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Velencei események – röviden
Május 1. Velencei Majális

  Színvonalas programok egész napos 

kirakodóvásárral   

 10.00-tól 17.00 óráig

 Kastélypark - sportpálya (Tópart u. 52.)

Május 1. Mutasd az arcodat! 

  I. Velencei-tó Arca Gyermekszépségverseny  

 14.00-tól 18.00 óráig

  Célpont Pizzéria előtti terület  

(Tábor utca, a vasútállomásnál)

Május 1. A föld alatti Velence

  A nagy sikerű áprilisi előadás témái 

képekben  

 10.00-tól 16.00 óráig

 Wenckheim kastély (Tópart u. 52.)

Május 5. Lakossági fórum

   Téma: az új közművelődési 

intézményközpont kialakítása

 17.00 óra

 Velence Korzó díszterme (Tópart u. 47.)

Május 18–20. A virágos Velencéért

  közterületek virágosítása 

 8.00-tól 18.00 óráig

Május 20–22. Tour De Velencei-tó

  Magyarország legnagyobb kerékpáros 

hétvégéje, ahol gyerekek, családok, profik és 

amatőrök egyaránt tekerhetnek  

 6.00-tól 20.00 óráig

 Velence Korzó (Tópart u. 47.)

Május 21.  A virágos Velencéért

  parkok nagyvirágosítása 

 8.00-tól 11.00 óráig

Május 21.  Find Your Limits! 

  Tri Series Velence sprint távú triatlonverseny

 750 m úszás, 20 km kerékpározás,  

 5 km futás

 7.00-tól 20.00 óráig

 Velence Korzó (Tópart u. 47.)

Velence Város programjairól, eseményeiről bővebben 

tájékozódhat az interneten a www.velence.hu és 

a www.velenceturizmus.hu weboldalakon, illetve 

Velence Város Hivatalos Facebook-oldalán:  

www.facebook.com/Velencevaros

Tisztelt Olvasóink!

Ezen az oldalon rendszeresen megjelennek az 
aktuális időszak nyilvános velencei eseményei, 
programjai. A Velencei Híradó szerkesztősége 

szeretne minél több helyi programot 
megjelentetni a lapban, ezért köszönettel 

fogadunk minden olyan információt önöktől, 
amelyek ezen eseményoldalunk tartalommal 

való megtöltését segítik. Programjavaslataikat a 
hirado@velence.hu e-mail címre várjuk.

Felelős kiadó: Velence Város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság címe: 2481 Velence, Tópart u. 26.
Telefon: 06 22/589-402
E-mail: hivatal@velence.hu
Főszerkesztő: Mátay Balázs +36 20/542 0686
hirado@velence.hu
Társ szerkesztők: Koszti András, Pápai Szabó György,  
Solymosy József, Stehlik Norbert (fotó), Vágó Tamás
Nyomdai kivitelezés: Grafit Pencil Nyomda Kft., 
1046 Budapest, Klauzál u. 9.
Telefon: 06 1/370-8384 info@grafitpencil.hu
ISSN 2415–9670
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Képviselői fogadóórák 
2016. május

Dr. Sirák András 
 2016. május 5. (csütörtök) 15.00–16.00
Dr. Sirák Andrásné 
 2016. május 5. (csütörtök) 15.00–16.00
Fésűs Attila 
 2016. május 6. (péntek) 8.00–10.00
Juhász Gyula 
 2016. május 2. (hétfő) 8.00–10.00
Martinovszky József  
 2016. május 2. (hétfő) 10.00–12.00
Szabó György 
 2016. május 26. (hétfő) 14.00–15.00
Szabó Attila 
 2016. május 6. (péntek) 8.00–10.00
Uj Roland 
 2016. május 2. (hétfő) 10.00–12.00

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

Kedves Velenceiek!

Egy gyerekcipőben járó, mégis hatal-
mas potenciállal rendelkező sportág 
nyitófutamának adott otthont Velen-

ce. A szervező Magyar Drón Egyesület szinte 
Forma 1-es versenyhez hasonló atmoszférát 
teremtett a Korzón, “boxutcával”, élő közvetí-
téssel és rengeteg érdeklődővel. Sikerült újra 
olyan programot kitalálni, amely az ország 
távolabbi részeiből is képes volt látogatókat 
vonzani a városba, sőt még Horvátországból 
is jöttek versenyzők. A médiaérdeklődés is 
kiemelkedő volt, az összes kereskedelmi tele-
vízió hír- és riportműsorában foglalkoztak a 
rendezvénnyel, számtalan nyomtatott és on-
line cikk jelent meg. Ez azt jelenti, hogy mil-
liókhoz jutott el a velencei programok híre.

  A Testnevelési Egyetem és Velence Város 
Önkormányzata március 24. napján együtt-
működési megállapodást kötött a helyi és 
regionális oktatás-kutatási és sporttevékeny-
ség fejlesztése érdekében. Ez a kooperáció 
kiemelkedő jelentőséggel bír stratégiai cél-
jaink eléréseben. A Velence Multisport Köz-
pont koncepció megvalósításában különösen 
számítunk a Testnevelési Egyetemre, mint 
szakmai partnerre. A város sporttal kapcso-
latos fejlesztéseinek kihasználtsága egész biz-
tosan növekedni fog. Nem utolsósorban egy, 
a parton üresen álló és rossz állapotban lévő 
ingatlan kap új funkciót. Egy napon talán az 

Március utolsó hétvégéjén Velencéről szóltak a hírek, velünk van tele a 
sajtó! Egy különleges és Magyarországon egyedülálló programmal sikerült 
bekerülni a hírekbe, a Drone Racing Hungary nyitófutamával.

összes használaton kívüli partmenti épületet 
képesek leszünk élettel megtölteni, és méltó-
vá tenni ahhoz a természeti szépséghez, ame-
lyet a tó ezen kanyarszakasza nyújt.

  Nagyszerű érzés volt részt venni a Babák 
Rózsakertje idei rendezvényén, különöskép-
pen azért, mert tavaly – a rossz időjárás miatt 
– kénytelen voltunk elhalasztani a rózsaülte-
tést. 2003 óta minden évben megünnepeljük 
a velencei újszülötteket. Ez az esemény ösz-
szehozza a családokat, akik büszkén fotózzák 
kisgyermeküket a pergolán elhelyezett név-
táblával. Gratulálok a szülőknek, életük leg-
jobb döntését ünnepelhették. Velence mindig 
is családbarát város volt. Mindent meg fogok 
tenni azért, hogy az is maradjon! 

  Örömmel számolhatok be arról, hogy egy 
régóta húzódó, több családot érintő problé-
mát sikerült megnyugtatóan rendezni. A 
Hajdú-tanyán lakók vízellátása a területen 
álló hidroglóbusz tavalyi összedőlése óta 
megoldásra várt. Március utolsó napjaiban az 
önkormányzat – a korábban megkötött adás-
vételi szerződésben meghatározottak szerint 
– átvette a területet, kiépítésre került az új 
vízvételezési lehetőséget, így áprilistól a la-
kóknak a korábbi napi kétszer két órányi víz-
szolgáltatás helyett folyamatosan áll rendel-
kezésükre a közműszolgáltató által bevizsgált 
ivóvíz. Ezúton is köszönetet szeretnék mon-

dani az ott élők türelméért, az önkormányzat 
dolgozóinak gyors, eredményes és lelkiisme-
retes munkájáért, valamint az önkéntes tűz-
oltó egyesület azonnali segítségnyújtásáért. 

Végezetül szeretném felhívni a figyelmet 
a Majálisra, amit május elsején rendezünk 
meg, a Kastélyparkban. Családi és gyermek-
programok, zenés fellépők szórakozatják a 
közönséget és lesz főzőverseny, amelynek 
eredményét a város legjobb szakácsai fogják 
kihirdetni.

Találkozunk a Kastélyparkban!
Koszti András polgármester

Velence Város Önkormányzata 
lakossági fórumot tart

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Velence Város Önkormányzata 

2016. május 5. napján 17:00 órakor 
lakossági fórumot tart.

A fórum helyszíne:  
Velence Korzó díszterme

A fórum témája:  
A Hauszmann Alajos  

Egységes Közművelődési
Intézményközpont kialakítása  

(Városi Könyvtár, Civilház,  
Közösségi Ház)

A fórumra minden érdeklődőt  
szeretettel várunk.

Koszti András polgármester
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Dr. Ferencz Péter GYÓGYÍTÓINK
Rovatunkban hónapról  
hónapra bemutatjuk  
azokat az elhivatott  
szakembereket, akik sokat tesznek  
egészségünk megőrzése,  
betegségeink gyógyítása érdekében.  
Rövid interjúkban, lapszámonként,  
sorozatban ismertté tesszük őket  
(orvosok, ápolók, gyógyszerészek,  
és sorolhatnám…), akik hivatásuk révén városunk 
lakosságának egészségét védik, őrzik, megőrzik.

VELENCEI HÍRADÓ (Solymosy József): 
Tisztelettel köszöntelek főorvos úr, úgyis mint 
a Velence Kistérség Szakorvosi Rendelőintézet 
vezetőjét, az üzemeltető Nonprofit Kft. ügyve-
zető igazgatóját. Szerkesztőtársaim nevében 
is köszönöm, hogy egy interjú tartamáig időt 
szakítottál ránk.

Dr. Ferencz Péter: Szívesen teszem, örü-
lök, ha betegeinkhez így is közelebb kerülhe-
tünk. Itt gratulálok lapotokhoz, különösen a 
beindított „Gyógyítóink” rovathoz.

VH.: Együtt bábáskodtunk a rendszervál-
tó párt születésénél – innen a tegező viszony. 
A későbbi közös munkában alkalmam volt 
megismerni és elismerni szervezőkészségedet. 
Örömmel látom, hogy ez nem lanyhult, sőt… 
Egy ekkora intézménynek a zavartalan mű-
ködését biztosítani, azért felelősséget vállalni; 
nem semmi – mint a köznyelv mondja.

Dr. Ferencz Péter: Valóban nagy kihívás 
és felelősség egy térségi Szakorvosi Rende-
lőintézet működtetése, de a betegellátásban 
és az üzemeltetésben egy kiváló csapat segít. 
Ugyanez igaz az ellátási területünkhöz tarto-
zó önkormányzatok képviselő-testületeire is, 
melyek között vezető szerepet viselt és visel 
Velence Város Önkormányzata. 

VH.: Kérlek, főorvos úr, szólj magadról, 
családodról, eddigi pályafutásodról, szakmai 
előmeneteledről!

Dr. Ferencz Péter: Budapesten születtem 
és nőttem fel. Az Apáczai Gimnáziumban 
szerzett érettségi után fölvettek a Pécsi Or-
vostudományi Egyetem Általános Orvostu-
dományi Karára, ahol 1974-ben szereztem 
diplomát. Fél év katonaság után, mely alatt a 
siklósi határőr laktanyának voltam orvosa, a 
Baranya Megyei Kórház szülészet-nőgyógyá-

szati osztályán kezdtem dolgozni. Az egyete-
mi évek alatt ismertem meg feleségemet, aki 
a Pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett tanári 
diplomát. Már az egyetemi évek alatt összehá-
zasodtunk, két év múlva megszületett Noémi, 
majd újabb két évre Virág lányunk. Az orvosi 
diploma megszerzéséig Vali volt a családfenn-
tartó, aki akkor már tanárként dolgozott. Fele-
ségem rokonsága Komárom megyében, az én 
rokonaim Budapesten éltek, ezért bár nagyon 
megszerettük Pécset, a szülészet-nőgyógyá-
szati szakképesítés megszerzése után komoly 
formában felmerült az igény, hogy a nagycsa-
ládhoz közelebb kerüljünk. 1980-ban költöz-
tünk Székesfehérvárra, ahol Vali a Vízivárosi 
Általános Iskolában dolgozott tanárként, majd 
igazgatóhelyettesként. Én a Fejér Megyei Kór-
ház szülészet-nőgyógyászati osztályának fiatal 
szakorvosa, később adjunktusa, a rendszervál-
tás idején másodfőorvosa lettem. 

Korábban utaltál az ezekkel az évekkel kap-
csolatos közös aktivitásunkra. Valóban nagy 
lelkesedéssel igyekeztem részt venni a kórházi 
munka és a család mellett a helyi események-
ben. Nagy reményekkel szerveztük a Magyar 
Orvosi Kamarát melynek megalakulása után 
országos választmányi tagja és a Fejér megyei 
szervezet titkára lettem. Családunk is gya-
rapodott, 1990-ben a Mindenható megaján-
dékozott bennünket Peti fiunkkal. 1992-ben 
az újonnan alakult Tisztiorvosi Szolgálatnál 
kezdtem dolgozni megyei tisztifőorvosként. 
A tisztifőorvosi évek alatt tettem közigazgatási 
szakvizsgát és szereztem megelőző-orvostan, 
népegészségtan szakképesítést. 2005-ben, a 
szolgálat régiók szerinti átszervezésekor ke-
rültem Kulcsra, ahol egy Kht. vezetőjeként 
egy egészségügyi intézményt és két szociális 
intézetet működtettünk. 2008-ban kaptam a 
Velencei Önkormányzattól felkérést, hogy ve-
gyek részt a rendelőintézeti európai uniós pá-
lyázat szakmai munkájában. Az önkormány-
zat és a projektcsapat együttműködésének 
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eredményeként pályázatunk nyert, így elkez-
dődhetett az építkezés. A pályázati előírások-
nak megfelelően a pályázó nyolc önkormány-
zat által létrehozott nonprofit kft. ügyvezető-
jeként irányítottam a kivitelezés orvosszakmai 
részét. 2010. augusztus 19-én nagy örömmel 
vágtuk át a nemzetiszínű szalagot, több köz-
életi személyiség jelenlétében.

Időközben gyermekeim is megnőttek. 
Noémi a Pécsi Janus Egyetemen bölcsész 
diplomát szerzett, jelenleg háromgyermekes 
családanya. Virág a Kertészeti Egyetemen 
végzett élelmiszermérnök, jelenleg kétgyer-
mekes családanya. Peti az Óbuda Egyetemen 
szerzett műszaki menedzser diplomáját nem 
használó tehetséges zenész, aki stúdióvezetés 
és zeneiproduceri tevékenység mellett a Peet 
Project és a Helyes Beat zenekar frontembere.

VH.: Főorvos úr, tudom, hogy nehezet 
kérek, de tedd meg nekünk, hogy egy tízes 
skálán jelöld be, hogy – természetesen figyel-
men kívül hagyva a rosszindulatú, alap nélküli 
szirénhangokat – összeurópai viszonylatban 
hogyan áll hazánkban az egészségügy, milyen 
„osztályzatot” érdemel?

Dr. Ferencz Péter: Szokták mondani, hogy 
ennyi pénzből ilyen magas szintű egészség-
ügyi ellátás mint Magyarországon, nincs a 
világon sehol. Mi, magyarok évszázadok óta 
nyugat felé tekintgetünk és onnan vesszük a 
példát, arrafelé törekszünk, és ez sok szem-
pontból helyes, de ha teszünk egy 180 fokos 
fordulatot és kelet felé nézünk, akkor csak 
Európában és a közvetlenül határos terüle-
teken olyan országokat találunk mint Mol-
dávia,  Azerbajdzsán, Kazahsztán, Abházia, 
Dél-Oszétia, vagy Hegyi-Karabah és még so-
rolhatnám. Magyarországon a legmodernebb 
egészségügyi eszközökkel és műszerekkel 
dolgozunk és a nyugati világban használatos 
gyógyszerekkel gyógyítunk. A magyar orvos- 
és szak dol gozó képzés európai hírű. Természe-
tesen vannak problémák és van még fejlődési 
lehetőség, de van mit megbecsülnünk és van 
mire büszkének lennünk. Az általad említett 
skálára visszatérve én a magyar egészségügy-
nek 7 vagy 8 pontot adnék. Arra vigyázzunk, 
hogy rosszabb ne legyen!

VH.: Könnyebbet kérdezek: Kistérségünk 
(Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Sukoró, Ve-
lence, Vereb, Zichyújfalu összesen mintegy 
20 000 lakossal) hány pontot kaphatna ellá-
tottság arányában egy országos összehasonlí-
tásban? 

Dr. Ferencz Péter: Már a pályázati sza-
kaszban láttuk, hogy ez a rendelőintézet 
mind demográfiai, mind geográfiai, mind 

pedig a beteg-utak vonatkozásában működő-
képes és finanszírozható lesz. Az elmúlt öt év 
gyakorlata is ezt bizonyította. Nem véletlen, 
hogy a közelmúltban, több, területi ellátási 
kötelezettség szempontjából nem hozzánk 
tartozó település vezetője jelezte csatlakozási 
szándékát. Betegforgalmi adataink szerint az 
úgynevezett „szabad kapacitás terhére” so-
kan járnak hozzánk Gárdonyból, Pákozdról, 
Pusztaszabolcsról, Baracskáról, Tordasról, 
Gyúróról, Kajászóról is. Az utolsó két hónap 
statisztikája azt mutatja, hogy ez a szabad 
kapacitás betelt. További bővítés már csak 
óraszám és finanszírozási kapacitásnövelés 
mellett lehetséges.

A tízes skálára visszatérve, térségünk egész-
ségügyi ellátása akár 9-es osztályzatot is kap-
hatna.

VH.: Igen, mi helyi lakosok valamennyien 
érezzük, hogy a rendelőintézet beindulásával 
2010 októberében valami megváltozott, gyö-
kerében változott meg! 20-30 percen belül ér-
jük el a szakorvosi rendelőt, ott a jó szervezés 
folytán perceken belül már vizsgálhat is ben-
nünket a szakorvos. A jót hamar megszokja 
az ember, természetessé válik. Már elfelej-
tettük, amikor a megyeszékhelyre kellett így, 
vagy úgy utaznunk, ott fél napokat várnunk. 
Máshol lakó ismerősökkel beszélve, bizony, 
irigyelnek bennünket… Talán a legfontosabb 
az, hogy érezni: betegbarát az általad vezetett 
intézmény; udvariasak, segítőkészek a mun-
katársaid.

Dr. Ferencz Péter: Ahogy említettem, ren-
delőintézetünkben magas, szakmailag kiváló  
színvonalú, és jól, összeszokott csapat dolgo-
zik, és ez minden munkatársamra igaz. Mivel 
nagyon kiszámított létszámmal működünk 
nagy szükség van a szakmai rutinra, fegyelem-
re és empátiára. A munkaszervezésben kiváló 
teljesítményt nyújt András Tünde vezető asz-
szisztens, aki a közelmúltban nyugdíjba vonult 
elődjétől, egy jól működő rendszert örökölt. 
Velence Város Önkormányzata a szakdolgo-
zók és a technikai személyzet munkáját janu-
árban fizetésemeléssel köszönte meg.

Az orvosgárda is kiváló kollégákból áll, 
akikről szintén elmondható, hogy bár a mun-
kabeosztás miatt szinte alig találkoznak, szel-
lemiségében egységes csapatként működnek. 
Évente egyszer, karácsony előtt van lehetősé-
günk egy asztal mellé leülni, és értékelni az 
elmúlt év eredményeit és hálát adni.

VH.: Nagyon jó az is, hogy helyben van a 
gyógyszertár. Kérdem, hogy a mentőszolgá-
latot és az orvosi ügyeletet is ti integráljátok?

