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Velencei események – röviden
Március 26. I. Húsvéti Fesztivál

  (Remek programok kicsiknek és 

nagyoknak koncerttel, gyermekszínházzal, 

tojáskereséssel)

 10:30-tól 22:00 óráig 

 Velence Korzó

Március 26. Alma együttes koncertje 

 17 óra

 Velence Korzó

Április 1. A föld alatti Velence

  Régészeti emlékek a kezdetektől a török kor 

végéig

 dr. Fülöp Gyula régész előadása

 17 óra

 Wenckheim kastély (Tópart u. 52.)

Április 1-jéig Bence-hegyi napló

  Szegedi Csaba kolorista kiállítása

 Hétköznapokon: 10–16 óráig

 Wenckheim kastély (Tópart u. 52.)

Április 2-ig A világ csúcsain

  Radics Tamás hegymászó, fotós kiállítása

 8:00-tól 22:00 óráig 

 Velence Korzó I. emeleti kerengője

Április 3. Ahol a föld az éggel összeér
 Drone Racing Hungary
 A Magyar Multirotoros Drón Bajnokság  
 I. futama
 9:00-tól 18:00 óráig 
 Velence Korzó

Április 16.  Babák Rózsakertje
  (Az elmúlt egy évben született velencei 

kisgyermekek köszöntése rózsaültetéssel, 
egyéb programokkal)

 10:00-től 20:00 óráig
 Babák Rózsaparkja 
 (Velence, Kis utca)

Május 1.  Velencei Majális
  Színvonalas programok egész napos 

kirakodóvásárral
 10:00-tól 18:00 óráig
 Sportpálya (Tópart u. 52.)

Május 1.  Mutasd az arcodat!
  I. Velencei-tó Arca Gyermekszépségverseny  
 13:00-tól 15:00 óráig
 Sportpálya (Tópart u. 52.)

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. március

Dr. Sirák András 
 2016 április 7 (csütörtök) 15.00–16.00
Dr. Sirák Andrásné 
 2016 április 7 (csütörtök) 15.00–16.00
Fésűs Attila 
 2016 április 5 (kedd) 8.00–10.00
Juhász Gyula 
 2016 április 4 (hétfő) 8.00–10.00
Martinovszky József  
 2016 április 4 (hétfő) 10.00–12.00
Pápai Szabó György  
 2016 április 11 (hétfő) 14.00–15.00
Szabó Attila 
 2016 április 8 (péntek) 8.00–10.00
Uj Roland 
 2016 április 4 (hétfő) 10.00–12.00

Helye:  Polgármesteri Hivatal, Velence, 

Tópart u. 26.

Kedves Velenceiek!

A kezdetek óta azon dolgozom, hogy 
eltűnjön a megosztottság Velencéről. 
Hiszem, hogy az jelenlegi testület által 

kidolgozott és elfogadott fejlesztési koncepció 
új és más lehetőségeket teremt a fejlődéshez, ja-
vítja az itt lakók közérzetét, szebbé és biztonsá-
gosabbá téve városunkat. Ezen a szívetmelen-
gető nemzeti ünnepen nem csak a dicső múlt-
ra emlékezhetünk, hanem erőt meríthetünk 
abból a nemzeti összefogásból, amely miatt 
március 15-ie minden magyar ember számára 
egyet jelent a szabadsággal. Velence nagy lehe-
tőségek előtt áll, a városképet megújító part-
fal-rekonstrukció és a sportoláshoz szükséges 
infrastruktúra fejlesztésére irányuló beruházá-
sok történelmi jelentőségűek a városra nézve. 
Szeretném, ha ezek az eredmények ugyanúgy 
összehoznák Velence lakosait, ahogy a kokárda 
egyesíti az egész magyarságot!

A március 15-ei ünnep előtti napok csodálatos időjárása, sajnálatos 
módon az ünnep napjára romlott el, így a megemlékezést a Hősök 
Parkja helyett a Zöldliget Általános Iskolában tartottuk meg. Ezek 
után meglepő és felemelő érzés volt, ahogy az ünneplők a zord idő 
ellenére megtöltötték az iskola auláját.

Pápai Szabó György képviselőtársam ün-
nephez méltó és számos gondolatot útravalóul 
ránk hagyó beszédet mondott. A helyszínt és 
az ünnepség színvonalas programját adó Zöld-
liget Általános Iskola iskola igazgatója, Czup-
pon István kapta az idén – a képviselő-testület 
döntése alapján – a Velencéért Emlékérmet. 
Mindketten Velence közéletének kiemelkedő 
alakjai, akik sokat tesznek a közösségért.

Dr. Sirák András alpolgármesterünk házi-
orvosunk és február 26-án vehette át a Csalá-
dorvos Kutatók Országos Szervezetének Élet-
mű-díját. Ez a díj jól érzékelteti, hogy a főorvos 
úr szaktudása és hivatásához való hozzáállása 
országosan kiemelkedő színvonalú. Ezúton is 
gratulálok az elismeréshez, és köszönöm, hogy 
alpolgármesterként segíti a munkámat!

Találkozunk a mindennapokban!
Koszti András polgármester

A Zöldliget Általános Iskola diákjai színvonalas műsorral örvendeztették meg a jelenlévőket  Fotó: Stehlik Norbert
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Ezúttal dr. Szabó Irén doktornőt 
mutatjuk be

GYÓGYÍTÓINK
Rovatunkban hónapról hónapra bemutatjuk azokat az elhivatott 
szakembereket, akik sokat tesznek egészségünk megőrzése, 
betegségeink gyógyítása érdelében. 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): Szerkesztőtársaim nevében is 
tisztelettel köszöntöm dr. Szabó Irén doktornőt, köszönöm, hogy rendelke-
zésünkre, olvasóink rendelkezésére áll egy rövid beszélgetés erejéig.

Dr. Szabó Irén: Köszönöm a lehetőséget, örömmel állok rendelkezé-
sükre. A Híradó állandó olvasója vagyok, nagyon színvonalasnak tartom 
a lapot.

VH.: A magyar ember, ha szívébe zár valakit, azt mindig a keresztnevén 
emlegeti. Soha nem hallottam velencei ember szájából, hogy a Szabó dok-
tornő ezt mondta, azt írt fel, azt viszont gyakran hallani, hogy az Irénke dok-
tornőnél voltam, ezt mondta, vagy azt mondta, hogy … Ezek után fölösleges 
azt kérdeznem, hogy milyen a betegeivel a viszonya?

Dr. Szabó Irén: Az, hogy családorvos vagyok, nekem azt is jelenti, hogy 
a betegeim egyúttal az én nagy családom. Érzem, hogy betegeim is ennek 
tudatában vannak, valóban családias és közvetlen a viszonyunk.

 VH.: Fel kell tennem a legbanálisabb, de interjúkban az elkerülhetetlen 
kérdést, illetve kérést: kérem, szóljon magáról, családjáról, pályafutásáról!

Dr. Szabó Irén: Erdélyben, Marosvásárhelyen születtem 1956-ban. Szü-
leim marosvásárhelyiek, polgári foglalkozásúak. Gyerekkoromat, majd is-
kolás és egyetemi éveimet is Marosvásárhelyen töltöttem. Kisgyermekként 
kaptam egy játék orvosi táskát, ettől kezdve én már orvos akartam lenni. 
Már gimnáziumban is emelt szinten tanultunk latint, anatómiát, biológi-
át, kémiát.  Ez utóbbit fokozottan emelt szinten tanultuk, mivel az osztály 
egy szuperreál kémiaosztály volt. Az egyetem elvégzése után három évig 
a Marosvásárhelyi Egyetemi Klinikán rezidensként (orvos gyakornokként) 
dolgoztam, majd ezt követően háziorvosként Zilah megyében praktizáltam.

VH.: Kérem, hogy szóljon a családjáról, mivel gondolom, hogy időren-
dileg ennek most van itt a helye, ideje!

Dr. Szabó Irén: Férjemmel, dr. Miniska Istvánnal egyetemi éveink alatt 
ismerkedtünk meg, 1982-ben kötöttünk házasságot. Két gyermekünk van, a 
’83-ban született fiunk, Zsolt Hunor, ’85-ben pedig Emese lányunk született 
meg. Büszkén kell kijelentenem, hogy három gyönyörű unokánk van, ők: 
Márton, Emma Zsófia és Luca Réka. Éreztük, hogy magyarságunk, főleg a 
gyermekeink magyarsága úgy teljesedhet ki igazán, ha az anyaországban 
nevelhetjük fel őket. Így 1988-ban áttelepültünk.

VH.: Családorvosként a gyógyításban melyek a fő szempontjai?
Dr. Szabó Irén: Az én orvoslásom központjában mindenkor a beteg áll! 

