, mi festők, képzőművészek meglehetősen egye-
dül vagyunk, a megismerés ösvényein bolyongva keressük az „utat”, 
ki-ki a maga műtermében, magunkra hagyva hit, vágyak és kétségek 
közt, így nagyon boldogok vagyunk, ha pozitív visszajelzést kapunk. 
Egy ilyen rangos kitüntetés pedig igen megtisztelő, és megerősít ab-
ban, hogy jó úton járok, érdemes rajta továbbhaladni. Nagyon hálás 
vagyok a Prima Primissima Alapítványnak, és a fejér megyei vállalko-
zóknak, hogy bokros üzleti teendőik mellett a művészek munkájának 
elismerésére, támogatására is figyelnek. Egy ilyen elismerés ugyanak-
kor nem csupán az eddig történtekre vonatkozik. Az elmúlt harminc 
(tanulmányaimmal együtt negyven) év szakmai teljesítménye nem 
jogosít fel arra, hogy hátradőljek. Ez a díj arra kötelez, hogy további 
munkámmal megfeleljek a belém vetett bizalomnak.

VH.: Mit szólt kitüntető címéhez a szakma? A kollégák, a tanítvá-
nyok.Voltak, vannak erre vonatkozó visszajelzései?

Szegedi Csaba: Természetesen, már másnap reggel 180 lájkot kap-
tam a Facebookon (lám, mégis hasznos kis alkalmazás), és sok-sok 
barátom, kollégám, ismerősöm gratulált szerte a világból, még oly tá-
volból is, mint Ausztrália vagy India, ahol nem is értették a Megyei 
Hírlap magyar nyelvű online cikkét, csak a fotót látták a „Primákról” 
kezünkben a díjakkal. Meglepő, hogy mennyien hallottak róla or-
szágszerte, a minap pl. egy budapesti kiállításmegnyitón és a Magyar 
Művészeti Akadémián is több művészkollégám kezet szorított velem.

VH.: Tudható Önről, hogy 20 éve él Velencén. Kérem, ossza meg 

Prima fôdíjat ért a minôségi mûvészet
A VOSZ (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége) 
Fejér Megyei Szervezete november 21-én rendezte meg a  
X. Fejér Megyei Prima díjátadó ünnepséget. Ezen a 
gálaesten 10 különdíjat, 2 közönségdíjat és 3 fődíjat 
adtak át. A fődíjasok között volt Szegedi Csaba velencei 
festőművész is. A méltán elismert művész-tanár örömmel 
osztotta meg velünk gondolatait díjazása kapcsán, és 
válaszolt kérdéseinkre.

olvasóinkkal, hogy mi volt az a tényező, aminek okán a településre 
költözött?

Szegedi Csaba: Velence egy csapda. Aki egyszer megfordul itt, jöj-
jön üdülni vagy látogatóba, elbűvöli a táj szépsége, a kedvező földrajzi 
fekvés és adottságok, így előbb-utóbb visszatér ide. Aztán egyre gyak-
rabban visszatér, végül aki teheti, vásárol egy nyaralót, és attól kezdve 
itt tölti a vakációkat. És sokan vannak, akik úgy döntenek, hogy vég-
leg itt telepednek le, itt akarják leélni az életüket, hiszen itt minden 
megvan, a tó, a hegyek, az emberek barátságosak, közel van (de kellő 
távolságban is) a főváros és Fehérvár. Az utóbbi években pedig igazán 
nagyszerű fejlődésnek indult a város, ami azért remélhetőleg nem fog 
túlzott méreteket ölteni, hiszen Velence varázsa szerintem abban is áll, 
hogy nem túl nagy település!

Mi 1994 karácsonyán Németországból hazatelepülve döntöttünk 
úgy feleségemmel, Csinády Gabriellával, hogy itt fogunk fészket rakni 
és családot alapítani. A szüleimnek már tíz éve volt itt akkor nyaraló-
juk, így jól tudtuk, hova jövünk, bár az akkori Velence korántsem volt 
azonos a maival. Nem volt telefon, gázvezeték, szennyvízcsatorna stb. 
De a tó itt volt, és a Bence-hegy is, ahol a műtermemből ma csodálatos 
kilátás nyílik a tájra, nap mint nap mérhetetlen gyönyörűséget nyújt-
va. Mint sok polgártársunk és barátunk, akiket rabul ejtett a genius 
loci, mi is így lettünk „gyütt-mentek”. Megjegyzem, a terminus hely-
telen, hiszen ebből a csapdából kevesen szabadulnak, javaslom tehát 
helyette a „gyütt-maradt” elnevezés bevezetését...

VH.: Alkotói munkássága mellett tagja több művészeti tömörü-
lésnek, s a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tanára is egyben. Való-
színűleg igen pörgős az élete. Nagyot tévedek, ha azt gondolom, nem 
sok ideje van élvezni a velencei életet, a tókörnyék szépségeit?

Szegedi Csaba: Nem túl nagy tévedés, de azt hiszem, nem vagyok 
ezzel egyedül. Manapság mindenkinek sok a dolga, ilyen az élet, ezt 
el kell fogadni, és megpróbálni így is élvezni, amit lehet. Amikor ha-
zaérkezem, vagy indulás előtt a reggeli kávét hörpölve végignézek a 
teraszunkról a határtalan tájon, hálát adok az égieknek, hogy ilyen 
csodálatos környezetben élhetek. Aztán itt vannak a hétvégék, ezt 
mindig együtt töltjük családi körben, két elbűvölő iker fiunkkal, akik-
kel igyekszünk sokat kirándulni a hegyekbe, kerékpározni a tó körül, 
télen korcsolyázni. Amióta pedig óvodába, ill. a Zöldliget Iskolába 
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járnak a fiúk, ahol igazán nagyszerű közösség van, nagyon sok értékes 
barátságot kötöttünk. Azt hiszem, valójában azóta illeszkedtünk be a 
város társadalmi életébe.

Szegedi Csaba: Repceföldek  (www.szegedicsaba.com)

VH.: Szinte mindent elért már, amit egy alkotóművész elérhet. Nem 
csak szakmailag, szélesebb körben is elismerik. Milyen célok motiválják 
még, amiket szeretne megvalósítani?

Szegedi Csaba: Egy képzőművész sohasem mondhatja azt, hogy 
mindent elért. A cél, amit a festő valamikor gyermekkorban kitűz 
maga elé, meglehetősen homályos, és ugyan tisztul kissé a kép idővel, 
sohasem élesedik ki teljesen. Tulajdonképpen nem is az a cél, hogy 
eljussunk a célba, inkább az, hogy mindig helyes úton haladjunk a cél 
felé. Minden elkészült kép kijelöli a következő kép programját. Minél 
többet elvégeztünk, annál inkább látjuk, hogy mennyi mindent kel-
lene még megcsinálni. A művészetben az a csodálatos, hogy határta-
lan kaland. Minél messzebbre jut az ember, annál távolabbra kerül a 
horizont, annál szélesebb távlatok nyílnak meg előtte. Azt hiszem, az 
a legfontosabb, hogy továbbra is megtaláljam a helyes irányt. A művé-
szet korokon, földrészeken átívelő diskurzus, és nagyszerű dolog vala-
mi olyasmivel foglalkozni, amit évezredek óta művelnek az emberek.
 (Mátay Balázs)

Tanították az előző, a rendellenes rendszerben, hogy Ady ateista és 
antiklerikális költő volt. Ezzel szemben a valóság, a verseivel sokszo-
rosan bizonyított igazság: Istennel is, mint mindenki mással, gyakran 
perlekedett. De! Isten létét, mindenhatóságát, mindentudását, terem-
tő erejét soha, de soha nem kérdőjelezte meg. Istenhite sziklaszilárd, 
töretlen volt. Antiklerikalizmusa? A klérussal valóban „többször 
akasztott bajuszt”, de a klérus létjogosultságát nem vitatta. Egyáltalán, 
Ady költészetének az elemzését, több – gyakran önjelölt – irodalmár 

is összetéveszti a versek nem feltétlenül jóindulatú „kivesézésével”. 
Néha egy-egy vers elemzéséhez többoldalas tanulmány születik, 
megmagyarázandó a vers olvasójának, hogy mit jelentenek az allegó-
riák, a szimbólumok, egyáltalán a költő mikor, mit gondolt. A versek 
„lélektől-lélekig” sugárzó gondolatok, érzések, vagy éppen próféciák. 
A mélyre szántó sorokat X értelmezheti így, Y értelmezheti úgy…. 
Ne boncolgassuk, inkább átélve, elmélyülten olvassuk Ady csodálatos 
verseit, most a Karácsonyi verseket! (– sy  –)

I.
Harang csendül,  
Ének zendül,  
Messze zsong a hálaének  
Az én kedves kis falumban  
Karácsonykor  
Magába száll minden lélek.
Minden ember  
Szeretettel  
Borul földre imádkozni,  
Az én kedves kis falumban  
A Messiás  
Boldogságot szokott hozni.
A templomba  
Hosszú sorba’  
Indulnak el ifjak, vének,  
Az én kedves kis falumban  
Hálát adnak  
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn  
A nagy Isten  
Szent kegyelme súgna, szállna,  
Az én kedves kis falumban  
Minden szívben  
Csak szeretet lakik máma.

II.
Bántja lelkem a nagy város  
Durva zaja,  
De jó volna ünnepelni  
Odahaza.  
De jó volna tiszta szívből  
– Úgy mint régen –  
Fohászkodni,  
De jó volna megnyugodni.
De jó volna, mindent,  
Elfeledni,  
De jó volna játszadozó  
Gyermek lenni.  
Igaz hittel, gyermek szívvel  
A világgal  
Kibékülni,  
Szeretetben üdvözülni.

III.
Ha ez a szép rege  
Igaz hitté válna,  
Óh, de nagy boldogság  
Szállna a világra.  
Ez a gyarló ember  
Ember lenne újra,  
Talizmánja lenne  
A szomorú útra.
Golgota nem volna  
Ez a földi élet,  
Egy erő hatná át  
A nagy mindenséget.  
Nem volna más vallás,  
Nem volna csak ennyi:  
Imádni az Istent  
És egymást szeretni…  
Karácsonyi rege  
Ha valóra válna,  
Igazi boldogság  
Szállna a világra.

KARÁCSONYRA ADYTÓL

Karácsony – Harang csendül...
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságot kötött:

2015. november 21-én
Kozma László – Hegedüs Kinga Anita

Gratulálunk!
Egri Andorné, Balogh Erika, Máthay 

Erzsébet anyakönyvvezetők

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 2016. január
Dr. Sirák András: 2016. január 7. (csütörtök)  15.00 – 16.00
Dr. Sirák Andrásné: 2016. január 7. (csütörtök)  15.00 – 16.00
Fésűs Attila: 2016. január 8. (péntek)  8.00 – 10.00
Juhász Gyula: 2016. január 4. (hétfő)  8.00 – 10.00
Martinovszky József: 2016. január 4. (hétfő)  10.00 – 12.00
Szabó Attila: 2016. január 8. (péntek)  8.00 – 10.00
Szabó György:  2016. január 14. (csütörtök)  13.00 – 15.00
Uj Roland: 2016. január 4. (hétfő)  10.00 – 12.00
Helye:  Polgármesteri Hivatal, Velence, Tópart u. 26.

Felhívás
Felhívjuk a Velencei-tó környékén  

élők figyelmét, hogy januártól  
40 órás német nyelvtanfolyamon  

vehetnek részt ingyenesen,  
melyet a velencei önkormányzat  

és a Bajor-magyar fórum  
támogat.

Egy már sikeresen lezajlott  
40 órás tanfolyamra épül,  

ezért olyan, németet  
szívesen tanulók jelentkezését  
várjuk, akik már rendelkeznek  

némi ismerettel.

Jelentkezni 2016. január 04-ig
lehetséges az alábbi e-mail címen:

eva.kudelich@gmail.com

HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

FELHÍVÁS
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 
A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, va-
lamint fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló 
életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából 
nyújtott ellátás.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben 
működik. Segítségével fenntarthatóak a biztonságos életvitel feltételei, krí-
zishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél történő 
gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.

(A rendszernek három összetevője van: egy kicsi rádióadó (egy segélyhívó gombot mindig 
magával vihet, vagy magán hordhat a használó); egy vezérlő a felhasználó telefonjához 
csatlakozva és egy diszpécserközpont, amely figyelemmel kíséri a hívásokat. Amikor sür-
gős segítségre van szükség, a felhasználó csak megnyomja a rádióadó segítség-gombját. 
Ez egy rádiójelet küld a diszpécserközpontnak. A diszpécserközpont szakemberekből álló 
stáb, pszichológussal, szociális munkásokkal. A probléma jellegétől függően dönt, hogy 
kit kell riasztani: orvost, mentőt, rendőrt, tűzoltót, területi gondozónőt, hozzátartozót.)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociá-
lisan rászorult:
a) az egyedül élő, 65 év feletti személy,
b) az egyedül élő, súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
c)  a kétszemélyes háztartásban élő, 65 év feletti időskorú, illetve súlyosan fo-

gyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja 
a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget, valamint az egészségi 
állapot miatti indokoltságot igazolni kell (háziorvos által, a szolgáltató által 
kiadott nyomtatványon.

Ezen szolgáltatást térítési díj fizetése ellenében lehet igénybe venni.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja: 1600 Ft/hó

Érdeklődni lehet:
Humán családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Palánki Katalin
szakmai egységvezető
06-30-915-1895
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VH. (Solymosy József): Tisztelettel kö-
szöntöm a Jászai-díjas, Életmű-díjas színmű-
vészt, a primadonnát, az Operettszínház örö-
kös tagját, Tiboldi Máriát. Köszöntöm abból 
az alkalomból, hogy Velence állandó lakosa 
lett. Művésznő, kedves Mária! Én „Tibol-
diológiából” jól felkészültem. Tudom, hogy 
Szolnokon született, 1961-ben diplomázott a 
Színház és Filmművészeti Főiskolán. A Sze-
gedi Nemzeti Színházhoz szerződött, főleg 
operettek primadonnájaként sikert sikerre 
halmozott. Rövid ideig a Fővárosi Operett-
színházban játszott, majd Németországba 
távozott 1966-ban. Itt tíz év alatt világkarriert 
futott be. 1976-ban jött haza, a Fővárosi Ope-
rettszínház primadonnájaként kapta megér-
demelt babérjait. Maga mögött tud mintegy 
ötven operettfőszerepet, tíz nagylemez ké-
szült Önnel, számtalan alkalommal szerepelt 
a televízióban... Két fia van, férje Schubert 
Ferenc zeneművész.

Művésznő, kedves Mária! Amit eddig leír-
hattam, az egy merev, egy szinte élettelen váz. 
Kérem, hogy tegye élővé, töltse fel érzéssel, 
lélekkel! Azzal a lélekkel, ami sugárzik, ami 
kisugárzik Önből! Érezni, világraszóló tehet-
sége mellett egy erős, egy nagyon erős motor 
van Önben, ami hajtja előre, mind előbbre.  
Ezt a motort mi szabályozza, hogyan műkö-
dik?

Tiboldi Mária: Sokrétű és nehéz kérdé-
seket tett fel, József. Valamilyen kronológiai 
sorrend mentén igyekszem elfogadható vá-
laszokat adni. Szüleim, de főleg édesapám, 
elsőszülöttként fiút vártak, de személyemben 
„csak” leányuk született. Édesapám – aki egy 
rendkívüli ember volt – ezt soha nem érez-
tette velem, de én, úgy legbelül tudtam. Egész 
gyermekkoromban a megfelelés kényszere 
volt az egyik mozgató rugóm. Talán nem 
csak másodikként kellene említenem az Is-
tennel való kapcsolatomat. Szerintem az élet 
egyik legnagyobb bölcsessége –, amit az egy-
szerű népi mondás is tartalmaz: Segíts ma-
gadon, az Isten is megsegít!  Hatalmas erőt 
ad az istenhit! Tudom, hogy van, állandóan 
van fölöttem Valaki, aki segít döntéseimben, 
elhatározásaimban akkor, de csak (!) akkor, 
ha én is megteszem, amit megtehetek. Tehet-
ségemet Istentől kaptam, kötelességem azzal 
élni, és semmi esetre sem visszaélni! Érték-
rendem kialakulásában részük volt tanára-

Segíts magadon, Isten is megsegít!