Dr. Ferencz Péter: A tervezésnél egészség-

ügyi központban gondolkodtunk, melynek a 
szakrendelések mellett része a mentőszolgálat, 
a gyógyszertár, a háziorvosi, gyermekorvosi, 
fogorvosi és védőnői alapellátás, az optika és 
a gyógyászati segédeszköz bolt és bemutatóte-
rem. Velence Város Önkormányzata 2012-ben 
új háziorvosi rendelőt épített. A Velencei Köz-
ponti Orvosi Ügyeleti Társulási Tanács ekkor 
döntött úgy, hogy a kistérségi központi házi-
orvosi ügyeletet a rendelőintézetben helyezi 
el, mely szakmailag kiváló döntés volt. Azóta a 
betegek a rendelőintézetben a nap 24 órájában 
találnak orvost.

VH.: Az önkormányzatokkal – gondolom 
– szoros, akadálymentes az együttműködés…

Dr. Ferencz Péter: Az önkormányzatok-
kal meglévő jó kapcsolatra korábban több 
helyen is utaltam. A központi háziorvosi 
ügyelet vonatkozásában is sok segítséget kap-
tunk és kapunk a Velencei Központi Orvosi 
Ügyeleti Társulási Tanácstól. Mivel a házior-
vosi ügyeletek sehol sem működtethetőek az 
egészségbiztosítási finanszírozásból, ezen a 
területen mi is rászorulunk az önkormányza-
tok támogatására. A Társulási Tanács, Koszti 
András polgármester úr vezetésével korábban 
az asszisztensnők és a gépkocsivezetők bérét 
emelte meg, februárban az orvosi óradíjak 
emeléséről döntött, amit reményeink szerint 
áprilistól már bevezethetünk. Szintén a tár-
sulás önkormányzatainak anyagi erőfeszítése 
eredményeként márciusban le tudtuk cserélni 
az ügyeleti szolgálat tízéves gépkocsiját egy új, 
korszerű autóra.

Reményeink szerint áprilisban a rendelőin-
tézetben beindul egy sportorvosi szakrendelés 
is, melyet szintén az önkormányzatok finan-
szíroznak. Ez egy olyan hiánypótló szolgálta-
tás, melyre nagy szükség van a térségben.

VH.: Laikusként valószínű, hogy esetleges 
fontos problémákra nem kérdeztem rá, kérlek, 
ha van olyan, amin mi, a lakosság is segíthe-
tünk, úgy szóljál róla!

Dr. Ferencz Péter: Ahogy korábban szó 
esett róla, szeretnénk szakorvosi szolgáltatása-
inkat bővíteni, mert a lakossági ellátási szük-
séglet ezt igényli. Ez ügyben korábban egyez-
tettünk a Fejér Megyei Szent György Egyetemi 
Oktató Kórház vezetésével. Biztosított Dr. 
Csernavölgyi István főigazgató úr támogatása 
is. A lakosság, az önkormányzatok és a politi-
kai döntéshozók összefogásával és segítségével 
ez a cél is megvalósulhat, tovább javítva a tér-
ség betegeinek ellátását.

VH.: Köszönöm az interjút, áldozatos 
munkádhoz további sok sikert, eredményt kí-
vánok! 
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I. sz. Családorvosi Rendelő

Rendel:  Dr. Szabó Irén
Rendelés helye: Velence, Fő utca 2.
Rendelő telefonszáma: 22/574-019
Rendelési idő:
hétfő: 8.00–12.00  Rendelés
kedd:   8.00–10.00 Terhesgondozás 

10.00–12.00 Rendelés
szerda: 8.00–12.00 Rendelés
csütörtök: 13.00–17.00 Rendelés
péntek: 8.00–12.00 Rendelés

Szakorvosi rendelőintézet

Rendel:  Dr. Tassy Péter
Rendelés helye: Velence, Balatoni u. 65.
Rendelő telefonszáma: 22/471-231
Rendelési idő:
hétfő: 9.00–12.00
kedd: 13.00–16.00
szerda:  13.00–16.00
csütörtök: 9.00–12.00
péntek: 9.00–12.00

Angelika Családorvosi Kkt.

Rendel:  Dr. Sirák András
Rendelés helye: Velence, Tópart utca 34.
Rendelő telefonszáma: 22/472-242, 22/598-149
Rendelési idő:
hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8.00–12.00 
kedd: 13.00–17.00

Háziorvosi központi sürgősségi ügyelet

Rendelés helye: Velence, Balatoni u. 65. (7-es főút mellett)
Rendelő telefonszáma: 22/311-104
Ügyeleti időszak:
naponta hétköznap 17.00 órától másnap reggel 7.00-ig, 
munkaszüneti napokon 0–24 között folyamatosan.

I. sz. fogorvosi körzet

Rendel: Feketéné Dr. Demeter Szilvia
Rendelés helye: Velence, Balatoni u. 65. (Szakorvosi 
rendelőintézet)
Rendelő telefonszáma: +36-20 970-4826 (csak rendelési 
időben hívható)
Rendelési idő:
hétfő, csütörtök, péntek: 7.00–13.00, kedd: 11.00–17.00, 
szerda: 14.00–18.00

Fogorvosi rendelő

Rendel: Dr. Szegedi József
Rendelés helye: Velence, Fő u. 2.
Rendelő telefonszáma: +36-30-836-5895 (rendelési időben)
Rendelési idő:
hétfő, csütörtök: 13.00–20.00, szerda: 8.00–17.00  
(8.00–12.00 iskolafogászat)

Gyermekorvosi rendelő  

Rendel:  Dr. Oszvald Éva
Rendelés helye: Velence, Balatoni út 65.
Rendelő telefonszáma: 22/472-156
Rendelési idő:
hétfő 13.00–16.00 
kedd 12.00–14.00 
szerda 13.00–16.00 
csütörtök 10.00–12.00 
péntek 9.00–12.00

I. sz. Védőnői körzet

Torma Csabáné
Velence, Balatoni út 65. Tel.:20/967-3302
A körzetbe Velence Ófalú és Bence-hegy településrészek 
tartoznak.
Terhestanácsadás: csütörtök: 10.00–11.00
Csecsemőgondozás és tanácsadás 
egészséges gyerekeknek: csütörtök: 8.00–9.00

II. sz. Védőnői körzet

Siposné Papp Judit
Velence, Balatoni út 65. Tel.: 20/425-5154
A körzethez tartozik Velence Újtelep és Velencefürdő 
településrésze.
Terhestanácsadás  
hétfő: 08.00–10.00
Csecsemőgondozás és tanácsadás egészséges 
gyermekeknek  
hétfő: 10.00–11.00

Gyógyszertárak

Velence Gyógyszertár
Velence, Balatoni út 65. Tel.: 22/589-524
Nyitva:  hétfő–péntek: 8.00–20.00 

szombat: 8.00–14.00

Vörösmarty Gyógyszertár Ófalu
Velence, Halász u. Tel.: 22/471-596
Nyitva: hétfő–péntek: 9.00–15.00

Vörösmarty Gyógyszertár Újtelep
Velence, Iskola u. Tel.: 22/472-074
Nyitva: hétfő–péntek: 9.00–15.00
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Malomvári Tiborné Keszei Teréz 1928. már-
cius 22-én született, polgári értelmiségi család-
ból származott. Székesfehérvári lány volt, így 
iskoláit is ott végezte; az elemiben, és leány-
gimnáziumban (ma a Teleki Blanka Gimnázi-
um), apácák tanították őket. A tanítóképzőben 
1948-ban képesítő vizsgát tett; néptanítóvá 
avatták.  Tanulmányai végzése alatt kosárlabdá-
zott NB I-es szinten, ő volt a „balkezes megle-
petés”. 1948–49-es tanévben a székesfehérvári Május 1. téri Általános 
Iskola volt az első munkahelye. A következő tanévben Adonyba he-
lyezték, mert akkoriban, a tanácsi rendszerben a művelődési osztályo-
kon keresztül kaptak állást a pedagógusok. 1950-ben házasodott ösz-
sze édesapámmal, Malomvári Tiborral. Polgárdiban tanítottak 5 évet, 
majd 1955-ben Velence-Tükröspusztára kerültek. Itt az iskola eleinte 
három tanerős volt, de a hatvanas évektől ketten tanítottak négyes 
összevonásban egészen 1973-ig, amikor is körzetesítették az iskolát a 
velencei anyaintézménybe. A két tanító oldotta meg a tanyasi emberek 
összes gondját-baját, és a népművelői feladatokat is. 
Teca néni – mindenki így hívta a tanító nénit –, zenei 
adottsága lehetővé tette, hogy a bálokat, banketteket 
végigzongorázza, tangóharmonikázza. Néptáncot 
tanított kicsiknek, nagyoknak, a honvédség szom-
szédságba kerülésével kiskatonák is átjártak a tanyára 
táncolni, táncot tanulni. A 60-as évek elejétől könyv-
bizományos is volt, mindenáron olvasóvá akarta ne-
velni a tanyasi gyermekeket, szülőket. Országos ver-
senyben, miután a Tükrösi puszta lakóinak 200 000 Ft 
értékű könyvet tudott eladni; a – legkisebb település, 
legtöbb eladott könyv kategóriában – első helyezést 
ért el, amely akkoriban egy televíziót és csehszlováki-
ai jutalomutat jelentett. Elmondható Gárdonyi Géza 
szavával élve; szüleim a „Lámpás” szerepét töltötték 
be a pusztán. Nem panaszolták, de Gárdonyi egyik 
aforizmája, mintha őróluk is szólna: A néptanító 
szívét vasból alkotta az Isten, hogy elbírja azt a sok 
kegyetlen lábat, amivel a sorsa meggázolja”. Tanítói 
munkájuk gyümölcse, hogy több diákjuk is tovább 
tanult, később értelmiségi pályán tűnt fel. Az 1956-os 
forradalomban történt, hogy férje – igaz történelmi 
síkon – forradalmi beszédet tartott. Akik erről lebe-
szélni akarták, azoknak így válaszolt: Ha minden ma-
gyar így gondolkodna, hát soha nem lett volna Kossuth 
és szabadságharc. A forradalmunk leverése után csu-
pán egy véletlenen múlt, hogy az ávós pribékek nem 
vonták felelősségre….

Nem múlnak ők el, kik 
szívünkben élnek, 

Hiába szállnak el árnyak, 
álmok évek. 

                         (Juhász Gyula)

A nép tanítója volt
Mindnyájunk Teca nénijét, sokak tanító nénijét, a 87 éves Malomvári Tibornét a Jóisten magához szólította. 
Leányától, Malomvári Klárától kértünk – megemlékezés végett – Édesanyjáról néhány adatot. Klára asszony 
stilisztikailag kiváló, magas irodalmi igényeknek is megfelelő, rövid, de míves ismertetőt küldött, vázlatosan 
ismertetve Édesanyja tevékeny, küzdelmes életét. Az ismertetőt szó szerint alább közöljük.   – sy –

Később, Velencén többször tanított első osz-
tályt. Hallottam arról, hogy néhány szülő számol-
gatta, mikor kezd Édesanyám újra elsőt tanítani, 
vajon melyik gyermekét fogja tanítani. Voltak 
szülők, akik kevésbé szerették őt, mert nagyon 
szigorú és következetes volt, sokszor maximalista. 
Gyakran ott fogta tanítás után a lemaradó vagy 
gyengébb tanulókat korrepetálni, és ez nem min-
denkinek tetszett.  Nyugdíjba vonulása után nem 

csak nyelveket gyakorolt – folyékonyan beszélt németül és franciául – de 
elvégezte a hitoktatói képzést, és kántori feladatokat is ellátott egészen 80 
éves koráig. 60 éven keresztül odaadóan és alázattal szolgálta a közoktatást, 
és az egyházat is, mint hitoktató. Arany,- gyémánt- és vasdiploma tulajdo-
nosa, akinek ars poeticája: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat 
elvégeztem, a hitet megtartottam...” (Pál apostol második levele Timóteus-
hoz 4:7-8). Élete mintaértékűen erkölcsös, teherbírása példás, hite rendít-
hetetlen volt! Büszke vagyok arra, hogy követtem őt a pedagóguspályán, 
nagyon sokat tanultam tőle, mindig a példaképem volt és az is marad.  
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ÉRTÜNK DOLGOZNAK
Képviselőnk:

Szabó Attila
VELENCEI HÍRADÓ (Solymosy József): Tisztelettel köszöntelek kép-
viselő úr, szerkesztőtársaim nevében is köszönöm, hogy – sokirányú el-
foglaltságod ellenére – elfogadtad meghívásunkat egy rövid beszélgetésre.

Szabó Attila: Szívesen hívtatok, szívesen jöttem, ez így természetes.
VH.: Ha Velencén azt mondom, hogy sport, sportszervezés, akkor 

mondhatnám azt is, hogy Szabó Attila, de ez fordítva is igaz. Úgy tűnik, 
hogy örök szerelmed a sport; előbb eljegyeztétek egymást, aztán örök 
hűséget fogadtatok, és Te és a Sport (így nagybetűvel)  azóta is tökéletes 
harmóniában éltek egymással.

Szabó Attila: Talán nem ennyire költőien fogalmazva, de valóban 
mindig is szívügyem volt a sport, hiszem, hogy az is marad. Feltétlenül 
megjegyezni kívánom, hogy Velencén nem csak én vagyok az, aki tesz a 
sportért, csak egyik tagja vagyok annak a népes tábornak, akik a spor-
tért, ezen keresztül az ifjúságért sokat tesznek. Kihangsúlyozom, hogy 
az óvoda is és az iskola is sokat tesz a sportos nevelésért.

VH.: Tiszteletben tartjuk azon elveidet, hogy a magánéleted intim 
szférának számít, az egyedül csak terád tartozik, nem a nyilvánosságra. 
Ezért csupán sportpályafutásodról kérdezlek, mikor és hol kezdődött, 
melyek voltak az állomásai? Kérlek, hogy szóljál erről! 

Szabó Attila: Már korai gyermekkoromtól fogva valamilyen szinten 
mindig sportoltam. A legkülönbözőbb – főleg csapatsportokban – je les-
ked tem. Későbbiekben a labdarúgás vált életem meghatározó részévé, 
a mai napig szenvedélyesen focizok. Részt vállaltam a Velencei Sport-
egyesületben az utánpótlás nevelésében. Ez csapatmunka, ebben társa-
im: Dávid György, Bognár Imre és ifj. Serhók György. Ezúton is üze-
nem a gyermekeknek, fiataloknak, hogy a saját életemmel is bizonyítva; 
a sport – a győzniakaráson keresztül – kitartást, tisztességes, erkölcsös 
szemléletet ad az élet minden területén.

VH.: Jelenleg egyebek mellett – örvendetesen – Velencén a sport is 

Ép testben ép a lélek!

felfutóban van, ennek a laikus is több megnyilvánulását látja. Nyilván 
ez azért is van így, mert az önkormányzat a rangján tartja, fontos szem-
pontként kezeli a sportot. Kérlek, szóljál erről szakmailag is!

Szabó Attila: Valóban, ez így igaz, nincs mit hozzátennem, helyes 
az irány.

VH.: Uszoda! Előző lapszámunkban egy kiváló, igen precíz, apró-
lékos írás számolt be az „álomkategóriából” a megvalósítás kategóriá-
jába átsorolt uszoda létesítéséről. A bemutatott látványterven kívül a 
beruházás költségeit is taglalva, a számok pontos nyelvén bizonyította 
a szerző, hogy városunknak – a TAO-támogatás jóvoltából – az uszo-
da bekerülésének mintegy 10%-át kell majdan fizetni, kihangsúlyozva, 
hogy csak az átadás-átvételkor. A beruházók, a kivitelezők kiválasztása 
– megfelelő garanciák lefektetésével – a legnagyobb gondossággal törté-
nik, nem valósulhat az meg, mint ami a korzó építésénél történt.

Szabó Attila: Magam részéről elsődlegesnek egy tornacsarnok fel-
építését tartanám, de természetesen a demokrácia törvényei alapján, 
meghajlok a többségi akarat előtt.

VH.: Ha figyelembe veszem Velence fejlődését, el tudom képzelni, 
hogyha száz év múlva valaki egy külföldi utazási irodában Budapest iránt 
érdeklődik, akkor az ügyintéző  így válaszol: Kérem, elutazik Velencére, 
Európa egyik vízisportközpontjába – azt mindenki tudja, hogy hol van 
– onnan negyven kilométernyire Északra van Budapest… Képviselő úr, 
kedves Attila, a szerkesztőség nevében is köszönöm az interjút.
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Nagy költőnk, Jó-
zsef Attila szüle-
tésének hónapja 

és napja lett az egyetemes 
magyar költészet napjává. 
József Attila 1905. április 
11-én született Budapesten, 
és Balatonszárszón hunyt el 
1937. december 3-án. A 20. 
század talán legjelentősebb 
magyar költője, életműve 
világirodalmi rangot kép-
visel.

Apja 1908-ban elhagy-
ta családját. Nevelőszü-
lőkhöz adták, majd a Fe-

rencvárosban a lumpenproletárlét határmezsgyéin éltek, édesanyja 
rákban halt meg. József Jolán férje, Makai Ödön ügyvéd lett József 
Attila gyámja, Makóra került gimnáziumba. Megismerte Juhász 
Gyulát, az ő segítségével és előszavával megjelent első verskötete a 
Szépség koldusa. 1923-ban már a híres Nyugat folyóirat is közölte 
verseit. 1924-ben a szegedi egyetem magyar–francia szakára írat-
kozott be, de Tiszta szívvel című verse miatt összeütközésbe került 
professzorával, Horger Antallal. 1926–27-ben Párizsban a Sorbonne 
előadásait hallgatta; tagja lett az anarchista-kommunista szövetség-
nek, miután azonban kiismerte ezt az ideológiát, szakított azzal, és 
meg is utálta. 1928-ban kötött barátságot Illyés Gyulával, s megis-
merkedett a kiváló költővel, Babits Mihállyal, a Nyugat író-költő 
fejedelmével, szerkesztőjével, akivel sajnos, később megromlott a 
kapcsolata. Kosztolányi Dezső ismert és jeles költőnk is felkarolta a 
fiatal költőzsenit.  

1928-tól szerelem fűzte a jómódú polgárcsaládból való Vágó Már-
tához, ám a lány hosszú angliai tanulmányútja eltávolította őket egy-
mástól.  Élettársa Szántó Judit lett, akivel nagy szegénységben éltek, 
részben Judit kétkezi munkával keresett jövedelméből tartották fenn 
magukat. 1935 táján pszichoanalitikus kezelője, Gyömrői Edit iránt 
alakult ki benne tragikus szerelem. 1936-ban végleg különvált Szántó 
Judittól. A Szép Szó c. lap egyik szerkesztője lett, s felújult a kapcsola-
ta Vágó Mártával. A Baumgarten-alapítványtól (Babits Mihály révén) 
segélyt, majd jutalmat kapott. Nagyon fáj című kötete sem hozta meg 
a várt elismerést. Költői életművének páratlan voltát csak halála után 
ismerték el.  

1937 tavaszán megszerette Kozmutza Flóra gyógypedagógus pszi-
chológust (Illyés Gyula későbbi feleségét), házasságot remélt, de meg-
viselt idegzete mindinkább felmondta a szolgálatot. 1937. december 
3-án a szárszói állomáson induló tehervonat kerekei alá került, s meg-
halt. Máig tart a vita arról, hogy öngyilkos lett-e, avagy baleset érte?