Én nem a betegséget, hanem a beteget igyekszem gyógyítani, meggyógyíta-
ni. Mindenkor szem előtt tartom a fizikai, lelki és szellemi harmónia bizton-
ságát. Célom, hogy a beteg ebben a hármasban megtalálja az egyensúlyát, 
amelytől „jól érzi”, gyógyultnak érzi magát. Persze a munkámat – mivel a 

családorvoslás csapatmunka – az is segíti, hogy két kiváló asszisztenssel 
dolgozhatom együtt Spindlerné Arany Boglárkával és Posvainé Kiss Haj-
nalkával.

VH.: Az emancipáció egyik „zászlóshajója” az orvosok és orvosnők ará-
nya. 200 évvel ezelőtt szinte kuriózum volt egy-egy – úgymond – doktorkis-
asszony. Nem találtam pontos hazai adatot az orvosnők és orvosok arányá-
ra, de az országos adatok hiányában, külföldi példák nyomán is valószínű, 
hogy akár 50% körül lehet a viszonyszám. Kérem, javítson ki, ha ez nem így 
van. Azt hiszem, hogy egyes szakterületeken, mint például az altatóorvo-
sok, röntgenológusok és főleg a gyermekgyógyászat területén vitathatatlan 
a „női fölény”. Doktornő hogyan látja ezt? Családorvosok esetében vajon 
milyen lehet az arány?

Dr. Szabó Irén: Úgy hiszem, a háziorvosok viszonylatában ugyanez a 
helyzet.

VH.: Tény, ezzel a laikus is tisztában van, hogy a női attitűdhöz, habi-
tushoz – nevezhessem magyarra egyszerűsítve – a női lélekhez közelebb 
áll a gondoskodás, az empátia, az áldozatvállalás, mint ahogy ez a férfiak-
nál általában megfigyelhető. A gyermekgondozás – talán nem túlzok – re-
flexszerű, ösztönös a hölgyeknél.  Az igen áldozatos ápolói szakma, szinte 
a kezdetektől női szakma. Kérdem doktornőt, a családorvoslásban mindez 
hogyan jelenik meg?

Dr. Szabó Irén: Való igaz, hogy a családorvos fizikai leterheltsége inkább 
férfit követel. Ennek dacára, mi nők is „férfiasan” helytállunk.

VH.: Televízióban egymást érik a különféle gyógyszerek, roborálósze-
rek reklámjai. Ugyanakkor, ugyanott előadások hangzanak el arról, hogy 
nálunk tragikusan magas a gyógyszerfogyasztás. Doktornőnek mi az állás-
pontja, véleménye ebben a témában?

Dr. Szabó Irén: Valóban dömping van a gyógyszerpiacon. A gyógyhatá-
sú készítményekből úgyszintén. Mindenkor igyekszem a beteggel pontosan 
tudatni, hogy a felírt gyógyszerek hogyan hatnak, miért fontos az előírt mó-
don, csak (!) az előírt módon és mennyiségben beszedni azokat.

VH.: Doktornő, ismételten köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, így 
olvasóink  közelebbről is megismerhették „Irénke doktornőt”.
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EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, GYÓGYSZERTÁRAK

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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Velencei Híradó: 2016. január elseje óta az 
Etyek, valamint Szent László- és Váli-völgy 
területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki 
biztosa. A miniszterelnöki utasítás szövege 
szerint “a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, 
Vértes Térsége Fejlesztési Tanáccsal együtt-
működve összehangolja a Térséget érintő 
projektek előkészítését és végrehajtását”. Mi-
ben érinti a kinevezése a Velencei-tó környé-
két?

Tessely Zoltán: Köszönöm, hogy fontosnak 
tartotta megemlíteni ezt a kinevezést. Annak 
ellenére, hogy nem közvetlenül érinti Velen-
cét és a Velencei-tavat, úgy gondolom, hogy 
a területfejlesztésért felelős miniszterelnöki 
biztosi feladatkör segíteni fogja azt a munkát, 
amit Koszti András polgármesterrel - aki ak-
kor 2012-ben lett a Fidesz helyi elnöke - kö-
zösen kezdtünk el Velencén. A Kormánynak 
fontos az egész térség, a pozíció létrehozása is 
ezt támasztja alá. Annyit előre megígérhetek, 
hogy a Velencei-tó környéki települések lako-
saival való kapcsolattartás az új feladatomnak 
köszönhetően csak javulhat. Ígérhetem, nem 
érintheti hátrányosan a kialakult jó munka-
kapcsolatot az új munkarendem.

Tessely Zoltán, a térség 
országgyűlési képviselője
2006-ban Bicskén önkormányzati képviselőnek, majd 2008 szeptemberében a 
város polgármesterévé választották. 2010 óta parlamenti képviselő.  
Biológia-földrajz szakos tanárként végzett az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán. 
2015. december 30-án Orbán Viktor miniszterelnöki biztossá nevezte ki.  
Az új megbízásról, Velencéről és a térség fejlődési lehetőségeiről kérdeztük  
a képviselőt urat.

Velencei Híradó: Milyen fejlesztések ko-
ordinálására szól a fejlesztési biztosi kineve-
zés?

Tessely Zoltán: Ezeket több területre lehet 
bontani. Az egyik a folyó menti szakaszokat 
érinti. A Szent László patak és a Váli-völgy 
árvízmentesítése, ami napjainkban is komoly 
problémát okoz. Jelenleg Bicskétől északra 
a Szent László patak kilépett a medréből, és 
árvíz van. Továbbá Bicskét a környező tavak-
ban lévő 3 millió köbméter víz is veszélyezte-
ti, egy esetleges gátszakadás súlyos következ-
ményekkel járna. Tehát ezeket az árvízvédel-
mi, töltéskiépítési munkákat el kell végezni. 
A Váli-víz mentén annyiban más a helyzet, 
hogy az árvízmentesítésére a KEHOP bizto-
sította a forrást. Az ottani települések között 
közúti kapcsolat is van, így az én feladatom 
ott inkább az egyes települések már meglévő 
elképzeléseinek az összehangolása. Ezek a 
települések eddig is a választókerületemhez 
tartoztak, hosszú ideje jól ismerjük egymást, 
ahogy a problémákat, és a lehetőségeket is.

A másik feladat a kerékpárút-hálózat fej-
lesztésével kapcsolatos. A Bicske-Tarján és 
a Bicske-Etyek kerékpárutak kiépítésével 

összekötnénk az EuroVelo kerékpárút-háló-
zatot, olyan módon, hogy Budapest elkerü-
lésével el lehessen jutni Almásfüzitőtől Er-
csiig. Ennek egyébként történelmi múltja is 
van, hiszen a vámok miatt Budapestet ezen 
az útvonalon kerülték el valamikor a keres-
kedők. A korábbi települések maradványai 
még megtalálhatóak. Vizsgáljuk, hogy van-e 
lehetőség ezek feltárására, mert ez nagyban 
növelheti a térség idegenforgalmi vonzerejét. 
És végül Etyek meglévő markáns turisztikai 
hírnevét szeretnénk még ismertebbé tenni. 
Itt korszerű, de mégis hangulatos infrastruk-
túrát kaphat az újhegyi Gasztrosétány. Elké-
szülhet egy, mind a négy borászati közpon-
tot összekötő látogatóközpont és a település 
hosszú távú fejlesztésének tervei is. 

A tervezett Budapest-Balaton kerékpárút 
része lesz a mostani Velencei-tavi hálózat, és 
reményeim szerint az előbb bemutatott ke-
rékpárút hálózati fejlesztések által Etyek is. 
Így Budapestről és Velencéről is elérhetővé 
tesszük Etyeket, “Budapest szőlőskertjét”. A 
kinevezésemhez kapcsolódó fejlesztéseket 
ugyanaz a térségi fejlesztési tanács szervezi, 
amely a Velencei-tavi kerékpárutak létre-
jöttében is vitathatatlan érdemeket szerzett. 
Ebben a fejlesztési tanácsban Dr. Molnár 
Krisztián elnök úrral és L. Simon László ál-
lamtitkár úrral közös a célunk, mégpedig az, 
hogy a Velencei-tóra látogató vendégek akár 
egy heti kikapcsolódásra elegendő színvona-
las programot találjanak a környéken. Ebbe a 
tervbe illeszkednek ezek a fejlesztések is. 

Velencei Híradó: Az előző fejlesztési idő-
szakban jelentős források álltak rendelkezés-
re a közlekedési infrastruktúrafejlesztésére. 
Ilyen források Velencére nem jutottak, pedig 
igény volna rájuk. Mi ennek az oka?