Új velencei polgárunk: Tiboldi Mária

imnak, Budán, a Szilágyi Erzsébet gimnázi-
umba jártam, ott is érettségiztem. Diákként 
ismerkedhettem meg családunk barátjával; 
Tamási Áronnal. Fölismerte, erősítette ben-
nem a művészi vénát, a tehetséget. 1957-ben 
érettségiztem, felvettek a Színművészeti Főis-
kolára, zenés osztályba. Nagyszerű tanáraim, 
nagyszerű diáktársaim voltak. Kinyílt előt-
tünk a világ, négy év alatt felelős felnőttek-
ké váltunk. Nem akarok patetikusan fogal-
mazni, de valóság, hogy tenyerén hordozott 
az Isten. Mozgalmas a primadonna élete, ez 
alól én sem voltam kivétel. Volt eset, amikor 
egy luxushajó egyik szintjén németül, utána 
a másik szinten oroszul kellett énekelni a 
Csárdáskirálynőből... Külföldről visszatérve, 
megismerkedhettem egy nagyszerű ember-
rel, Vámos Lászlóval. Mindenképpen az Ő 
holdudvarába tartozónak vallom magam.

VH.: Kérem, kedves Mária, szóljon arról, 
hogyan talált rá Velencére, hogyan lett mind-
inkább velencei lakos, mind aktívabb velen-
cei?

Tiboldi Mária: Hát ez érdekes, valóban 
rátaláltam valódi otthonomra. Beszélhet-
nénk véletlenről, sorsszerűségről, de én hívő 
ember lévén isteni gondviselést érzek, az ve-
zetett ide. Megcsömörlöttem már a nyüzsgő 
fővárosi élettől, vágytam a természetközel-
séget, a csendet, a nyugalmat. Barátaim ta-
nácsára Sukoróra igyekeztem eladó telket 
keresni, közben Velencén elkeveredtem. 
Három vízparti telek mellett vitt az utam, 
a két szélsőn tulajdonosok dolgozgattak. A 
középsőn semmi mozgás nem látszott. Be-

lém vágott: „Ez lesz az otthonod, sehova to-
vább!” Érdeklődtem a szomszédoknál, kié a 
telek, esetleg nem eladó? Igenlő választ és egy 
székesfehérvári címet kaptam. Irány Székes-
fehérvár. Késő estig a kocsiban rostokoltam, 
amíg a tulajdonos hazaért. Nem részletezem, 
megvettem a telket. Ez 1983-ban történt, 
1986-ra felépült a házam. Beilleszkedtem, 
szomszédjaimat, Bányai Józsi bácsit és a töb-
bieket szívemben őrzöm.

VH.: Több lépcsőben is bekapcsolódott a 
velencei életbe, fellendítette a kultúrát. Ho-
gyan emlékszik erre?

Tiboldi Mária: 1995-ben Springer Feri 
bácsi szervezésében épült vízi színpadon 
operettgálát rendeztem, amelyen, több sze-
repben, magam is felléptem. 1996-tól a Ve-
lencei Nyári Zenés Esték rendezését is vál-
laltam, a Mágnás Miskát, a Leányvásárt és a 
Bob herceget mutattuk be. 2004-ben, a zsú-
folásig megtelt, ősi velencei református temp-
lomban – Pápai Szabó György nagytiszteletű 
úr meghívására – A magyar dal útja címen 
tarthattam előadást, illetve énekelhettem, a 
gregoriántól a magyar daljátékokig.

VH.: Kérem, semmiképpen ne hagyja ki 
a most, november 15-én, ugyancsak a nagy-
tiszteletű úrral együtt rendezett teadélutánt, 
a Timóteus-házban. A színvonalas beszél-
getésen túl, maradandó zenei élményben is 
részesülhettünk, akik jelen voltunk. Hiszem, 
ismétlésre is sor kerül, biztathatom rész-
vételre a velencei lakosokat… Végül, ugye 
megkérdezhetem, hogy most, 2015 decem-
berében, hogy van? Eseményekben dús ed-
digi életére visszatekintve, hogyan érzi ma-
gát, mennyire megelégedett saját magával, a 
környezetével?

Tiboldi Mária: Értem én, kérdésében a 
visszatekintés szó a lényeg. Szívesen válaszo-
lok. Küzdelmes életem volt, nehéz a művészi 
pályának és a családnak egyszerre megfelelni, 
de mindennel meg vagyok elégedve, ami ed-
dig történt. Érzem, sőt tudom, hogy – mint 
már előbb említettem – az Isten végig a te-
nyerén hordott! Remélem, hogy majdan, egy 
másik dimenzióban találkozni fogok szü-
leimmel, szeretteimmel. A hit békességével 
és nyugalommal tudomásul veszem az élet 
rendjét, az élet örök törvényeit.

VH.: Köszönöm, hogy rendelkezésünkre 
állt tisztelt művésznő, kedves Marica.
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VH. (Solymosy József): Tisztelettel és ba-
rátsággal köszöntelek nagytiszteletű úr, úgy is, 
mint Önkormányzatunk Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottságának elnökét. Nem vagyok 
könnyű helyzetben mint újságíró, hisz az ál-
talad elnökölt Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság külsős tagja is vagyok, a Velencei 
Hírlapban veled együtt szerkesztőbizottsági 
tag. Nem tudok bizonyos szubjektivitásokon 
túllépni. De honnan jön a „Pápai” előneved? 

Pápai Szabó György: Szülővárosom ne-
véből. Református prédikátoroknál amúgy 
ez régi gyakorlat. Hivatalosan Szabó György 
vagyok, de sajnos, így nagyon kevesen is-
mernek, bár a kezdet kezdetén már e néven 
is publikáltam országos egyházi és világi 
orgánumokban. Sajnos tucatnév, s ebből 
számos bonyodalmam támadt. Néhai dr. 
Szíj Rezső művészettörténész, könyvkiadó 
szakértői tanácsára immár vagy 30 éve 
mindenütt (egyház, teológia, irodalom- és 
történettudomány, média etc.) Pápai Szabó 
Györgyként ismernek. Még az OSZK kataló-
gusában, s a Nemzeti Bibliográfiában, de az 
egyházi nyilvántartásokban is így szerepelek, 
természetesen a médiában is kezdetektől fog-
va. Velencén is így ismernek, de így nem sze-
repelhetett a nevem a szavazócédulán…  

Kövér László házelnök úr földim, s baráti 
viszonyt ápolunk kezdetektől. 2004-ben, 11 
éve (!) a parókiámon alakult meg a velen-
cei Fidesz-szervezet, sokáig itt gyűléseztek, 
s ugyanebben az évben az én hívásomra és 
részben vendégemként jött  László Velencé-
re, ahol a Nádas vendéglőben nagy sikerű 
politikai fórumot tartott, de reformátusként 
előtte részt vett templomi istentiszteletün-
kön. Balog Zoltán miniszter úr lelkésztársam, 
jó barátom. Eggyel alattam járt a budapesti 
Theologiai Akadémián. 2003 decemberében 
az akkori király-hágó melléki püspök, Tőkés 
László iktatott be – néhai dr. Hegedűs Loránt 
püspökkel, lelki édesapámmal együtt – ve-
lencei lelkipásztori állásomba. Mindegyikő-
jüknek sokáig munkatársa lehettem. 

VH.: Ha lehunyt szemmel képzellek ma-
gam elé, a szószéken látlak, amikor átszelle-
mülve Isten igéjét hirdeted, vagy ugyancsak 

Képviselőnk:

Pápai Szabó György  
képviselő, bizottsági elnök

óriási belső erőt sugározva különféle gyűlése-
ken szónokolsz, hatalmas belső lánggal égsz, 
lángolsz, vagy éppen míves előadást tartasz. 
Hogyan is lehetnének objektívek a kérdéseim? 
Mi adja néked sokrétű szolgálatodban ezt az 
elementáris lelki-szellemi erőt?

Pápai Szabó György: Az a küldetés, ame-
lyet Istentől kaptam. S persze a hitem. Az eb-
ből fakadó életcél és küldetéstudat: nemze-
tem, magyar hazám üdve és felemelése, vala-
mint a rám bízottak szolgálata az anyaszen-
tegyházban. Ezért dolgoztam, küzdöttem 
egész életemben, mindig is „protestáló hit, 
s küldetéses vétó” akartam lenni, ahogy Ady 
is megfogalmazza saját életcélját. Az ő köl-
tészete (és persze József Attiláé!) számomra 

már maga a transzcendencia. Így igyekeztem 
élni és cselekedni akár Pápa város képviselő-
jeként, akár a híres pápai Kollégiumi Nagy-
könyvtár főkönyvtárosaként, tudományos 
munkatársaként, akár Budapesten püspöki 
főtanácsosként, itt Velencén is, az ősi refor-
mátus gyülekezet lelkipásztoraként, meg-
választott képviselőként. A magyarságért, 
a nemzet megmaradásáért, lelki-szellemi 
talpra állásáért harcoltam egész életemben. 
Mert főleg a magyar lélek, a „belsőnk”, a szív, 
ami beteg. A magyar hivatás- és nemzettu-
dat porlott szét, s vált semmivé… Magyarsá-
gunk múzeumi tárgy lett, porladó történel-
mi emlék. Nem énekeljük már a Himnuszt, a 
Szózatot, a magyar jelképek – dicső múltunk 
szimbólumai – nem kívánatosak. Könnyein-
ket, reményeinket, talán szívünket is lakattal 
lezárjuk. Beleszürkülünk a tömegbe, a hét-
köznapokba, a globális elvárásokba. Magyar 
küldetésünk elfeledve, idegen érdek igájába 
hajtjuk – önként és dalolva – a fejünket.  Hol 
van régi tartásunk, harcos múltunk, dicső-
ségünk? Bizony, Petőfi szava ma is aktuális: 
„Talpra magyar!” Ki kell törnünk a szolgaság 
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házából, a globalizmus bilincseiből! Újra 
Hazát kell találni „a magasban” (Illyés), és 
újra Istenre kell találnunk, aki megújíthat, 
újjászülhet bennünket, s az egyénekből, or-
szág lakosokból nemzeti sorsközösséget ko-
vácsolhat. Ezért küzdök, harcolok Velencén 
is, mert az érdektelenség, a közöny, az önző 
bezárkózás, a régi, beidegződött életsablon 
sajnos még mindig nagy úr városunkban. 
De nem csüggedek! Teszem a dolgomat, 
hirdetem tovább az Igét, és remélem, 
egyszer – Isten kegyelméből – beérik majd 
a vetés. Talán nem most, talán nem az én 
életemben… Egyszer… S akkor a „Halál 
népe” helyett, újra az „Élet népévé” leszünk. 
Hiszem, hogy „lesz még szőlő, lesz még lágy 
kenyér”, ha újra Istenre, s benne önmagunk-
ra találunk.

VH.: Hogyan látod a kultúra helyzetét 
szeretett városunkban? Milyen szervezési in-
tézkedéseket látsz szükségesnek? Milyen helyi 
sajátosságokra építhetünk? 

Pápai Szabó György: A kultúra szerve-
zése több szinten zajlik Velencén. Első he-
lyen említeném a legnagyobb szeletet vállaló 
TDM-szervezetet. Hozzájuk tartoznak a 
gyerek- és felnőttprogramok, szórakozta-
tó műsorok, vásárok, népi mulatságok, s az 
olyan ismert velencei rendezvények is, mint 
például az Orbán-nap, s részben a sportren-
dezvények, koncertek, színházi előadások 
és egyebek. Éves szinten tudatosan előre 
megtervezik a város kulturális, szórakoz-
tató és egyéb rendezvényeit, és ők végzik a 
kivitelezést is. Igen nagy és felelősségteljes az 
általuk elvégzett munka. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizott-
ság nem túl régen jött létre. Olyan sokrétű a 
feladata, hogy azt itt felsorolni nem lehet, de 
a nagyobb városi rendezvények, az állami- 
nemzeti-önkormányzati ünnepségek és 
megemlékezések méltó megszervezése is 
a bizottság feladata. Az utcanevekkel kap-
csolatos feladatoktól, a Velencei Értéktár 
felügyeletéig nagyon tág a bizottság illeté-
kességi köre. Azt szeretnénk, ha a „mélyebb” 
kultúra meghatározóan gyökeret verne vá-
rosunkban, s ezen belül a nemzeti kultúra, 
amely eddig meglehetősen hiányzott a pa-
lettáról. Szeretnénk neves írókat, költőket, 
könnyű- és komolyzenei együtteseket, színé-
szeket, színtársulatokat meghívni Velencére, 
bekapcsolni őket a város kulturális életébe. 
Jelenleg a nagy ívű kibontakozást gátolja az 
anyagi források hiánya, mert ahogy csator-
nára, járdára, s a legszükségesebbekre kevés 
a pénz, a korábbról örökölt hatalmas adós-

ság miatt, ugyanez vonatkozik a kultúrára, 
a sportra is. A „Tó Kapuja” elnyelte Velence 
város mintegy tízéves jövőjét. A bizottság 
feladata a városban több szinten zajló kul-
turális tevékenység koordinálása is, már 
amennyiben ez egyáltalán lehetséges. Persze 
az oktatás és a sport terén szintén rengeteg 
tennivaló vár még ránk. 

VH.: Különböző helyi intézmények, ho-
gyan kapcsolódnak a fent elmondott tervekbe?

Pápai Szabó György: Az intézményeknek, 
szervezeteknek, egyesületeknek – amelyeket 
itt felsorolni, szinte lehetetlen volna – saját 
kulturális programjuk van. Ne is haragudjon 
meg senki, ha most nem nevesítek minden 
kultúráért tevékenykedő szerveződést. Vi-
szont, nem hagyhatom ki magának a Korzó-
nak gazdag kulturális, szórakoztató és egyéb 
programjait, valamint a Spa (szálloda és für-
dő) önálló kulturális, sportrendezvényeit. 
Itt van egyébként a velencei TDM-szervezet 
szellemi központja is, Bársony Péter igazga-
tó úr értő vezetésével, és az odaadó munka-
társakkal. Természetesen ki kell emelnem, 
mint önkormányzati intézményt a kitűnően 
működő Városi Könyvtár gazdag kulturális 
kínálatát. A Zöldliget Általános Iskolában, 
aztán az „Entz”-ben, és a Meseliget Óvodában 
is egymást érik a kulturális és egyéb rendez-
vények, melyek úgyszintén a város szellemi 
életét gazdagítják. Istennek hála, olyan pol-
gármesterünk van, aki a magyar és európai 
kultúra elkötelezettje. 

VH.: A történelmi egyházak?
Pápai Szabó György: Nagyon jelentős az 

a kultúraszervező tevékenység, amit a város 
történelmi egyházai végeznek egész évben. 
Elmondhatatlanul gazdag a kulturális-szelle-
mi kínálatuk is a lelkiek mellett… 

VH.: S más szerveződések?
Pápai Szabó György: Külön szeretném 

kiemelni és megköszönni a Helytörténeti 
Egyesület lelkes, hozzáértő munkáját Ga-
lambos Györgyné, Marika vezetésével, a fel-
készült munkatársak segítségével. Páratlan 
kiállításokat, bemutatókat szerveznek, ők 
végezték a helyi „Értéktár” megalapozását is, 
egészen az Értéktár Bizottság megalakulá-
sáig. Ez utóbbi Bizottság az Önkormányzat 
felügyelete alatt végzi Velence valódi értékei-
nek a begyűjtését, ezek tudományos feldol-
gozását. Nem feledkezhetünk meg a három 
Nyugdíjas Klubunkról sem, ahol igen komoly 
és tartalmas kulturális élet folyik. Ez jellemző 
az egyéb civil szerveződésekre is, kiemelkedő 
az iskolák és óvodák ilyen irányú tevékeny-
sége. Főleg a főszezonban, a kempingekben 

és a strandokon a beindult kulturális élet 
ezernyi jelét tapasztalhatjuk. Összességében 
rettentően fontosnak érzem egy város életé-
ben a meglévő „civil kurázsit”, a polgárok kö-
zösségi szerveződéseit, összefogását a város 
érdekében.  E téren persze sok jót örököltünk 
az előző időszakból, ezt kár lenne tagadni. 
Ilyen példának okáért az is, hogy Velence va-
lóban „virágváros”, s nyári szépsége lenyűgözi 
az idelátogatókat. 