1938-ban posztumusz Baumgarten-díjjal (szintén Babits Mihály 
érdeme), 1948-ban pedig posztumusz Kossuth-díjjal tüntették ki.

Kedves Olvasók! Fedezzük fel újra a magyar költészet remekeit, ol-
vassuk azokat József Attila csodálatos verseivel együtt! 

 (pszgy)

A Magyar Költészet Napja – április 11.
József Attila születésnapja

BÚS MAGYAR ÉNEKE
Száll az ének a mezőnek, esti szellő hollószárnyán, 
Valami kis kopott ember énekelget búsan, árván 
Bolondságról, szerelemről, kora őszről, illó nyárról 
S körülötte elterülő néma magyar pusztaságról.

Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre, 
Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre.

Titokzatos messzeségben istent keres magyar hangja, 
Régi honát, testvéreit – mást se tehet – siratgatja. 
Piros kedve pillangó volt, sárba fulladt ott Erdélyben, 
Zöld reménye foszlányai meghaltak a Felvidéken.

Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre, 
Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre.

Nincsen csak egy citerája, húrjai az égig érnek, 
Rajt’ pengeti balladáit véres könnynek, könnyes vérnek. 
Mámor esték elszállottak, ott fagytak a Karsztok alján 
S ismeretlen menyasszonya tört liliom, olyan halvány.

Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre, 
Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre.

Nem nézi a délibábot, túl van az már a határon 
S elkerüli zárt szemét az incselkedő pajkos álom. 
Holt vitézek sírtájára hullat dalt és nefelejcset 
S fohászkodik: Uram, Hazám el egészen ne felejtsed:

Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre 
S hazáján, ha segíthetne, élne mégis mindörökre.

1922
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VÁROSÜZEMELTETÉS
karbantartás, felújítás, kivitelezés

Állandó rovatunkban az aktuális fejlesztésekről, 
városrendezési munkákról, felújításokról ezúttal is 
Velence Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési 
és Városfejlesztési Osztályának vezetője, Vandlik Csaba ad 
tájékoztatást lapunk olvasói számára.

Közlekedéssel kapcsolatos fejlesztések, 
beruházások

– Velence Város Önkormányzat képviselő-testülete a februári ülésén 
elfogadta Velence Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetését. 
Már a költségvetés tervezése, előkészítése során igyekeztünk úgy ösz-
szeállítani idei önkormányzati beruházások, intézményi fejlesztések, 
közterületeket érintő út- és járdafelújítások, a csapadékvíz-elvezető 
rendszer karbantartási tervét, hogy az lehetőleg tartalmazzon min-
den olyan tételt, amely az elmúlt időszakban financiális okok miatt 
elmaradt. Mondanom sem kell, hogy elég hosszú lett a lista, amelynek 
végén közel kettőszázötvenmillió forint szerepelt. 

Sajnos a városi büdzsé a negyedmilliárd forintos tervezett beru-
házási, fejlesztési összeget nem bírja el, ezért – ahogy minden más 
település esetében – városunkban is meg kell határozni egy sorrendet. 
Ha lehet, ez a költségvetés összeállításánál is nehezebb feladat, mert 
minden esetben az önkormányzat által már ismert, illetve a lakosság 
részéről felmerülő igényeket, kéréseket össze kell vetnünk az elfoga-
dott költségvetéssel, a rendelkezésünkre álló pénzügyi lehetőségekkel. 
Nem könnyű feladat, hiszen összességében kell átlátni azt, hogy a ter-
vezett fejlesztések egyrészt műszaki-gazdasági szempontok, másrészt 
a lakossági igények alapján ésszerűen kapcsolódjanak az eddig meg-
valósult beruházásokhoz, fejlesztésekhez, illetve a rövid- és a közép-
távú fejlesztési elképzelésekhez is jól illeszkedjenek. Nem is beszélve 
arról, hogy a tervezési munkák során a saját forrásból megvalósítandó 
fejlesztések mellett a nemzeti és uniós pályázati lehetőségekre is fo-
kozott figyelmet fordítunk. Jelenleg is ezen dolgozik a város vezetése. 
– mondta Vandlik Csaba.

Az osztályvezető hozzátette: a költségvetés elfogadását követően, az 
előkészítő munkáknak köszönhetően szinte azonnal megkezdődött a 
Velencei Meseliget Óvoda Zárt utcai telephelyével szemközti, a közte-
rületen történő parkolás biztosításának megoldása. 

– Ismeretes, hogy az óvoda előtti parkterületen parkolásra kizáró-
lag az íves aszfaltburkolatos út mellett, a murvával felszórt zöldterü-
leten van lehetőség. Ahogy a mellékelt fotókon is látható, intenzívebb 
csapadékos időszakban a gyermekükkel az óvodába érkező szülők ál-
datlan állapotokkal szembesültek, a parkolóterület sáros, felázott, az 
aszfaltburkolaton több helyen nagymértékben megállt a csapadékvíz. 
Mivel a területen sem felszín alatti, sem felszín feletti csapadékvíz-el-
vezető rendszer nincs kiépítve, így legalább a burkolt felületeken ke-
letkező csapadékvíz elvezetése és gyűjtése egy szivárgó rendszer kiépí-
tésével megoldásra került, a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szer-
ződésben foglalt teljesítési határidőre el is készült a kivitelezés. Persze 
jó lett volna, ha végleges, szilárd burkolatú, szegélykővel megépített 
parkolót és komplett csapadékvíz-elvezető rendszert tudtunk volna 

megépíteni, de a város költségvetése jelenleg ezt nem teszi lehetővé. 
Mindazonáltal tervben van ennek a végleges megoldása.

Tervezzük, hogy a park zöldfelületére történő ráhajtás, parkolás, 
illetve gépkocsival a parkon keresztül történő átközlekedés – mert 
sajnos ilyen is előfordult nemegyszer – megakadályozása érdekében 
oszlopokat, korlátokat helyezünk ki.

Jelenleg folyamatban vannak az óvoda területbővítésének előkészí-
tési munkái, ennek során már körvonalazódott, hogy miként tudunk 
a gyermekek részére a lehető leghamarabb zöldfelületi játszóterületet 
biztosítani – foglalta össze a lényeget Vandlik Csaba.

Útfelújítások

– Az út- és járdaépítések, útfelújítások, karbantartások tárgykörét 
érintve, azt tudom mondani, hogy itt is hosszú a lista. Tudjuk, hogy 
sok helyen nincs még végleges, szilárd burkolatú út. Sok helyen a 
meglévő burkolt útfelületek állapota olyan, hogy ha nem kerül sor a 
szükséges műszaki beavatkozásra, akkor az már a közúti közlekedés 
biztonságát is veszélyeztető állapotot eredményezne. Több helyen ta-
pasztaltuk, hogy az útburkolat süllyedése miatt, koncentráltan megáll 
a csapadékvíz az úttesten, még abban az esetben is, ha egyébként meg-
van az elvezetésre a lehetőség. 
Az intenzív csapadékos idő-
szak sajnos megmutatta eze-
ket a helyeket, akár a Tópart 
utcára, vagy a Mandula utca 
egy szakaszára gondolok, ahol 
úgy állt a víz egy-egy esőzést 
követően, mint a tenger. Ezek 
nagyobb felületen történő 
helyreállítást igényelnek, és 
ezek a munkák már el is kez-
dődtek, de ezzel párhuzamo-
san a kisebb, kátyúzási mun-
kákat is el kell végeznünk. 

A könyvtárépület hátsó be-
járatánál lévő parkolóterüle-
ten lévő, nyílt csapadékvíz-el-
vezető rendszer elemeit már 
több alkalommal is cserélni, 
pótolni kellett az elmúlt évek-
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ben, előfordult, hogy nagyobb gépjárművek áthaladásakor egyes ele-
mek kifordultak. Aki a könyvtárba rendezvényre, vagy focimérkőzés-
re nézőként érkezik, vagy akár a gyermekét fociedzésre hozza-viszi, 
találkozott már a betonelemekből kiépített nyílt vízelvezető csatorná-
val, legalábbis amikor gépkocsival vagy kerékpárral áthaladva hup-
pant egy nagyot. Most ez a nyílt csapadékvíz-elvezető megszüntetésre 
került, a felszín alatti elvezető cső beépítésével zárt csapadékvíz-elve-
zetés került megépítésre, a felbontott részen a meglévő burkolattal egy 
síkban, szintkülönbség nélkül, új aszfaltburkolattal kerül helyreállítás-
ra – tájékoztatott az osztályvezető.

 Zöldfelületekkel, fakivágásokkal  
kapcsolatos munkák

– Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az önkormányzat 
a közterületen lévő fák, fásszárú növények karbantartását, ápolását, 
szükség szerinti gallyazását, végső esetben a fa kivágását saját hatás-
körben folyamatosan elvégzi. Azokban az esetekben, amikor a fa ma-
gassága, vagy az elektromos légvezeték, távközlési vezeték közelsége 
miatt az önkormányzat közterület-fenntartásban dolgozó munkatár-
sai már nem tudják a fa gallyazását vagy kivágását megoldani, akkor 

az ilyen feladatok elvégzéséhez szükséges gépekkel, eszközökkel ren-
delkező vállalkozó kerül megbízásra. Az elmúlt évben is több alka-
lommal került sor ilyen munkák megrendelésére, erről a tavalyi riport 
során már beszéltünk. Az idei év nyitányaként erre pont jó példa a 
Pusztaszabolcsi út városból kivezető jobb oldalán lévő járda mellet-
ti, óriásra megnőtt nyárfa kivágása, amelyet már a tavalyi időszak-
ban is többször terveztünk. Jelen esetben már egy hónappal ezelőtt 
előre le kellett egyeztetni a munkavégzés időpontját, tekintettel arra, 
hogy áramszolgáltató a fakivágás idejére ideiglenesen szüneteltette az 
elektromos áram ellátását a területen, mivel a munkavégzés biztonsá-
gát csak így lehetett garantálni. Emellett a munkák idejére ideiglenes 
forgalomkorlátozásra is szükség volt a Pusztaszabolcsi út érintett sza-
kaszán. 

Ide tartozik még annyi, hogy a városban a hulladékszállítási köz-
szolgáltatást végző VHG Kft. egy igen hosszú és részletes listát juttatott 
el hozzánk, amely azokat az utcákat tartalmazza, amelyekben a hulla-
dékszállító gépjárműveinek közúti közlekedését a közútra benyúló fák 
ágai akadályozzák, néhány esetben veszélyeztetik. A hozzánk eljutta-
tott lista alapján az újtelepi és az ófalusi városrészen, a Bencehegyen, 

valamint a Velencefürdő városrészen a szükséges gallyazási munkák 
már elvégzésre kerültek – mondta Vandlik Csaba.

Csapadékvíz-elvezetők

– Az elmúlt időszak intenzív csapadékos időszaka ismételten meg-
mutatta, hogy a nyílt vagy akár a burkolt csapadékvíz-elvezető árkok 
teszik/tennék a dolgukat, ha az állapotuk olyan lenne, amilyennek kel-
lene lenni. Sok helyen az árkok, az átereszcsövek eltömődtek vagy a 
kapubejárók alatt eltörtek, elmozdultak, vagy egész egyszerűen nem 
viszi le a vizet az árok. Sok helyen van probléma, az idei év egyik fela-
data részünkről a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer karbantar-
tási, felújítási munkáinak elvégzése. Annyi helyen el tudnánk kezdeni, 
hogy nem is tudom, hol induljunk, de el kell kezdenünk. Ehhez sze-
retnénk igénybe venni ebben az évben is a közfoglalkoztatási program 
keretén belüli munkaerőbiztosítás lehetőségét.

A csapadékvíz-elvezető csatornák esetében is találkoztunk az el-
múlt hónap intenzív csapadékos időszakában olyan helyzettel, amikor 
egy területről azért nem tudott lefolyni a víz az egyébként meglévő és 
jól működő csapadékvíz-elvezető csatornán, mert az árok előtti egyik 
ingatlan tulajdonosa facölöpökből egy gyalogjárót készített magának 
az árokban, egy nem igazán működő vízelvezetési megoldással. Mind-
ezt azért, hogy távolságot és ezzel vélhetőleg időt spóroljon magának a 
gyalogos közlekedése során. A területen lakók részéről persze bejelen-
tés érkezett, kimentünk, az illegális csatornalezárást megszüntettük, és 
a csatorna azonnal levezette a felgyülemlett csapadékvizet a területről  
– foglalta össze a lényeget a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osz-
tály vezetője. (MB)
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Biztonságunk érdekéBen
Repülős Gizi Velencén is 

besurrant

Továbbra is megnyugvással konstatálhatjuk, 
hogy városunk nem tartozik az élmezőnybe sem 
a bűncselekmények, sem a szabálysértések te-
kintetében. 2016 március közepétől lapzártánkig 
súlyos bűncselekmény nem történt Velencén. 
Néhány baleset és szabálysértés adott munkát a 
rendőrség, a polgárőrség és a katasztrófavéde-
lem illetékeseinek. A Fejér Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Kommunikációs Szolgálata arról 
tájékoztatta lapunkat, hogy a kapitányság vizsgá-
lati osztálya lopás vétség kísérlet elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást 
K. Sándorné ellen.

A rendelkezésre álló adatok alapján a 89 éves 
elkövető 2016. március 30-án délután Velencén, a 
csukott, de nem zárt kapun keresztül bement egy 
családi ház udvarára. Az idős asszony a lakóépü-
letbe nem jutott be, mivel a bejárati ajtóban már 
a tulajdonos várta, ezért sietve távozott. A nő ké-
sőbb további kerítéssel körbekerített ingatlanok 
területére is bement, azonban a házak nyílászáróit 
zárt állapotban találta, így értéktárgyakat eltulaj-
donítani nem tudott.

A rendőrök a nőt elfogták és előállították a 
Gárdonyi Rendőrkapitányságra, ahol lopás vét-
ség kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi 
őrizetbe vették. A nyomozók kezdeményezték K. 
Sándorné előzetes letartóztatásának indítványo-
zását.

A néhány hónap híján 90 éves hölgy a magyar 
kriminalisztika minden bizonnyal legidősebb és 
legaktívabb tolvaja. Repülős Gizi néven szerzett 
magának országos ismertséget még az 1950-es 
években, amikor belföldi repülőjáratokkal utazott 
Budapestről vidékre lopni. Összesen több mint 
17 évig ült börtönben. Tavaly ősszel Hajdúszo-
boszlón, idén februárban már a Velencei-tónál, 

Sukorón érték tetten. Szinte folyamatos vendége a 
bíróságoknak. Az elmúlt évtizedekben több mint 
200 bűncselekményt követett el, és legalább 19-
szer ítélték el.

Az eset ismét fókuszba helyezte a besurranásos 
lopások problémáját. A Gárdonyi Rendőrkapi-
tányság arra hívja fel a figyelmet, hogy akkor is 
zárjuk be a bejárati ajtót napközben, ha otthon 
tartózkodunk, hiszen nem biztos, hogy észrevesz-
szük a hívatlan látogatót! Tegyük ugyanezt ab-
ban az esetben is ha csak rövid időre hagyjuk el 
lakásunkat, vendégeinket kísérjük ki vagy éppen 
ismerőseinkkel váltunk pár szót, hiszen a tolvajok 
többnyire nagyon csendben, észrevétlenül pró-
bálnak tevékenykedni.

A szellőztetéssel is legyünk óvatosak! Ne hagy-
juk kitárva földszinti lakásunk ablakait, ha nem 
tartózkodunk a szobában! Elég egy pillanat, és a 
tolvaj már bent is van a szobában és viszi, amit 
értékesnek talál. Ugyanez igaz a függőfolyosóra 
nyíló ablakok esetében is.

A rendőrség további intelmeit részletesen elol-
vashatja Velence város hivatalos Facebook-olda-
lán, illetve májusi lapszámunkban is.

Polgárőreink márciusban igen aktívnak bi-
zonyultak, összesen 258 órában tevékenykedtek 
a  település biztonsága érdekében. 6 alkalommal 
járőrőztek, a rendőrséggel közösen egy fővel, 80 
órában láttak el szolgálatot. A március 15-i, a hús-
véti és a nőnapi rendezvények, valamint helyi lab-
darúgó-mérkőzések kapcsán 5 alkalommal láttak 
el biztosítási feladatokat.

A balesetmegelőzés nem csak Velencén, min-
denütt, minden körülmények között fontos. A 
Fejér Megyei Balesetmegelőzési Bizottság elnök-
ségi ülésen értékelte a 2015. évet. A március 17-én 
megtartott rendezvényt Vörös Ferenc r. ezredes, a 
Fejér Megyei Balesetmegelőzési Bizottság elnöke 
nyitotta meg, aki köszöntötte a bizottsági tagokat, 
és megköszönte a 2015. évben végzett munkáju-
kat. Kaposvári Károly r. alezredes, a bizottság ügy-

vezető elnöke ismertette a 2015. évben tapasztalt 
baleseti tendenciákat. Kiemelte, hogy a személyi 
sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma 
4,1 százalékkal növekedett az elmúlt évben, ami a 
könnyű sérüléssel járó balesetek számának emel-
kedésével magyarázható.

A halálos kimenetelű és a súlyos sérüléssel 
járó közúti közlekedési balesetek száma egyaránt 
csökkent.

A bizottság titkára, Illés Mihály r. alezredes 
bemutatta az elmúlt évben a balesetek megelőzé-
se érdekében végzett munkát, illetve tájékoztatta 
a jelenlévőket a jelentős tömegeket megmozgató 
rendezvények tapasztalatairól.

Vörös Ferenc ezredes meghatározta a Baleset-
megelőzési Bizottság 2016. évre vonatkozó cél-
kitűzéseit. Az elnök hangsúlyozta, hogy a tavalyi 
évhez hasonlóan, idén is nagy kihívást jelent a 
gyalogosok és kerékpárosok megszólítása, mivel 
ez a két csoport előképzettség nélkül vehet részt 
a közúti közlekedésben, ugyanakkor esetükben 
jelentős a kockázata a személyi sérüléssel járó bal-
esetek bekövetkezésének.

Az ezredes kiemelte, hogy a bizottság a 2016. 
évben is nagy hangsúlyt fektet a sebességtúllé-
pések visszaszorítására, az ittas járművezetők ki-
szűrésére, továbbá a passzív biztonsági eszközök 
használatára, és tovább folytatja a gyermek- és 
fiatalkorúakat célzó prevenciós munkát.

Az elnök a bizottsági tagok konstruktív 
együttműködését kérte – tájékoztatott a Fejér 
Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs 
Szolgálata.

A velencei polgárőrök március hónapban is 
igen aktívnak bizonyultak. Fehér István beszá-
molója szerint közterületi járőrözés tekintetében 
10 alkalommal 160 órában látták el feladatukat, 
míg a rendőrséggel közösen 1 fő vett részt köz-
biztonsági szolgálat ellátásában, összesen 60 óra 
időtartamban. Két helyi labdarúgó-mérkőzésen 
és egy drónversenyen is közreműködtek 7 fő rész-

Az FMBB ülésén Vörös Ferenc ezredes értékelt Fotó: FMRFK A velencei baleset Fotó: VÖTE
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vételével, 48 órában. Mindösszesen 248 órányi 
tevékenységet végeztek Velence közbiztonsága 
érdekében a város polgárőrei.

Tűzoltóink oltottak, mentettek

Igencsak mozgalmasra sikeredett az elmúlt egy 
hónap a VÖTE tagjai számára.