Tessely Zoltán: Saját tapasztalatból tu-
dom, hogy mekkora, hosszú évekre kiható 
kárt tudott okozni egy baloldali városvezetés. 
Ez érezhető most Velencén is. Az elszalasz-
tott lehetőségek nem ritkán tízéves távlatban 
is problémát okozhatnak. A 2007-2013-as 
fejlesztési ciklusban úthálózat fejlesztésére 
jóval jelentősebb EU-s pályázati források 
álltak rendelkezésre, ráadásul ma már csak 
olyan utakra lehet EU-s forrást fordítani, ami 
európai léptékkel is értelmezhető, országok 

Koszti Andrással a választási győzelem utáni pillanatokban Fotó: Nagy Máté
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közötti kapcsolatot teremt meg. Ez a szű-
kítő körülmény 2007-2013 között nem így 
állt fent. Ugyanakkor a város a Velencei-tó 
Kapuja projekttel mindent egy lapra tett fel. 
Már a pályázathoz szükséges önrészt is hitel-
ből fedezték, és a kivitelező által okozott kár 
után a városvezetés gyakorlatilag az “életéért 
küzdött”. Ha ezt a beruházást valamilyen for-
mában nem képesek befejezni, akkor a volt 
polgármester személyes és a saját politikai 
közösségén belüli megítélése mélypontra zu-
han, nem beszélve Velence hírnevéről. Ennek 
az oltárán mindent fel is áldoztak, aminek 
következtében nem maradt forrás más beru-
házások elkészítésére illetve azok önerejének 
biztosítására, hogy az ilyen pályázatok előké-
szítéséhez szükséges időről és szakértelemről 
ne is beszéljünk. 

A jelenhez visszatérve, úgy tudom, hogy 
Polgármester Úr egy gazdasági övezet léte-
sítésében gondolkodik, és az abból származó 
többlet iparűzési adóból képződő bevételt 
szeretné helyi infrastruktúra fejlesztésére 
fordítani. Természetesen az idegenforgalmi 
adóból származó bevételekkel egyetemben. 
Tudom azt is, hogy az adósságok korlátoz-
zák a város pénzügyi mozgásterét. Az Or-
bán-kormány közel 1,4 milliárd Ft adósságtól 
szabadította meg a várost, azonban mégis 
sikerült még az előző ciklusban 400 millió 
forint hitelt felvenni 2014 nyarán a Korzó 
befejezéséhez. Ehhez ugyan szükség volt a 
Kormány engedélyére, azonban ekkor már 
nem valódi döntéshelyzetről volt szó, hanem 
arról, hogy az évek óta ott álló betontorzó 
megszűnjön-e, vagy sem. Tudom milyen sú-
lyos teher ez, mármint a hitelállomány, ezért 
tartom fontosnak, hogy valamilyen módon a 
város ettől a 2014-ben képződő adósságállo-
mánytól is meg tudjon szabadulni. 

 Velencei Híradó: A Fejér Megyei Köz-
gyűlés elnöke, Dr. Molnár Krisztián és a Mi-
niszterelnökség államtitkára, L. Simon László 
szerepe meghatározó sok Velencei-tavi fej-
lesztéssel kapcsolatban. Milyen az együttmű-
ködés önök között?

Tessely Zoltán: Dr. Cser-Palkovics And-
rást, Székesfehérvár polgármesterét semmi 
esetre sem hagynám ki ebből a felsorolás-
ból, hiszen ismerjük a hozzáállását, hogy a 
Modern Városok programon belül akár je-
lentősebb pénzeszközöket is hajlandó lenne 
a Velencei-tó környékére, Székesfehérvár 
pénzeivel allokálni, mondván Székesfehérvár 
rekreációs és sport övezete is a Velencei-tó. 
L. Simon László államtitkár úr nagyon nagy 
segítségére van a térségnek, helyi emberként, 

A sportszerető képviselő és gyermekei, Anna és Borbála átúszták a tavat

aki gyermekkora óta ismeri az itteni folya-
matokat, tapasztalata érték, ami nekem is 
sokszor segített. A sukorói illetőségű megyei 
elnök úr a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, 
Vértes Térsége Fejlesztési Tanács munkaszer-
vezetének vezetőjeként és a Területi Operatív 
Program forrásainak elosztásában, a Fejér 
Megyei Önkormányzat elnökeként bír meg-
határozott szereppel. Véleményem szerint 
nagyon szerencsés helyzet, hogy a polgár-
mestertől kezdve az országgyűlési képviselőn 
át, a helyben élő államtitkárig, valamint a me-
gyei elnökig, de még a szomszéd megyei jogú 
város polgármesteréig mindenki egyet akar, 
hogy a Velencei-tó fejlődjön, és visszaszerezze 
az őt megillető helyet és megbecsülést. 

Velencei Híradó: Koszti András polgár-
mester tavaly novemberben tartotta évérté-
kelőjét, amin Ön is részt vett, és fel is szólalt. 
Hogy látja a polgármester első évét?

Tessely Zoltán: Polgármester úr első évét 
pont úgy látom, mint az enyémet láttam Bics-
kén 2006-ban. Nem igazán tudhatta, hogy 
melyik szekrényt merje kinyitni, félve attól, 
hogy mi fog kiborulni belőle. Mára talán az 
általa ismert szekrények tartalmával sikerült 
megbirkóznia, azonban tartok tőle, hogy még 
5-10 év múlva is fogják őt meglepetések érni. 
Azt gondolom, hogy ha a megkezdett úton 
halad tovább, és nyitottan, a lakosok érdekeit 
figyelembe véve irányítja a várost, aki képes 
meghallgatni a helyiek szavát, aki minél több 
olyan ember véleményét hallgatja és hallja 
meg, akitől lehet tanulni, akkor szerintem 
sok-sok cikluson keresztül vezetni fogja Ve-
lencét. 

Velencei Híradó: Ön szerint milyen prob-
lémákkal kell szembenéznie Velencének a 
közeljövőben?

Tessely Zoltán: Miniszterelnök úr azt 
szokta mondani, hogy ha van egy nehéz élet-
helyzet, az egyben lehetőséget is biztosít arra, 
hogy egy közösség abból megerősödve kerül-
jön ki. Ezt én most megfordítanám, mert a 
jó folyamatok is nagyon nagy kihívást jelent-
hetnek egy településnek. Velencével kapcso-
latosan én inkább a jó lehetőségek mögötti 
kihívásokat látom. A Velencei-tó partfal 
rekonstrukciója megköveteli az önkormány-
zatok szakmai igényeinek összehangolását. 
A Területi Operatív Program forrásaira is 
készülnek a városnak színvonalas pályázatai. 
A Testnevelési Egyetem és a város között jól 
alakul az együttműködés, és ez elősegítheti 
a sportuszoda és a sportcsarnok megvalósí-
tását. A sportlétesítmények a helyi lakosok 
életminőségét nagymértékben javíthatják, 
ugyanakkor létrehozásuk és elvárásuk szerin-
ti működtetésük jelentős önkormányzati ki-
hívást is rejtenek. Ezeknek a beruházásoknak 
az előkészítése és kivitelezése komoly szak-
mai feladat, továbbá a már kész intézmények 
hatékony működtetése szintén felkészültsé-
get igényel. A településvezetők teljesítményét 
a polgárok az alapján fogják értékelni, hogy 
az általuk létrehozott létesítmények hogyan 
működnek, hogyan illeszkednek-e a város 
életébe, és hogy tudják-e azokat a polgárok 
elvárásaik szerint használni.

Velencei Híradó: A sport és a város mi-
nél szorosabb összefonódása hosszú távú cél. 
Ez a Velence – Multisport Központ célja is. 
Továbbra is megmarad a sportolás állami tá-
mogatása?

Tessely Zoltán: A Kormány megítélése 
szerint a sportnak, a sportos életmódnak, az 
iskolai testnevelésnek stratégiai célja van. Ezt 
egyesek előszeretettel azonosítják a Nemzeti 
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Stadionépítési Programmal és szándékosan 
negatív felhangot használnak. Én ezeket a 
kritikákat akkor sem tudnám értelmezni, 
ha 2002-2010 között épült volna bármi az 
országban, ami az egészséges sportos élet-
módhoz, illetve a gyermekeink iskolai és is-
kolán kívüli testneveléséhez biztosított volna 
jobb feltételeket. Az újonnan épült sportlé-
tesítmények minden esetben a helyben élők 
sportolási, illetve kulturált szórakozási lehe-
tőségeit szolgálják. Szerencsére Velencén is 
épül néhány ilyen létesítmény, ami minden 
bizonnyal erősíteni fogja azt a “sportváros” 
imázst, aminek mentén a város új turisztikai 
arculatát elképzelik. Ez egy jól kitalált üzenet 
a vendégek felé, amihez egyre több feltétel 
válik megalapozottá, és a Velencén élők ér-
dekeit szolgálja. 