VH.: Sportélet? Létesítmények?
Pápai Szabó György: Nem feledkezem el 

a mintegy 80 éves múltra visszatekintő Velen-
cei Sportegyesületről, a jelenleg is a megyei I. 
osztályú bajnokságban csak gólkülönbséggel 
2. helyen álló felnőtt focicsapatunkról, után-
pótláscsapatainkról, mint a jövő reménysége-
iről. Örömmel tölt el, hogy egyre szélesedik a 
velencei sport eddigi szűkös skálája. Komoly 
munka folyik már a vizes sportokban (úszás, 
vízilabda) nagyot álmodni merő és tudó ve-
zetőkkel, de komolyan hiszem és vallom, 
hogy a jeges sportok (korcsolya, jéghoki), a 
kézilabda, a kosár- és röplabda, az atlétikai 
és bringás szakágak is megvalósulhatnak, s 
a meglévők megerősödhetnek, amennyiben 
terveink valóra válhatnak. Így a sportuszo-
da és a sportcsarnok, ill. az új, a hazai sza-
bályoknak megfelelő focipálya kiszolgáló 
épületeivel együtt, a célnak sokkal megfele-
lőbb helyen. Fontos a tömegsport lehetősége-
inek szélesítése, büszkék vagyunk a velencei, 
a tó környéki, országosan szinte egyedülálló 
kerékpárútjainkra, melyek már most renge-
teg sportolni szerető embert, fiatalt és időseb-
bet hoznak Velencére. 

Mindez nemcsak álmodozás. Hiszem, 
hogy erős hittel és gondos munkával, töret-
len akarattal az álmok megvalósíthatók. De 
szólhatnék még az EFOTT-ról, a tervezett 
Bence-hegyi kilátóról, aztán a Vízi Színpad-
ról, s megannyi másról... Onnan felülről ké-
rem-kérjük az erőt, az áldást elképzeléseink 
megvalósításához!

VH.:  Elnök úr, lelkes szavaid annyira le-
kötöttek, hogy elfelejtettem kérni, hogy szólj 
néhány szót a családodról is… 

Pápai Szabó György: 36 éve vagyok há-
zas. Feleségem és két nagylányom egyaránt 
jogászok, legkisebb lányom egyetemista ang-
lisztika szakon. 

VH.: Köszönöm, hogy kérdéseimet megvá-
laszoltad, kérem Isten áldását további életedre 
és munkádra!

Pápai Szabó György: Ugyanezt kérem én 
is a város minden polgárára, lapunk olvasói-
ra, s a munkatársakra!  
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Városüzemeltetés - karbantartás, 
felújítás, kivitelezés

VH.: Legutóbb – egyebek mellett – beszá-
moltunk a Hajdu-tanyai bekötőút felújításá-
ról, a Cserje utca Ladik utcai csatlakozásánál 
megvalósított, a biztonságosabb közlekedést 
elősegítő ívkorrekciós munkálatokról, vala-
mint arról, hogy a Fő utcában egy szakaszon 
járda-helyreállítási munkákat kellett elvégez-
ni a balesetveszélyes állapot megelőzése érde-
kében. A közlekedésbiztonsággal összefüggő 
feladatok mellett fontos a zöldfelületekkel, 
fakivágásokkal kapcsolatos tevékenységek 
összegzése is. Ezek közül melyek a most folyó 
legfontosabbak?

Vandlik Csaba: Továbbra is sok gondot 
okoznak a szeles, viharos időszakban bekö-
vetkezett fakidőlések, ágleszakadások. Ahogy 
arról már korábban beszámoltunk, az önkor-
mányzat a közterületen lévő fák, fásszárú nö-
vények karbantartását, ápolását, szükség sze-
rinti gallyazását, végső esetben a fa kivágását 
folyamatosan elvégzi. Igyekszünk minden 
olyan helyen jelen lenni, ahol a közterületen 
lévő faállomány állapotában a közúti közle-
kedés biztonságát, a gyalogosközlekedést, 
valamint az épületek állagát veszélyeztető 
helyzetet tapasztalunk. Annak ellenére, hogy 
ilyen téren nyitott szemmel járunk, termé-
szetesen a lakossági jelzésekre, az ilyen irá-
nyú bejelentésekre továbbra is megtesszük az 
szükséges intézkedéseket.

A polgármester úr évértékelője során a 

Ahogy korábban, úgy az elmúlt a hetekben is volt bőven feladatuk a 
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztálya 
munkatársainak a kisebb-nagyobb, folyamatban és előkészítés alatt álló 
karbantartási, felújítási, állagmegóvási munkálatok kapcsán. A legfrissebb, 
legfontosabb információkat ezúttal is Vandlik Csaba osztályvezető segítségével 
továbbítjuk olvasóink felé.

hozzászólók részéről jelzés érkezett a Mély 
utcában lévő fák állapotával kapcsolatban, 
ennek a rendezését az önkéntes tűzoltók 
bevonásával végezzük el. A Flóra utcában 
viszont a katasztrófavédelem közreműkö-
désével kellett egy balesetveszélyes állapot 
elhárításához szükséges gallyazási munkát 
elvégezni. Ebből is látszik, hogy a gallyazási, 
fakivágási munkának a sok napi feladatunk 
mellet az elsők között kell szerepelnie.

VH.: A felsoroltakon kívül akadnak-e még 
hasonló jellegű munkák, amiket el kellett vé-
gezni, vagy éppen most végzik el azokat?

Vandlik Csaba: Igen. Az Ország úton a 
volt LARUS telek előtti közterületi járdasza-
kaszon való gyalogos közlekedést nehezítette, 
hogy a telekhatáron belüli növényzet, a kerí-
tésen kívülre átnőtt. Tekintettel arra, hogy az 
érintett telek nem az önkormányzat tulajdo-
nában van, a telken belülre nem mehetünk, 
így a kerítésen kívülre kinőtt növényzetet a 
közterületről levágtuk, szabaddá téve a gya-
logos közlekedéshez szükséges járdát.

VH.: Milyen egyéb fontos feladatok van-
nak most, amikről eddig nem beszéltünk?

Vandlik Csaba: Két témát kell még szo-
morúan, de szükségszerűen érinteni. Az 
egyik az illegális hulladéklerakás. Sajnos nem 
túlzok akkor, amikor azt mondom, hogy 
minden egyes nap szembesülünk azzal, hogy 
a közterületekre, az utak mellé, csapadék-

víz-elvezető árkokba újra és újra hulladéko-
kat raknak le. Egyszerűen érthetetlen, hogy 
akkor, amikor a hulladékszállítást az önkor-
mányzat szervezett keretek között, erre sza-
kosodott céggel rendszeresen, folyamatosan 
biztosítja, miért történik mindez. Hiába van 
kitéve a tábla, hogy szemetet lerakni tilos, 
ha a figyelemfelhívó tábla mellett is találunk 
zsákszámra szemetet. Most ott tartunk, hogy 
csak ebben az évben az illegálisan lerakott 
hulladékok összegyűjtésével 12-13 db 5 m3-
es konténert kellett megtöltenünk, és ez az 
önkormányzatnak több százezer forintjába 
került.

A másik téma a rongálás, amit legutóbb is 
érintettünk. Erről szeretnék kicsit bővebben 
szólni: a városban az elmúlt időszakban több 
helyen is, jelentős számban kerültek megron-
gálásra – kisebb számban közúti balesetből, 
nagyobb részben szándékosan elkövetve – a 
közterületi KRESZ-táblák, vagy egyéb más 
például, utcanévtáblák, kerékpárutat jelző 
táblák. A „sláger” a számokat tartalmazó táb-
lák (sebességkorlátozó 30-as, 40-es táblák), 
illetve a zsákutcatáblák, de szinte minden 
más jelzőtábla „eltűnésére” volt már példa, 
hol „csak” az oszlopról leszerelve, de volt, 
hogy az oszloppal együtt! Amellett, hogy en-
nek pótlása szintén többletköltséget jelent az 
önkormányzatnak, a közúti közlekedésben 
okozhat komoly balesetet egy-egy tábla hiá-
nya. Ennek jelentőségét talán nem is méri fel 
az, aki ilyet elkövet, de sajnos – főleg a nyári 
szezonban – rendszeresen találkozunk ilyen 
helyzettel.

Az Iskola utcai játszótér gumilapos bur-
kolatának érthetetlen és döbbenetes meg-
rongálásáról szintén szóltam novemberben. 
Remélhetőleg a vandalizmus nem terjed ki 
rendszeresen a kisgyermekeknek örömet 
okozó játékokra, játszóterekre!

VH.: Sok helyütt nagy problémát jelente-
nek a hétvégi diszkók, zenés rendezvények 
utáni rongálások. Velence kivétel ezek alól?

Vandlik Csaba: Sajnos nem! Jellemzően 

 A LARUS Holding területének bejárata A vasúti aluljáró

Fotók: Stehlik N
orbert
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Solymosy József 

Vörösmarty Mihályról
Decemberben térségünk jeles sze-

mélyiségére, a költőfejedelemre 
emlékezünk, aki 1800. december 

1-én született Kápolnásnyéken. Külföldi iro-
dalomtudósok is megegyeznek abban, hogy 
Európában a XIX. század egyik legnagyobb 
– ha nem éppen a legnagyobb – lírikusa volt. 
Nagy, nagyobb, legnagyobb? Gondoljuk csak 
végig: az angol nyelvet a világon 375 millió-
an beszélik, a németet l05 millióan, a fran-
ciát 79 millióan. A legősibb, a legkifejezőbb 
nyelvet, a magyart? Legfeljebb 13 millióan. El 
tudjuk képzelni a rangsort, ha a fenti szám-
arány ellenkezőjére változna? Arany János, 
Vörösmarty, Kölcsey, Petőfi mögött hol len-
ne Shakespeare, Lord Byron, vagy Goethe és 
Schiller, illetve Villon és Baudelaire?

Kápolnásnyéken, a Velencével szinte ösz-
szenőtt, akkori Pusztanyéken született kis-
nemesi családba. Iskoláit a falusi iskolában 
kezdte, majd a gimnáziumot Székesfehér-
várott a cisztercitáknál, később Pesten a pi-
aristáknál végezte el. 1817-ben meghal apja, 
ekkor áll be házitanítónak a Perczel család-
hoz. Perczel Sándor három fiát oktatja, neveli 
a család pesti és a Bonyhádhoz közeli kasté-
lyában. Szerelmes lesz a tanítványai Etelka 
nevű nővérébe, aki Adél néven ihletője lesz 
a költő verselésének. Közben jogot végez és a 
Perczel család könyvtárát bújva, hamarosan 
az ország legműveltebb köreihez tartozik. 
Lírai versei egyre inkább túlnőnek a kezdeti 
szárnypróbálgatáson.

Ha a líra a kezdeti szárnypróbálgatás, ak-
kor eposzai az oroszlánkörmök kivillantásai. 
1827-ben jelenik meg a Zalán futása c. hon-
foglaláskori hősi eposza.

 Hatalmas elismerést vált ki eposzával, az 

Hazádnak rendületlenül 
Légy híve, oh magyar!

irodalmi élet középpontjába, a költői Par-
nasszus csúcsára kerül. A „Nemzet ébresz-
tője” címet kapja, ismertsége, elismertsége 
magasba lendül. 1830-ban a Tudományos 
Akadémia (akkor Magyar Tudós Társaság) 
rendes tagjává választják. 1834-ben meghal 
édesanyja, a család nehéz anyagi körülmé-
nyek közé kerül. Ez évben lesz tagja a Kisfalu-
dy-társaságnak, főszerkesztője az Athenaeum 
c. irodalmi lapnak.

1836-ban jelenik meg a költő népszerűsé-
gét a csúcsra juttató Szózat. A lírai műalko-
tás a magyar költészet zászlós hajója! Sokan, 
sokszor a Kölcsey Himnuszával hasonlítják 
össze, bizonyos rangsort állítva. A versfor-
mákról nem is szólva, tartalmilag sem hason-
lítható össze a két mű. A Himnusz az Isten-
hez, a Szózat az emberhez, a honpolgárhoz 
szól a költészet nyelvén. A költészet nyelvén? 
Vannak érzések, elvont fogalmak, amelyeket 
mi, a köznapi emberek, nem tudunk szavak-
ba önteni. Ilyen például a hazaszeretet. A 
költő, az igaz költő megfogalmazza érthetővé 
és számunkra is elérhetővé teszi. a fogalmat. 
Szinte hidat épít a tudati értelem és a lelki ér-
zelem közé…

1843-ban megnősül, a korábban megis-
mert Csajághy Laurát veszi nőül. Öt gyerme-
ke születik, meglehetős anyagi nehézségek 
között történik a gyermekek nevelése, tanít-
tatása.

A Szózat megjelenése után, a közélet csú-
csán, a politikai élettől sem tarthatja távol 
magát. Előbb Széchenyi, majd Kossuth tá-

borában aratja politikai sikereit. 1845-ben 
Zala vármegye táblabírája lesz, 1848-ban 
Bács-Bodrog parlamenti képviselője. A sza-
badságharc idején végig, lelkes és segítő híve 
Kossuthnak, a kormányt végigkíséri Debre-
centől, Aradig, illetve Világosig. A világosi 
fegyverletétel után egy ideig bujdosni kény-
szerül, de hamarosan amnesztiát kap. Barát-
jától Baracskán birtokbérleti lehetőséghez 
jut, visszahúzódik a születési helye szom-
szédságába. Egyre elhatalmasodó betegsége 
Pestre kényszeríti, itt éri utol agyszélütés for-
májában a halál, 1855-ben, 55 éves korában.

Temetése nemzeti gyászünnep! Az ország 
előkelőségei, de a közemberek ezrei is elkísé-
rik végső nyughelyére, a Kerepesi temetőbe. 
Monumentális emlékműve nem csak a sírja 
fölött, de emléke kőbe vésve, köztéri szobor, 
vagy relief formájában mindenhol, szinte 
minden településünkön megtalálható. Jel-
lemzően, Kossuth és Petőfi nevét követően 
hazánkban legtöbb a Vörösmartyról elneve-
zett tér, illetve utca.  Őrizzük szívünkben is 
a Szózat szerzőjének emlékét, ez magyarsá-
gunk megtartását és megmaradását is jelenti!

A Velencei Városi Könyvtárban megta-
lálható a költő kötetekbe rendezett több-száz 
verse és a tizenegy nagyobb epikai műve 
(hősi eposzok, nemzeti eposzok).

valóban a hétvégén, a zenés-táncos rendez-
vény végezetével, de még az első vonat indu-
lása előtt, szinte menetrendszerű koreográfia 
mentén az aluljárót teledobálják üres üvegek-
kel, nekivágják az aluljáró falának, ami per-
sze összetörve ottmarad a közúton. Biztosan 
jól visszhangzik, de ennél sokkal fontosabb, 
hogy ez már különösen veszélyezteti a közúti 
közlekedést, hiszen gondoljunk csak arra, mi 
történne, ha a sötétben egy gépkocsi kerekei 
emiatt defektet kapnak az aluljáróban? Min-
den szombat és vasárnap reggel a polgármes-

teri hivatal közterület-karbantartási feladato-
kat ellátó munkatársa ott kezdi a napját, ter-
mészetesen a takarítással. Ez is az érthetetlen 
kategóriába tartozik.

VH.: Mi lehet a megoldás? Nyilván nem 
mehet az idők végeztéig ez így tovább min-
den egyes hétvégén.

Vandlik Csaba: E témakörben szándéka-
ink szerint kezdeményezni fogjuk a rendőr-
ségnél, hogy az érintett időszakban fokozott 
rendőri jelenlét biztosításával legyenek segít-
ségünkre az ilyen helyzetek megelőzésében, 

elsődlegesen a közúti közlekedés veszélyezte-
tésére tekintettel. Ezen a felületen is tisztelet-
tel kérek mindenkit, hogy segítsen megóvni 
a vandalizmustól városunk közterületeit, út-
jainkat, járdáinkat, játszótereinket, a vasútál-
lomás aluljáróját, lépcsőit. Aki ilyet tapasztal, 
azonnal értesítse a rendőrséget. Csak felelős 
gondolkodással és tettekkel akadályozhatjuk 
meg a vandalizmus terjedését.

(Mátay Balázs)
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A velencei polgárőrök november hónapban is igen tevékenynek bi-
zonyultak. Sportrendezvények biztosítása kapcsán 4 fővel, 30 órában, 
közbiztonsági járőrözés tekintetében 70 órában látták el feladatukat, 
míg a halottak napi megemlékezések biztosítását 2-2 fővel 20 órán át 
végezték. A rendőrséggel közösen közbiztonsági és propagandajellegű 
feladatokban is részt vettek. Összesen 174 órányi tevékenységet végez-
tek Velence közbiztonsága érdekében a város polgárőrei, Fehér István 
vezetésével.