Közúti közlekedési baleset történt március 16-
án délután Velencén, a Fecske és az Akácfa utca 
kereszteződésében. Egy kis áruszállító gépjármű 
oldalába hajtott egy személygépkocsi. Beszorult 
sérült nem volt, a kis áruszállító vezetője nem sé-
rült meg, a személyautót vezető nő viszont köny-
nyű sérülést szenvedett. Őt és a vele utazó 2 gyere-
ket megfigyelésre a mentők kórházba szállították. 
Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 
tagjai 5 perc alatt a helyszínre értek, s elvégezték 
a szükséges áramtalanítást, majd az időközben 
megérkező székesfehérvári hivatásos tűzoltókkal 
közösen megszüntették a forgalmi akadályt és a 
helyszínt átadták a rendőrségnek – tájékoztatott 
Marga Márk, a VÖTE önkéntes tűzoltója.

Mintegy ötven négyzetméteres faház égett 
március 25-én délidőben Gárdonyban, a Szeder 
utcában. A lángok elfojtásán a székesfehérvári és 
a pusztaszabolcsi hivatásos, valamint a velencei 
önkéntes tűzoltók dolgoztak. A munkálatokban 
aktívan részt vevő Varga Márk elmondta, hogy 
kiérkezésükkor a tűz már átterjedt az aljnövény-
zetre és a házat körülvevő fás-bokros területre 
is. A lángokat végül székesfehérvári és puszta-
szabolcsi kollégáikkal együtt sikeresen elfojtot-
ták. Az oltás során egy átforrósodott 11,5 kg-os  
PB-gázpalackot kellett kihozni és lehűteni. Sze-
mélyi sérülés nem történt, a károkozás miatt 
vizsgálat indult.

Április 1-jén minősítő gyakorlaton vettek 
részt pázmándi kollégáikkal együtt tűzoltó-egye-
sületünk tagjai, akik nagyon sok éles szituációban 
bizonyították már rátermettségüket illetékességi 
területükön. A Pázmánd, Kápolnásnyék és Vereb 
településeken 2015. április 1-je óta önálló be-

avatkozásra jogosult Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Pázmánd tagjainak a további feladatvállalás érde-
kében minden évben számot kell adniuk a meg-
felelő szakmai tudásról és rátermettségről. Ebben 
segítettek most nekik velencei bajtársaik.

A minősítő gyakorlat célja a beavatkozó ön-
kéntes tűzoltó-egyesület helyismereti, szerelési 
és tűzoltásvezetői ismereteinek, képességeinek 
ellenőrzése, annak érdekében, hogy a tűzoltási, 
műszaki mentési feladatokat a továbbiakban is 
önállóan láthassák el a tevékenységi területü-
kön. A megmérettetésre a pázmándi Hét Forrás 
Művelődési Házban került sor, ahol a feltétele-
zés szerint az első emeleten lévő gázkazánhe-
lyiségben tűz keletkezett nyitvatartási idő alatt. 
A dolgozók a tűzjelzéssel párhuzamosan kiürí-
tették a létesítményt, azonban két gyereket nem 
találtak, feltehetően az épület füsttel telített ré-
szében rekedtek.

Összesen három tűzoltóautó és legénysége 
avatkozott be a feltételezett káresetnél. Természe-
tesen első és legfontosabb feladat az életmentés 
volt, ennek érdekében a tűzoltás vezetője életmen-
tő rajt szervezett, akik rövid időn belül kimentet-
ték a két gyereket az épületből. Az első emeletre 
két vízsugár szerelésére adott utasítást, amelyek-
kel a tűz továbbterjedését és oltását végezték el. Az 
időközben helyszínre érkező velenceiek szintén 
két vízsugarat szereltek, amelyekkel a művelődési 
ház tetőszerkezetét hűtötték, továbbá a különbö-
ző szerelési feladatokhoz nyújtottak segítséget. A 
gyakorlat ideje alatt a Pázmándi Polgárőrség és a 
rendőrség közösen biztosította a forgalomirányí-
tást, valamint az Országos Mentőszolgálat is részt 
vállalt a feladatokból.

A gyakorlatot a résztvevők kimagasló szakmai 
színvonalon hajtották végre, amelyet a megyei 
Katasztrófavédelem elfogadott – tájékoztatott a 
Katasztrófavédelem.

Az elmúlt időszakban ismét megszaporodtak a 
szabadtéri tűzesetek Fejér megyében, ezen belül a 
Velencei-tó környékén is, így alábbiakban közzé-
tesszük a Fejér Megyei Tűzmegelőzési Bizottság 

tájékoztatóját, ajánlását a szabadtéri tűzgyúj-
tással kapcsolatban.

Ha a jogszabálynak megfelelően és/vagy enge-
déllyel végezzük az égetést, a Fejér Megyei Tűz-
megelőzési Bizottság az alábbiakat javasolja:
–  Csak kiszáradt növényi hulladékot égessünk. 

A nedves, frissen levágott levelek, gallyak ége-
tése fokozott füstképződéssel jár, amely baleset-
veszélyt, légzési nehézségeket okozhat.

–  Úgy gyújtsunk tüzet, hogy az a környezetére 
veszélyt ne jelentsen, növényi hulladék közelé-
ben más éghető anyag, épület ne legyen.

–  A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagy-
juk felügyelet nélkül. Az esetlegesen feltáma-
dó szélben a lángok pillanatokon belül tovább-
terjedhetnek.

–  Minden esetben gondoskodjunk megfelelő 
mennyiségű oltóanyagról.

–  Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas 
kéziszerszám.

–  Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát 
folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk 
tartani.

–  Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a 
szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.

–  Ha mégis elszabadulnak a lángok, haladékta-
lanul értesítsük a katasztrófavédelmet a 112-es 
vagy a 105-ös segélyhívón.
Az erdőtüzek megelőzéséről:

–  Csak a kijelölt tűzrakó helyeken, szélcsendes 
időszakban gyújthatunk tüzet, például szalon-
nasütés céljából. A kijelölt tűzrakó helyek jól 
felismerhetőek, állandó szegéllyel rendelkez-
nek, környékükön általában padok, asztalok is 
találhatók.

–  Legyen nálunk két-három liter víz, amivel tá-
vozáskor az izzó parazsat eloltjuk.

–  Víz hiányában a tűzrakás helyét földdel fed-
jük be.

–  Ha – a kijelölt tűzrakó helyen kívül – tűzesetet 
észlel, kérjük, jelezze a 112-es, 105-ös segélyhí-
vó telefonszámon.

(Mátay Balázs)

 A gárdonyi faház teljesen leégett Fotó: VÖTE Nehéz megfékezni a szabadtéren felcsapó lángokat  
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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 felsorolása a cél, hanem a 
kiemelt jelentőségű ügyekről kívánunk részletesebb 
tájékoztatást adni.

Velencei Híradó: Velence Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2016. március 31. napján 
tartotta soros ülését. Az ülésen 18 napirendi pontot 
tárgyaltak, az első napirend Dr. Sági János rendőr 
ezredes, gárdonyi rendőrkapitány beszámolójával 
foglalkozott. Mennyiben változott a közbiztonsági 
helyzet a tavalyihoz képest?

Koszti András: A rendőrkapitány úr beszámo-
lójából a képviselő-testület megbizonyosodhatott 
arról, hogy a közbiztonsági helyzet a 2015. évben is 
kiegyensúlyozott volt. A beszámoló rendkívül rész-
letes és mindenre kiterjedő volt, szeretnék mégis – a 
teljesség igénye nélkül – néhány fontos informáci-
ót kiemelni. Az egyik a Korzó turistaforgalmának 
jelentős megnövekedésével kapcsolatos. Sikerült 
elérni, hogy a jelenség miatt a Gárdonyi Rendőrka-
pitányság a szezonban megnövelt létszámmal van 
jelen Velencén. A másik a nagy rendezvényekhez 
kapcsolódik. A tavalyi EFOTT Fesztiválon több, 
mint 100 ezer fiatal vett részt, ennek ellenére a fesz-
tivá ideje alatt elkövetett bűncselekmények száma 
10(!) alatt maradt. Az ezredes úr kiemelte, hogy a 
kapitányság létszámából 12 fő – a beszámoló pil-
lanatában is – a déli határszakasz védelmére van 
vezényelve, mégis a pénzben megváltott túlórákkal 
képesek zavartalanul ellátni feladataikat. Az önkor-
mányzat a tavalyi évhez hasonlóan idén is anyagi 
támogatást nyújt a Gárdonyi Rendőrkapitányság-
nak a többletszolgáltatások biztosításához. Köszö-
nöm a rendőrkapitány úr és a gárdonyi rendőrség 
egész éves munkáját, remélem, továbbra is bizton-
ságban érezhetjük magunkat Velencén!

Velencei Híradó: Tavaly nyáron országos figyel-
met kapott a Velencei-tó, amikor valótlan hírek je-
lentek meg a tó környéki strandok bezárásáról. En-
nek kapcsán az idén különös figyelmet kapott a ter-
mészetes fürdőhelyek kijelölése. Milyen változások 
történtek a strandok szabályozásával kapcsolatban?

Koszti András: A testület meghozta a vonatko-
zó kormányrendelet szerinti tulajdonosi intézkedé-
seket, miszerint valamennyi megszokott velencei 
strand természetes fürdőhelyként került kijelölés-
re. Az önkormányzati határozat tartalmazza vala-
mennyi strandként kijelölt partszakasz üzemelte-

tőjének adatait. Ez azért fontos, mert ezek után az 
önkormányzatnak a strandokkal kapcsolatban más 
teendője nincs.  Az üzemeltetőknek kell a szükséges 
hatósági engedélyeket beszerezniük, és nekik kell 
gondoskodni arról, hogy a nyár folyamán, a szezon-
ban minden rendeltetésszerűen működjön.

Velencei Híradó: A 2016. április 7. napján tar-
tott soron kívüli testületi ülés első napirendi pontja 
az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzési megál-
lapításaihoz kapcsolódó intézkedési terv elfogadása 
volt. Mit tartalmaz az intézkedési terv?

Dr. Szvercsák Szilvia: Az ÁSZ a tavalyi évben 
több hónapon keresztül vizsgálta Velence Város 
Önkormányzatának működését. Ez alapján készült 
el az előzőekben nevesített jelentés, amelyet már-
ciusban küldtek meg az önkormányzat számára. 
A dokumentum a pénzügyi, gazdasági és törvényi 
szabályozás szerinti működésre vonatkozóan szá-
mos kritikai észrevételt és elmarasztalást tartalmaz. 
A jogszabály alapján harminc nap állt rendelke-
zésünkre ahhoz, hogy benyújtsuk az intézkedési 
tervet, amely a jelentésben megállapított szabály-
talanságokra vonatkozó intézkedéseinket, illet-
ve feladatainkat határozza meg. Ez azért nagyon 
fontos, mert az intézkedési terv a vizsgálat lezárása 
után kiadott végleges jelentés része lesz. Az ÁSZ 
által készített 65 oldalas dokumentum nyilvános, 

és a szervezet honlapján megtalálható. Szeretném 
hangsúlyozni, hogy a vizsgálat a 2011-2014. évek 
közötti időszakra terjedt ki, így tehát a jelentés 
megállapításai az előző városvezetés pénzügyi, gaz-
dasági és törvényi szabályozás szerinti működésére 
vonatkoznak.

Velencei Híradó: Az ülés végén szóba került, 
hogy a velencei önkéntes tűzoltók számára egy új 
tűzoltóautó beszerzésére volna szükség. Polgármes-
ter úr, lát erre lehetőséget?

Koszti András: A Velence Város Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület kérvényt nyújtott be a képviselő-tes-
tülethez, amelyben kérte, hogy az önkormányzat 
vásároljon egy tűzoltó autót. A mostani – kölcsönbe 
kapott – jármű nem csak korszerűtlen, de a műsza-
ki állapota sem kielégítő. Minden tőlünk telhetőt 
meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a helyi 
tűzoltóinkat ezzel is támogassuk, hiszen az egyesü-
let tagjai hétről-hétre bizonyítják, hogy szükség ese-
tén bármikor a rendelkezésünkre állnak. Legutóbb 
a Hajdú-tanyára történő vízszállítás miatt kértük 
a segítségüket, amivel nem csak a mi munkánkat, 
hanem – ami a legfontosabb – a Hajdú-tanyán élő 
családok életét könnyítették meg. Áldozatos mun-
kájukat az egész képviselő-testület nevében, ezúton 
is köszönöm!

(Vágó Tamás)
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Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 55/B. § (1) bekezdése alapján köz-
zétett adóhátralékos lista kapcsán felmerült kérdések 
tekintetében szükségesnek érzem az olvasók tájékoz-
tatását.

Az önkormányzati adóhatósági jogkörben gyakran 
előforduló problémákra szeretném felhívni a figyelmet, 
illetve ismertetném azokat a jogszabályokon alapuló 
teendőket, amelyek nem kellő szintű ismerete jogi kö-
vetkezményekkel járhat.

1. A leggyakoribb hiányosság, hogy az építmény- és 
a telekadó, valamint az iparűzési adó adókötelezettsé-
get érintő változásait nem jelentik be az adóalanyok, 
vagy bejelentik ugyan, de késedelmesen.  

Az Art. 19. § (1) bekezdésébe szerint az önkor-
mányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók eseté-
ben az adózó a bevallás benyújtásával jelenti be adó-
kötelezettségét.

Az Art. 32. § (1) bekezdése alapján „ha a helyi adót 
nem az adózó állapítja meg, az adókötelezettség kelet-
kezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbe-
vallást tennie”. 

Az adóhatóságot a közhiedelemmel ellentétben 
nem értesíti más hatóság (közjegyző, ügyvéd, földhi-
vatal stb.) például a lakcímváltozásról, a tulajdonjog 
változásáról, az öröklésről, ezért azt az adóalanynak, 
az eladónak, a vevőnek, az örökösnek kell írásban be-
jelentenie. A késedelmes bejelentés miatt sok esetben a 
régi tulajdonos kapja meg az egyenlegértesítőt, illetve a 
készpénz-befizetési utalványt.

2. A pénzkímélő fizetési mód elterjedésével megnö-
vekedett a banki utalással teljesítők száma, amelynek 
következménye a pontatlan utalások megszaporodása.

Az adó megfizetésére vonatkozóan az Art. 38. § (1) 

bekezdése két lehetőséget biztosít, az egyik a készpénz-át-
utalási megbízás (csekk), a másik a banki átutalás.

Velencén a nyomtatott helyi adós csekkek feldolgo-
zása már harmadik éve elektronikus módon történik, 
amely kevés emberi beavatkozást igényel, gyors és hi-
bátlan. A banki utalások könyvelése sokkal lassabban 
és munkaigényesebben történik, előfordul, hogy a befi-
zető beazonosíthatatlan, ezért az utaláshoz kapcsolódó 
fontosabb tudnivalók a következők:

–  Az adókat adózónként és adónemenként más-
más számlaszámra kell utalni, a kivetett adót nem 
szabad kerekíteni.

–  A közlemény rovatban a pontosan feltüntetett 
befizető-azonosító a feltétele és egyben biztosíté-
ka az utalt összeg célba érkezésének. Amennyiben 
valaki más személy adóját utalja, akkor az adókö-
telezett nevét is fontos közölni. Abban az esetben, 
ha a tulajdonostársak az adó megállapítását tulaj-
doni hányaduk arányában kérték, akkor az adót 
is a tulajdoni hányaduk arányában kell átutalni, 
nem lehet egy tételben, hiszen a befizető-azono-
sító is különbözik. 

3. Előfordul, hogy az adóalany különböző okokból 
nem kapja meg az adó megfizetéséhez szükséges csek-
ket, egyenlegértesítőt, fizetési felszólítást. A levél elve-
szik, megsemmisül, rossz postaládába kézbesítik stb. 
Indokolatlan azért elmulasztani az adó megfizetését, 
mert az adózónak nem volt befizetési utalványa. Annak 
pótlását bárki, bármikor kérheti, de annak hiányára ér-
demben és jogszerűen senki nem hivatkozhat. Ilyen 
okból többen is felkerültek az adóhátralékos listára, 
ami azért is érthetetlen, mert tudtak az adófizetési kö-
telezettségükről, ennek tisztázása érdekében mégsem 
vették fel a kapcsolatot az adóhatósággal.

4. A megállapított adó összegét mindig tértivevény-
nyel ellátott határozatban közli a hivatal az ügyféllel. 
Ezen határozat érvényes mindaddig, amíg új határozat 
nem kerül kiadásra. Értelemszerűen az abban foglalt 
összegű adófizetési kötelezettséget kell teljesíteni. 

5. Az adóalanyok a bevallásokat számtalan esetben 
hiányosan, pontatlanul kitöltve, aláírás nélkül vagy 
egyáltalán nem nyújtják be, ami nagymértékben meg-
nehezíti az adatfeldolgozást, és ebből fakadóan hiány-
pótlást, esetleg mulasztási bírság kiszabását vonja maga 
után. Felhívom a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy 
önkormányzatunknál elektronikus ügyintézésre nincs 
mód, minden bevallást papír alapon, eredetben kell 
benyújtani.

6. A beszedett idegenforgalmi adó tekintetében a 
bevallási nyomtatvány benyújtásának vagy a bevallott 
adó befizetésének az elmulasztása egyaránt költségve-
tési csalásnak minősül, ezért a beszedésre kötelezett 
büntetőjogi felelősséggel tartozik. Amennyiben az adó-
hatóság erről tudomást szerez, feljelentéssel élhet.

7. A gépjárműadó ugyan nem minősül helyi adó-
nak, de említést érdemel, hogy a gépjármű adásvételét 
az eladó 8 napon belül, a vevő 15 napon belül köteles 
bejelenteni az illetékes okmányirodában. A helyi adó-
hatóságnál a gépjármű értékesítését, vásárlását, forga-
lomból való kivonását nem kell bejelenteni. 

Az adózók egyebekben, a fentieken túl helyi adók-
kal kapcsolatos ügyekben ügyfélfogadási időben 
személyesen vagy telefonon kérhetnek segítséget a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
Adócsoportjának ügyintézőitől.      

Velence, 2016. április 18. 
Dr. Szvercsák Szilvia

jegyző

NYÍLT LEVÉL AZ ADÓZÓKHOZ, 
AVAGY, 

AMIT A HELYI ADÓKRÓL TUDNI KELL!

Tisztelt Gazdálkodók!
A hírek ellenére a 2016-os új egységes területalapú 

támogatás és a vele együtt igényelhető termeléshez kötött 
támogatások beadása várhatóan április 18-a után kezdődik.

A rendelkezésre álló határidő május 17.  
(szankcióval június 11.)

Kérem Önöket ezzel kapcsolatban a telefonos időpont- 
egyeztetésre a munka gyorsítása érdekében!

Az ügyfélfogadási idő keddenként: 
Velence, Tópart u. 52., 13.00–16.00 h között.

Üdvözlettel: Bodnárné Jávori Tímea falugazdász, 
06 70-199-2773

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/ 311-7021, 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
Bodnárné Jávori Tímea  
falugazdász 70/199 27 73
kedd: 13.00-16.00 (Kastély, 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
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Hit-Élet
Elmúlt Húsvét, s ahogy előtte és utána, úgy 
Jézus akkor is és most is csodákat tesz. Ak-
kor, virágvasárnapi jeruzsálemi bevonulása 
előtt feltámasztotta a négy napja halott, már 
oszlásnak indult Lázárt. A Megváltó ma talán 
egy halott lelkű népet, egy mások által már 
eltemetett nemzetet támaszt új életre… Eb-
ben bízunk, ezért imádkozunk… A csodák 
ott játszódnak le szemünk előtt, csak nem 
vesszük azokat észre, elmegyünk mellettük. 