Velencei Híradó: A migrációs válság ide-
jén határozottan nyilatkozott az illegális be-
vándorlás kockázatairól. Bicske volt polgár-
mestereként, a térség jelenlegi országgyűlési 
képviselőjeként, közelről látta, hogy mi zajlik 
a menekülttáborban, ami a válság egyik leg-
forróbb pontja volt. Hogy látja, mi vár Ma-
gyarországra, azon belül is a Velencei-tavi 
térségre?

Tessely Zoltán: Nagyon boldog lennék, 
ha ennek az újkori migrációs hullámnak a 
végén kimondhatnánk, hogy a választóke-
rületünk Velencei-tavi részét egyáltalán nem 
érintette ez a probléma. Sajnos erre most 
kevés az esély. Óriási kihívások előtt áll az 
ország, ahogy a választókerület központja 
Bicske is. Volt olyan időszak, amikor a vá-
rosban található migrációs táborban 1600-an 
tartózkodtak egyszerre, a mechanikai határ-
zár működésbe lépését követően ez a szám 
100-200 főre csökkent. Mára megint 600 fő 
körülire ugrott, pedig az illegális határátlé-

pések száma minimálisra csökkent. Van egy 
másik kihívás, a kötelező betelepítési kvóta, 
ami egy állandó mechanizmus alapján az Eu-
rópába érkező ellenőrizetlen tömeget osztaná 
szét a tagállamok között. Nagyon fontos kü-
lönválasztani a korábbi döntést, ami 40.000 
plusz 120.000 migráns egyszeri letelepítésé-
ről határozott, és ami ellen Magyarország és 
Szlovákia az Európai Bírósághoz fordult. A 
mostani terv ezzel szemben nem határoz meg 
létszámot, ami azt jelenti, hogy akármeny-
nyi idegen ember érkezik Európába, azt egy 
kvóta alapján a tagállamok között szétoszta-
nák. Ez ellen kezdeményezett népszavazást a 
Kormány, amit a Választási Bizottság már be 
is jegyzett. Én azt látom, hogy a józan ésszel 
gondolkodó magyar állampolgárok szeret-
nék eldönteni, hogy ők és a gyerekeik kikkel 
éljenek egy életközösségben. Szerintem ez 
egy fontos ügy, és semmiféle törvényi alapja 
nincsen, hogy ezt a jogkört a magyar embe-
rek átadják az Európai Unió bürokratáinak. 
Erről szól ez a népszavazás, és ebben min-
denki érintett. Hiszen ha egy kvóta alapján, 
a már Európában lévő több, mint másfél mil-
lió emberből nekünk vissza kellene fogadni 
a világ minden pontjáról érkező embereket, 
akkor az a Velencei-tó környéki emberek 
életét is alapjaiban változtathatná meg. Ezért 
gondolom, hogy ez mindannyiunknak fontos 
kérdés, és kérem a velencei polgárokat, hogy 
gondolják át ennek a döntésnek a súlyát.

Velencei Híradó: Az Európai Bizottság elő-
rejelzése szerint 2016 végére összesen 3 millió 
bevándorló érkezhet Európába, többségük a 
Balkánon keresztül. Előfordulhat olyan hely-
zet újra, mint tavaly nyáron Röszkénél?

Tessely Zoltán: Miniszterelnök úr évér-
tékelőjében elmondta, hogy milyen óvintéz-
kedéseket kellett megtennie, de a Magyar 

Kormány felkészült arra, hogy megvédje a 
magyar embereket. Napjaink fejleménye az, 
hogy ha erős a szándék, és le vannak zárva 
Európa déli határai, akkor megállítható a né-
páradat. Az is jól látható, hogy Európa csakis 
önmagában bízhat.

Velencei Híradó: A közéleti megjelenései 
alapján látszik, hogy életének fontos része az 
emlékezetpolitika, és a határon túli magya-
rokkal való kapcsolat erősítése. Honnan ered 
ez a kiemelt figyelem?

Tessely Zoltán: Köszönöm szépen a kér-
dést, és örülök neki. Büszke vagyok rá, ha 
így látja. Fiatalemberként kezdtem a ma-
gyar népi kultúra iránt érdeklődni. Megadta 
nekem az élet, hogy magas művészi szinten 
művelhettem a néptáncot, és ennek köszön-
hetően nagyon sokat jártam határon túli, Ro-
mániába, Szlovákiába, Ukrajnába és Szerbiá-
ba szakadt magyar területeken. Nagyon sok 
olyan meghatározó élményt gyűjtöttem, ami 
emberileg is épített. Nagyszerű emberekkel, 
nagyszerű közösségekkel találkoztam. Való-
színűleg nem véletlen, hogy a feleségem is 
erdélyi, mezőségi származású lány. Egy évti-
zeden keresztül gyűjtöttem magyar népzenét 
és néptáncot, így ismerkedtem meg Kallós 
Zoltánnal, Kossuth-díjas erdélyi magyar 
néprajzkutatóval is. Kárpátalján Kovács Mik-
lóshoz a KMKSZ elnökéhez fűz baráti kap-
csolat. Felvidéken a táncház mozgalomnak 
köszönhetően vannak jóbarátok és szép em-
lékek. Bicske testvérvárosai között van Réty 
és Tusnádfürdő, ezen kapcsolatok ápolására 
polgármesterként nagy hangsúlyt fektettem. 
Tusnádfürdő különleges, hiszen a Bálványo-
si Nyári Szabadegyetemnek is helyszíne, és 
idén az a megtiszteltetés ért, hogy március 
15-én a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje 
állami kitüntetést én adhattam át Áder János 
köztársasági elnök úr személyes megbízottja-
ként Albert Tibor polgármester úrnak. 

Az ukrán válság idején kezdeményeztem 
a választókerületem önkormányzatainál és a 
települések Fidesz csoportjainál két kárpát-
aljai település, Rát és Csap magyar lakossá-
gának támogatását. Büszkén mondhatom, 
hogy sok önkormányzat képviselő-testülete 
a kezdeményezés mögé állt, amelyhez sok 
magánember és művészek is csatlakoztak.  
Így tudtunk segíteni az ott élők nehézségein. 
Különösen emlékezetes Mága Zoltán ungvári 
Karácsonyi Koncertje, a sok ruha és pénza-
domány, és két új testvér települési kapcsolat 
formálódása Rát és Alcsútdoboz, valamint 
Csap és Bicske között.
   (Vágó Tamás)

Képviselő Úr Március 15-én Tusnádfürdőn adta át Albert Tibor polgármesternek a rangos 
kitüntetést Áder János köztársasági elnök úr megbízásából
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VELENCEI HÍRADÓ (Solymosy József): 
Örömmel üdvözöllek jobb térded sikeres 
műtéte után. Tolmácsolom szerkesztőtársa-
im jókívánságait is, további teljes gyógyulást 
kívánva. Kérlek, válaszolj a néhány – olvasó-
inkat is érdeklő – kérdésünkre.

Martinovszky József: Köszönöm a jókí-
vánságokat, a megkeresést, kérdéseidre, ter-
mészetesen készséggel válaszolok.

VH.: Kérlek, szóljál néhány szót családod-
ról, magadról, velencei kötődésedről.

Martinovszky József: 1947-ben szü-
lettem Velencén. Itt végeztem az általános 
iskolai tanulmányaimat, majd Dunaújvá-
rosban építőipari szakképesítést szereztem. 
Hazajöttem, itthon, illetve Kápolnásnyéken 
dolgoztam – 28 évet egy munkahelyen – a 
szakmámban, középvezetőként. 1968-tól 
élek házasságban. Négy vér szerinti leányom 
van: Anikó, Orsolya, Katalin, Zsanett, vala-
mint a fogadott leányom, ő szintén Katalin. 
1990-ben munkahelyi baleset ért, havi 12 000 
Ft ellátmányt kaptam, ebből kellett volna az 
akkor három gyermekemet eltartanom. Ek-
kor, felhasználva építőipari szaktudásomat, 
jelentős anyagismeretemet, anyagbeszerzési 
gyakorlatomat, építőanyag-telepet nyitottam. 
Ezt előbb bérelt területen tudtam fenntartani, 
majd miután a bérleti díjak egyre növeked-
tek, 1997-ben részletfizetési kedvezménnyel 
megvásároltam a telephelyet. Egészségi álla-
potom folyamatos romlása miatt a telep veze-
téséből adódó túlfeszített munkát nem foly-
tathattam, így a telepet 2013-ban eladtam, 
azóta így működik, mondhatni, sikeresen.

VH.: Képviselő úr, engedd meg, hogy 
rákérdezzek: lengyel hangzású, mi több, ki-
mondottan lengyel vezetékneved van, ez 
honnan ered?