Az elmúlt hetekben a rendőrség tájékoztatása szerint rendkívüli 
eset, súlyos bűncselekmény vagy szabálysértés nem történt Velence 
városában. Egy korábi bűncselekmény kapcsán viszont befejezték a 
nyomozást. K. Zsolt 49 éves nadapi lakost azzal gyanúsítják a rend-
őrök, hogy 2015. július 25-én délután a velencei strandról eltulajdo-
nított egy őrizetlenül hagyott táskát, a benne lévő két mobiltelefon-
nal és készpénzzel együtt. A sértett ismerősei egy közeli parkolóban 
utolérték a menekülő tolvajt, aki az ellopott táskát egy parkoló autó 
alá rejtette. Az állampolgárok a velencei Szezonális Bűnmegelőzési 
Központba kísérték az elkövetőt, akit a nyomozók gyanúsítottként 
hallgattak ki. A férfi beismerő vallomást tett.

A Gárdonyi Rendőrkapitányság a napok-
ban befejezte az ügyben folytatott nyomo-
zást, és az illetékes ügyészségen vádemelést 
javasolt.

Magyar Mariann r. főtörzsőrmester, a Gár-
donyi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy a lakosság vagyonbiztonságának fokozása érdekében 
indított országos kampány „Házhoz megyünk” címmel Fejér megyé-
ben is megvalósul.

A megye rendőrei három helyszínen állítanak fel információs pon-
tokat, amelyeket minden hónapban egy héten keresztül működtetnek. 
Az egyik információs pont a Velence Korzó Szolgáltatóházban került 
felállításra. A bűnmegelőzési standnál szakemberek várják az érdek-
lődőket, ahol tanácsokkal látják el a vagyonvédelemről és biztonságról 
érdeklődő állampolgárokat. Igény esetén az ingatlanok egyedi bizton-
sági vizsgálata is kérhető.

December hónapban 14-től 17-ig 14 órától 16 óráig, 18-án 11 óra 
30 perctől 13 óra 30 percig várják az érdeklődőket, a Velence Korzón.

Gárdonyi Rendőrkapitányság

Biztonságunk érdekében

Leégett nyári konyha  
és kéménytűz

A helyi tűzoltóknak két esetben akadt komoly 
teendőjük november közepétől december kö-
zepéig. Velencén nyári konyha jellegű mellék-
épület tetőszerkezete kapott lángra december 
1-jén reggel. A Határ utcában a körülbelül 
harminc négyzetméteres melléképület cse-
répfedésű teteje teljes terjedelmében égett. A 
tűz belekapott a szomszéd telken álló garázs 
tetejébe, amely a kigyulladt nyári konyhához 

volt hozzáépítve. A pusztaszabolcsi és a szé-
kesfehérvári hivatásos tűzoltók gyors beavat-
kozásának köszönhetően a lángok terjedését 
sikerült gyorsan megfékezni, a szomszédos 
garázs teteje kismértékben égett meg.

Az oltási munkálatokban a velencei ön-
kéntes tűzoltó-egyesület is részt vett. A tűz-
ben senki sem sérült meg – erősítette meg 
a Katasztrófvédelem információját Varga 
Márk, Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületének tagja, aki maga is részt vett az épü-
letrész oltásában.

A másik esetnél a lerakódott égéstermék 
gyulladt be egy családi ház kéményében de-
cember 6-án, Velencén. Az épület felső szint-
jén füstre figyeltek fel a lakók, ezért értesítet-
ték a katasztrófavédelem megyei műveletirá-
nyítási ügyeletét. A székesfehérvári hivatásos 
tűzoltók és a helyi önkéntes tűzoltó-egyesület 
tagjai a ház tetejét a cserépfedés megbontásá-
val átvizsgálták. A több helyen átforrósodott 
kéménytől a faszerkezet nem gyulladt be. A 
kéményseprő-ipari közszolgáltató szakembe-
re a füstelvezetőt kitisztította. Sérülés szeren-
csére nem történt.

Hogyan előzhetőek meg  
a kéménytüzek? –  

hasznos tudnivalók

Az elhanyagolt kémény koromtűzhöz 
vezethet. Az intenzív fatüzelés miatt a ko-
rom gyorsabban lerakódik a kémény falán, 
leszűkítve a kürtőt. Fokozottan érvényes 
ez akkor, ha az égés nem tökéletes, például 
amikor műanyag- és gumihulladékot tesz-
nek a fűtőberendezésbe. Ezek az anyagok 
nemcsak a kémény állapotában okoznak je-
lentős károkat, hanem a keletkező mérgező 
gázok miatt veszélyesek is, jelentős mérték-
ben rontják a levegőminőséget, elégetésük 
szigorúan tilos. A leszűkült kürtőben a hő-
mérséklet megnövekszik, míg a kéményben 

A Határ utcai épület teteje teljesen leégett  Fotó: Varga Márk
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lehűlő vízgőz és égéstermékek lecsapódása 
kátrányos réteget alakít ki, amely képes 
meggyulladni.

Ügyeljenek a kémények állapotára, a tü-
zelőberendezést csak a gyártó által ajánlott tü-
zelőanyaggal üzemeltessék. Ha problémát ta-
pasztalnak – de évente legalább egyszer min-
denképpen – ellenőriztessék kéményseprővel!

Ne próbáljuk házilag magunk, szakember 
nélkül javítani a kéményt, mert ahhoz spe-
ciális szerszám, alkatrész, kellő szakismeret 
szükséges.

A kémény használaton kívüli bekötő és 
tisztító nyílását nem éghető anyaggal hézag-
mentesen le kell zárni. Ne tömítsük el a régi 
nyílászárókat, ne takarjuk el a szellőzőket.

Ünnepelj gondtalanul!

Advent a karácsonyi felkészülés és a vára-
kozás időszaka. Ilyenkor a hagyományoknak 
megfelelően az otthonokban gyertyát gyúj-
tanak. Az égő gyertya, mécses használata 
komoly veszélyt hordoz magában. A láng-
ja, magas hőmérsékletéből adódóan képes 
meggyújtani a környezetében lévő éghető 
anyagokat. Az adventi készülődés alkalmá-
val sem szabad elfeledkeznünk a biztonság-
ról annak érdekében, hogy az ünnep tényleg 
gondtalan legyen.

Az adventi várakozás időszakában majd-
nem minden háztartásban gyertyát gyújta-
nak. A fenyőágból készült adventi koszorú a 
fűtött lakásban hamar kiszárad és könnyen 
meggyulladhat, ezért csak olyan koszorút 
válasszunk, amelyeken a gyertyákat nem 
éghető alátétre helyezték. Ha mi magunk ké-
szítjük el a koszorút, mindenképpen tartsuk 
szem előtt, hogy a legtöbb alapanyag, így az 
alapként szolgáló szalmakoszorú, a díszítő 

textíliák és papírok, a fenyőágak gyertya kö-
zelében könnyen lángra lobbanhatnak.

A gyertyákkal díszített adventi koszorú-
kat ne tegyük közvetlenül az asztalterítőre, 
helyezzünk alá hőálló, nem éghető alátétet, 
ami megakadályozza a tűz továbbterjedését. 
A gyertya felett szintén nem lehet éghető 
anyag, például függöny. Gondoljunk arra is, 
hogy nyitott ablak esetén a huzat a láng fölé 
fújhatja a textíliát.

Ha csak egy gyertyát gyújtunk meg, ne fe-
lejtsük el, hogy a huzat könnyen eldöntheti. 
Fontos, hogy ilyen esetben a láng ne érjen 
el semmilyen éghető anyagot, pl. koszorút, 
asztalterítőt. Minden esetben legyen hőálló 
alátét a gyertya alatt. A kanóc ne legyen hosz-
szabb egy centiméternél, ebben az esetben 
kisebb lesz a láng magassága.

Soha ne hagyjuk teljesen leégni a gyertyát, 
ne várjuk meg, amíg az összes viasz elfogy, 
mivel az átforrósodott mécsestartó is tüzet 
okozhat. Nagyon fontos szabály, hogy az égő 
gyertyát, mécsest soha ne hagyjuk őrizetlenül 
otthonunkban!

Aki elektromos ünnepi dekorációval díszí-
ti fel otthonát, húzza ki azokat, mielőtt elmen-
ne otthonról, ezzel is megelőzve egy esetleges 
elektromos tűz kialakulását. Karácsonyi lám-
pafüzér vásárlásánál keressék a terméken a 
minőségbiztosítás jeleit. Amelyiken szerepel 
a „CE” jel, az megfelel az Európai Unió mi-
nőségbiztosítási követelményeinek. A rossz 
minőségű termékek az áramütés és a tűzeset 
lehetőségét is magukban hordozzák. Ebben 
az esetben is igaz, hogy éjszakára, vagy hosz-
szabb távollét idejére se hagyják bekapcsolva.

Amennyiben mégis bekövetkezik a baj, 

azonnal hívják a katasztrófavédelmet a 105-
ös hívószámon!

„Ünnepelj gondtalanul!”, ezzel a szlogen-
nel kíván mindenkinek kellemes adventi vá-
rakozást a katasztrófavédelem.

A segélyhívó számok ismerete 
életet menthet!

Tragikusnak indult az esemény Velencén, 
november 25-én. Egy fiatal hölgynek váratla-
nul megszűntek az életfunkciói, beállt a klini-
kai halál. Az ilyenkor bekövetkező pánikhan-
gulatban – ez bármelyikünknél megtörténhet 
– a hozzátartozók nem találták a mentők, 
illetve az általános segélyhívó telefonszámát. 
Viszont el tudták érni dr. Sirák András főor-
vos urat, aki értesítette a mentőket, miközben 
gyorsan a helyszínre sietett, ahol azonnal el-
kezdte az újraélesztést. Megérkeztek hamaro-
san a mentők, Uj Roland Gyula mentőápo-
ló és Pápai Imre mentőtiszt. Ők és dr. Sirák 
András főorvos 40 perces emberfeletti mun-
kája eredményeként az újraélesztés sikerült, a 
fiatal lányt visszahozták az életbe. Isten áldja 
meg őket, és áldozatos munkájukat!

Mindnyájunk okulására: tartsuk mindig 
azonnal elérhető helyen (telefon mellett, te-
lefonban tárolva, igazolványtokban) az alábbi 
telefonszámokat:
Mentők ........................................ 104
Tűzoltók  ...................................... 105
Rendőrség ................................... 107
Általános segélyhívó .................. 112

(MB, SJ)

Kéménytűz Fotó: www.kemeny.hu
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Velencei Híradó: A november 19-i tes-
tületi ülés napirendi pontjai között szerepelt 
egy ügyeleti autó beszerzése a Velencei Orvo-
si Központi Ügyeleti Társulás részére. Miért 
kell új autót vásárolni?

Koszti András: Dr. Sirák András alpol-
gármester és háziorvos előterjesztésére 
került napirendre az autóvásárlás. Előírás, 
hogy 10 évesnél idősebb jármű nem hasz-
nálhat megkülönböztető jelzést. A jelenlegi 
ügyeleti autó februárban tölti be ezt a kort, 
ezért szükségessé vált a beszerzés. Egy Su-
zuki Vitara 1.6B GÉL 4WD 5 ajtós modell 
beszerzését hagyta jóvá a testület. A város 
által fizetendő összeget csökkentheti, hogy 
összesen hét településen teljesít szolgálatot 
az orvosi ügyelet, ezért tárgyalásokat foly-
tatunk az autó árának lakosságszám szerinti 
megosztásáról. Továbbá a korábbi ügyeleti 
autó értékesítéséből is várható jelentősebb 
bevétel. Ha minden jól megy, nagyságrendi-
leg maximum 2 millió Ft-ot kell fizetnünk 
és egy vadonatúj, modern ügyeleti autóval 
fogja az orvosi ügyelet 2016-tól a feladatot 
ellátni.

Velencei Híradó: Az egyik napirendi pont 
a kilátóval kapcsolatos. Hogy áll ez a beru-
házás?

Koszti András: A beruházás finanszíro-
zójával, a VADEX Zrt.-vel több tárgyaláson 
vagyunk túl, és örömmel mondhatom, hogy 
eljutottunk az előszerződés megkötéséig. Mi-
vel az ingatlan, amire a kilátó épül, önkor-
mányzati tulajdon, ezért képviselő-testületi 
döntés szükséges az előszerződés aláírásához.

Velencei Híradó: A jegyzőkönyvből kide-
rül, hogy két képviselő nem támogatta a szer-
ződéskötést. Mi ennek az oka?

Koszti András: A megvalósuló kilátóval 
kapcsolatban több kérdés is felmerült a tes-
tületi ülésen. Volt, akinek nem tetszett a le-
endő kilátó, és volt, aki nagyobb mértékben 

szerette volna a lakosságot bevonni a dön-
tésbe. Minden vitát hasznosnak tartok, de a 
legfontosabbnak azt tartom, hogy a döntést 
befolyásoló információkat és körülményeket 
figyelembe vegyük. Hiszen ez minden előre-
mutató vita alapja. Egy szakmai zsűri bírálta 
el a beérkezett közel 160 pályaművet, és vá-
lasztotta ki az első három helyezettet, amely 
pénzjutalommal járt. Ezen felül kiválasztot-
tak tíz olyan tervet, amelyet megvalósítható-
nak ítéltek, és ezekre lehetett a nyáron hete-
ken keresztül a Korzón szavazni. Ígéretemhez 
híven a VADEX Zrt.-vel való tárgyalásokon a 
szavazáson nyertes terv megépítését kértem. 
Szerencsére az építtető szempontjai alapján 
kiválasztott terv és a szavazáson győztes pá-
lyamű egybeesett. Hiszem, hogy a megépü-
lő kilátó Velence város dísze és szimbóluma 
lesz, ahogyan a sokkal tájidegenebb olajfúró-
torony is azzá vált.

Velencei Híradó: A Velencei Híradóban a 
közeljövőben részletesen foglalkozunk ezzel 
a beruházással. Azt lehet tudni, hogy miért 
pont Velencére épít a VADEX Zrt. kilátót?

Koszti András: Tegyük fel inkább úgy 
a kérdést, hogy van ma Velencénél alkal-
masabb hely egy kilátó építésére? L. Simon 
László államtitkár úr koncepcionálisan gon-
dolkodik a Velencei-tavi térség jövőjéről és 
jövőjében. Nélküle ma nem lenne ez a 100 
millió Ft értékű beruházás.

Velencei Híradó: Az ülés végén szót kért 
a Velence Vízi Vár (VVV) üzemeltetőjének 
képviselője. Beszámolójában komoly problé-
mákra hívta fel a figyelmet.

Koszti András: Valóban vannak gondok 
az Északi Stranddal, bár ezeket egyelőre csak 
az üzemeltető és a tulajdonos, az Önkor-
mányzat látja, szerencsére. A VVV strand egy 
nagyon jó helyszín, amely kiemelkedő szol-
gáltatást nyújt sok éve. Szeretik a vendégek, 
a megközelíthetőség, a parkolás és a csúszda 

miatt, ahogyan ezt az ügyvezető is kiemelte. 
Azonban a strand csatornarendszere jelentős 
felújításra szorul, aminek oka elsősorban a 
terület folyamatos süllyedése. Nagyon fontos, 
hogy a nyári szezonban megfelelő szolgálta-
tást kapjanak a Velencére látogató vendégek, 
hiszen rossz minőségű mosdókkal és folya-
matos csőtörésekkel nem leszünk képesek a 
vendégéjszakák számát növelni, pedig ma ez 
kell, hogy legyen az elsődleges célunk a tu-
risztikai fejlesztések terén.

Velencei Híradó: Ki fogja a felújítást fi-
zetni?

Koszti András: A terület tulajdonosa az 
Önkormányzat, így a közműhálózat műkö-
dőképességét a városnak kell biztosítania. Az 
EFOTT Fesztiválból származó bevétel egy 
részét biztosan erre kényszerülünk fordíta-
ni. Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van 
ilyen extra bevétele a városnak.

Velencei Híradó: 2015. november 26-án a 
képviselő-testület zárt ülésen határozatot ho-
zott a Hajdú-tanya vízellátása érdekében tett 
intézkedésekről. Októberben a hidroglóbusz 
összedőlt, mikor rendeződhet a vízellátás a 
területen?