Jézus talán mi felettünk is sír, látva Istentől 
eltávolodott, lélektelen életünket, ahogy ak-
kor egy agymosott, kilúgozott lelkű, a mának 
élő, félrevezetett népet siratott… Ott áll egy 
Ország, egy Város, talán a mi személyes Éle-
tünk kapujában, de nem felszínes ünneplést, 
hamis fogadtatást vár, nem érdekből hozsan-
názókat, hanem őszinte szívű, igaz embere-
ket, akik teljes szívvel hisznek Őbenne, az Ő 
szabadításában…

Aztán szembefordult a butikok, bódék, a 

„Mire a kakas megszólal…”
(Nagyheti visszatekintés és következmények)

fekete üzletek, a bankok, a seftelések, bizni-
szek világával, a Pénz és a Hatalom uraival. 
Ezért el akarják veszejteni, de az Ő igazsága 
eltörli őket. Megveszik a hamis tanúkat, a tö-
meget, a papokat, a katonákat, s nem tudják, 
hogy Isten őket is felhasználja, ahogy Kálvin 
mondja, mint a „bal keze felől állókat” a Vi-
lágot Megváltó Örök Áldozat előkészítésében 
és végrehajtásában. Ám ez őket nem menti! 
Örök kárhozat a sorsuk! Ahogy Júdásé is. 

Krisztus a megfeszített, a halottaiból fel-
támadó, ma is erősebb a Pénz és a Hatalom 
urainál. Nagyhéten végleg leleplezte az ördög 
munkáit. A Golgotai Kereszt ma is legyőzi 
a gonosz minden erejét. Ahogyan legyőzte 
1945 Nagypénteken, ott Győrben is, Apor 
Vilmos mártírpüspök áldozatában, akinek 
utolsó szavai – amikor megtudta, hogy nem 
érte bántás a rábízott asszonyokat és lány-
gyermekeket – ezek voltak: „Érdemes volt!” 
Húsvétkor az Élet győzött a Halál felett. Ezért 

érdemes élni… Igen érdemes hinni, remélni, 
szeretni, Krisztusba fogózni, az igazságért ki-
állni és bajt vívni, mert így lesz miénk az Üd-
vösség, s tétetik el nékünk az igazság hervad-
hatatlan koronája… 

Nem könnyű talán a helyzetünk, de hány-
szor volt ennél sokkal reménytelenebb né-
pünk, országunk helyzete a magyar történe-
lem zivataros évszázadaiban? Nekünk csak 
az a feladatunk, hogy járjunk a Via Crucis, a 
Kereszt Útján, s Isten egy eddig tékozló nép-
nek a kőszív helyett ad hússzívet, újjászüle-
tést, reményt, kibontakozást, jövőt. Érdemes 
ebben hinni, ezért imádkozni! Nekünk ilyen 
szabadításra és Szabadítóra van szükségünk 
2016 Magyarországán! „Ha az Isten velünk, 
akkor kicsoda ellenünk…?” – kiáltjuk mi is 
Pállal együtt (Rm 8:31)

A Heródesek, Kajafások, Pilátusok, Jú-
dások mind elbuknak egyszer. Ők nemet 
mondanak hitre, hűségre, hazára, a magyar 
nép legelemibb érdekeire, Trianon újragon-
dolására, nemzeti jelképeinkre, elszakított 
véreinkre, a magyar állampolgárság visszaa-
dására, mert a maradék magyarság és a meg-
maradt zsebkendőnyi kicsiny magyar haza 
elpusztítása a céljuk.  A hazaárulás egyúttal 

Református istentiszteletek, 
alkalmak (április-május):

–  Minden vasárnap 9 órakor istentisztelet 
az újvárosi Imaházban (Kossuth u. 1.)

– Április 30-ig az óvárosi istentiszteletek: 
Vasárnap, fél 11 óra: Ravasz László Gyü-
lekezeti Központ (Fő u. 83.)

–  Április 30. után: Református Templom 
(Templom köz 1.): Vasárnap, fél 11 óra

Egyéb alkalmak: 
–  Április 25., hétfő, 17 óra: Gyülekezeti 

Imaóra (újvárosi Imaház, Kossuth u. 1.)
–  Május 5. szerda: Áldozócsütörtök, 

Mennybemenetel ünnepe. Istentiszte-
letek: 9 óra: Újvárosi Imaház, fél 11 óra: 
Református Templom (Óváros)

–  Május 11., szerda, 17 óra: Gyülekeze-
ti-presbiteri bibliaiskola, bibliaóra (új-
városi Imaház, Kossuth u. 1.)

–  Május 15. Pünkösdvasárnapi isten-
tiszteletek Úrvacsora osztással: 9 óra 
újvárosi Imaház, fél 11 óra Református 
templom

–  Május 16. Pünkösdhétfő: Istentisztelet 
és Konfirmáció, Úrvacsora osztással az 
óvárosi református templomban, fél 11 óra

 Van Gerard Honthorst: Szent Péter tagadása, 1620
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mindig Isten-árulás is! Aki ma passzív, az a 
Haza ellenségeivel van. A Haza szolgálata ma 
a legnagyobb Isten-szolgálat.

Vitéz Somogyváry Gyula, Gyula vitéz, 
elfelejtett költőnk írja szép versében: „Tor-
kunk rekedt a rimánkodástól/, az ős magyar 
föld merülő gálya/, Jaj, tedd kezed föléje/, ol-
talmazd meg, vigyázz rája!” Másutt pedig ezt 
írja: „Ne féljetek, a tűz még nem aludt el. Csak 
hamut szórtak az izzó parázsra…” 

A református-kálvinista templomok tor-
nyán – a csillag (betlehemi csillag!) mellett 
– kakas van. Péter tagadására, az örök em-
beri tagadásra emlékeztet. Péter fogadko-
zott a Mester elfogatása előtt, hogy ő soha-
sem tagadja meg. S Jézus csendesen mondja 
neki: – Ugyan, Péter! Mire a kakas megszólal, 
háromszor megtagadsz engem… S amikor 
háromszor megtagadta őt Kajafás főpap ud-
varán, éppen hajnal lett, s akkor megszólalt 
a kakas… Ekkor Péter visszaemlékezett Jé-
zus szavaira és keserves sírásra fakadt… De 
Péterből lesz a keresztyénség legnagyobb 
apostola, a Kőszikla, akire Krisztus építi az 

Ő Anyaszentegyházát,  aki mártírhalált hal 
Krisztus ügyéért és igazságáért, s aki fejjel le-
felé szegezteti magát Rómában a keresztre a 
hagyomány szerint…

Mai tanítványok, kételkedő Tamások, 
tagadó Péterek, „feszítsd meg!-et skandáló 
tömeg, s ti írástudók és főpapok, mind! Vi-

gyázzatok, mert mindjárt itt a hajnal, s a ka-
kas megszólal! Péternek, a tömegnek, talán 
az írástudóknak és főpapoknak is még adatik 
a kegyelem, ha megtérnek… De az áruló Jú-
dásnak csak a kötél marad!

Pápai Szabó György
református lelkész

 Barlangsír

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodakötelessé váló 
gyermekek beíratására a Velence Város Önkormányzata által 
fenntartott Velencei Meseliget Óvodába a 2016–2017. nevelési 
évre vonatkozóan, az alábbiak szerint kerül sor:

Beíratkozás helye és ideje:
Velencei Meseliget Óvoda

Velence, Szent Erzsébet tér 1.  
2016. május 17. (kedd) 8.00–16.00 

Velence, Fő u. 79. 2016. május 18. (szerda) 8.00–16.00

Az óvodakötelezettségről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az 
évben, amelyben augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
az óvodai nevelés első napjától, vagyis szeptember 1. napjától 
kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni. 
Az óvodába a 2016–2017. nevelési évre a 2013. augusztus 31. 
napjáig született gyermekek beíratása kötelező.

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása 
szükséges:
–  a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány (lakcímkártya),
–  a gyermek taj-kártyája,
–  a szülők személyi azonosító okmánya és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványa.

Az óvodai felvételről
A gyermekek óvodai felvétele az Nkt. 49. §-a értelmében jelentkezés 
alapján történik. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell 
felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, 

a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető. 
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó 
döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését 
határozati formában 2016. június 16. napjáig közli a szülővel.
A döntés ellen jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtől számított 
15 napon belül Velence város jegyzőjének címezve az óvoda 
vezetőjéhez kell benyújtani.
Amennyiben a gyermeket másik településen íratják óvodába, a 
jogviszony létrejöttéről igazolást kell benyújtani a felvételt biztosító 
óvodától a Velencei Meseliget Óvoda vezetőjének, valamint a 
település jegyzőjének.

A felmentési lehetőségről
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő 
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az 
ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai 
nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, 
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A felmentési kérelem benyújtásának határideje: 2016. április 20. 
A felmentési kérelmet Velence Város Jegyzőjéhez, másolatát az 
óvodavezetőhöz kell benyújtani. 
Amennyiben a szülő azt a gyermeket, aki 2016. augusztus 31. 
napjáig betöltötte a 3. életévét, óvodai jogviszonnyal még nem 
rendelkezik, és a közleményben meghatározott időpontban az 
óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a fentiek alapján szíveskedjenek 
gondoskodni gyermekük óvodába történő beíratásáról.

Velence, 2016. április 13.

Dr. Szvercsák Szilvia s. k.
jegyző

Közlemény az óvodai felvételről a 2016–2017. nevelési évre
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GYEREKEKRŐL
Csoportunkban hétfőnként az a szokás, hogy el-
mondhatják a gyerekek hétvégi élményeiket. Így 
derült ki, hogy egyik kisóvodásunk, Balázs Bá-
lint családjának állatai gyarapodtak, hiszen újabb 
kisállat született. Mindjárt tervezgetni kezdték a 
„tulipánosok”, hogy milyen jó lenne megnézni a 
kis jövevényt.

Látogatást téve a családhoz, a gyermekek az ál-
latok közelébe érve azt látták, hogy Lajos, a kecske-
papa megkötve figyelte a kisgidát, míg Böbe, a 
mama szabadon szaladgált az ugrándozó gidájával. 
A gyerekek nem győztek betelni a látnivalóval, de 
az volt az igazi élmény, amikor kézbe is vehették, 
megölelhették a kisgidát. Láthatóan szoros barát-
ság alakult ki ember- és kecskegyerek között.

Rövid idő alatt sokféle tapasztalatot szerezhet-
tek az állatokról, a házigazda, Gizike pedig sokféle 
érdekes dolgot mesélt a gyerekeknek a kecskékről, 
a baromfiudvar lakóiról. Új tudással, élményekkel 
gazdagodva tértünk vissza az óvodába, s aznap 
mindenki csak a kis kedvencről, a gidáról mesélt 
még ebéd alatt is.

Ezen a napon saját élményeikre, óvodán kívüli 
tapasztalatokra alapozhattuk meg a gyerekek új 
ismereteit. A természetes közelség remek mód-
szer arra, hogy kialakítsuk az óvodásokban az 
állatszeretetet, gondoskodást, a védelem érzését.

Köszönjük a családnak a lehetőséget!
Fujtás Józsefné óvodavezető-helyettes

Tulipán csoport

Egy kisgida...
(Tulipán csoportos gyerekek 

adták a történet címét…. 
„mint a mesének”)

Korcsolyázni, jaj de jó…

Ez már a második tanév, amikor a vállalkozó 
kedvű Katica csoportos gyermekek a székes-
fehérvári műjégpályán gyarapíthatták a kor-
csolyatudásukat.

Az ismerős környezet és a felnőttek, a kö-
zépső csoportban megszerzett alapok ideális 
körülményeket biztosítottak a további fejlő-
désre.

A hetenkénti rendszeres edzés fejlesztette 
a gyermekek állóképességét, erőnlétét, kitar-
tását. A játékos feladatok szinte észrevétlenül 
fejlesztették a mozgáskoordinációt, a fel adat-
ér tést, feladattartást, figyelmet és fegyelmet.  
A nagy területű pályán mozogva fejlődött 
téri tájékozódási képességük. A korcsolyához 
kapcsolódó tevékenységeknek (utazás, öltöz-
ködés) is jelentős a személyiségformáló hatá-
sa. Az utazás során gyakorolhatták a tömeg-
közlekedés során alkalmazott szabályokat 

(kulturált, udvaris viselkedés). Az öltözés- 
vetkőzés során sokat fejlődött önállóságuk, 
figyelmük.

 Az együttes tevékenykedések lehetőséget 
biztosítottak a segítőkészség, együttműkö-
dés, empátia gyakorlására, és fejlesztette a 
gyermekek alkalmazkodóképességét.

A korcsolyaoktatás végére elmondhatjuk, 
hogy a gyerekek stabilan, magabiztosan köz-
lekednek a jégen, ami a Velencei-tó mellett 
élve nagyon hasznos tudást add a gyermekek 
számára.

Köszönjük az edzőknek: Judit néninek, 
Csaba, Martin, Attila és István bácsinak az 
áldozatos munkájukat, a sok játékot és a sok-
sok segítséget.

Pirosné Kovács Viktória
óvodapedagógus

Katica csoport

Óvodásaink mondták...
–  Öltözködünk, készülünk az udvarra. Az egyik kicsi türelmetlenül mondja:  

– Vedd fel már a kabátom!
–  Gyerekpezsgőt kaptak a gyerekek az ünnepi ebéd után. Az üvegen Disney-hercegnők.  

Az egyik kicsi, miután megette az ebédet, inni kér, s rámutat az üvegre:  
– Olyan nőket kérek!

– Töltöm a vizet a kicsik poharába, és az egyik kicsihez érkezem, mire Ő:
– Én nem szeretem az üres vizet. – mondja komolyan.
– Milyet szeretsz? – kérdezem.
– Az epreset – a válasz.

–  Az érzékszervekről beszélgetünk. Kérdezem: – Mire használjuk az orrunkat? 
óvodás válasz: – Arra, hogy szipogjunk vele!

–  Hétfőn megérkeznek az ikrek. Örömmel újságolják: 
– Tegnap fotelban voltunk, ott is aludtunk!
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A napi meseolvasást csoportunkban fontos-
nak tartjuk. Nagycsoportban már hosszabb 
terjedelmű, akár folytatásos mesét is lehet 
olvasni. Az irodalmi élményen, az élő szóval 
mesélésen kívül a gyermekek szókincse nö-
vekszik, a fantáziájuk megelevenedik. Képze-
letbeli világba csöppennek bele, ahol ráismer-
nek a jó és gonosz szereplőkre, csak mesékre 
jellemző fordulatokra, mesebeli lényekre. A 
népmeséken kívül azonban szerettük volna, 
ha korunk íróival is megismerkednek a gyer-
mekek. Segítséget kértünk a könyvtárból, ami-
kor is egy délelőtt ellátogattunk oda közösen. 
Sinkáné Mihály Zita a könyvár vezetője ked-
vesen fogadott bennünket. Ő is örült, hogy a 
könyvek szeretetére, az olvasásra szoktatjuk 
a gyermekeket. Zita néni elmondta a könyv-
tár használatának szabályait, és fel is olvasott 
egy mackós történetet. Majd engedte, hogy 
mindenki „búvárkodjon” a könyvek között. 
Ki-ki kedve szerint válogathatott, amibe be-
lemélyedhetett egy kicsit. Sok érdekességre 
bukkantunk. Volt olyan, aki megtalálta azokat 
a könyveket, amelyeket már mi is olvastunk, s 

Köszönjük:
–  Tűz Andreának – Maci csoportos szülőnek – az újtelepi tele-

pülésrész kerítésére vásárolt árnyékolót és Horváthné Gurics 
Tímea szülőtársával annak felhelyezését.

–  Sipos Zoltánnak és családjának, – Katica csoportos szülőnek 
– a 100 000 Ft-ot, melyet az óvoda alapítványába befizettek.

–  Uj Rolandnak – Csipet-csapatos, és Csiga csoportos szülőnek 
– az újtelepi településrészen történő fatelepítésnél a segítsé-
gét, a fák számára szüksége gödrök kiásását.

–  Szabó Attilának és családjának – Katica csoportos szülőnek –, 
az óvodásoknak Húsvétra ajándékozott csoportonként 3 db, 
összesen 30db társasjátékot.

–  Dr. Tavasz Hajnalkának és családjának – Piros alma csopor-
tos szülők – az újtelepi településrészre vásárolt és a kertészük 
segítségével szakszerűen elültetett fákat.

Serhókné Varjas Edit óvodavezető

Kérjük, továbbra is támogassák személyi 
jövedelemadójuk  

1%-ával az ÓVODA ALAPÍTVÁNYÁT.  
A kedvezményezett neve: 

„Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány  
A kedvezményezett adószáma: 

18492587-1-07 
 

Számlaszám: 11736082-20055064  
További célunk az előző évekhez hasonlóan a 

gyermekprogramok, kirándulások,  
rendezvények, ballagók, új óvodások  

támogatása, és a játékállomány bővítése.
„Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány Kuratóriuma

Könyvtárban járt a Maci csoport
örömmel lapozta most is végig. Csukás István-
tól ki is kölcsönöztünk újabb két könyvet, amit 
az oviban a délutáni pihenő előtt olvasunk el. 
A gyermekek mosolygós arcát, csillogó szemét 
nézve megállapítottuk, hogy egy könyv is lehet 
élmény.

Mi óvodapedagógusok tudatosan neve-
lünk mesével. Segítséget nyújtunk a gyerme-
keknek ahhoz, hogy helyes önértékelésük le-
gyen, tudjanak nyitottak és szociálisan érzé-
kenyek lenni társaikkal szemben. Nagy jelen-
tőséget tulajdonítunk az emberi értékeknek 
és illemszabályoknak, amit a példamutatás 
mellett a meséken keresztül közvetítünk felé-
jük, pl.: tisztelet az idősebbeknek, igazságos-
ság, segítőkészség, sajnálat, stb.    

Az a tapasztalatunk, hogy a napjainkban 
divatos szórakoztató elektronikai eszközök-
kel túl sok időt töltenek a gyermekek. Egy jó 
könyv lapozgatása az óvodás gyermeknek is 
lehet érdekes és tanulságos. Fontos, hogy mi 
felnőttek jó példával járjunk elöl.

Müllerné Csite Éva óvodapedagógus
Maci csoport
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Történetek a Zöldligetből
Húsvét projekt a másodikosoknál

Kolléganőmmel, Tóth Jolival elhatároztuk, hogy ebben az évben egy 
kicsit másképpen fogunk felkészülni a húsvétra. Egy ötnapos projek-
tet állítottunk össze a két második osztálynak, amihez megkaptuk az 
igazgatóság engedélyét, és az angolos tanítók együttműködését is.

Az első napon nyolc helyszínen kézműveskedtünk. Sok szülő segí-
tett ebben a munkában. Nagyon örültünk, hogy olyan szülő is vállalt 
feladatot, akinek nem a második osztályba jár a gyereke. Külön sze-
retnénk megköszönni Incze Szilvinek a munkáját. Vele tojást festhet-
tek a gyerekek, viaszos technikával, de volt még tojásberzselés, kelt 
tésztából madárkalács, csuhé nyuszi, bárányka fonalból, fűzvesszőből 
koszorú, nyuszik és tojások papírból, és nyuszi tojástartóból. Majd 
mindenki hazavitte az elkészített remekműveket.