Martinovszky József: Ez irányban levéltá-
ri kutatásokat nem folytattam, így a távolabbi 
ősöket nem ismerem. Nagyapám a Felvidék-
ről származik, velencei születésű nagyanyá-
mat megismerve, itt telepedett le. Az 1920-as 
évek világgazdasági válsága miatt Francia-
országba települt át, itt született édesapám. 

Mint „ős-velencei” 
mindenkor Velencéért 

munkálkodtam…

Ő 7 éves volt, amikor hazajöttek. A ma már 
kihalófélben lévő szakmát űzte magas fokon: 
bognár volt.

VH.: Pártpolitika? Községi, illetve város-
politika?

Martinovszky József: Minden híreszte-
léssel ellentétben soha, semmilyen pártnak 
nem voltam a tagja! Mint „ős-velencei” ter-
mészetesen mindenkor érdekelt szülőföldem 
sorsa, ha lehetett, tettem is érte. Felelősséggel 
kijelenthetem, hogy megrögzött lokálpatrió-
ta vagyok.

VH.: Az önkormányzat munkájában mió-
ta, milyen minőségben veszel részt, elégedett 
vagy-e a jelenlegi önkormányzat összetételé-
vel, munkájával, célkitűzéseivel?

Martinovszy József: 1990-től a Szociális 
Bizottság külsőse, 1994-től kezdve, megvá-
lasztott képviselőként, a Szociális Bizottság 
vezetője voltam, 2014-től az Ügyrendi Bizott-
ság tagja vagyok. Fiatalos, lendületes, előre 

tekintő az önkormányzat jelenlegi munkája, 
maradéktalanul érvényesülnek a demokrácia 
alapelvei. Meg kell jegyeznem, hogy továbbra 
is szívemen viselem a „Virágos Velencéért” 
mozgalom célkitűzéseit.

VH.: Ezt úgy mondtad, mintha ezen a té-
ren akadályokba ütköznél. Jól érzékelem?

Martinovszky József: Igen, de azt ne higy-
gye valaki, hogy az akadályoknak valamilyen 
szemléletbeli oka lenne! Egyszerűen arról 
van szó, hogy Velence turistaforgalma – hála 
istennek – eddig soha nem látott határokat 
dönget. Autó, autó hátán! Egy-egy hétvégén 
minden, de minden zöldfelületet letaposnak. 
Az ember szíve vérzik, amikor az eltaposott, 
a valamikor gondosan ültetett virágágyakat 
látja.

VH.: Valóban elkeserítő, de örömteli, 
hogy éppen az eredményes önkormányzati 
munkával sikerült – minden velencei lakos 
örömére – a turistaforgalmat ennyire fellen-
díteni. Ebből tudja az önkormányzat a régeb-
ben felgyülemlett adóságokat kifizethetővé 
tenni. Sajnos, a jó gyógyszernek is vannak 
negatív mellékhatásai… Képviselő úr, netán 
tudsz valamilyen megoldást, ahol a kecske is 
jóllakik és a káposzta is megmarad?

Martinovszky József: Igen, van megoldás! 
Gondolok a csizmaországbeli (olaszországi) 
Velence parkírozási gondjának a tökéletes 
megoldására. A városba érés előtt van egy 
hatalmas, akár ezres nagyságrendű jármű 
parkírozására alkalmas parkírozóhely. On-
nan kisebb-nagyobb motoros vízi járművek 
szállítják a belvárosba a turistákat. Ehhez ha-
sonló rendszer nálunk is megoldható lenne, 
a városon kívüli parkírozóból célbuszokra, 
kisbuszokra szállhatna a látogató.

VH.: A tulajdonodban lévő, valamikori 
szeméttelep területén termelői piacot léte-
sítettél. Velence lakossága ezt kevésbé vette 
tudomásul, sokan átjárnak a gárdonyi piacra, 
pedig az alacsony árak mellett a felhozatal is 
minden igényt kielégítő.

Martinovszky József: A Kossuth utcai 
piac a feleségem önálló vállalkozása, termé-
sze tesen segítek neki az üzemeltetésben.  
Abban igazad van, hogy egyelőre elég gyér a 
piac forgalma.

VH.: Képviselő úr, köszönöm a közérdek-
lődésre számot tartó beszélgetést. További 
gyors és teljes gyógyulást kívánok.
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VÁROSÜZEMELTETÉS
karbantartás, felújítás, kivitelezés

Korábbi lapszámunkban már foglalkoztunk a témával, 
de a helyzet nem javul, így sajnos újból szükséges írni 
róla: ez nem más, mint a közterületen történő illegális 
hulladék elhelyezése, amely egyre nagyobb mértéket ölt 
városunkban. Alábbiakban Vandlik Csaba, Velence Város 
Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Városfejlesztési 
Osztályának vezetője hívja fel a figyelmet a probléma 
súlyosságára.

– Jó volna pozitív eredményről, tapasztalatokról beszámolni e téma-
körben, de sajnos nem tudok. Semmi nem változott ezzel kapcsolat-
ban, lassan már olyan érzése van az embernek, hogy beszélhetünk róla 
egyszer, tízszer, százszor, nem talál meg mindenkit a szó. Mintha az il-
legális hulladék elhelyezésével nem a várost, nem az itt lakók, ide érke-
zők környezetét, életterét, hanem valaki másét terhelnénk, becsukva 
a szemünket „ha eddig is elvitték, most is elviszik majd, hát kirakom 
megint” hozzáállást tanúsítva. Nézzük az igencsak beszédes fotókat! 
Béke út, Ady Endre utca, Panoráma út, a Bencehegyi kilátó parkolója, 
Veréb utca… Megdöbbentő! Zsákszámra az utak mellett, az árkokban, 
az autópálya-lehajtó melletti területen… csak innen két teherkocsira 
való mennyiséget szedtünk össze.

A Bencehegyi parkolónál volt olyan, hogy reggel elvittük az illegá-
lisan lerakott szemeteszsákokat, egy óra múlva más ügy miatt megint 
a kilátó területéhez kellett kimenni, és már megint ki volt téve a köz-
területre a zsák, építési tevékenységből származó anyagok. Érthetetlen 
és szégyenletes. Eddig higiéniai, egészségügyi okok miatt nem nyitot-
tuk fel azokat a zsákokat, amelyek illegálisan kihelyezésre kerültek a 
közterületre, de most el kell gondolkoznunk, hogy ezen változtassunk 
annak érdekében, hogy az elkövető személyére fényt derítsünk. Más 
településen tudok erre példát, ott már régóta ezzel a megoldással él-
nek, amennyiben ilyen módon kiderül, hogy honnan származik az 
illegális hulladék, ott a szükséges eljárás lefolytatására is sor kerül.

Miért kell ide eljutnunk, miért nem lehet megérteni, hogy a saját 
városunk környezetét szennyezzük ezzel?

Ugyancsak rendkívül negatív téma a rongálások témája. Ez a má-
sik, amivel kapcsolatban sajnos nem tudok pozitív eredményekről be-
számolni – mondta Vandlik Csaba. Az osztályvezető máris sorolja a 
példákat: A Cserje utca–Ladik utca kerékpárút-közúton, kihelyeztünk 

az egyik sarokra közlekedési tükröt annak érdekében, hogy jól belát-
hatók legyenek a kerékpárosok és az autósok számára a kanyarban ér-
kezők. Egy hét elteltével a tükörnek hűlt helyét találtuk az oszlopon! 
Leszerelték, elvitték.

Játszótér: a hintát leszaggatták. A cseppház előtti korlátot félig ki-
fordították a helyéről.

Az egyik utcában az út melletti zöldfelületre kihelyezett szemét-
gyűjtő kukát kirugdosták, kitépték a helyéből, ráadásul ez pont a 
szemünk láttára történt, mivel éppen akkor fordultunk be a csapa-
dékvíz-elvezető árok felmérése ügyében. Természetesen azonnal meg-
álltunk, kérdőre vontuk az állampolgárt. A részletekbe nem megyek 
bele, de ennek kapcsán kérnék mindenkit arra, hogy amennyiben 
bármilyen észrevételük vagy kérdésük lenne a közterületre kihelyezett 
hulladéktárolókkal vagy táblákkal kapcsolatban, előtte inkább jöjje-
nek be a polgármesteri hivatalba személyesen, vagy legalább telefonon 
kérjenek tájékoztatást, felvilágosítást. Szívesen segítünk, igyekszünk 
megvizsgálni minden bejelentést, és ha jogos az észrevétel, intézkedni 
fogunk, de egyetlen esetben sem lehet az a megoldás, hogy bárki is 
önkényesen, erőszakkal eltávolítson a közterületről bármilyen köztár-
gyat – zárta gondolatait Vandlik Csaba. (MB)
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Városunk március 15-i ünnepe a 168. évfordulón

 Koszti András polgármester átadja a 
Velencéért Emlékérmet Czuppon Istvánnak

 A Zöldliget iskola nebulóinak színvonalas 
ünnepi műsora nagy tapsot kapott

 Fiatalok is koszorúztak az esőben

Velence város idei, délelőtt 10 órakor 
kezdődő március 15-i ünnepségét a 
hideg, esős idő miatt, sajnos nem lehe-

tett a tervezett helyszínen, a Hősök Parkjában 
megtartani, így a rendezvénynek a Zöldliget 
Általános Iskola aulája adott helyet. A Himnusz 
eléneklése után Koszti András polgármester 
köszöntő szavai következtek, majd Pápai Sza-
bó György képviselő, a Kulturális, Oktatási és 
Sport, ill. a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizott-
ság elnöke mondott nagy hatású ünnepi beszé-
det. Az iskola 5. a és 7. a osztályos diákjai ritkán 
látható, felemelő műsorral örvendeztették meg 
az aulát teljesen megtöltő hallgatóságot. Felké-
szítő tanáraikat, Stillné Szabó Zoét és Karsai 
Dénest a legnagyobb elismerés illeti.