Koszti András: Sajnos a helyzet sokkal 
bonyolultabb, mint az elsőre látszik, mivel 
nem az Önkormányzat a tulajdonos, így 
saját hatáskörben intézkedni sem tudtunk/
tudunk. A terület tulajdonosa egy kifüg-
gesztett papíron jelezte az ott lakóknak, 
hogy december elsejétől nem biztosítja a 
vízellátást. Mi után az Önkormányzat fe-
lelősséget érez a Hajdú-tanyán élők iránt, 
ezért írásban azonnal értesítettük az ösz-
szes lakót, hogy ebben a szorult helyzetben 
nem hagyjuk őket magukra. Megkerestük 
a tulajdonost egy vételi ajánlattal, amelyet 
hivatalos értékbecsléssel támasztottunk alá. 
A vételi ajánlatunkra a tulajdonos reagált, 
azonban a vételáron felül egyéb feltételeket 

TesTüleTi munkáról

máskÉPP

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.
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is támasztott. Ezek megvitatására decem-
ber 7-ére soron kívüli testületi ülést hívtam 
össze, ahol megszületett az a döntés, hogy 
az Önkormányzat az értékbecslés alapján 
megvásárolja az ingatlant, a tulajdonos ul-
timátumának részbeni teljesítésével. Még 
egyszer hangsúlyozni kívánom, hogy jelen 
pillanatban egy nagyon komplikált hely-
zettel állunk szemben. Az elsődleges fel-
adatunk a kármentés, és az ottani lakosok 
vízellátásának megoldása.

Velencei Híradó: Szintén zárt ülésen dön-
tött a testület a Bursa Hungarica ösztöndíjak 
megítéléséről. Miért kellett zárt ülést tartani 
erről a kérdésről?

Dr. Szvercsák Szilvia: Erre a személyes 
adatok védelméről szóló törvény rendelke-
zései miatt volt szükség. Az ösztöndíjban 
részesülő hátrányos helyzetű pályázók ada-
tait zártan kell kezelni. A lényeg azonban 
az, hogy valamennyi pályázatot támogatásra 
javasolta a Szociális Bizottság, és azt meg is 
szavazta a képviselő-testület. Ráadásul a tá-

mogatás összege minimálisan 1000 Ft, ehhez 
képest átlagosan 4-5.000 Ft-ot szavazott meg 
a testület, ami jól mutatja, hogy a város elkö-
telezett a velencei diákok továbbtanulásának 
elősegítésében.

Velencei Híradó: Hogyan kapják meg a 
diákok ezt a segítséget?

Dr. Szvercsák Szilvia: A döntés egy évre 
szól. A megállapított összeget havonta kap-
ják az érintettek. A támogatás háromlépcsős, 
a települési szinten meghozott határozatot 
elektronikus úton továbbítjuk a Fejér Me-
gyei Önkormányzatnak, ahol saját hatáskör-
ben döntenek a hozzájárulás kiegészítéséről. 
Ezek után az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumához kerül a határozat, a minisztérium 
ugyannyival támogatja a pályázót, amennyit 
a település képviselő-testülete megszavazott. 
2016-ban összesen 13 hátrányos szociális 
helyzetű velencei diák részesül ebben a do-
tációban.

Velencei Híradó: Ezen az ülésen megal-
kották a helyi adókról szóló rendeletet. Letelt 

a társadalmi egyeztetésre fennálló idő. Meny-
nyiben módosult a jogszabály?

Dr. Szvercsák Szilvia: A Kormányhiva-
tal által megküldött törvényességi észrevétel 
okán a képviselő-testület, bár az adóneme-
ken és az adómértéken nem kívánt változ-
tatni, szükségesnek tartotta a deregulációt. 
A törvényességi észrevétel miatt, a helyi sa-
játosságok figyelembevételével megtörtént a 
jogharmonizáció, és újrafogalmaztuk, vala-
mint egységes szerkezetbe foglaltuk a rende-
let szövegét, hogy az megfeleljen a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek. A társadalmi 
egyeztetés ideje alatt egy lakossági észrevétel 
érkezett, amelyet ezúton is köszönök. Fontos-
nak tartom elmondani, hogy a rendelet mó-
dosítása nem érintette sem az adók mértékét, 
sem az adónemeket, sem pedig a már kiala-
kult övezeti besorolási rendszert. Gyakorlati-
lag formai, jogtechnikai és tartalmi hibákat 
javítottunk, a változtatások a rendelet ezen 
részeit érintették elsődlegesen. 

 (VH)

Minden Kedves Olvasónknak áldott, békés Karácsonyi ünnepeket  
és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk!

A Velencei Híradó szerkesztősége
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Hit-Élet
„Hiszek...”

A Reformáció emléknapja a protestáns 
egyházakban október 31. 1517-ben, 
Luther Márton Ágoston rendi szer-

zetes ezen a napon tűzte ki 95 tételét a witten-
bergi vártemplom kapujára.   A 16. századi 
hitújítás egyik, ha nem legfőbb alapigazsága 
és felismerése ez volt: „sola fide” – vagyis: 
„egyedül hit által”. „Az ember hit által igazul 
meg…” (Róma 3:28)  „Az igaz ember hitből 
él!” (Róma 1:17) Tehát csak a bennünk lévő 
hit által juthatunk üdvösségre. A hit mindig 
személyes hit, személyhez kötött, hisz más 
nem hihet énhelyettem. Ezért a hit mindig 
személyes hitvallás. Egyetemes keresztyén 
hitvallásunk is erről a személyes hitről beszél. 

Az Apostoli Hitvallás első mondata így 
hangzik: „Hiszek egy Istenben, mindenható 
Atyában, mennynek és földnek teremtőjé-
ben…” Ezt minden keresztyén egyház vallja, 
ahogy maga az Apostoli Hitvallás is (325) 
„közös kincs”, tehát az „egyetemes keresztyén 
anyaszentegyház” egységes, közös hitvallása. 
Ez a hitvallás bizonysága a Krisztus alapította 
egyház régi egységének, és hisszük, hogy bi-
zonysága mai „lelki egységének” is. Ennek az 

örökségnek részese minden Krisztust-hívő 
felekezet, így a Magyar Református Egyház 
is. Az Apostoli Hitvallás bizonyítja, hogy a 
Krisztust követő egyházak liturgiai-vallá-
si-kegyességi-teológiai eltéréseik ellenére is 
egyek, s ez az egység erősebb, mint különbö-
zőségük. Egy tőről fakadnak, Krisztus fájából, 
a keresztfából, az Üdvösség Fájából. Bölcsője 
tehát mindegyiknek: Nagypéntek Golgotája. 

Különbözőségében is egy az Anyaszent-
egyház, mert valljuk a Szentháromság Egy 
Istent, aki lényegét tekintve egy, de szemé-
lyében három: az Atya Isten, aki teremtette, 
a Fiú Isten, aki megváltotta és a Szentlélek 
Isten, aki megszentelte a világot. 

Sok minden elválaszt bennünket, de ez a 
hit mindennél erősebben összeköt.

„Hiszek…” (Credo…) – erre a selyem-
szálra vannak felfűzve az Apostoli Hitvallás 
egyes tételei, mint gyöngyök: – Hiszek egy 
Istenben… – Hiszek Jézus Krisztusban… – Hi-
szek a Szentlélekben… Hiszek egy egyetemes 
keresztyén anyaszentegyházat… a bűnök bo-
csánatát… testünknek feltámadását… és az 
örök életet…

Tehát öröktől fogva mindig, újra és újra, az 
örökkévalóságig: HISZEK.

Sokan úgy gondolják ma: nem érdemes! 
Idejét múlt, lejárt lemez... Kiment a divat-
ból… 

Kiment a divatból a HIT? Mintha azt 
mondanánk: – kiment az Élet a divatból… 
Hisz a HIT maga az ÉLET! S, ha a hit (az élet) 
kiment a divatból, akkor nekünk már csak a 
Halál maradt.

Nem azért nem hisz ma sok ember, mert 
tudásunk szemben áll a hittel, hanem azért, 
mert kiüresedett, lélektelenné, magányossá 
vált a mai ember. Enerválttá, közönyössé. A 
hitet tehát nem a „tudás” gáncsolja, hanem a 
félelem, a csalódás, a keserűség, a kishitűség, 
az emberi vakság. Ezek hajtják a mai világot 
a hitetlenség, az ördög markai felé. S a szere-
tetlenség és a gyűlölet. Valamint az önzés…

A hit egy merész vállalkozás, melyben ne-
met mondok a rosszra, bűnre és nihilre, a káini 
emberképre. S dacára minden visszahúzó erő-
nek és félelemnek, rábízom életemet Valakire, 
egy láthatatlan Valóságra, akire – mind híd a 
pilléreire – támaszkodik életem és jövőm. Ő 
az, a teremtő Isten, aki most is megszólít, ké-
zen fog, átölel, megvigasztal, erőt ad, megtisz-
tít, győzelemre vezet és éltet. Igen, „sola fide”, 
egyedül hit által… tartatunk és újulunk meg, 
amikor is az Ige szerint valóra válik: „a régiek 
elmúltak, és ímé, újjá lett minden…!” (2 Kor 
5:17) Jön Advent, s Karácsony, Valaki elindult 
feléd, keress téged… Engedd, hogy megtaláljon! 

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

 Reformátusok a Korzó színpadán Advent első vasárnapján, lelkészükkel

Fotó: Stehlik N
orbert
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A Velencei Református Egyház
ünnepi alkalmai  

2015. Karácsony Havában  
és Újévkor

Minden vasárnap Istentisztelet, 9 óra: Újvárosi Imaház, Kos-
suth L. u. 1.; fél 11: Óváros, Templom (Templom köz 1.)
Szenteste (Dec. 24., csütörtök) 16 óra: Óvárosi templom 
(Templom köz 1.): Ünnepi istentisztelet, gyermekek műsorá-
val, megajándékozásával. 
Karácsony I-II. napja (Dec. 25–26., péntek–szombat)
9 óra: Újvárosi Imaház és fél 11: Óváros, Templom (Mindkét he-
lyen mindkét napon Úrvacsoraosztással! 
December 27., vasárnap. Istentiszteletek: Újváros 9 óra, Óvá-
ros, templom: fél 11 óra
Szilveszter (December 31., csütörtök) 15 óra: Újváros; 16 óra: 
Óváros, Templom
Újév (2016. január 1., péntek)  9 óra: Újváros; fél 11: Óváros, 
Templom
„Ne féljetek, mert ímé, hirdetek néktek nagy örömet, mely az 
egész népnek öröme lészen: Mert született néktek Megtartó, 
az Úr Krisztus, a Dávid városában…” (Lukács 2:10–11)
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és nagyon boldog Új évet kívá-
nok minden kedves testvéremnek!
Áldás, Békesség! Békesség Istentől!

Pápai Szabó György lelkipásztor

Ünnepi szentmisék Velencén

Karácsony ünnepe alkalmával szeretettel várunk minden kedves 
és jó szándékú embert templomainkba. Nagy szívfájdalmam, 
hogy ebben az évben nem tudjuk megtartani a hagyományos ér-
telembe vett éjféli szentmisét a kialakult rendkívüli helyzet miatt.

A katolikus templomokban következő időpontokban 
lesznek szentmisék:

december 24. Karácsony előestéje
16.30 misztériumjáték, majd azt követően „éjféli” szentmise az 
újtelepi templomban
december 25. Karácsony első napja
11.00 plébániatemplom
17.00 újtelepi templom
december 26. Karácsony másodnapja
11.00 plébániatemplom
december 27. Szent János apostol és evangélista napja
11.00 plébániatemplom (mise után borszentelés)
17.00 újtelepi templom
december 31. Hálaadás
17.00 plébániatemplom
2016. január 1. Mária Istenanya
00.15 Szentségimádás; (pezsgőzés) plébániatemplom
11.00 plébániatemplom
17.00 újtelepi templom

(Récsei Norbert atya)
 

MEGHÍVÓ 
*** 

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját 
a velencei ZENE-TÉR EGYESÜLET Canoras Kamarakórusának 

ÜNNEPVÁRÓ ADVENTI HANGVERSENYÉRE 
*** 

A műsorban többek közt Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Jaques Arcadelt és 
Bedrich Smetana karácsonyi művei csendülnek fel. 

Vezényel: Páll Kata karnagy 
*** 

A KONCERT HELYE ÉS IDEJE: 
2015. december 19. szombat 18 óra 

Velencei Római Katolikus Templom (Velence, Fő u. 70.) 
*** 

A belépés díjtalan, a hangverseny után forralt bort, teát és süteményt kínálunk. 
*** 

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk! 
 

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!

FELNŐTTEKNEK / SZÜLŐKNEK 
 

 Nem kedvelt érzelmi és viselkedési 
reakciók megváltoztatása (pl. 
félelmek, pánik, bűntudat, sóvárgás, 
búskomorság, indulatosság) 

 Lelki eredetű betegségek oldása
(allergiák, migrén, gyomorpanaszok 
és egyéb testi fájdalmak)  

 Párkapcsolati, családi, munkahelyi 
krízisek megoldásában való 
támogatás                          

 Mediáció (párok, házasfelek, 
családtagok, szülő-kamasz közötti 
vitás helyzet rendezése) 

 Pszicho - kuckó 
NLP, Mély belső átalakulás, Ericksoni hipnózis, 

Gyógyító metaforák, Imagináció, Relaxáció,  
Tibeti hangmasszázs terápia, mediáció,  
és a klasszikus pszichológia eszköztára 

 
… hogy az életed szebb és teljesebb legyen! Amiben segíteni tudok: 

GYEREKEKNEK / KAMASZOKNAK 
 

 Érzelmi és viselkedési gondok kezelése: 
 Indulatkezelési nehézségek 
 Viselkedési „furcsaságok” 
 Szélsőséges érzelmi reakciók, 
 Aggasztó gondolatok 
 Beilleszkedési nehézségek 
 Tanulással/iskolával kapcsolatos szorongás 

vagy elutasító magatartás 
 Serdülőkori krízis  
 
 Jelentős változásokra való felkészítés, és az 

azokkal való megküzdés támogatása: 
 Válás, új partner 
 Testvérszületés 
 Óvodai beszokás 
 Közeli személy halála 
 
 Lelki eredetű betegségek oldása 
 (pl. ágybavizelés, székrekedés,hasfájás, fejfájás) 

KISMAMÁKNAK 
 
 Meddőséget, fogantatási nehézségeket 

okozó pszichés blokkok oldása 

 Várandósság alatt fellépő szorongá-
sok, félelmek, érzelmi problémák ke-
zelése,  

 Szülésre való lelki felkészülés 

 Kapcsolatépítés a magzattal 

Bejelentkezés és további infó: 
 

Hodos Enikő  
06 - 20 - 399 - 0137 

 
www.boldogsagban-felcseperedni.hu 

Velencén 
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GYEREKEKRŐL

Az advent a karácsonyi előkészületek 
négyhetes időszaka, a lelki felkészü-
lés ideje; maga az „advent” szó jelen-

tése is arra utal, hogy várjuk az Úr eljövetelét. 
Ráhangolódunk a szent ünnepre, a kis Jézus 
születésére, a szeretet ünnepére. Óvodánk-
ban is a készülődés időszaka ez. Feldíszítjük 
az óvodánkat, a csoportszobákat, az ablako-
kat. Beszélgetünk az adventről, adventi ko-
szorún gyertyát gyújtunk.

Évek óta óvodánkban hagyomány az ad-
venti barkácsdélután. Ilyenkor a gyerekek 
szüleikkel együtt készíthetnek apró karácso-
nyi dekorációt, ajándékokat. Ebben az évben 
karácsonyi lámpást és kis harangot lehetett 
alkotni. 

A lámpás készítésénél a gyermekek a kis-
méretű üvegeket anyával, apával együtt ra-
gasztózták, majd szórták rá a „varázsport” 
(sót). Amikor a lámpásokban a mécsest 
meggyújtották, a fény az egyiken kis csilla-
got, a másikon fenyőágat világított meg. A 
kis harangot angyal-, csillag-, szívformával 
díszítették, ezüstpapírral vonták be ünnepivé. 

Adventi készülődés  
az óvodában

Tudósítónk a Meseliget Óvodából: Serhókné Varjas Edit

A délután jó hangulatban telt, a szülők és 
a gyerekek nagy lelkesedéssel munkálkodtak, 
beszélgettek, közben karácsonyi zene szólt. A 
barkácsolás után az udvaron gyűltünk mind-
annyian össze. Kezünkben a lámpással ad-

venti, karácsonyi énekeket közösen énekelve 
zártuk a kellemes délutánt.

Vácziné Kardos Edina 
óvodapedagógus

Süni csoport
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Nagy izgalommal érkeztek óvodába 
november 12-én a Szivárvány és 
Katica csoportos gyerekek. Végre 

elérkezett a cirkuszlátogatás várva várt napja. 
A jó hangulatú, énekszóval, vidám beszélge-
téssel tarkított utazás után napfényes időben 
érkeztünk meg Budapestre.