A második nap Sukoróra utaztunk. Először Norbert atya fogadott 
bennünket a katolikus templomban. Sok mindent megtudhattunk a 
templomról. A 14 stációt is megmutatta az atya. Innen a néprajzi ház-
ba sétáltunk át. Itt több olyan tárggyal találkozhattak a gyerekek, amit 
már a mesékből ismertek. Tojásvadászattal záródott ez a nap. Az in-
gókövektől indulva kindertojásokat, kártyákat kereshettek a gyerekek 
csoportokban. Majd a jutalom csokitojás, festett tojás, és cukorka volt.

A harmadik napon a kápolnásnyéki református templomban 
gyülekeztünk. Itt a vendéglátó lelkipásztor Burján Zsolt bemutatta a 
templomot, majd Zsuzsa néni elmondta röviden a nagyhét eseménye-
it. Ezután négy csapatban négy helyszínen játékos formában feleleve-
nítettük ezeket. Sokat mókáztunk, játszottunk. A végén Kata, Artúr 
és Lóci anyukájának a vezetésével egy jót énekeltünk. Mindenki egy 
ajándékkártyát kapott búcsúzóul.

A következő napon a húsvéti népszokásokat elevenítettük fel. Ezt 
a munkát már az iskolában végezték a gyerekek csoportmunkában. 
Előzetesen készülhettek rá, „búvárkodhattak”. Megbeszéltük, hogy a 
locsolkodást csak a tavaszi szünet után ejtjük meg az osztályban. (Ami 
meg is történt. Volt locsolkodás, sibálás. A lányok sok édességgel kö-
szönték meg az öntözést.) Ezen a napon este iskolánk lelkésze, Kovács 
Dani mondta el húsvéti üzenetét egy istentisztelet keretében.

Az utolsó napon pedig egy rövid séta után állatokat simogathattak 
és nézhettek a gyerekek az egyik kedves velencei családnál. Láthattak 
nyulakat, gyöngytyúkokat, kakast és cicát is. Köszönjük a látogatás le-
hetőségét. Nagy élmény volt ez is minden gyereknek.

Sokat tanultunk az öt nap alatt, de nem könyvekből, hanem egy 
kicsit másképp. Igyekeztünk sok élményt nyújtani a gyerekeknek. Kö-
szönjük szépen minden felnőttnek a munkáját, aki bármivel is hozzá-
járult ennek az öt napnak a sikeréhez. Köszönöm minden kolléganőm 
aktív közreműködését! Papp Sándorné Zsóka tanító

Közös mozilátogatás
Egy márciusi pénteken a 2. c osztály közös mozilátogatáson vett részt Szé-
kesfehérváron, a Barátság Házában.

A mozizás előzménye, hogy több család látta már A lovasíjász c. filmet. 
Úgy gondolták, hogy olyan sok mondanivalója van ennek a filmnek, hogy 
a másodikosok is sokat tanulhatnak belőle. Így jött elő az egyik apuka, 
Lukács Zoltán azzal az ötlettel, hogy meghívja az osztályt erre a filmre. A 
szervezésben Bernáth Éva és családja segített, a gyerekek szállításában a 
Németh család: Tamás és Kata két autóval, Papp Eszter, Kiss-Horváth Ági  
és a Lingsch család vett részt. Így sikerült eljutni, és megnézni ezt a filmet.

A szép természeti környezet, a lovaglás, a versenyek nagyon tetszettek a 
gyerekeknek. Bartos Mirának az tetszett, hogy a sok-sok gyakorlás, edzés 
ellenére sem sikerült sok embernek teljesíteni a megfelelő szintet a vizs-
gán. Sírva fakadtak, hiszen nagyon sokat dolgoztak, és mégsem sikerült.

Kassai Lajos szerint „A mai emberek többsége csak a felszínt karcolja, 
keresi a legkönnyebb lehetőségeket. Kerüli az erőfeszítést, a megpróbálta-
tást, elvágva a lehetőséget attól, hogy betekintést nyerjenek a felszín alá. 
Ezért válik életük felszínessé”.

Jó volt látni, hogy ez a híres ember ugyanúgy éli az életét, kezdi a nap-
ját, mint más egyszerű ember. Reggel felveszi az ólommellényét, és indul, 
hogy megetesse, megitassa az állatait, majd kitrágyáz az állatok alól. Aztán 
indul a hosszú edzés. A komoly sikereket a napi kemény munka alapozza 
meg.

Ma több mint húsz országban működik a Kassai-iskola alapján szerve-
ződő lovasíjász központ, amelyek rendszeresen világkupákat szerveznek.

A filmben már a másodikosok is megláthatták, hogy komoly eredmé-
nyeket elérni csak fegyelmezett, kitartó küzdelemben, kemény munkával 
lehetséges. „Az akadályokat csak azok látják, akik leveszik tekintetüket a 
célról.” Kassai Lajos szereti tekintetét a célon tartani.

Köszönjük a szülőknek, hogy megnézhettük ezt a csodálatos filmet.
Papp Sándorné Zsóka tanító
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Tavaszi játszóház
A tavaszi szünet előtt a húsvét ünnepkörhöz kapcsolódó játszóházat tartottunk 
a gyerekeknek.

A program tojáskereséssel kezdődött az udvaron. Ezután a tantermekben 
folytatódtak a kézműves-foglalkozások. A Levendula játszóház jóvoltából textil- 
tulipánt és batikolt papírból nyuszi tojástartót alkottunk, ebben segített Érsekné 
Papp Dóra néni, Borsné Bogdán Györgyi néni. Volt interaktív tavaszi kvíz Szi-
geth Szilvi nénivel és Miss Christine-nel, tojásfestés Horváthné Zólyomi Ágota 
nénivel és hungarocelltojás-díszítés Lóky Gabi nénivel.

A tornateremben mesebeli akadálypályán mehettek végig a gyerekek, amit 
Smohay-Szöllősi Ági néni és Karácsonyné Kéki Andi néni vezetett.

Nagy örömünkre szülői, nagyszülői segítséget is kaptunk ezen a délutánon 
Kardos Andrea, Link Nikolett, Bognár Adél, Szombauer Jánosné Zsuzsa sze-
mélyében.

Köszönöm kollégáimnak és a szülőknek a játszóházban végzett sok mun-
kájukat.

Reméljük, a gyerekek jól érezték magukat, és a szép munkákkal, jókedvűen 
várták a tavaszi szünetet és a húsvéti ünnepeket. Homoródi-Sörös Ildikó

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA
Hagyományosan, minden évben megemlékezünk a magyar költőkről, 
költészetről az iskolában. Ez a mindenkori hatodik évfolyamosok fel-
adata. Most sem volt másképp.            

Huszonkét hatodik osztályos lány és fiú készült verstanulással, ének-
kel erre a jeles napra. Előtte azonban meghirdettünk egy versírópályá-
zatot, melyhez kinek volt kedve, illusztrációt is készíthetett. Hatalmas 
siker volt ez, hiszen pályaművek sokasága díszítette az aula üvegfalát, 
s közben bárki szavazatot adhatott le az általa legkedvesebbnek, szelle-
mesebbnek tűnő alkotásért. Ezeket oklevéllel és édességgel jutalmaztuk.

A műsorban kedves hangulatú, elsősorban az ő korosztályuknak meg-
felelő, róluk szóló műveket hallhattak. Bízunk benne, hogy talán sikerült 
elérni célunkat, mely az volt, hogy igenis érdemes verseket olvasni, írni, ta-
nulni, hiszen ahogy Böjte Csaba is mondja: „… a szavak gazdagítanak…”

Éva néni – Nünü néni – Szilvi néni

Megújult játszótér  
a Zöld iskolarészben

Ismételten bizonyítottak a szülők és a pedagógusok, hogy az össze-
fogással sokkal jobbá tudjuk tenni gyermekeink, s ezáltal a magunk 
környezetét és életét.

A Zöldliget Alapítványhoz sok támogatás érkezett, s a tavalyi bál 
bevétele is erre a projektre irányult. Eszerint sikerült új, a gyermekek 
számára biztonságos és szép kivitelű játékokat vásárolni, építtetni.

A szintén szülői összefogással ültetett fűzlabirintust, valamint az 
udvart április 9-én kicsit hűvös, szeles időben ugyan, de sikerült fel-
frissíteni, rendbe tenni.

Hálásan köszönjük mindenkinek, mindenféle támogatását, mun-
káját, s nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nálunk ez oly régóta és 
kitartóan működik.

Bronzérem a Diákolimpia 
országos döntőjében

2016. március 23–25. között 
tartották a sakk Diákolimpia 
országos döntőjét Miskolcon.

Izgalmas mérkőzések, idő-
zavarok, felborult papírfor-
ma   színesítette az idei döntő 
eseményeit.

Vicze Zsófia meglepetést 
szerzett mindenkinek, nekünk 
kellemeset, az ellenfeleknek an-
nál kevésbé!  A hajrában több 
bravúros győzelemmel tört elő-
re a versenyben, és bátor, aktív 
játéka még edzőit is váratlanul 
érte. Az erős mezőnyben érté-
kes bronzérmet szerzett.

Szívből gratulálunk!

Az iskolánkban működő ZÖLDLIGET ALAPÍTVÁNY évek óta azon munkálkodik, hogy az intézményünkben tanuló gyermekek  
a lehető legkellemesebb környezetben, hangulatos, gyermekközpontú lehetőségek között nevelkedjenek.  

Ennek megsegítésére számítunk Önre is! Adója 1%-val támogassa iskolánk alapítványát!
A Zöldliget Alapítvány adószáma:  18495951-1- 07 – Köszönjük támogatásukat!



MOZGÁSBAN
Drónok csatája – remek nyitány 

a történelmi versenyen

 Nem volt egyszerű feladat a kis gépek hajszálpontos irányítása  Ezúttal is megtelt a Velence Korzó
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Ilyés Zsolt, alias ZsolteeFPV győzelmével és hatalmas közönségsikerrel ért 
véget az első Magyar Multirotoros Drón Bajnokság, a Drone Racing Hunga-
ry nyitófutama Velencén. A dobogó második fokára Viniczai István (Vini), a 
harmadikra Fritsch Balázs (Fröccs) állhatott fel a történelmi versenyen. Mivel 
a megmérettetés nyílt volt, néhány külföldi „vendégművész” is megmutathat-
ta tudását. Két horvát „drónbűvölő”, Goran Krajnovic (Zed) és Denis (Iro-
nicGti) kifejezetten remekelt a műfajban, mivel ők ketten érték el a legjobb 
összesített eredményt.

Az abszolút TOP 10-ben végül a következő sorrend alakult ki: 1. Goran Kraj-
novic (Zed), 2. Denis (IronicGti), 3. Ilyés Zsolt (ZsolteeFPV), 4. Vini, 5. Fröccs, 6. 
Backspin, 7. Norbertt, 8. Durma77, 9. ShootsFPV, 10. Mrcsami.

Nem csak ők, valamennyi versenyző nagyszerű élményt adott a Velence Korzó 
homokos partján annak a mintegy 3000 nézőnek, akik a helyszínen tekintették 
meg a minicsodák száguldását.

A délelőtti bemelegítő futamokat (már ekkor ezres létszámú közönség figyel-
te az eseményeket!) követően a délutáni ünnepélyes megnyitóra már zsúfolásig 
megtelt a „lelátó”, vagyis a Korzó épületének terasza. A Velencei-tó és környéké-
nek fejlesztéséért nagyon sokat dolgozó L. Simon László államtitkár arról be-
szélt, hogy Velence vérbeli sportnapot tartott vasárnap – délelőtt rendkívül nagy 
érdeklődést vonzó futóverseny volt, délután pedig a drónok harca.

„A drónverseny igazi szenzáció, óriási potenciál van benne, ezért is örü-
lünk nagyon, hogy az első hazai futamot itt rendezik, Velencén” – mondta L. 
Simon László, amihez dr. Papp Gyula ezredes, az Állami Légügyi Főosztály 
osztályvezetője annyit tett hozzá, a Nemzeti Közlekedési Hatóság közremű-
ködésével rendezték a viadalt, így: „Ellenőrzött körülmények között, bizton-
ságban versenyezhetnek a drónok, amiben a Közlekedési Hatóság is szívesen 
vesz részt, hiszen a huszonegyedik század a drónokról szól majd” – mondta 
dr. Papp Gyula.

Koszti András, Velence polgármestere elárulta, hagyományteremtőnek 
szánták városában a bajnokság első futamát: „Abszolút beleillik a turisztikai kon-
cepciónkba a drónverseny, amely segít abban, hogy Velence még jobban látszód-
jon a térképen.”

Ez történt tehát a megnyitón, és kora délután elkezdődtek a versenyfutamok 
is, amelyek során a versenyzők nagyon odatették magukat. Persze, az látszódott, 
hogy ez történelmi verseny, hogy senki sem vett még részt ilyen jellegű megmé-
retésen: nem ritkán megremegtek a kezek, s persze (ez a közönségnek nagyon 

tetszett), az is gyakran előfordult, hogy egy-egy drón a homokban, vagy a védő-
hálóban végezte, esetleg elkaszált egy kaput.

„Jó a látvány, sok a néző, a tévéközvetítés pedig jól aládolgozik a rendezvénynek. 
A pilóták ahányan vannak, annyifélék, de éppen ez a szép ebben a sportban. Ötfuta-
mosra tervezzük a bajnokságot, amelynek a velencei volt a nyitó rendezvénye, s azt 
hiszem, a nézők és a versenyzők is elégedetten távoztak az egész napos verseny vé-
gén” – tette hozzá Bársony Péter versenyigazgató, a Magyar Drón Egyesület elnöke.

Már szürkült, amikor a kieséses rendszerű viadalon (mindenki kétszer három 
kört tehetett meg az edzéseken felül, és a jobb „futamát” értékelték) a legjobbak 
odaálltak a rajthoz, hogy a gyönyörű velencei naplementében összemérjék a gyor-
saságukat.

Az időközben kiderült, hogy – autós hasonlattal élve – nem létezik olyan, hogy 
a drónok Mercedese, vagy Ferrarija, mindenki olyan drónt épít magának, amely a 
legjobban megfelel a saját vezetési stílusának. S nem is a gyorsaság a legfontosabb 
(bár azért lenyűgöző volt látni a 100 km/óra fölötti tempóval száguldó járműve-
ket), hanem az, hogy ki a legtechnikásabb, ki tudja a kapukat tökéletesen bevenni.

Egy a sok főszereplő közül...

Nos, a leggyorsabb egy horvát vendégművész, Goran Krajnovic (nicknevén 
Zed) volt, a legjobb magyarnak pedig (abszolútban a harmadik) Ilyés Zsolt, alias 
ZsolteeFPV bizonyult.

Goran Krajnovic (Zed): „A legfontosabb, hogy nem volt technikai gondom, 
ennek is köszönhető a győzelmem. Boldog vagyok, hogy nyertem, már csak azért 
is, mert nagyon izgultam, hiszen ez volt az első nagy versenyem. Köszönöm az 
élményt, a szervezők tökéletes munkát végeztek.”

Ilyés Zsolt (ZsolteeFPV): Éjszaka összesen másfél órát aludtam, csak forgolód-
tam az ágyban. Nagyon izgultam, hogy mi lesz a géppel, mi lesz a technikával, mi 
lesz, ha valami balul sül el. Ennek megfelelően alig álltam a lábamon, de azért sza-
ladgáltam egész nap, mert versenyeztem is, és a többieknek is segítenem kellett. 
Annyi mindent csináltam, annyi emberrel találkoztam, hogy a győzelem igazából 
már csak hab volt a tortán. Maga a verseny európai szintű volt, és lesz még jobb is, 
hiszen ez csak az első forduló volt…”

Az öt fordulóból álló Magyar Drón Bajnokság következő futamát május 15-
én tartják a Hungaroringen, s a sorozat végső győztese elképesztő nyereményben 
részesül: aki az öt futam alapján a legjobbnak bizonyul, vagyis megnyeri a baj-
nokságot, annak a szervezők az utazási és szállásköltségét is állják az októberben, 
Hawaii-n rendezendő drón világbajnokságra.

Az első verseny bizonyított. Figyelem! Új technikai sikersportág a láthatáron.
 (Mátay Balázs)



VELENCE SPORTJA
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Továbbra is az aranyérem legfőbb váromá-
nyosa a Fejér Megyei I. osztályú labdarú-
gó-bajnokságban a Velence SE (Velence FQL 
System) csapata. Pavlik József vezetőedző 
együttese túl van az Iváncsa elleni szuper-
rangadón, s további rázós meccseken, de jól 
bírja a nyomást és vezeti a tabellát. Nézzük a 
legutóbbi egy hónap történéseit.

Bár kétszer is vezetett, végül meg kellett 
elégednie csapatunknak egy ponttal a baj-
nokság csúcsrangadóján. A címvédő Iváncsa 
a 2-2-es döntetlen után 1 ponttal távozott a 
Kastélyparkból, így az aranyérem sorsa még 
korántsem dőlt el. Ugyanakkor a velencei 
alakulatnak minden esélye adott a végső si-
kerre, ám arra nagyon kell figyelnie, hogy a 
hátralévő fordulókban hozza a saját meccseit.

A szezon derbijén kevés (pontosan 5 perc) 
hiányzott a teljes hazai sikerhez. Bár a gólvá-
gó Király János ezúttal nem volt eredményes, 
Kanyó Richárd kétszer is (30. és 50. perc) be-
talált az iváncsaiak kapujába. Sokáig úgy tűnt, 
hogy meglesz a 3 pont a mieinknek, ám a 85. 
percben a nemrégiben még az NB I-ben focizó 
Godslove másodszor is ki tudott egyenlíteni, 
így csapatának nagyon fontos pontot szerzett, 
a szép számú (mintegy 600 fős) hazai közön-
ségnek pedig némi bosszúságot okozott.

Összességében a döntetlen megfelelt a 
játék képének, bár kétségtelen, hogy az egy 
pontnak a címvédő örülhetett jobban, ami-
kor a végén Rózsa József játékvezető hármat 
fújt a sípjába.

A Velence SE kisebb gödörbe került a rang-
adó után. Egy héttel később a sereghajtó Bics-
kéhez látogatott, s meglepetésre csak 0-0-ás 

Velence FQL System:  
nagy csata az aranyért

Kétszer is vezető gólnak örülhettek focistáink, ám mindkétszer 
egyenlített a címvédő Nagy küzdelem folyt a pályán

 Nagyon sokan voltak kíváncsiak a szezon rangadójára

EFOTT -  
hangmértékkel

Az országos médiumok az elmúlt hetek-
ben cikkeztek arról, hogy az EFOTT fesz-
tivál keretein belül reggel 8-ig tartanak 
majd a zenés mulatságok. A szervezők 
bejelentése szerint a hangdecibelre vo-
natkozó előírásokat továbbra maximáli-
san komolyan veszik, és azokat ugyanúgy 
betartják, mint minden más hatósági 
szabályt. A velencei polgárok megnyug-
tatására az EFOTT szakemberei közölték, 
hogy a reggelig tartó zene olyan fesztivá-
lon belüli helyszíneken valósul meg, ame-
lyek a hangot nem engedik messzire, vagy 
például olyan formában történik, mint a 
Silent disco, ahol a fesztivállátogatók fej-
hallgatón keresztül élvezik a zenét.