A Velencéért Emlékérem idei díjazottja 
Czuppon István iskolaigazgató lett a város 
képviselő-testületének egyhangú döntése 
alapján, eddigi kiemelkedő pedagógiai, intéz-
ményvezetői munkásságáért. A kitüntetést 
Koszti András polgármester adta át. Az ün-
nepség levezető narrátora Balogh Erika ön-
kormányzati munkatárs volt. Ezt követően az 
ünneplők átvonultak a Hősök Parkjába, ahol 
az önkormányzat, a velencei intézmények, 
szervezetek és pártok képviselői helyezték el 
koszorúikat a kopjafánál és az emlékműnél. 
Récsey Norbert katolikus plébános, Pápai 
Szabó György református lelkipásztor áldást 
mondtak, majd az ünnepség a Szózat elének-
lésével fejeződött be. (MB)

Ünneplő velencei polgárok! Magyarok!

Szeretném, ha ezen a szent napon nemcsak a külsőnk, ha-
nem a lelkünk is ünneplőbe öltözne. Ha a kokárda nem 
megfáradt, unott, közönyös szívek szimbóluma lenne, ha-
nem érző, dobogó, a hazáért áldozni tudó szíveké. Mint, 
amilyen a márciusi ifjak szíve volt: Petőfié, Jókaié, Irinyié, 
Vasvárié és a többieké… S ebben senki és semmi nem aka-
dályozhat meg bennünket!

Legyen ez a szent nap a magyarság lelki újjászületésé-
nek magasztos napja! Érezze át minden itt lévő ifjú és idős, 
minden magyar ember, velencei polgár, hogy mindnyá-
jan a nemzet egészének részei vagyunk, s szívünkkel az 
„egész”-t akarjuk szolgálni: az egész magyar haza üdvét, a 
magyar nemzet felemelkedését.

Ebben még az idő sem akadályozhat meg bennünket. 

Pápai Szabó György beszédének rövidített, szerkesztett változata:

Ahogy most, úgy 168 évvel ezelőtt is csípős, hideg idő volt, 
esett az eső… Metsző szélben szavalta el Petőfi, a Nemzet 
Költője a Nemzeti dalt… „Talpra magyar, hí a haza…! ... 
Rabok legyünk vagy szabadok?” Hideg volt, de mégis fel-
forrósodtak a magyar szívek. Egy ütemre, egy ritmusra do-
bogtak a magyar szívek, s a népből, ím, egy csapásra nem-
zet formálódott, nemzet született. A történelemformáló 
Isten is ott volt az események mögött, de a sokat szenvedett 
magyarság minden elfojtott fájdalma, sóhaja, szenvedése 
is, a közös akarat és szándék…  Igen, ahogy nagy költőnk, 
Berzsenyi Dániel írja „A magyarokhoz” c. versében: „Nem 
sokaság, hanem Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat…”

S most? Vagy csak az akkoriak voltak képesek erre? 
Így élni és meghalni? Áldozatot hozni hazáért, nemzetért? 
Méltó, hű örökösei vagyunk-e a 168 évvel ezelőtti szent 
lángnak, a forradalom és szabadság lángjának? Hol van 
belőlünk az a tűz, az a lelkesedés, ami bennük megvolt?

Mások vagyunk, más időket élünk? A lényeg nem 
változott! A haza – mint mindig történelmünk folyamán 
– most is veszélyben van. Tudunk-e áldozni, tenni érte, 
összefogni, egymásnak kezet nyújtani? Hogy a magyar a 
magyarnak ne farkasa, hanem testvére legyen! Más nem-
zetekben is megvan a különbözőség, a megosztottság, ám, 
ha a nemzet ügyéről van szó, félre tudják tenni önös érde-
keiket… A magyar sem rosszabb más népeknél.

Az 1848–49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc 
küzdelme az elnyomás ellen egyszerre volt dicső, lelkesítő 
és szívszorítóan fájdalmas. A szent forradalom véres sza-
badságküzdelembe megy át. A nemzet vérét ontva áldoz a 
magyar szabadság oltárán. 

Mert mit is jelent nékünk a szabadság, amiért ők éltek 
és meghaltak? Mit jelent nekünk a szabadság, akiknek a 
modern kor ezernyi lehetőséget kínál, s az ember válasz-
tási lehetőségei szinte már a kísértések kategóriájába esnek 

át…? Tudom, nehéz értelmezni és felfogni, megbecsülni 
a szabadság fogalmát és drága ajándékát, ha nem a saját 
vérünkkel kellett áldozni érte… Hisz a szabadságot még 
sorainkban is sokszor és sokan összetévesztik a szabados-
sággal.

Méltók akkor leszünk ’48-’49 örökéhez, ha átérezzük 
felelősségünket, kötelességünket a Haza, Európa, s az Em-
beriség sorsa iránt, ha hitvalló módon kiállunk a küzdő-
térre, ahogy ők tették, s velük együtt valljuk:  – ma a Haza 
üdve a legfőbb törvény!

Őrizzük meg a Krisztusban kapott hitet és magyarsá-
gunkat, mert, ahogy Kölcsey Ferenc mondja: „Isten min-
den kebelnek egy szívet adott, és ennek az egy szívnek: egy 
hazát…” Ez az annyiszor lángoktól ölelt, megcsonkított, 
zsebkendőnyi kicsiny ország, Magyarország a mi hazánk, 
amelyért élnünk, s ha kell: meghalnunk kell!
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Biztonságunk érdekéBen

Évet értékelt a gárdonyi  
kapitányság vezetője

A Gárdonyi Rendőrkapitányság elmúlt évben 
végzett munkájának értékelésére 2016. febru-
ár 24-én került sor. Dr. Sági János r. ezredes, 

2016. február közepétől lapzártánkig súlyos bűncselekmény nem történt 
Velence városában. Néhány baleset és szabálysértés adott munkát a rendőrség 
és a tűzoltóság illetékeseinek. Magyar Mariann r. főtörzsőrmester, a Gárdonyi 
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója arról tájékoztatta lapunkat, hogy 
Velencén, a Tópart utcában ellenőrizték a járőrök 2016. március 10-én egy Volvo 
típusú gépjármű vezetőjét. Az intézkedés során kiderült, hogy a sofőrt a Kiskőrösi 
Járásbíróság a járművezetéstől eltiltotta. A rendőrök L. Zoltánt előállították a 
Gárdonyi Rendőrkapitányságra, ahol szabálysértési őrizetbe vették.

A kapitányságvezető megítélése szerint 
a gárdonyi rendőrök jól teljesítettek a 2015. 
évben. A jövőbeni célok között kiemelte az it-
tasan elkövetett balesetek számának csökken-
tését. Dr. Sági János r. ezredes megköszönte 
a beosztottjai szakmai munkáját, és köszöne-

tét fejezte ki az önkormányzatoknak, a pol-
gárőröknek és a társszerveknek az év során 
tapasztalt zökkenőmentes együttműködésért.

Az évértékelő értekezlet elöljárója, dr. Csi-
zek Tibor r. ezredes, Fejér megye bűnügyi 
rend őrfőkapitány-helyettese kiválóra értékel-
te a gárdonyi rendőrök 2015. évben végzett 
munkáját. Kiemelte, hogy a tavalyi évben 
a Gárdonyi Rendőrkapitányság a megye 3. 
legnagyobb kapitánysága lett az illetékességi 
terület változásával, és kérte a rendőrkapi-
tányság munkatársait, hogy a 2016. évben is 
tartsák ezt a színvonalú munkavégzést, ezeket 
az eredményeket.

A velencei polgárőrök február 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-
vételével, 48 órában. Mindösszesen 248 órányi 
tevékenységet végeztek Velence közbiztonsága 
érdekében a város polgárőrei.