Miután a cirkuszban elfoglaltuk helyein-
ket, kezdődött az izgalmas, változatos pro-

A velencei Korzón az Adventi ünnepségsorozat első vasárnap-
ján óvodásaink is műsorral lepték meg a kedves közönséget.
A Maci csoportos gyermekek eljátszották nekünk a Mikulás, 

a manók és a szarvasok mesés történetét. Mindenki örömmel készült 
a szereplésre, lelkesen tanulta az óvodában a verseket, az énekeket, s 
azt, hogy a manóknak, a szarvasoknak mi a dolguk, hogyan tudnak a 
Mikulásnak segíteni, hogy a gyerekek időben megkapják az ajándé-
kokat. A színpadon senki sem volt lámpalázas, senki sem tévesztett, 
mindenki tudta a szerepét. Meg is lett a jutalmuk: dicséretül nagy tap-
sot kaptak.

Ebben az időszakban lelkesen várjuk a Mikulást, és készülünk a 
szeretet ünnepére is. Az elmúlt hetekben sokat beszélgettünk a gye-
rekekkel a Mikulásról, arról, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy „jók” 

Cirkuszban... 
dukciókat bemutató előadás. A gyerekek 
lenyűgözve figyelték a légtornászok lélegzet-
elállító mutatványait, a zsonglőrök nagyszerű 
produkcióit, majd hangos tapssal jutalmaz-
ták az állatidomárok és állataik műsorát. A 
különböző műsorszámok között Pascal bo-
hóc gondoskodott a fergeteges hangulatról 
tréfáival. A cirkuszelőadás után nagy sétát 
tettünk a városligeti tó partján, játszottunk a 

parkba, és megcsodáltuk a Vajdahunyad-vá-
rat. Hazafelé a gyerekek egy része már elpil-
ledt a sok élménytől, míg mások a nap ese-
ményeiről beszélgettek. A buszról leszállva 
mindenki nagy örömmel mesélt szüleinek a 
nap izgalmairól.

   Pirosné KovácsViktória 
óvodapedagógus

Katica csoport

Mikulás szarvasai és manói a Korzón

legyünk. Adnunk kell másoknak: figyelmet, gondoskodást, önzetlen-
séget, barátságot, szeretetet. Cserébe mi is kérhetünk a Mikulástól: 
meglepetést, együttlétet, csomagot, játékot. Titkos vágyukat sok kis-
gyerek a fülünkbe súgta, elárulták már nekünk, óvónőknek, s azt is, 
hogy – még ha néha csintalankodnak is – ők bizony jó gyerekek.

Mindannyian abban reménykedünk, hogy ellátogat valamikor kö-
zénk a Mikulás, együtt lesz velünk esetleg egy kicsit, vagy titokban, 
éjjel érkezik, de elhozza majd zsákjában azt, amire vágyunk. Akkor 
igaz lesz az, amit a színpadon a mesélő Hókirálynő mondott:

„Reggelre minden gyermek ablakába megérkezett az ajándék…”
 Müllerné Csite Éva 

óvodapedagógus
Maci csoport
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Iskolánk lány tornászai december 5-én 
újabb kihívás elé néztek idei felkészülé-
sük során, ezúttal Budapesten. A Rákos-

kerti Torna Kupának rendszeres résztvevői 
vagyunk az elmúlt 5 évben, és az eddigi ver-
senyekhez hasonlóan zsúfolásig megtelt tor-
naterem várt bennünket (több tucat vidéki 
és fővárosi csapat küzdött meg egymással az 
egész napos rendezvény során).

Az I. korcsoportosok versenyében hatal-
mas meglepetésre az első helyen végeztünk a 
vidéki csapatok közül, az összesített verseny-
ben (17 induló csapat) pedig ezüstérmesek 
lettünk. A megyei bajnoki cím megszerzé-
se után egy héttel újabb versenyen sikerült 
győzni csapatunknak! A csapat tagjai voltak: 
Gőgös Kincső, Hakfelner Kata, Bene Kata, 
Erős Jázmin, Benkő Rebeka, Reichart Villő és 
Csoma Lilla.

A II. korcsoportosok ismét kiegyensúlyo-
zottan versenyeztek, és a 19 induló csapat kö-
zül a 8. helyet szerezték meg, a vidéki iskolák 
közül pedig a 6. helyen zárták a versenyt (13 
induló csapat). A csapattagok: Hajdu Luca, 
Kovács Csenge, Joanovits Mária, Berei Vivien 
és Török Szaffi voltak.

A legnagyobbak küzdelmeibe egy meg-
újult, új erőkből is álló csapatunk ismét szép 

Történetek a Zöldligetből
XIX. Rákoskerti Kupa Országos  

Tornaverseny, Budapest

eredményt ért el, a legnépesebb, 21 csapatos 
mezőnyben az összesített versenyben a 6. he-
lyen végzett, a vidéki iskolák csapatai közül az 
5. helyet szereztük meg. A csapatot Bessenyei 
Gréta, Mag Lara, Nagy Noémi, Popelka Liliána, 
Kovács Luca, Nagy Johanna és Vas Eszter Pan-
na alkotta. Felkészítő tanár: Varga Attila.

Botev Kupa Országos Tornaverseny, Veszprém
2015. november 21-én iskolánk lány tor-
nászai a 7. alkalommal megrendezett Botev 
Kupa Országos Tornaversenyen vettek részt 
Veszprémben. Az idei versenyre 3 korcsoport-
ban 27 csapat 150 versenyzővel nevezett, az 
ország minden területéről. Iskolánkat, s egy-
ben Velence városát 19 lány tornász képviselte.

A legkisebbeknek (I. korcsoport) ez volt 
életük első tornaversenye. Izgatottan vár-
ták, hogy bemutassák talajgyakorlatukat és 
ugrásgyakorlatukat. Szépen kivitelezett gya-
korlataikkal a 7. helyen végeztek. A csapat 
tagjai voltak: Gőgös Kincső, Hakfelner Kata, 
Erős Jázmin, Bene Kata, Reichart Villő, Benkő 
Rebeka. A II. korcsoportosoknál új torna-
szerként belépett ettől az évtől a gerenda is. 
Az elmúlt két hónapban kitartóan gyakorol-
ták az új gyakorlatot. Dicséretet érdemelnek, 

mert sikerült kiegyensúlyozottan versenyez-
niük, s végül a 8. helyet szerezték meg. A csa-
pat tagjai voltak: Hajdu Luca, Bereczk Jázmin, 
Kovács Csenge, Joanovits Mária, Berei Vivien 
és Török Szaffi.

A legnagyobbaknál a már évek óta együtt 
dolgozó csapat egészült ki három nagyon 
lelkes és ügyes versenyzővel. A nagyon erős 
mezőnyben csupán a hazaiak, Budapest és 
Zalaegerszeg csapatai tudták megelőzni a 
mieinket, így az igen szépnek mondható ne-
gyedik helyen fejezték be a versenyt. A csa-
pat tagjai: Bessenyei Gréta, Mag Lara, Nagy 
Noémi, Popelka Liliána, Kovács Luca, Nagy 
Johanna, Vas Eszter Panna voltak. Az egyéni 
összetett versenyben Vas Eszter Panna bronz
érmet szerzett 75 induló közül. Felkészítő ta-
nár: Varga Attila.

Minden évben  
eljön iskolánkba is  

a Mikulás.

Az egyik osztályterem ablakán mászik 
be, aztán az alsó évfolyamos gyer-
mekeket meglátogatja, s csomagot 

oszt nekik, de nem felejti el a már nagyobb 
srácokat sem, akik hiába nagyok már, mégis 
várják a nagyszakállút.

„A 4 a-ban is járt a Mikulás, hozott aján-
dékot mindenkinek, mert jók voltunk. Ez-
úton is köszönjük neki, mi cserében rajzol-
tunk, mert jobb adni, mint kapni!”

Az iskolában bábelőadás volt az alsó tago-
zatosoknak a tornateremben.

Tudósítónk a Zöldligetből:  
Nagy Edit
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Az idei tanévben immár harmadik alkalommal rendezhette 
meg iskolánk a Fejér megyei alapfokú oktatási intézmények 
lány tanulói számára kiírt tornaversenyt. Az előzetes neve-

zések alapján több versenyzőt vártunk a versenyre, de így is közel 50 
induló méretette meg magát.

Az I. korcsoportosok a veszprémi Botev Kupa után életük második 
versenyén vehettek részt és sikerült begyűjteniük az első aranyérmü-
ket. 

A csapat tagjai: Gőgös Kincső, Hakfelner Kata, Bene Kata, Benkő Re-
beka, Reichart Villő és Csoma Lilla volt. Az egyéni összetett versenyben 
Csoma Lilla ezüst, míg Reichart Villő bronzérmet szerzett.

 A II. korcsoportosok kiegyensúlyozott versenyzéssel ezüstérmet 
szereztek a csapatversenyben. 

A csapatot a következő tanulók alkották: Hajdu Luca, Bereczk Jáz-
min, Kovács Csenge, Joanovits Mária, Berei Vivien és Török Szaffi. Az 
egyéni összetett verseny bajnoka az idei tanévben Török Szaffi lett.

A IV. korcsoportosoknál sajnos nem tudtunk teljes csapatot kiállítani, 
sérülés miatt két meghatározó versenyzőnk hiányzott, ennek ellenére a 
lányok szépen kivitelezett gyakorlatokat mutattak be, ami ezen a napon 
az ezüstéremhez volt elegendő. 

A csapat tagjai voltak: Bessenyei Gréta, Mag Lara, Nagy Noémi, Popel-
ka Liliána és Vas Eszter Panna. Az egyéni összetett verseny győztese 
ezen az éven újra velencei versenyző lett, Vas Eszter Panna személyében. 
Az országos elődöntőre március elején kerül sor Pécsen. Felkészítő tanár 
minden korcsoportban Varga Attila volt.

Torna Diákolimpia  
Megyei Döntő, Velence

November hónap utolsó csütörtökén 
ünneplik az Egyesült Államokban 
a hálaadás napját (Thanksgiving 

Day), amely a karácsony mellett a legna-
gyobb amerikai családi ünnep. A hálaadás 
egy olyan időszak az emberek életében, ami-
kor mindent félretesznek, és pár napot hála-
adással és ünnepléssel töltenek.

Iskolánkban négy anyanyelvi tanár segít ab-
ban, hogy autentikussá, élővé tegyük a nyelv-
oktatást. A kezdetektől fontos volt számunkra, 
hogy az anyanyelvi beszélők ne csak az angol 
órákon vegyenek részt, hanem egyéb szaba-
didős tevékenységekbe is bekapcsolódjanak, 
bevonjuk őket az iskolai életbe, illetve aktív 
részesei legyenek a mindennapoknak. Neve-
lési célként fontos szerepet kap a kultúraköz-
vetítés, más kultúrák elfogadása, személyes 
élmények átadása és szerzése. A kultúranapok 
bevezetésével (Canada Day, Cinco de Mayo, 
Thanksgiving, Helloween, Harvest Festival) 
már évek óta célunk, hogy a tanulók más 

Hálaadás ünnep a Zöldligetben
szemszögből ismerjék meg, és bővíthessék a 
célnyelvi országokról tanultakat.

Az idei Hálaadásra meghívtunk több is-
kolát, hogy együtt ünnepelhessünk. Délelőtt 
egy gálaműsor keretén belül megmutathatta 
magát minden iskola, délben hagyományos 
hálaadási ebéd volt a menzán, délután pedig 
amerikai foci, sorversenyek, kézműveskedés, 
filmvetítés, piteevés, jelmezverseny volt a 
programban.

JÉGKRÉMKALANDPARK

November 25-én a Zöldliget Iskola 1. a osztálya a törökbálinti 
Eispro Jégkrémgyárba kapott meghívást az egyik kisfiú szü-
leinek köszönhetően. Az ügyvezető szerint kész csoda, hogy 

mehettünk, hiszen nem szoktak vendégeket fogadni. A gyerekek óri-
ási izgalommal várták a látogatást. Megérkezésünk után tetőtől talpig 
be kellett öltöznünk, úgy néztünk ki, mint az orvosok műtét előtt. Az 
üzemben éppen pálcás jégkrémeket gyártottak, megfigyelhettük, ho-
gyan szilárdul meg a folyékony massza, hogyan pálcázza   fel a gép, 
hogyan kerül rá a csokiöntet, és hogyan csomagolják és dobozolják 
be ezeket az ínycsiklandó finomságokat. A gyártás után bekukkant-
hattunk a laborba, ahol a kész jégkrémek kóstolása és minőségének 
ellenőrzése zajlik. Az egész osztály jelentkezett erre az állásra. Ezek 
után a tárgyalóba vezettek minket, ahol elénekeltük a dolgozóknak az 
I love you ice cream című angol nótát, majd átadtuk az ajándékot, amit 
készítettünk a gyár dolgozói számára. Ezután következett a látogatás 
fénypontja, amikor végre megkóstolhattuk a termékeket. Nagyon bol-
dogok voltunk, hogy a két allergiás kislányunk is tudott enni, hiszen 
gyártanak tej-, glutén- és tojásmentes jégkrémet is. A lakmározás 
után könnyes búcsút vettünk a cégtől, és folytattuk utunkat a Budake-
szi Vadasparkba. A parkban két csoportra oszlottunk, amíg az egyik 
csoport a kalandparkban kipróbálhatta magát, addig az osztály másik 
fele a vadasparkban sétálgatott, állatokat etetett. Szerencsére gyönyörű 
napsütéses idő volt, így a hideg ellenére sem fáztunk meg. Három óra 
körül élményekkel gazdagon indultunk vissza az iskolába. Azt hiszem, 
ez volt az egyik legfantasztikusabb kirándulás életemben!

Köszönet azoknak a szülőknek, akik küldtek az osztálynak sütit 
vagy rágcsát! Köszönjük Márk szüleinek, hogy elintézték a látogatást 
az üzembe, és hozzájárultak 20 000 forinttal a buszköltséghez!

Ágota néni és Szilvi néni

Miss Dusty, anyanyelvi tanárunk  
és a Hálaadás szervezője így ír erről 

a napról:

Számomra megható volt a múlt heti hála-
adási ünnepség. Csodálatos volt látni a gye-
rekeket, akik különböznek korosztályban, 
családi háttérben, vallási neveltetésben, ér-
deklődési körükben, de mégis együtt voltak 
abban az egy dologban, hogy mindenki lehet 
hálás valamiért. 

Ez az ünnep, bár messziről jött, tartalmaz 
egy olyan szokást, ami nagyon is közel áll a 
gyerekek szívéhez: kifejezni a hálát egymá-
sért, szeretteinkért. Ahogy telnek az évek és a 
gyerekeink felnőttekké vállnak, a szívem-vá-
gyam az, hogy megmaradjon az a szépséges 
szokás bennük, hogy képesek felismerni és 
kifejezni miért lehetnek hálásak, hisz, ahogy 
aznap is idéztük: 

„Nem a boldog emberek hálásak, hanem a 
hálás emberek boldogok.”
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MOZGÁSBAN
Remek évet zárt a 

Velence SE-FQL 
System labdarúgó 

csapata, amely az őszi sze-
zon végén a Viszló Trans 
Fejér megyei I. osztályú 

bajnokságban a listavezető Iváncsával azonos, 
42 ponttal a 2. helyen áll 14 győzelemmel és 
mindössze egyetlen vereséggel, így minden 
esélye megvan arra, hogy az idény végén 
arany éremnek örülhessen szurkolóival együtt. 
Pavlik József vezetőedző együttese a Magyar 
Kupában is bravúrosan szerepelt, ugyanis 
egészen az országos főtábla harmadik fordu-
lójáig jutott, ahol végül csak az NB I-es Újpest 
tudta nagy küzdelemben – némi játékvezetői 
segédlettel – búcsúztatni 2-1-es győzelmével. 
A klub elnöke, Kiss Tibor szerint nem véletlen 
a kiváló szereplés, ugyanis már a felkészülésük 
nagyszerűen sikerült.

„Egész nyáron elszántan készültek a fiúk. 
A nagy meleg ellenére is keményen megdol-
goztatta őket Pavlik József, ennek eredménye-
képp minden edzőmérkőzésüket megnyerték, 
így már ekkor érezni lehetett, hogy jó passz-
ban lehetnek ősszel. A bajnokságban végül 
csak Iváncsán szenvedett vereséget csapatunk, 
a további meccseinket magabiztosan, néha 
nagy fölénnyel megnyertük, aranyesélyesként 
várhatjuk a tavaszi folytatást. A Magyar Ku-
pában kifejezetten bravúrosan szerepeltünk. 
Először 5-0-ra megvertük a Balatonlellét, 
majd a Siklóst 3-1-re, így érkeztük el az Újpest 
elleni hazai összecsapásig, amelyen a szakadó 
esőben végig egyenrangú ellenfelei voltunk a 
liláknak, s nem álltunk messze egy szenzáci-
ós eredménytől. Végül minimális különbség-
gel kikaptunk, de így is bebizonyítottuk, hogy 
csapatunk nagyobb feladatok megoldására is 
képes. – mondta büszkén az elnök.