A rendezők továbbra is hisznek abban, 
hogy professzionális szervezéssel és meg-
felelő intézkedésekkel oda tudnak figyelni 
a pihenésre vágyó lakosokra, miközben 
szórakozásra és kikapcsolódásra vágyó 
társaiknak igényes programokat biztosí-
tanak.

Az EFOTT szervezők

döntetlent ért el, ráadásul a hétközi Magyar 
Kupa fordulóban is mindössze 1-1-re futotta 
az egy osztállyal lejjebb szereplő Enying vendé-
geként, ami a sorozattól való búcsút jelentette 
számára. A következő bajnokin aztán visszatért 
a győzelem ösvényére együttesünk, de a Szár 
3-2-es legyőzése sem volt éppen „sétagalopp”...

A bajnoki címért való versenyfutás vélhe-
tően az utolsó fordulókig nyílt lesz, így fiaink 
számára a hátralévő találkozók mindegyike 
sorsdöntő fontossággal bír, sok pontvesztés 
már nem fér bele az aranyálmokba. Sorrend-
ben a Mezőfalva, a Pusztavám, a szomszédvár 
Gárdony, a Mór, a Sárszentmiklós, a Sárosd, 
végül pedig az Ercsi ellen kell megcélozni – és 
minél többször meg is szerezni – a 3 pontot.

Az Iváncsa sorsolása sem lesz könnyebb, 
ám egy biztos: végig nagy csata lesz a két él-
gárda között, s a jelenleg 3. helyen álló Mór 
is megnehezítheti a „nagyok” dolgát, ha jól 
hajrázik. (MB)
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Május elsején a Kastélyparkban várunk minden érdeklődőt, színes 
programkínálattal, a Meseliget óvoda, és a Zöldliget Kéttanítási Nyel-
vű Baptista Általános iskola diákjainak műsorával, a Golden Tiger’s 
Kung Fu Egyesület tai chi és kung fu bemutatójával, mesejátékkal, 
koncertekkel, kézműves kirakodóvásárral.

Várjuk a jelentkezéseket a Május 1. Kupa focibajnokságra 4 korcso-
portban: U7, U9, U11, felnőtt. Korcsoportonként 8 csapat nevezését 
biztosítjuk a jelentkezések sorrendjében. A nevezéseket Szabó Attila 
várja a 06 20/996 48 47 telefonszámon, vagy az info@velencese.hu 
e-mail címen.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén megszervezzük a főzőver-
senyt, melyre korlátozott számban tudunk még jelentkezést fogadni, 
a 06 30/974 25 66 telefonszámon, vagy az info@velenceturizmus.hu 
e-mail címen április 29-én 10.00 óráig. Sátrak és sörpadok korlátozott 
számban állnak rendelkezésre, azon felül sátorról, padról és asztalról 
a versenyző csapatnak kell gondoskodni. Kérjük, legyenek kedvesek 
figyelmesen végigolvasni a versenykiírást.

VERSENYKIÍRÁS FŐZŐVERSENYRE
VERSENYKIÍRÁS

Időpont: 2016. május 1. vasárnap
Helyszín: Kastélypark (Velence, Tópart utca 52.)
Sok szeretettel várunk minden olyan személyt, intézményt, baráti 

társaságot, klubot, szervezetet, akik szeretnének részt venni az egye-
dülálló szabadtéri főzőversenyen.

A szervezők biztosítják:
– a helyet,
– sátrakat korlátozott számban.

A csapatok biztosítják: a főzéshez szükséges eszközöket és alap-
anyagokat.

Részvételi feltétel: minimum 3-5 fős csapat.
Az étel elkészítéséhez nyomáscsökkentővel felszerelt PB-gázt 

kell használni!

NEVEZÉSI DÍJ NINCS!
A verseny időpontja: 2016. május 1. 8.00–12.00
A verseny lebonyolítása:
– 7.30 órától csapatok érkezése, helyfoglalás,
– 8.00 óra, eligazítás a verseny helyszínén,
– 8.30 óra, a verseny kezdet.
A kész ételből a zsűri részére 1 adagot tálalva át kell adni 12 óráig.
Zsűrizés 12.30 órakor.

ZSűRI ÉRTÉKELÉSE: 

1.  Tűzhely rendje és tisztasága, a csapat megjelenése:
Kérünk minden csapatot, hogy figyeljen az ételek elkészítésének 

higiéniai körülményeire, különös tekintettel bárminemű eszköz vagy 
élelmiszer földön történő elhelyezésére. Díjazzuk a csapatok egységes 
megjelenésének ötletességét.

Adható pontszám: 1-től 30-ig.

2. Ételek minősége:
A zsűri az értékelésnél a szokásos íz, illat, szín, állag, tálalás, stb. 

mellett a következőket veszi figyelembe: 

–  megjelenés, újszerűség vagy hagyománytisztelet,
–  étvágygerjesztő, ízletes, elegáns megjelenés, modern stílus,
–  a kiegyensúlyozott táplálkozás kritériumainak megfelelő össze-

tétel,
–  a felhasznált anyagok ízben, színben és arányokban harmonizál-

janak. 
Adható pontszám: 1-től 70-ig
Elérhető legmagasabb pontszám: 100 pont 

FIGYELEM!
A pontozás befejezése után, amíg a Bírálók összesítik a ponto-

kat, a csapatok elfogyasztják, vagy belátásuk szerint ingyen vagy 
adomány fejében kioszthatják az érdeklődők között az elkészített 
ételeket.

Eredményhirdetés: 12.30 óra
az 1–3 helyezett csapat díjazásban részesül.
Minden résztvevő csapat emléklapot kap.
Jelentkezési határidő: 2016. április 29.

NEVEZÉS A FŐZŐVERSENYRE
Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy a versenyben mindenki saját 

felelősségére vesz részt, a szervezők az esetlegesen bekövetkezett 
balesetekért, károkozásért felelősséget nem vállalnak.

Versenyzők kötelesek betartani a versenyszabályzatban foglaltakat, 
valamint a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokra tekintettel körül-
tekintő módon kötelesek a verseny egész ideje alatt tevékenykedni.

A FŐZŐVERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
–  minimum 3-5 fős csapat,
–  a főzőversenyen a csapatok részére a jelentkezés sorrendjében tu-

dunk helyet biztosítani,
–  az étel elkészítéséhez nyomáscsökkentővel felszerelt PB-gázt kell 

használni,
–  a készített ételből 1 adagot a csapat átad zsűrizésre.A csapatok a 

főzőversenyre való jelentkezésükkel elfogadják a következő rész-
vételi feltételeket:

A résztvevő tudomásul veszi, hogy egyéni recept alapján, saját fe-
lelősségére készíti el ételét, betartva a közegészségügyi előírásokat. 
Tudomásul veszi, hogy a helyszínen általa készített ételt, illetve egyéb 
étel-ital terméket nem árusíthat, kizárólag kóstoltathat!

Az étel kereskedelmi forgalomba nem hozható, árusítani, kiadagol-
va értékesíteni tilos.

A csapatok a főzőhely tisztán tartásáról maguk gondoskodnak, 
tisztaságának megőrzését vállalják.

Az ételek elkészítése során a tűzvédelmi óvintézkedéseknek eleget 
tesznek, az esetleges károkért teljes körű anyagi felelősséget vállalnak.

A főzéshez szükséges nyomáscsökkentővel felszerelt PB-gáz-
palackról a jelentkező csapatok maguk gondoskodnak.

A rendezvény helyszínén a rendező a résztvevő személyes és va-
gyontárgyainak megóvására kötelezettséget nem vállal.

A rendezvény tekintetében esőnap nincs. Szükség esetén a ren-
dezvényt a szervező felfüggesztheti, berekesztheti, a területet azonnal 
kiürítheti, amelyben a résztvevő köteles közreműködni a szervező út-
mutatásai alapján.

A szervező a résztvevő által készített étel minőségéért, vagy az álta-
la a területre hozott eszközök biztonságos használatáért, azok épségé-
ért felelősséget nem vállal.



A régi Velence halászata
Itt a tavasz, a virágok bontogatják a szirmukat, 

az emberek előjönnek a meleg szobából és 
több időt töltenek a szabadban. A Velencei-tó 

kínálta lehetőségek közül sok mindenből választ-
hatunk. A fürdőzés még kicsit talán várat magára, 
de a horgászok ilyenkor már izzítják a botot, elő-
kerül a csali, a kukorica, a csonti, az orsó és a bot. 
Míg ma nyugalmas „sportnak” és kikapcsolódás-
nak számít a horgászat, addig régen ez a megélhe-
tést jelentette az itt élő embereknek, halászoknak.

Lukács László: A Velencei-tó néprajza című 
könyvéből megtudhatjuk, hogy Velencén 1833-
ban kezdte el Herman Ottó (magyar természetku-
tató, zoológus, néprajzkutató, régész és politikus, 
akit az utolsó magyar polihisztorként tartanak 
számon) a halászat kutatását. A magyar halászat 
könyve című kétkötetes munkájából kiderül, 
hogy a tó körül élő embereknek három foglalko-
zás biztosított megélhetést: a halászat, a nádvágás 
és a szőlőtermesztés.

A Velencei-tó halászata a század első felében 
kevésbé volt kifizetődő vállalkozás, mert az akkori 
viszonyok nem tették lehetővé a gyors szállítást, 
ezért a hal könnyebben romlott, márpedig a pia-
con elengedhetetlen volt az áru frissessége, ebből 
adódóan a halászok csak szűkebb környezetüket 
és a saját családjaikat látták el hallal. Jelentősebb 
változás 1860 körül állt be, amikor a velencei ha-
lászok felismerték, hogy a folyamszabályozások 
miatt beállt a halcsappanás, így már érdemes volt 
a kifogott halat vizes hordóban Székesfehérvárra 
vagy akár Budapestre is elszállítani. A kereskedők 
helybe jöttek, és felvásárolták a halászoktól a ki-
fogott halat.

A megnövekedett igény miatt egyesek nagy há-
lóval, mások kis szerszámokkal halásztak. Utób-
binak legfontosabb eszköze a verse (varsa) volt, 
mely a rekesztő halászat eszköze. Ezen belül is az 
egyik legrégebbi típusa a kosárverse, amelyet főleg 
csukaíváskor kis vizekben a nád közelében hasz-
náltak, ellentétben a szárnyasversével. A szigony 
is a halászati eszközök listáját gyarapította, de ezt 

Hermann Ottó javaslatára 1910-ben betiltották. 
Ezek után 1912-ben három sukorói halász elké-
szítette a nyél nélküli kis burítót, melynek egyik 
oldalára nyelet, másik oldalára zsákot erősítettek. 
Így alakult ki a speciális halfogó eszköz: a zsákos 
tapogató, mely elég hamar az összes velencei-tavi 
településen elterjedt és közkedvelt szerszám lett.

Solymos Ede: A Velencei-tó halászata című 
könyvében arról ír, hogy egyetemi hallgatóként 
1948-tól 1950-ig gyűjtőmunkát végzett a velen-
cei-tavi halászok körében, nagy figyelmet fordítva 
a halászok életmódjára, mindennapjaira és szer-
számaik használatára. Herman Ottó a következő 
fajtákat írja le a Velencei-tóban megtalálható ha-
lak közül: csapósügér, vágó durbics, tőponty, szé-
les kárász, nyálkás compó, dévérkeszeg, szélhajtó 
küsz, ragadozó őn, riros szemű kele, veresszárnyú 
koncér, réti csík, vágó csík, közcsuka. A pontynak 
három változata van: tőponty, a tükörponty, (hi-
vatalos nevén tógazdasági ponty) és a vadponty 
(nyurgaponty).

A gyűjtésből megtudhatjuk, hogy 1926–27 kö-
rül elkezdték tenyészteni a harcsát, de mivel idő-
közben a faj veszélyeztette a többi halállományt, 
1949-ben nagy részüket kifogták.

A halászok, mivel ettől függött a munkájuk 
sikeressége, jól ismerték a halak természetét, és 
megfigyeléseket végeztek, melyekhez igazodni 
tudtak. Gondolok itt az ívás időszakára. „A va-
racskos béka jelzi a pontyívást, mert mikor ívik, 
akkor kell a pontynak is. A ponty inkább a nád-
ban, de van úgy, hogy a partra is kiszalad. A csuka 
inkább a nádszélén a hinarasban, gyöpös szélén. 
A kárász bent fördik.”

A csuka február végén ívik, Mátyás-nap körül, 
innen adódik a neve: Mátyás csuka. Ezután követ-
kezik a sügér, süllő, harcsa és a ponty, melynek az 
ívása az időjárástól függően április 1-től július 15-
ig tart. A „régiek” úgy tartották, csendes nyári eső 
után a hal aktívabb, a szél pedig megzavarja, ezért 
ezután hálóval jobban lehet fogni. 

Most pedig lássuk, milyen eszközökre volt 

szüksége a halásznak a munkájához. Természe-
tesen az egyik legfontosabb és elengedhetetlen 
eszköz a csónak volt, vagy ahogy akkor mond-
ták: a hajó,  melyet  általában egy asztalos, vagy 
egy ügyesebb halász készített. A második leg-
fontosabb eszköz a háló, melyhez gyári fonalat 
Pestről vagy Székesfehérvárról szereztek be. Ezt 
az időszakot megelőzően volt idő ,amikor a ha-
lászoknak az asszonyok fonták meg a hálót, az 
általuk – sok halásznak volt földje – megtermelt 
kenderből. A hálókötés eszközei a tű és a béce 
voltak. A tűt a halászok saját bicskájukkal maguk 
faragták ki szárított bodzafából, fűzből, akácból, 
szilva- vagy gyertyánfából. A tűbe általában tinta-
ceruzával vagy megtüzesített dróttal belevésték az 
elkészítés évét, valamint a saját nevüket is, hiszen 
előfordult, hogy kölcsönadták ezeket az eszközö-
ket más halászoknak. A halászembernél mindig 
megtalálható volt egy fonallal megszedett tű is a 
csizmája szárában, vagy a kalapja mellé tűzve arra 
az eshetőségre, ha a háló kiszakadna.

Velencén a Fő u. 154. számú házban 1994. 
június 11-én nyílt meg a Halászház, itt került ki-
alakításra a székesfehérvári Szent István Király 
Múzeum néprajzi osztálya és a Gárdony–Velen-
cei-tavi Horgászegyesület közreműködésével A 
Velencei-tó halászata című állandó kiállítás.

Ha ezt a kiállítást ma már nem is tudjuk meg-
nézni, a Velencei-tóban van még hal, amit ki lehet 
fogni, és az ebből elkészített finom halászlé elfo-
gyasztása mellett előkerülhetnek a régi „pecás” 
történetek is.

Forrás: Velencei Helytörténeti Egyesület, Lu-
kács László: A Velencei-tó néprajza (1994),

Solymos Ede: A Velencei-tó halászata (1996), 
Wikipédia Oláh Adrienn
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A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA:

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

Babák Rózsakertje
Tavaly ősszel két alkalommal is el kellett halasztani az egész napos 
esőzés okán a város emblematikus rendezvényét. Ez a nap a legkiseb-
beké, azoké a velencei kisgyermekeké, akik az elmúlt egy esztendőben 
születtek. Ők – idén több, mint százan – és szüleik ültettek el április 
16-án egy-egy rózsatövet a Babák Rózsaparkjában, ezúttal remek idő-
ben, sok érdeklődő figyelmétől kísérve. 

Most is sor került a hagyományos Rózsa-díj átadására, melyet So-
mogyi Tiborné és Sinka Józsefné vehetett át Koszti András polgár-
mestertől a „Virágos Velencéért” környezetszépítő versenyben végzett 
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként. Gratulálunk! 

A programokat a helyi óvodások, valamint általános iskolások mű-
sora, interaktív gyerekelőadás, különböző játékok, és kézműves kira-
kodóvásár is színesítette. 

Jude Morgan: A bánat íze

Nemcsak az angol, 
de a nemzetközi 
irodalom történe-
tében is egyedülál-
lónak számítanak 
a Brontë nővérek, 
Charlotte, Emily és 
Anne: egy család 
azonos nemzedé-
kéből termett egy-

szerre három kiemelkedő színvonalú, mára 
igazi klasszikussá nemesült regényíró.

Az ő – kétségkívül különleges – élettörté-
netüket formálta regénnyé Jude Morgan. A 
kötet a családi krónika egyik sötét fejezeté-
vel indul: meghal az Írországból nemrégiben 
áttelepült tiszteletes, Patrick Brontë felesége, 
hat kisgyermek (köztük a leendő írónők) 
édesanyja. Innen követhetjük nyomon a nő-
vérek sorsát, érintve minden egyes fontos 
mérföldkövet. A könnyen olvasható mű egy-
aránt ajánlható azoknak, akik érdeklődnek 
a Brontë nővérek élete és munkássága iránt, 
és azoknak is, akik egy kellemes, színvonalas 
lektűrre vágynak.

Márai Sándor: Erdélyi emlék

Márai először 
1940-ben utazik 
Erdélybe, rögtön 
a második bécsi 
döntést követő na-
pokban. Élete so-
rán kevés esemény 
hozza ki belőle 
olyan szemmel lát-

hatóan az érzelmeket, mint Erdély visszatéré-
se. Mindez nem pusztán a felemás igazságté-
telnek köszönhető, hanem a felfedezés feletti 
örömnek is.

Különösen igaz ez „székely” körútjaira, 
amikor csak hírből, könyvből ismert tájakat 
látogat végig, és vonzó szellemiséggel, élő és 
elhunyt alkotók életművével találkozik.

VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.

Tel.: 22/ 472-453
e-mail: velence.bibl@gmail.com

honlap : www.velence-bibl.eoldal.hu

Nick Vujicic: Szerelem korlátok nélkül

Annak ellenére, hogy 
Nick Vujicic karok és 
lábak nélkül szüle-
tett, nagyon is boldog 
életet él. Igaz, ez nem 
volt mindig így, de ta-
lálkozott Kanaéval, és 
minden megváltozott.

Ebben a könyv-
ben mesélnek meg-

ismerkedésük kalandos történetéről, valamint 
arról, hogyan szerettek egymásba. A Szerelem 
korlátok nélkül sok pár számára hathat ösztön-
zőleg, hiszen betekintést nyújt a pár minden-
napjaiba: jegyességük időszakába, házasságuk 
első éveibe és szülővé válásuk folyamatába. 
A könyv mindenekelőtt annak bizonyítéka, 
hogy ha egy kapcsolat középpontjában a hit áll, 
akkor minden akadály legyőzhető.

Pedagógiai szakszolgálat 
Intézményünk, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi 

Tagintézménye Gárdonyban, a Kossuth utca 19. szám alatt található.
Ellátási körzetünkbe a Gárdonyi járás települései tartoznak.
Az intézményben dolgozó felkészült szakemberek – pszichológus, 

logopédus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus, konduktor – biztosít-
ják a következő feladatok ellátását: – gyógypedagógiai tanácsadás, 
korai fejlesztés, oktatás és gondozás – fejlesztő nevelés – szakértői 
bizottsági tevékenység – nevelési tanácsadás – logopédiai ellátás – 

konduktív pedagógiai ellátás – gyógytestnevelés – iskolapszichológiai, 
óvodapszichológiai ellátás koordinálása – kiemelten tehetséges gyer-
mekek, tanulók gondozásának koordinálása.