Tűzoltóink ezúttal sem  
unatkoztak

Nem volt annyira mozgalmas a VÖTE tagjai 
számára a február közepétől március közepé-

Dr. Sági János, Gárdony Rendőrkapitánya, 
Fotó: FMRFK

a rendőrkapitányság vezetője beszámolt ar-
ról, hogy az illetékességi területük növekedé-
se (Ercsi, Ráckeresztúr, Vál, Szabadegyháza) 
mellett a regisztrált bűncselekmények száma 
csökkent. Kiemelte, hogy országos elismerést 
értek el egy gépkocsilopásokra szakosodott 
négyfős csoport elfogásával, akik a Velencei-tó 
környéki településeken is követtek el bűncse-
lekményeket.

A turisztikai szezon vonatkozásában si-
került egy „strandlopás” sorozat elkövetőjét 
eljárás alá vonni, amelyet követően ez a fajta 
bűnelkövetés drasztikusan csökkent. A vízi 
körzeti megbízottak 78 főt mentettek ki a Ve-
lencei-tóból és a 2015. évben vízbefulladás 
nem történt.

A kápolnásnyéki baleset 
 Fotó: E. Várkonyi Péter
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
A VELENCEI-TAVI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ KÖZPONT NONPROFIT KFT 
FOGLALKOZTATÁST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATA 
 
Intézményünk támogatást nyert a TÁMOP-6.2.4.B-12/2 azonosító jelű, „Struktúraváltáshoz 
kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés” című pályázat kiírásán szakorvosok 
bértámogatására „A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 
foglalkoztatást támogató pályázata” című, TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0016 azonosító jelű 
beadványára. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 37,2 millió Ft volt 
100 % támogatási intenzitással. 

A Támogatott szervezet a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. (2481 
Velence, Balatoni u. 65.) volt. A pályázat által támogatott szerződéses időtartam hossza 19 hónap volt, a 
megvalósítás időszaka 2014. május 01. – 2015. november 29. között tartott. 

A pályázat által támogatott szakmák az Általános sebészet, Szemészet, Bőrgyógyászat, Ortopédia, 
Reumatológia, Pszichiátria, Kardiológia, Ultrahang, Röntgendiagnosztika, Nappali kórházi ellátás voltak. 

A projekt az Európai Unió és az Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg. 
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http://www.szakrendelovelence.hu 
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F  E  L  H  Í  V  Á  S
A Velencéért Közalapítvány Kuratóriuma tisztelettel kéri a 

velencei lakosokat, mindenkit, akik személyi jövedelemadó 
fizetésére kötelezettek, hogy adójuk  

1%-ának összegét utalják a Közalapítvány OTP BANK NYRT 
gárdonyi fiókjánál vezetett 

11736082-20054104 
számú számlájára. Az átutalt összegek felhasználásáról  

a Velencei Híradó lapban részletesen beszámolunk.

A közalapítvány kuratóriuma a 2016. évre a civil szervezetek 
számára ismét  meghirdeti  a támogatás lehetőségét, célját, 

elnyerhető összegének nagyságát.
A 2015-ben a civil szervezeteknek, az önkormányzat 

nagymérvű támogatásának köszönhetően, több mint 
négymillió forint összegű támogatást nyújtott, melyből 
óvodáskorúaknak, iskolásoknak, szépkorúaknak, autista 

gyermekeknek sikerült segíteni és örömöt szerezni.
A múlt esztendőben 124 ezer forint SZJA 1% érkezett a 

közalapítvány számlájára, melyet a kuratórium   
hálás szívvel köszön meg.

A Velencéért Közalapítvány Kuratóriuma

ig tartó időszak, mint az azt megelőző hetek, 
ám így is akadt feladatuk Kovács Ákoséknak. 
Március 4-én két személyautó ütközött a 7-es 
számú úton, Kápolnásnyék térségében. Az 
esti órákban történt balesethez a velencei 
önkéntesek mellett Pusztaszabolcsról hiva-
tásos, Pázmándról pedig szintén önkéntes 
tűzoltók indultak el segítséget nyújtani.

Az egyik autóban egy felnőtt és két gyer-
mek utazott, mindannyian könnyű sérülést 
szenvedtek, míg a másik gépjárműben csak a 
sofőr volt, aki nem sérült meg a mentők tájé-
koztatása szerint. Beszorult sérültje nem volt 
az ütközésnek, a hivatásos tűzoltók áramta-
lanították a járműveket, és a rendőrségi hely-
színelést követően megszüntették a forgalmi 
akadályt.

Bejelzett a szén-monoxid-riasztó egy csa-
ládi házban március 8-án késő este a velencei 
Halász utcában. A lakók nem panaszkodtak 
rosszullétre, senki sem szenvedett mérgezést. 
A helyszínre a helyi önkéntes tűzoltó-egyesü-
let tagjai értek ki először, majd megérkeztek 
a pusztaszabolcsi tűzoltók is, akik méréseket 
végeztek a házban, és alacsony koncentrá-
cióban ugyan, de kimutatták a mérgező gáz 
jelenlétét a levegőben, ezért értesítették a 
gázszolgáltató szakembereit. Varga Márk, Ve-
lence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 
tagja elmondta, hogy a szolgáltató munkatár-
sai a gázt a lakásban elzárták, s később majd 
szakember vizsgálja ki, hogy mi okozhatta a 
problémát.

Feladatokat egyeztettek és 
értekeztek az önkéntesek

Március elsején éves értekezletet tartott a Fej-
ér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 
megye önkéntes tűzoltó-egyesületei részére. A 
rendezvényen Velence Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületének képviselői is jelen voltak. Egyi-
kük, Varga Márk arról tájékoztatott, hogy Né-
meti László tűzoltó ezredes, igazgatóhelyettes 
köszöntötte a résztvevőket. Az ezredes megkö-
szönte az önkéntes tűzoltók 2015-ben is tanúsí-
tott helytállását, és kiemelte a rendszeres, napi 
kapcsolattartás fontosságát, amely az elmúlt év-
ben is eredményes együttműködéshez vezetett.

A rendezvényen a beavatkozásoknál alkal-
mazott EDR-rádiók használatát Olasz András, 
az Informatikai Osztály munkatársa mutatta 
be az egyesületek képviselőinek, majd Geiger 
Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági 
főfelügyelő tartott tájékoztatót.

Az alezredes az elmúlt esztendőt össze-
gezve kiemelte, hogy az önkéntes tűzoltók 
egyre több káreset felszámolásában vállalnak 
szerepet, több alkalommal elsőként érkeznek 
ki a tűz- és káresetek helyszínére. A megyei 
tűzoltósági főfelügyelő kitért még a kárese-
tekkel összefüggő elektronikus adatrögzítés 
menetére, a tavalyi pályázatok tapasztalataira, 
valamint az önállóan beavatkozó önkéntes 
tűzoltó-egyesületté válás feltételrendszerére.

Az értekezleten Molnár József tűzoltó alez-
redes, a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség nem-

régiben megválasztott új elnöke is köszöntötte 
a résztvevőket, és beszámolt a szövetség életé-
ben történt változásokról, valamint a tervezett 
tűzoltóversenyekről.

Udvardi Sándor, a Véd-SZ Kft. ügyvezető igaz-
gatója, egyben a Létesítményi Tűzoltók Országos 
Szövetségének elnöke az MTSZ közgyűlésen fel-
ajánlott 6 db SPIROMATIC légzőkeretet. Ezek kö-
zül 2 darabra sikeresen pályázott a velencei egye-
sület, amely nagy hasznát is veszi az eszközöknek.

Varga Márk elmondta még, hogy idén is 
lesz pályázati lehetőségük különféle tűzoltó-
technikai eszköz, illetve védőfelszerelés be-
szerzésére, s ezen lehetőséget kihasználva 
szeretnék tovább bővíteni, korszerűsíteni esz-
közállományukat.

 (Mátay Balázs)

Az önkéntes tűzoltók konferenciáján a 
velencei ÖTE két tagja is jelen volt

Fotó: Katasztrófavédelem

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A VELENCEI-TAVI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG  
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pályázata” című, TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0016 azonosító jelű beadványára.  
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 37,2 millió Ft 
volt 100 % támogatási intenzitással.

A Támogatott szervezet a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú 
Nonprofit Kft. (2481 Velence, Balatoni u. 65.) volt. A pályázat által támogatott 
szerződéses időtartam hossza 19 hónap volt, a megvalósítás időszaka  
2014. május 01.– 2015. november 29. között tartott.