Kiss Tibor hozzátette: nincs megállás, a 
játékosok a téli pihenő hetei alatt sem állnak 
le. Jelenleg Székesfehérváron a Főnix csarnok 
műfüves pályáin edzenek, s decemberben 
és januárban több teremtornán is indulnak 
majd. A közvetlen felkészülés január 19-én 

kezdődik a tavaszi szezonra, amely február 
végén indul a Lajoskomárom elleni hazai 
mérkőzéssel. A klub vezetője bízik abban, 
hogy a gárda lendülete kitart a bajnokság vé-
géig. Nagy mozgás nem lesz a keretben, de 
egy belső védőt szeretnének igazolni.

„A csapat együtt marad, nem távozik a té-
len senki, viszont egy belső védőt keresünk, mi-
vel sajnos Galaczit megműtötték, így áprilisnál 
előbb biztosan nem állhat rendelkezésünkre. 
Az ő helyére igazolnunk kell valakit minél 
előbb, hogy valóban maradjon esélyünk az 
Iváncsa megszorongatására, az első hely meg-
szerzésére. Ez azért is fontos lenne számunkra, 
mert a Velencei Sportegyesület 2016-ban lesz 
80 éves, s ezt mindenképpen szeretnénk mél-
tóképpen, bajnoki címmel megünnepelni” – 
emelte ki Kiss Tibor.

Az egyesület első embere ugyanakkor 
őszintén elmondta, hogy a szép évforduló és 
az esetleges aranyérem sem jelenti azt, hogy 
feljebb is tudnak lépni az NB III-ba, ugyanis 
jelenleg még nem biztos, meg tudnak-e felel-
ni a magasabb osztályhoz szükséges anyagi 
feltételeknek. Kivárásra játszanak, az esetle-
ges NB III-as szereplésről csak a szezon vé-
gén döntenek támogatóik bevonásával.

„Most csak az a biztos, hogy meg akarjuk 
nyerni a bajnokságot, nincs szó az NB III-ról. 
Köszönetre méltó módon mellettünk áll Velen-
ce Város Önkormányzata és a többi kisebb-na-
gyobb támogatónk, az FQL System, a Velence 

Resort & Spa és a Juventus Hotel üzemeltetője, 
Görgicze Zoltán, de a feljebb lépéshez legalább 
40 millió forint kellene, ami többszöröse a mos-
tani lehetőségeinknek. Egyelőre tehát nem be-
szélünk NB III-ról, majd meglátjuk mi lesz az 
idény végén, addig csak arra koncentrálunk, 
hogy a miénk legyen a bajnoki arany! Ezenkívül 
az is fontos, hogy az utánpótlásunk egyben ma-
radjon, folytatódjon ezen a területen is a klub 
fejlődése. Remek szakemberek kezében vannak 
csapataink. A felnőtteknél Pavlik József nemcsak 
edzőként felkészült, anyagilag is sok áldozatot 
hoz munkája során az egyesületért, a csapatért, 
neki külön köszönet jár ezért! Az utánpótlás-
alakulatainknál Fésű Gábor, ifj. Serhók György, 
Bognár Imre és Szabó Attila egyaránt ragyogó 
felkészültségű, kiváló edző, őket is mindenkép-
pen szeretném kiemelni. Nélkülük nem tarta-
nánk ott, ahol” – hangsúlyozta a klubelnök.

A Velence SE-FQL System a statisztikák 
tükrében is méltán pályázhat a bajnoki címre. 
A megyei mezőnyben az Iváncsával holtver-
senyben a legtöbb győzelmet (14) aratta, és a 
legkevesebb vereséget szenvedte el (1). A lőtt 
gólok tekintetében (58) majdnem hozzák a 
meccsenkénti négyes átlagot Pavlik József ta-
nítványai, ami mindenképpen kiemelkedőnek 
mondható, de a 14 kapott találat is jónak ér-
tékelhető. Posztonként is sok velencei játékos 
teljesített remekül ősszel. A kapus Puhnyák 
János több meccsen bravúrosan védett, az 
Újpest elleni MK-találkozón is bizonyította 
képességeit, miként Király János, aki mind-
amellett, hogy bevette a lila-fehérek hálóját, 
a bajnokság góllövőlistáján 16 találatával a 
második helyen áll. Mellettük kiemelhető még 
Ambrus Sándor, Kovács Krisztián, Totsche 
Gergő, Schaffer Ádám, Bognár Imre, Király 
Péter és Szalai Pál összteljesítménye. A csapat-
ból ketten, Bognár és Schaffer a megyei válo-
gatottban is helyet kaptak az amatőr válogatot-
tak Közép-Dél Dunántúli régiójának tornáján, 
november utolsó napjaiban. (Mátay Balázs)

Az Újpest ellen 
hatalmas csatában 

búcsúzott a Magyar 
Kupától a csapat
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A Volánosokkal érkezett a magyar 
jégkorong sport egyik emblemati-
kus figurája, élő legendája, Palko-

vics Krisztián is, aki az évről évre egyre több 
ügyes hokispalántát kinevelő fehérvári aka-
démia arca is egyben. 

Meg kell jegyezni, hogy a Volán (a klub 
korábbi nevéből adódóan a legtöbb sportba-
rát így hívja a gárdát) a felnőttek mezőnyé-
ben két fronton is vitézkedik, a MOL Ligás 
és az EBEL-keret is gyakorlatilag 3 naponta 
játszik tétmérkőzéseket, így a csapatok min-
den játékosa roppant leterhelt, szinte nincs 
is szabadnapjuk. Ennek fényében feltétlen 
kalapemelés és köszönet jár nekik, valamint 
a programot lehetővé tevő vezetőknek azért, 
hogy ezt a bemutatót a temérdek elfoglaltság 
dacára össze tudták hangolni. Kiváltképp 
Tóth Istvánnak kell itt köszönetet mondani 
a segítségéért, aki az elmúlt 20 évben a ko-
rábbi névadó főszponzor Alba Volán Zrt 
vezérigazgatójaként (ma már a jogutód, a 
Vértes Volánnal összevont KNYKK általános 
vezérigazgató-helyetteseként) és a sport klub 
társelnökeként hatalmas szerepet játszott ab-
ban, hogy az AV19 - ez által a honi jégkorong 
sport is – viharos gyorsasággal „szintet ug-

VELENCE SPORTJA 

Válogatott hokisok a Korzó Jégpályáján

rott”, így a válogatott a szűk világelit mögött 
helyezkedik el, és résztvevője az A-csoportos 
világbajnoki mezőnynek!

A fehérvári sportolók nem udvariassági 
látogatásra érkeztek Velencére, korcsolyát 
is húztak, s némi bemelegítést követően já-
tékra invitálták a jelen lévő fiúkat, lányokat. 
Az ifjak élvezték is a dolgot, izgatottan, nagy 
odafigyeléssel végezték a gyakorlatokat, s 
hajtották végre a rájuk szabott feladatokat. A 

fehérvári hokisok a program közben beszél-
gettek is a srácokkal, és bónuszként gyako-
rolhatták aláírásukat. Akadt aki a kincsként 
őrizgetett mezére kért autogramot, de volt 
akinek a papír is megfelelt erre a célra. Jó volt 
látni, hogy sok fiatalt érdekel a jégkorong, s 
azt, hogy a környező településekről is többen 
ruccantak át a sportos programra. Még az 
AV19 hokisainak hű fehérvári táborából is 
jelen voltak néhányan az eseményen.

Dávid Kornél és a TLI-ALba Fehérvár kosárlabdázóinak novemberi látogatása 
után december 9-én ismét népszerű élsportolók érkeztek Velencére Koszti 
András polgármester meghívására. A Velence Korzón működő műjégpályán 
tartottak bemutatót a Fehérvár AV19 MOL Ligás és EBEL-csapatának 
jégkorongozói, köztük több fiatal, akik az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong 
Akadémián nevelkedtek. Ott volt a programon az ifjoncok közül Arany Máté és 
Korbuly Gergely, a rutinosabbak képviseletében Orbán Attila, aki oszlopos tagja 
az A-csoportos vb-re készülő magyar nemzeti együttesnek, valamint két kiváló 
légiós, Chris Francis és Chris Bodo.

Ezúttal nem a Volánosokkal érkezett, de a 
fehérvári klub utánpótlásában nevelkedett a 
velencei illetőségű Krausz Bence, aki ma már 
dunaújvárosi színekben terelgeti a pakkot. Ő 
is kilátogatott a Korzó műjegére, ahol öröm-
mel csatlakozott az AV19-es társasághoz, 
élő példával szolgálva a gyerekeknek, hogy 
onnan is el lehet jutni a legjobbak közé, ahol 
nincs helyi csapat, és nincs nagy hagyománya 
az adott sportágnak.  (Mátay Balázs)

Fotók: Stehlik N
orbert
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             14.00   Szinkronkorcsolya bemutató a korcsolyapályán
             14.00   Cilinder Alapítvány – Bábtáncoltató Betlehem családi kézműves program
             16.15   Ritmikus gimnaszka bemutató
             16.40   Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Bapsta Általános Iskola tanulóinak műsora
             17.00   A Velencei Canoras kamarakórus adven koncertje
             17.00   Coca-Cola karaván – A Mané együes gyerekeknek zenél a SPAR parkolóban felállíto színpadon
             17.25   Angyal kerestek – az ajándékok ünnepélyes átadása
             18.40   Koska Annamária énekel
             18.50   Gyertyagyújtás
             19.00   Coca-cola karaván - Oláh Gergő énekel a SPAR parkolóban felállíto  színpadon

Velencei Advent 
  a Korzón

„…Karácsonynak  ünnepe lépeget a fák közt.” 

(Weöres Sándor)

2015. december 20.

VELENCE KORZÓ

A programváltoztatás jogát
fenntartjuk!

További információ: 
Velencei-tó Turizmusáért 

TDM Egyesület
info@velenceturizmus.hu

06-30/974-2566

December 18. és január 2. közö kivilágíto VelencE-busz közlekedik a településen. Indulási helyszín: Velence Korzó

Adventi programjainkon szeretettel várunk mindenkit!

Meghívó
December 22-én 17 órakor 

Karácsonyi koncert a Hajnalpír Baptista Gyülekezetben 
(a vasútállomással szemben), 

melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Vadon Sándor baptista lelkész.

A Mikulás is megérkezett

Advent második hétvégéje egyben a gyerekek várva várt nap-
ja, a Mikulás jegyében zajlott. December 5-én, szombaton 
immár második alkalommal rendezte meg Mikulás Buliját a 

Velencei és Velencei-tó Környéki Nagycsaládosok és Rászoruló Csa-
ládok Klubja. Az egész délutánt és kora estét kitöltő eseménysorozat a 
Sierra együttes műsorával indult, majd később Bíró Krisztina és Láry 
jóvoltából további zenés, interaktív programokra is sor került a több 
száz fős közönség nagy örömére. Volt még Disney divatbemutató, ak-
robatikus Rock and Roll és ritmikus gimnasztika bemutató, de nem 
maradhatott el az ilyenkor szokásos tombola és a hagyományos jóté-
konysági süteményvásár sem.

Vasárnap a Mikulás teljesen „bevette” a Korzót, minden apróságot 
megajándékozott, akivel találkozott, miközben remek programokkal 
szórakoztatták a publikumot a különböző amatőr művészeti csopor-
tok, valamint a Meseliget Óvoda csöppségei és a Zöldliget Általános 
Iskola nebulói. Volt még színházi előadás és csengettyűkoncert is a 
méltán népszerű Szironta Együttes előadásában. A második adventi 
gyertyát Vadon Sándor baptista lelkész gyújtotta meg.

A Mikulás mindenkit megajándékozott Fotó: Stehlik Norbert

Csomagolás

Lassan itt a karácsony, mikor legtöbbünk azon gondolkodik, mivel 
ajándékozhatná meg szeretteit. Mikor sikerül megtalálni, elkészí-
teni az ajándékot, a következő dolog, amit nagy gonddal és odafi-

gyeléssel szoktunk csinálni, a csomagolás. Természetesen ebben is meg-
mutatkozhat a törődés, a figyelmesség. De talán mindannyian jártunk 
már úgy, hogy nagyon szép csomagolásban nagyon értéktelen, vagy 
számunkra használhatatlan dolgot kaptunk. Pál apostolnak a második 
korintusi levelének 9.ik rész, 15.ik versében ezt mondja: „Az Istennek 
pedig legyen hála, az Ő kimondhatatlan ajándékáért”. Jézus születésének 
történetét olvasva láttam meg azt, hogy Isten pont fordítottan cselek-
szik, mint sokszor mi. A legdrágább, legértékesebb ajándékot, az Ő egy-
szülött Fiát, és benne az üdvösségünket (megváltásunk, szabadulásunk, 
gyógyulásunk, megtartásunk, bövölködő életünk) olyan egyszerűen 
csomagolja, hogy nagyon könnyen megtörténhet és már sokszor meg is 
történt, hogy ki sem „bontjuk”, végig sem gondoljuk mit jelent ez: „Mert 
úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogyha valaki 
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János evangéliuma 
3. rész 16. verse). De a róla szóló üzenetet is a „bolondságnak látszó ige-
hirdetésbe” „csomagolja”. Bár csak ezen a karácsonyon elfogadnád, „ki-
bontanád”, és megköszönnéd Istennek te is az Ő ajándékát, ajándékait!
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Adventi kiállítás a Korzón

Már beesteledett, de sokan voltak ott a Korzón, hogy része-
sei legyenek az első gyertya meggyújtásának a város óriási 
adventi koszorúján. A Kákics együttes valóban lenyűgöző 

műsora után Szalczgruber Mariann főszervező Pápai Szabó György 
református lelkipásztort szólította a pódiumra. A lelkész kérte, hogy a 
jelenlévő reformátusok álljanak fel melléje. Sokan sorakoztak fel lel-
készük mellé és mögé, aki testvéri gesztussal felhívta maga mellé a je-
lenlévő Récsei Norbert atyát is, s így, együtt énekelték el a közönségnek 

Advent első vasárnapja előtti szombaton, 15 órai kezdettel nyílt 
meg a Korzó első emeletén STEHLIK NORBERT fotográfus 
és KÓSA DÁNIEL festő- és grafikusművész, látványtervező 

„HARMÓNIA” c. közös kiállítása. A kiállítás megnyitója meglepően 
sok, kultúra iránt fogékony érdeklődőt, s nyilván ismerőst, barátot 
vonzott. Ez is jelzi, hogy Velencén van igény a kiállításokra, kulturális 
rendezvényekre.

A kiállítás címét Kósa Dániel ars poeticájának egy szép részlete ih-
lette: „A természetet festve megérthetjük mit is jelent valójában a szó: 
harmónia. A szív ráeszmél a friss szeretetre, mely az ember és természet 
egységéből spontán fakad fel. A szív tiszta és érzi, egybetartozunk. Más-
részről a harmóniát el is lökhetjük, a döntés a miénk…”

A kiállítást Pápai Szabó György képviselő, a Kulturális, Oktatási és 
Sport Bizottság elnöke nyitotta meg, aki méltatta az alkotókat és alko-
tásaikat. Többek között kiemelte, hogy mindkét fiatal alkotó erősen 
kötődik a természethez, a teremtett világ szépségeihez, annak har-
móniájához. Ez az ajándék mindnyájunké, s csak mi tehetjük tönkre 
isteni örökségünket. E „látásmód” összeköti őket, ahogy az is, hogy 
pályájuk nem mögöttük, hanem előttük van, s nyilván ez még sok tanu-
lást, önművelést, szorgalmat és alázatot kíván meg tőlük.

Stehlik Norbert fotográfus autodidakta, saját magának kellett és kell 
felfedeznie a fotózás minden örömét, nehézségét, apró trükkjeit, a kü-
lönféle technikákat. Alázattal, szeretettel nyúl témáihoz, s a fotózás 
megváltoztatta, kiteljesítette életét. Folytonosan tanul, fejlődik, fejleszti 
technikai tudását, illetve gépparkját, igyekszik lépést tartani a szakma 
eredményeivel. Nagy erőt jelent számára a családi háttér. Jelenleg Norbi 
a Velencei Híradó fotósa is, Velencén a jelenlegi a második kiállítása.