Várjuk az érdeklődő szülőket, pedagógusokat és gyermekeket/fia-
talokat 0–23 éves kor között.

Intézményünkben fejlesztő eszközök is kölcsönözhetők térítés-
mentesen. Az eszközök elérhetőek szülőknek, gyermekeknek, peda-
gógusoknak egyaránt.

Elérhetőségeink: 2484 Gárdony, Kossuth Lajos u. 19.
Telefon: 22/589-572
Változatos terápiáinkról a következő számban adunk hírt.
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szépkorúak
Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub

Városunk március 15-i megemlékezését a kellemetlen esős 
idő sem tudta elrontani. A két helyszínen megtartott ünnepi 
eseményen a Zöldliget Általános Iskola tanulóinak (5–7. osz-
tályok) tartalmas, színvonalas műsora és Pápai Szabó György 
református lelkész, képviselő úr ünnepi beszéde méltó emléket 
állított az 1848-as forradalom és szabadságharc eszméjének, 
hőseinek. A Hősök Parkjában koszorúnkat Kvak Jánosné és 
Hoppál Tiborné helyezte el. 

A 2016. év Velencéért Emlékérem díjazottja Czuppon Ist-
ván, a Zöldliget Általános Iskola igazgatója, akinek ezúton is 
szeretettel gratulálunk, és továbbra is eredményes, jó munkát 
kívánunk.

A március 15-i emlékezést klubunkban Petőfi irodalmi 
délutánnal fejeztük be, tagjaink közreműködésével. Kevésbé 
ismert életrajzi adatokat ismertünk meg Őrsiné Rozál összeál-
lításában, és szép Petőfi-verseket hallhattunk Duráné Emőke, 
Egresfalviné Ani és Dudás András előadásában. 

Vártuk már nagyon a jó időt, amit tavaszköszöntő zenés dél-
utánnal is megsürgettünk. A délutánt a finom süti, szendvics 
mellett még vidám, jelmezes „bevonulással” is hangulatosabbá 
tettük. 

A kellemes tavaszi idő végül is csak ránk köszöntött, így 
mindenki kedvére kertészkedhetett, amiben még Dura Elemér 
kertészeti tanácsai is segítettek, aki többéves tapasztalatát osz-
totta meg velünk, hiszen tanulni sohasem késő. 

Klubnapunk kedves eseménye volt Horváth Gyula bácsi 91. 
születésnapi köszöntése, akit nemcsak e jeles napon, de mindig 
nagy tisztelettel, szeretettel veszünk körül. 

Sok-sok szeretettel gratuláltunk Tóth Lászlóné Natinak, aki 
április 3-án ünnepelte a 80. születésnapját. Drága Natika! Isten él-
tesen, és kívánunk még sok szép boldog esztendőt, jó egészséget!

Meglátogattuk lányánál Domján Józsefné Marikát, aki be-
tegsége miatt nem tud részt venni klubnapjainkon, de telefo-
non és szomszédja, Katonáné Marika által tájékozódhatunk 
hogyléte felől. 

A húsvéti locsolónapon a férfiak vidám, humoros locsoló-
versekkel, jóféle „szagos vízzel” örvendeztették meg a hölgye-
ket, akiktől cserébe sok-sok csokit, piros tojást kaptak. Finom 
sonkás szendviccsel és egy-egy pohár borral is megkínáltuk a 
locsolókat. 

Április 10-én a bérletes előadás-sorozat keretében a Gőz-
ben című előadást néztük meg a budapesti Karinthy Szín-
házban. 

37 fővel jelentkeztünk a pannonhalmi kirándulásra, és bene-
veztünk a május 1-jei főzőversenyre is. 

Bízva a jó időben kívánok minden kedves nyugdíjas-társam-
nak kellemes kirándulást és minden kedves klvasónak vidám 
majálist.

A hónap elején fájdalmas veszteség érte klubunkat. Április 
7-én elhunyt egyik kedves alapítótagunk, Kovácsné Teca néni, 
aki sok évig a népdal-kör tagja is volt. Teca néni január 10-
én ünnepelte 90. életévét szeretett családja körében. Osztozva 
a család mély gyászában emlékét kegyelettel, szeretettel meg-
őrizzük. 

Lukács Sándorné
klubvezető

Tánc a klubban  Felkészülés a locsolkodásra

Jelmezben



II. számú Nyugdíjas Klub

Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub

A tavasz első hónapjában eseményekben gazdag klubéletet éltünk.
Március 11-én ünnepeltük a nemzetközi nőnapot. Férfi tag-

jaink megható köszöntő szavaik mellett virággal ajándékoztak 
meg bennünket. Nő tagjaink finom, igaz egyszerű, de ízletes 
étellel vendégelték meg őket. Paprikás krumplit főztünk virs-
livel gazdagítva, savanyúsággal. Utána pedig sok-sok féle süte-
mény tálalásával emeltük az ünneplés színvonalát.

 „Haza és szabadság, ez a két szó, melyet 
Először tanuljon dajkától a gyermek, 
És ha a csatában a halál eléri, 
Utószor e két szót mondja ki a férfi!"

(Petőfi: A magyar nép)
Március 15-én klubtagjaink is részt vettek a városi ünnepsé-

gen. A forradalom 168. évfordulóján a zord időjárás ellenére is 
elhelyeztük az emlékezés virágait. Klubunkból Kantár Ferenc-
né és Czirbik Jánosné rótták le tiszteletüket a Hősök Parkjában 
a koszorúzáson.

Március 18-i klubfoglalkozásunkon vendégünk volt a polgár-
mester úr. Tájékoztatójában két jó hírrel is szolgált. Megemelik az 
idei évi támogatási összeget, ráadásul a tavaly ősszel tett ígéreté-
hez híven polgármester úr meghívta a velencei nyugdíjasokat az 
április 27-i kirándulásra a Pannonhalmi Főapátságba. Örömmel 
fogadtuk mindkét hírt, és köszönjük, hogy sok-sok elfoglaltsága 
mellett mindig gondol a nyugdíjasokra.

A Biblia szerint Jézus – keresztre feszítése után – a harmadik 
napon feltámadt. Kereszthalálával megváltotta minden ember 
bűnét, feltámadása pedig a halál felett aratott győzelmét jelké-
pezi. Valláson kívül a tavaszvárás, megújulás ünnepe, amely 
márciusra vagy áprilisra esik (a hold állásától függően). A hús-
vét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termé-
kenységi ünneppel is, aminek elemei a feltámadás és újjászü-
letés. 325-ben a niceai zsinat a keresztény húsvétot a tavaszi 
napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnapra tette. 

Mivel idén a telihold március 22-én volt, így húsvét vasár-
napja március 27-re esett. Klubunk április 1-én tartotta húsvéti 
ünnepségét. A hagyományainknak megfelelően férfi klubtársa-

Kihasználva a kellemes kora nyárias időt, a Margit-szigetre 
kirándultunk. Hosszú sétánk során útba ejtettük a mini Ál-
latkertet, a műemlék víztornyot, a kolostor romjait, ahol Ár-
pád-házi Szent Margit apácaként töltötte rövid életét. Margit 
IV. Béla lánya Dalmáciában látta meg a napvilágot, akit születé-
se előtt Istennek ajánlottak fel szülei a tatár veszedelemtől való 
szerencsés megmenekülésük esetén. Fogadalmukat megtartot-
ták, és Margit komolyan vette hivatását. A zárdában a legne-
hezebb munkákat is szívesen végezte. Az önsanyargató, nehéz 
évek egészségét hamar kikezdték, mindössze 27 évet élt. Még 
életében csodák fűződtek nevéhez, ennek ellenére csak 1943. 
november 19-én avatta szentté XII. Pius pápa. Megható, hogy 
eredeti sírhelyét gondosan ápolják, és friss virágokkal díszítik.

Családias hangulatban ünnepeltük az idei húsvétot is. Finom 
sonkás szendvicseket készítettünk, a fiúk lelkesen locsolkodtak 
és gyűjtötték a sok-sok piros tojást.

Benkő Rózsikának mielőbbi gyógyulást kívánunk, reméljük, 
hamarosan visszatér közénk.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk! 
Herczeg Ferencné Klubvezető

ink húsvéti verselés mellett meglocsoltak bennünket, aminek 
jutalma, természetesen piros tojás volt. Ünnepi asztalunkon a 
tavasz első virágai mellett főtt sonkát és tojást tálaltunk. Utána 
pedig finom süteményekből válogathattunk. A vidám ünnep-
lést fotózással örökítettük meg.

Jó egészséget és szép tavaszi napokat kívánunk mindenki-
nek! Pardi Erzsébet



Civilház – órarend Velence, Fő u. 64. Varjas Ilona 30/572-6954
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

Tai chi  
17.00–18.30

Gymstick  
19.15–20.15

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00 órától

Torna – Gyógytorna 
18.00–19.00

II. sz. Nyugdíjas Klub 
16.00 órától

Gymstick 19.15–20.15 Gymstick 19.15–20.15

Közösségi ház – órarend Velence, Iskola u. 4. Tóthné Pongrácz Beáta 30/537 4865
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

4. Terem
Mamin babihordozós  

latin fitness 
9.30–10.30

Aprócska Néptánc  
1–3 éves gyerekeknek  

10.00–11.00

Mamin babahordozós latin 
fitness 

09.30–10.30

Mozgásfejlesztő torna  
5-6 éves gyerekeknek  

16.15–17.15

Aprócska Népi játék  
és néptánc 

ovisoknak 3-6 éveseknek 
16.15–18.00

Mozgásfejlesztő torna  
gyerekeknek  
16.15–17.15

Ritmikus gimnasztika
16.15–17.45

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00

Ritmikus gimnasztika
17.45–19.15

5. Terem
Női torna 19.15–20.15

Klubszoba
Velencei-tavi Rózsa  

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

FELHÍVÁS
Biztonság az Önök érdekében!

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos 24 órás készenléti rend-
szerben működik. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel felté-
telei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél 
történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.

Kinek ajánlott igénybe venni?
• megromlott egészségi állapot  • szociális helyzet, rászorultság
• időskor • egyedül élők • fogyatékos személyek.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szo-
ciálisan 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 

fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indo-
kolja 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: 

53 Ft/nap, ~1600 Ft/hó
Érdeklődni: Humán Család és Gyermekjóléti Szolgálat
Palánki Katalin, szakmai egységvezető
06-30-915-1895

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek:

2016. március 18-án: Boros Lajos – Veller Olga

2016. március 19-én: Csidei József – Varga Szilvia

2016. március 23-án: Gorodi Attila László – Kő Hedvig

2016. április 8-án: Deák Dániel – Hermány Zsófia

Gratulálunk!
Egri Andorné, Balogh Erika, Máthay Erzsébet anyakönyvvezetők

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a településen jelentős mértékű ki nem 
egyenlített tartozás halmozódott fel a DRV Zrt. felé a vízszolgáltatást 
igénybe vevők részéről. Amennyiben a felszólítás ellenére sem rende-
zik a felhasználók a tartozásukat, abban az esetben a szolgáltató korlá-
tozni fogja vízszolgáltatását a nem fizetők esetében. Ha a felhasználók 
díjfizetési kötelezettségüknek a korlátozás ellenére sem tesznek ele-
get, akkor a DRV Zrt. jogosult a tartozás behajtásához közreműködőt 
igénybe venni, illetve a követelését harmadik személyre átruházni. A 
tartozás eredménytelen behajtása esetén követelését a szolgáltató jogi 
útra terelheti.

A DRV Zrt. az érintett felhasználók esetében a vízszolgáltatás kor-
látozását megkezdte, és ezt a gyakorlatot a továbbiakban is folytatja a 
tartozások rendezése érdekében.

Az önkormányzat ezúton kéri a tisztelt 
felhasználókat, hogy a fent említett hátrányos 

következmények elkerülése érdekében haladéktalanul 
rendezzék tartozásaikat a szolgáltató felé!

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK, KÍNÁLUNK
A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉN!

INGYENES KISZÁLLÁS éS éRTéKBEcSLéS INGATLAN LEADÁSAKOR!
Közvetítői díj: 2,8 %

Tó-VariÁsz 
INGATLANKÖZVETÍTő ÉS ÉRTÉKBECSLő IRODA

MÁR 12 ÉVE!
Gárdony, Vörösmarty u. 1/A (SPAR-ral szemben)

www.tovariasz.ingatlan.com www.to-variasz.fw.hu

06 30 490 57 59



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
adóigazgatási ügyintéző 
(építményadó, adókönyvelés, adó-  
és értékbizonyítvány)
Szendreiné Zakály Márta  589-409 
adóigazgatási ügyintéző
(iparűzési adó, talajterhelési díj,  
telekadó, adóigazolás, 
tartózkodás utáni idegenforgalmi  
adó, gépjárműadó)
Józan Edina  589-428 
adóigazgatási ügyintéző
(adóbehajtás, végrehajtás, adók módjára 
behajtandó köztartozások)

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 nyitvatartása: 
hétfő     8.00–12.00
kedd   8.00–12.00
szerda     8.00–12.00
   13.00–15.00
péntek     8.00–12.00
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

Humán Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat közérdekű információi

A föld alatti Velence
Szép számú érdeklődőt vonzott dr. Fülöp Gyula régész előadása, a 
Velencén talált régészeti leletekről.
A bőség zavarával küzd a város, számtalan értékes leletet lehet a 
múzeumi raktárakban és folyosókon találni. A leghíresebb Aveta 
sírköve, amely a Szent István Király Múzeum földszinti folyosóján 
látható. Nagyon jó állapota miatt számtalan híres múzeum kérte 
kölcsön, a fél világot bejárta. A kocsis temetkezési sírkő 3,3 méter 
magas, igazi ritkaság.
Ezúton is köszönjük dr. Fülöp Gyulának az előadást!
Az érdeklődők május 1-jén ízelítőt láthatnak a Velencén talált régé-
szeti leletek fotóiból.

Galambos Györgyné Velencei Helytörténeti Egyesület 

2481 Velence, Zárt u. 2.
T: 22/ 470-288, F: 22/ 589-157
E-mail: human01@freemail.hu
Török Ágnes Intézményvezető,
Dócziné Horváth Erika
Gyermekjóléti egységvezető
Palánki Katalin
M: 06-30-915-1895, T.: 06-22-589-157
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
egységvezető
Lukács Ildikó T.: 06-22-589-157  
Családsegítés családgondozója
Szociális étkezés
Csincsi Éva Családsegítő
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., Sz., Cs.: 8.00–16.00
K:            nincs ügyfélfogadás
P:             8.00–13.00
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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!
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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.

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  

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.



 Műanyag  ajtó,  ablak 
                          Bejárati ajtók, ablakok,ablakba építhető                                                       
                               szellőzők,redőnyök,párkányok                               
                        szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,           
                        napellenzők  gyártása és forgalmazása!  
 
                  Szabvány méretű ablakok ingyenes szállítással 1hét                                                                                                                                                                                                                          
                                Redőnyök javítása rövid határidővel 
 

  Szakszerű beépítés és igény szerinti visszajavítás.                               
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás!   

  

  Telefon: 06 30 317 03 90,  06 30 456 25 16 
                                            

 

SZABÓ ZoLTÁN
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201
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Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

besemisi@freemail.hu

Családi vállalkozásunk a 
megoldás kulcsa!

Tervezés, kivitelezés, építőanyag 
egy helyen!

Pontos, precíz, korrekt 
kivitelezés!

Építőanyag kedvez   áron!
Referenciáink biztosan 

meggyőzik!
Hívjon bizalommal!

Építkezik? Felújít?

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

TOLLTISZTÍTÁS
új pehelypaplanok

Szállodai textília,

törölköző, köntös, ágynemű, 

tefl onos terítő

Budapest, XI. Fehérvári út 114/b

www.juditpaplan.hu

06 30/940-8359, 

06 30/971-7195

Paplan-párna 
készítés

átdolgozás hagyományos módon

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

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

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

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

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

Boczán Géza  intézményegység-vezető

Szakiskolások sikere

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

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

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

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

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

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

vegyes magkeverék kapható.

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

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

Tel.:  06 70/ 933-0446

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

ő

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

Gárdonyi Járási Hivatala
Települési ügysegéd 

ügyfélfogadása:
Szerdai napon 10-11.30-ig

Ápolási díj
Közösségi ellátás

Egyészségügyi szolgáltatásra  
való jogosultság 

Időskorúak járadéka

06/22 795 306
hivatal@gardony.fejer.gov.hu
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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

Hirdessen a 
Velencei Híradóban! 

További információk  
kérhetők a  

hirado@velence.hu 
e-mail címen



Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

besemisi@freemail.hu

GEoFénY kft.
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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?ÜNNEP és HÁZIAS ÍZEK

VÁSÁRA

P Á Z M Á N D I
2016. MÁJUS 07-08.

BÁLINT BORÁRIUM ÉS KÖRNYÉKE AHOL, 
MEGNYÍLIK A NAGYI KAMRÁJA....

AZ ELSŐ 100 VENDÉGET PITYPANG ÉS ORGONA
SZÖRPPEL VÁRJUK,

KÉZMŰVES CSOKOLÁDÉKAT,
VELENCEI-TAVI BOROKKAL KÓSTOLUNK,

MAGADDAL VIHETSZ ÁLTALUNK ÖSSZEÁLLÍTOTT
PIKNIK KOSARAT  A KIRÁNDULÁSODRA,

KÓSTOLHATSZ ÉS VÁSÁROLHATSZ MINŐSÉGI,
KÉZMŰVES BORT, CIDERT, SÖRT, CSOKOLÁDÉT,

SAJTOT, SZÖRPÖT, MÉZET...
ILLATOZHATSZ  ÉS NATÚR, KÉZMŰVES 

SZAPPANOKAT ÉS KRÉMEKET VEHETSZ. 
LESZ,  

ÍZES-ÍNYES-ZENE-BONA A GÁRDONYI MÓLÓ
MŰHELY NÖVENDÉKEI KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL,

BACCHUS BOROLIMPIA, TULIPIROS
HAGYOMÁNYŐRZŐ JÁTSZÓHÁZ,

DIAFILM-VETÍTÉS A HIMALÁJAI SÓSZOBÁBAN.

 

WWW.BALINTBORARIUM.HU
PÁZMÁND, SZERELEMVÖLGYI ÚT, 1026 HRSZ.
BÁLINT BORÁRIUM

BORVACSORA A DÉZSMA PINCÉBEN 
A LEGJOBB KÉZMŰVES SOMLÓI BOROKKAL ÉS

KEMENCÉS ÉTELEKKEL
AZ ESTET HORVÁTH MÁRK ÉS BARTA ZSOLT

GITÁRJÁTÉKA FŰSZEREZI
ASZTALFOGLALÁS SZÜKSÉGES AZ INFO@BALINTBORARIUM.HU

E-MAIL CÍMEN VAGY A +36 20 274 20 66 TELEFONSZÁMON.
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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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Női-Férfi Kozmetika 
Ajándék utalvány kapható

Bejelentkezés: 

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

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

Egész évben szép környezet
Kertépítés · Kertrendezés

Automata öntözőrendszerek telepítése · Füvesítés
Gyepszellőztetés · Kaszálás · Fűnyírás · Metszés

Rotálás ·Favágás ·Kerítésépítés

Gyepszőnyegezés
06-30-2638-147
06-30-9013-092

Egra
2003 Bt.
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