Kósa Dániel festőművész, grafikus mondhatni ismert művészdinasz-

tiából származik. Édesanyja, Bod Veronika, a neves festőművész res-
tau rátornak, Bod Lászlónak a lánya, édesapja Kósa Csaba író, közíró. A 
tulajdonukban lévő Bod-kápolna (Velence legrégibb meglévő, egykor 
templomként is szolgáló műemlék épülete már számos kiállításnak, 
kulturális rendezvénynek adott otthont a múltban. Dani 1993-ban 
érettségizett a budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában, 
majd 2000-ben szerzett diplomát a Képző- és Iparművészeti Egyetem 
tervezőgrafika szakán. Diplomamunkája egy filmplakát volt („Berlin fö-
lött az ég”), ami az interneten is megtalálható, ahogy számos festménye, 
grafikája, plakát-, reklám könyvborító- és látványterve is. A mostani ki-
állításon jobbára ezekből állított ki. Mesterének nagyapját, Bod Lászlót 
és tanárát, Kádár János Miklóst tartja. A megnyitón csodálatosan szép 
improvizációval szolgált 16 húrú gitárján Heindrich Roland gitármű-
vész. A kiállítás december 31-ig tekinthető meg.

Ég a gyertya, ég...
meghitt adventi éneküket: „Szállj, szállj magasra szíveink reménye/
Vezess el minket Jézusunk elébe!/ Ragyogj előttünk fénynek oszlopával/
Szent bíztatással!”  Majd a lelkipásztor rövid áhítatában arról szólt: „… 
nem elég, hogy az adventi koszorún fellobban a láng. A mi szívünkben is 
fel kell, lobbanjon a szeretet lángja… Induljunk el hát mind Karácsony 
áldott fényei, a betlehemi jászol, a megszülető Megváltó felé! Pál apos-
tol csodálatosan fogalmazza meg Advent és Karácsony lényegét: „Mert 
megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek!” (Titus 1:11) 
Nekem és neked, mindnyájunknak! Éljünk vele…!”

Kovács Kristóf 5. osztályos tanuló versmondása után a református 
közösség elénekelt még egy régi, 16-17. századi református ádventi 
éneket (312. dicséret): „Várj ember szíve készen,/Mert jő a Hős, az Úr/
Ki üdvösséged lészen/ Szent győztes harcosul,/ Fényt, éltet hozva jő,/ 
Megtört az ősi átok: Kit vágyakozva vártok, Betér hozzátok Ő.” Ezt kö-
vetően, a külső udvaron Pápai Szabó György lelkész áldást mondott 
a városra, annak polgáraira, vezetőire, s Koszti András polgármester, 
több önkormányzati képviselő, ill. a szép számú közönség jelenlétében 
meggyújtotta a város gyönyörű karácsonyfája közelében az adventi 
koszorú első gyertyáját. Jó volt ott lenni, s átélni e pillanatokat.

 (MB, –oy)

Pápai Szabó György református lelkipásztor meggyújtja  
az első gyertyát november 29én Fotó: Stehlik Norbert

 A kiállítás megnyitója a Velence Korzón  Fotó: Schram Károly
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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!

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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Schwarzkopf 
fodrászat

női   férfi    gyermek

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

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

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

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

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

Kóruszene Karácsonyra

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

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.

Redőnyök, napellenzők javítása.
Szakszerű beépítés és igény szerinti 

visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

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

Fodor Rita 
06 30/651-6251

Kövesdi Rita 
06 20/330-9435

NYITVATARTÁS 
hétfő, szerda, péntek: 

9.00-13.00 
kedd-csütörtök: 11.00-17.00 

szombat bejelentkezés

Velence, Szabolcsi út 3.

Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.
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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  

292014. november–december

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

Velencei-tó  

Nyelviskola  

angol, német, orosz, spanyol.
Kiscsoportos és egyéni 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 (N

yil
v.t

ar
t.s

zá
m

: 0
01

59
-2

01
2)

Felelős kiadó: Velence Város Önkormányzata l A szerkesztőbizottság címe:  
2481 Velence, Tópart u. 26. l 06 22/589-402 l hivatal@velence.hu l Főszerkesztő: 
Mátay Balázs +36 20 542 06 86 l hirado@velence.hu l Társ szerkesztők: Koszti 
András, Solymosy József, Pápai Szabó György, Vágó Tamás, Stehlik Norbert (fotó) l 
Nyomdai kivitelezés: Grafit Pencil Nyomda Kft., 1046 Budapest, Klauzál u. 9. l  
06 1/370-8384 info@grafitpencil.hu  
ISSN 2415–9670



28 2015. december

SzÉpkorúak

Az eltelt pár hét az ünnepi készülődés jegyében zajlott. 
Tagjaink lelkes, ötletgazdag segítségével az idei évben is 
karácsonyi ruhába öltöztettük a Közösségi Ház kapuját, 

klubszobánk ablakait. Meggyújtottuk advent szeretetgyertyáit, 
készültünk a Mikulás fogadására is, aki egy kis késéssel ugyan, 
de remélhetőleg hozzánk is megérkezik. Mikulás-délutánunkat 
tombolahúzással tesszük hangulatosabbá! Klubunk karácsonyi 
ünnepségét 19-ére tervezzük. A szeretet ünnepén fenyőfánkat 
a tagjaink által hosszú évek alatt összegyűjtött, szebbnél szebb 
díszekkel tesszük csillogóvá! 

December első napjaiban részünk lehetett egy kellemes szín-
házi élményben is! A Karinthy Színházban bérletes jegyünkkel, 
a „Bolond lány” című krimikomédiát néztük meg, kitünő szí-
nészek előadásában.

Klubtagjaink a szentestét, és a szilvesztert szeretett család-
jukkal ünneplik, hogy majd az új esztendőben közösen is bú-
csút intsünk a 2015-ös évnek!

Kedves olvasóim! Kedves nyugdíjastársaim!
Kívánok mindenkinek meghitt, szeretetben, békességben 

gazdag Karácsonyi Ünnepeket, és Nagyon Boldog Újévet!
Lukács Sándorné

klubvezető

Velencei-tavi Rózsa  
I. számú Nyugdíjas Klub Éveink szaporodtával egyre több olyan rokonunk, bará-

tunk, ismerősünk van, aki már nem lehet közöttünk.
Egy-egy gyertyagyújtással emlékeztünk meg róluk Min-

denszentek ünnepén és halottak napján.
November 13-án hagyományőrző hosszú hétvégi kirándulásra 

mentünk Hajdúszoboszlóra, a kényelmes és elegáns Peller-busz-
szal. A hajdúszoboszlói víz – neves kutatók szerint – a maga ne-
mében egyedülálló, ötszörösen hígított tengervíznek tekinthető. 
Az Alföld mélyén, az egykor itt hullámzó tenger örökségeképpen 
nagymennyiségű földgáz és ennek kíséretében kimeríthetetlen 
hévíztartalék maradt. A fúrások során 78 fokos hévizet találtak. 
Az 1927-es fövenyfürdő megnyitása óta óriási fejlődésének kö-
szönhetően kellemes pihenést és gyógyulást biztosít. 

Ezen a hétvégén belecsöppentünk a szoboszlói Márton-napi vigas-
ságokba. Sétáltunk a kirakodóvásárban, libaterelő versenyt láttunk, és 
mindenki zenei izlésére hallgattunk koncerteket. A Márton-napi szlog-
ent szem előtt tartva, miszerint: aki Márton-napján ludat nem eszik, 
ehet az bármit, mégis éhezik, aki Márton napján újbort nem iszik, az 
egész évben szomjazik, finom libasültet ettünk, új borral leöblítettük. 
Természetesen kiélveztük a gyógyvíz összes kellemes hatását is.

II. számú Nyugdíjas Klub

 Î
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December elején Mikulás-napi batyubálra hívtak minket a 
pázmándi testvérklubunk tagjai. Finomságokkal roskadozó asz-
talról válogathattunk, szép kis műsorral és élő zenével kedves-
kedtek nekünk. Nagyon jól éreztük magunkat. Az adventi vá-
rakozás, készülődés megkezdődött, az első és második adventi 
hétvégét gyertyagyújtással ünnepeltük, köszöntöttük. „Tényleg 
olyan ritkák a boldog pillanatok? – kérdezte aznap este a csillag. 
A fa éppen leeresztette szempilláit, hogy kipihenje magát.Meg-
mozzantotta ágait és álmosan felelt: – Nem-nem. Nem annyira 
ritkák. Csak hát... az emberek az eszükkel hajszolják azokat a pil-
lanatokat. Pedig az – hogy mondjam neked – a szív ügye.- Mesélj 
nekem a boldog pillanatokról! – Hagyjál, most álmos vagyok... 
– Adj nekem egy boldog pillanatot! Aztán hagylak aludni. – Sze-
retlek! Nagyon! – Jó éjszakát! – mondta a csillag leírhatatlanul 
boldogan.” (Antoine de Saint Exupéri: A kis herceg)

Ezzel a kis tanmesével kívánok mindenkinek boldogságban, 
türelemben, szeretetben és egymásra figyelésben gazdag ad-
venti készülődést és áldott, békés karácsonyi ünneplést.

Pardi Erzsébet

Novemberben Majkon jártunk. A hajdani Nempomuki 
Szent Jánosról elnevezett kamalduli remeteség Euró-
pa-szerte kuriózumnak számít. Barokk műemlék-

együttese ma 17 cellaházból, rendházépületből és a remeteség 
szívében álló templom megmaradt tornyából áll. A csendes, 
némasági fogadalmat tett kamalduli szerzetesek puritán kör-
nyezetével szemben a templomot, a remetelakok kápolnáit, az 
ünnepi ebédlőt, a lehető legnagyobb gonddal és igényességgel 
díszítették. Nagyon nagy élmény volt végigjárni a szebbnél 
szebb termeket.

Túl vagyunk az őszi temetőtakarításon és a halottak napja 
alkalmából rendezett koszorúzásokon.

A december hónap a készülődés jegyében telik. A Velen-
cei és Velence Környéki Nagycsaládosok és Rászoruló Csalá-
dok Klubján keresztül 2 doboznyi édességet gyűjtöttünk. 
Valamennyien sok szeretettel vettünk részt az akcióban. 
Készülődünk a december 20-án vasárnap tartandó ün-
nepségünkre, gyűjtjük a karácsonyfadíszeket, hogy meghitté 
varázsoljuk klubunkat. 

 A Mikulásnapi batyubálon remek volt a hangulat

III. számú Nosztalgia Nyugdíjas Klub

 A majki kamalduli remeteség

Mint minden évben, szeretettel várjuk vendégeinket. 
Mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog 

új évet kívánunk! Herczeg Ferencné, klubvezető

20 2014. november–december

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

A kirándulás ellenére néhány tagunkkal november 13-án 
részt vettünk polgármester úr hagyományteremtő évértékelő 
beszámolóján is.
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Önkiszolgáló Adománygyűjtő 
Pont került kihelyezésre 
november közepén Velence 
Város Önkormányzata és a 
Velence Korzó vezetésének 
jóvoltából.
A korzó épületében kihelyezett 
gyűjtőponton szabadon 
elvihető vagy cserélhető 
tárgyakkal találkozhatunk.  
A rászorulók megsegítésére 
jön létre ez az új adományozási 
forma. A kihelyezett 
gyűjtőpontnál bárki beteheti 

megunt, de jó minőségű 
tárgyait, tiszta ruháit, tartós 
élelmiszert, cserébe pedig 
szabadon el is viheti, amire 
szüksége van.
Szolgálatunk családgondozói 
napi rendszerességgel fogják 
látogatni, ügyelve a gyűjtőpont 
rendezettségére.
Gyermekruhákat, játékokat, 
konyhai eszközöket, könyvet, 
lemezt, filmeket, lakberendezési 
tárgyakat, valamint tartós 
élelmiszereket várunk.

olvaSni – való
Könyvújdonságok :

Nyáry Krisztián:  
Merész magyarok

Frei Tamás: Agrárbárók
Robin Cook: Mobil
Jill Mansell:  

Ebből szerelem lesz
Simon Scarrow:  

Kard és handzsár
Simon Scarrow:  

Tűz és kard
Dmitrij Gluhovskij:  

Metró 2035

Benkő László : Tatárjárás
Rebecca Stonehill:  

A költő felesége
Mary Kay Andrews:  

A nyaraló
Szvetlana Alekszijevics: 

Elhordott múltjaink
Penny Vincenzi:  

Szépséges örökség
Hazel Gaynor:  

Hullámok tengerén
Tan Twan Eng: Esőcsináló

Lucinda Riley: Éjféli rózsa
Almási Kitti: Bátran élni
Nógrádi György: Negyven 

év alatt a Föld körül
Leiner Laura: Illúzió
Liane Schneider: 

Karácsonyi nagy  
Bori-könyv

Vadadi Adrienn:  
Alma utca 22.

Fabian Lenk :  
Az Aranyváros titka

A KÖNYVTÁR  
NYITVATARTÁSA :

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 30/5726954
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 30/5374865
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

Klubszoba
Velencei-tavi Rózsa  

I. számú Nyugdíjas Klub 
nyáron: 16.00 órától
télen: 14.00 órától

Felhívjuk a kedves olvasók figyelmét, 
hogy a könyvtár

2015. december 22-től  
2016. január 4-ig

szabadság miatt zárva lesz.

Utolsó kölcsönzési nap : 
2015. december 19. (szombat) 

Nyitás napja :
2016. január 5. (kedd) 



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 
testületi referens  
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,
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás)
Kőváriné Zsovák Nóra  589-421
igazgatási ügyintéző  
(iktató, kereskedelmi igazgatás, 
telepengedélyezés, szálláshely 
engedélyezés, talált tárgyak, 
kifüggesztések)
Ablonczi Ernő  589-422 
közterület-felügyelő 30-588-6416

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Nochtáné Sulyok Mariann  
osztályvezető 589-414
Mészárosné Molnár Krisztina 589-410
pénzügyi ügyintéző 
Karaniczné Fodor Éva  589-415
pénzügyi ügyintéző 
Csikmérő Enricóné 589-411
főkönyvi könyvelő
Egri Andorné 589-411
főkönyvi könyvelő 
Andrási Viktória 589-423
pénzügyi ügyintéző 

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 közműépítési 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

2481 Velence, Zárt u. 2.
T: 22/ 470-288
F: 22/ 589-157
E-mail: human01@freemail.hu

Török Ágnes
Intézményvezető, Családsegítés 
egységvezető

Palánki Katalin
M: 06-30-915-1895
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
egységvezető

Dócziné Horváth Erika
Gyermekjóléti egységvezető

Lukács Ildikó
Családsegítés családgondozója
Szociális étkezés

Csincsi Éva
Gyermekjólét családgondozója
Pszichológiai tanácsadás

Bencsik Ferencné
Nyugdíjas tanácsadó
Szerda: 9.00-11.00

Ingyenes nyugdíjas, jogi és pszichológiai 
tanácsadás a Szolgálat székhelyén.
Előzetes időpont-egyeztetés a 22/470-288 
telefonszámon!

Ügyfélfogadási rend:

H: 8.00–16.00
K: nincs ügyfélfogadás
Sz:  8.00–16.00
Cs:  8.00–16.00
P:  8.00–13.00

Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

SzABó zOLTÁN
Festés- mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

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

GYÓGYSZERTÁRAK 





Közérdekű telefonszámok
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

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

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

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

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

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

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

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

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

tevékenységre kiadó 
(fodrász, iroda)

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

Büfé berendezések eladók.
Szigligeti Istvánné: 

06 20/942-5700

Velencei-tó
Nyelviskola  - 

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

Tanfolyami oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra, 
érettségire felkészítés

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

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

Műanyag ajtók, ablakok

7 légkamrás profi lból

Redőnyök, szúnyoghálók, 

reluxák, szalagfüggönyök, 

párkányok gyártása,

forgalmazása, javítása

rövid határidővel. Szakszerű, 

megbízható munkavégzés. 

Ingyenes helyszíni felmérés,

szaktanácsadás. 

Igény szerint visszajavítással.

06 20/924-1267, 

06 30/456-4042  

Oravecz Csaba

Képíró József
kerékpárjavító

2475 Kápolnásnyék, 

Ady Endre u.8.

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

A turizmus – lehetőség vagy 
tehetetlenség?
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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, Szabadság út 12. (Pavilonsor)
06-22/570-158, 06-20/229-4401

Fiókiroda: 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 TURIZMUSBAN.

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

Női-Férfi Kozmetika 
Ajándék utalvány kapható

Bejelentkezés: 

+36 30 773 09 41
2481 Velence, Balatoni út 30
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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