A pályázat által támogatott szakmák az Általános sebészet, Szemészet, 
Bőrgyógyászat, Ortopédia, Reumatológia, Pszichiátria, Kardiológia, Ultrahang, 
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A projekt az Európai Unió és az Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg.
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TesTüleTi munkáról

máskÉPP

Rovatunkban Koszti András 
polgármestert,  
Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt, 
valamint Szabó Györgyöt,  
a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság elnökét 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 Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 2016. feb-
ruár 24-én tartotta soros ülését. Az ülésen 
21 napirendi pontot tárgyaltak, ezek közül 
az elsőt zárt ülésen, a Velencéért Emlékérem 
adományázásáról. Ki kapja idén ezt az elis-
merést?

Koszti András: a kitüntetés átadására ha-
gyományosan a március 15-i ünnepi megem-
lékezés keretében került sor. A Képviselő-tes-
tületnek lehetősége van elismerni mindazon 
magánszemélyek és szervezetek tevékeny-
ségét, akik önzetlen munkájukkal segítik a 
város fejlődését, kulturális és művészeti érté-
keinek megőrzését, az itt lakók életét. A díjra 
idén Czuppon Istvánt igazgató urat terjesz-
tettem fel, a testület egyhangúlag támogatta 
az elismerését. Ezúton is további sikereket 
kívánok a Zöldliget Általános Iskolában, va-
lamint a településen végzett munkájához!

Velencei Híradó: Eredményesen zárult a 
Városi Könyvtár vezetői állására kiírt pályá-
zat. Ki fogja betölteni be a tisztséget?

Koszti András: A jelenlegi könyvtárve-
zető 5 éves vezetői megbízatása lejártával 
kellett az állást megpályáztatnunk. Sinkáné 
Mihály Zita ismételten beadta pályázatát az 
állás betöltésére. Úgy gondolom, kimondha-
tom, hogy mindannyiunk megelégedésére a 
bíráló szakmai bizottság olyan előzetes szak-
véleményt adott a jelölt tekintetében, hogy 
az érintett két testületi bizottság is nyugodt 
szívvel tudta támogatni Zitát. A könyvtárve-
zető asszony további munkájához ezúton is 
gratulálok és sok sikert kívánok!

Velencei Híradó: A Velencei Szakorvosi 

Rendelőintézet sportorvosi szakrendelésének 
támogatásához nyújtott támogatást a testület. 
Új szolgáltatással bővül a rendelőintézet?

Koszti András: Igen, a Velencei-tavi Kis-
térségi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft. 
áprilistól sportorvosi szakrendelést indít, ez 
havonta 90-100 sportolónak fog könnyebb-
séget jelenteni, többek között gyermekein-
ket sem kell Székesfehérvárra sportorvosi 
vizsgálatra vinni. A támogatást a környező 
önkormányzatokkal közösen adjuk. Az ere-
deti elképzelésekhez képest Gárdony jelezte, 
hogy mégsem kíván részt venni ebben az 
együttműködésben, ezért a tervezettnél pár 
forinttal magasabb lesz a támogatási összeg 
lakosonként, ez körülbelül 30.000,- Ft költsé-
get jelent az önkormányzatnak havonta.

Velencei Híradó: Az ülésen döntöttek 
képviselői szavazórendszer és képviselői 
portál bevezetéséről. Milyen változást fog ez 
hozni a képviselők munkájában?

Koszti András: Régóta várunk erre a pil-
lanatra jegyző asszonnyal együtt, mert halad-
ni kell a korral, és a mostani rendszer több 
szempontból is elavult. A testületi anyagok 
sokszorosítása és kiszállítása, valamint az 
esetenként 4-5 órás ülések jegyzőkönyvei-
nek megírása, a testületi ülések utómunkála-
tai a titkársági dolgozók több munkanapját, 
esetenként hetét veszi igénybe. A képvise-
lő-testületi ülések mellett minden bizottság 
folyamatosan dolgozik, ezekről természeteen 
mind jegyzőkönyv készül. A rendszer elekt-
ronikusan rögzíti a hanganyagot, a szavazás 
eredményét, egyszerűsíti a hozzászólások 
menetét, valamint lesz egy online felület, 

amelyre a hivatalból feltöltjük az előterjesz-
téseket, háttéranyagokat, és azt a képviselők 
bármikor, bárhonnan el tudják érni az inter-
neten keresztül. A rendszer része a kastély 
házasságkötő termébe telepített kijelző, így 
a hallgatóság is könnyebben tudja majd kö-
vetni az ülés menetét, valamint a képviselők 
kapnak egy tabletet, amin keresztül az anya-
gokat le tudják tölteni és az üléshez kapcso-
lódó munkaanyagokat, munkafolyamatokat 
könnyebben tudják kezelni.

Velencei Híradó: Eredményt hirdettek a 
Velence közterületeinek és parkjainak gon-
dozására kiírt közbeszerzési eljárásában. Ki 
lett a győztes pályázó?

Koszti András: A tavalyi évben egyéves 
időtartamra a fenti tárgyban megkötött szer-
ződés lejárt, így szükségessé vált új pályázat 
kiírása, amelynek lebonyolítása már a jelen-
leg hatályos közbeszerzési törvény szabálya-
inak megfelelően zajlott le. A pályázatot a 
ZÖFE Kft. nyerte meg, akik már korábban 
is végezték ezt a munkát. Helyi munkaerőt 
vesznek igénybe, három fő folyamatosan, to-
vábbi tíz fő alkalomszerűen dolgozik a város 
parkjainak karbantartásán. Miután az ed-
digi teljesítésükkel is meg voltunk elégedve, 
szerencsés, hogy továbbra is ők végzik ezt a 
feladatot.

Velencei Híradó: A testület tárgyalta a 
város Közbeszerzési és Beszerzési Szabály-
zatának módosítását. A szabályozást hogyan 
érintik a változások?

Dr. Szvercsák Szilvia: 2015. november 
1-jétől lépett életbe az új közbeszerzési tör-
vény. Ez a norma teljesen új alapokra helyezte 
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a közbeszerzési eljárás szabályait, így többek 
között a becsült érték fogalom és az egybe-
számítás (részekre bontás tilalma), valamint 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanács-
adó bevonása tekintetében új szabályozást 
jelent a jogalkalmazók, joggyakorlatot folyta-
tók számára. Tekintettel arra, hogy az előző 
szabályzat a korábbi, már hatályon kívül he-
lyezett közbeszerzési törvény alapján került 
megalkotásra, így a jogszabály változás miatt 
a törvény előírásainak megfelelően a szabály-
zat módosítása is szükségessé vált. Tulajdon-
képpen új szabályzatot alkotott a testület.

Velencei Híradó: A VELENCE PLUS Kft. 
egyik ügyvezetője és a Velencei-tavi Úszó és 
Vízilabda Egyesület elnöke is jelen volt a tes-
tületi ülésen. Miért volt szükség a taggyűlési 
képviseletről szóló határozatra? 

Koszti András: A részben önkormányzati 
tulajdonban lévő VELENCE PLUS Kft., töb-
bek között az új uszoda beruházást is koordi-
nálja. Az uszodát TAO támogatásból tervez-
zük megépíteni, aminek előfeltétele, hogy a 
Magyar Vízilabda Szövetség támogassa a pá-
lyázatunkat. Az MVLSZ tavaly decemberben 
jóváhagyta a pályázatot, amit előzetesen szak-
értővel felülvizsgáltatott. A projekt 70%-os tá-
mogatási intenzitású, így a Kft-nek a 30%-os 
önrészt kell előteremtenie. Most az önrész egy 
részének biztosításáról döntöttünk, ugyanis 
a cég egyik tulajdonosa, a Velencei-tavi Úszó 
és Vízilabda Egyesület 42 millió Ft-ot már sa-

ját önrészeként elhelyezett a cég számláján, a 
tulajdoni hányad mértékének megfelelően az 
önkormányzatnak is biztosítani kell az önrész 
összegét. Közös érdekünk, hogy a kiadásokat 
csökkentsük, ezért felkértem a beruházás pro-
jektmenedzserét, hogy vizsgálja meg, milyen 
módon lehet egyéb forrásokat bevonni. A 
tervek szerint haladunk: amíg nem áll rendel-
kezésre a teljes támogatási összeg, valamint az 
önerő, addig az építkezés sem fog elkezdődni. 
A Kft. taggyűlésén történő részvételhez, vala-
mint az ott meghozott döntésekhez minden 
anyagot előzetesen megtárgyal a képvise-
lő-testület, és ezeknek a képviseletére lesz fel-
hatalmazásom a Kft. taggyűlésén. 

Velencei Híradó: A testület elfogadta a 
2016. évi költségvetési rendeletet. Milyen 
előkészítő munka előzte meg a kodifikációt, 
illetve miben jelent ez változást a korábbi 
költségvetésekhez képest?

Koszti András: Mérföldkőhöz érkeztünk 
az önkormányzat működésében az új költ-
ségvetés elfogadásával, mert egy stratégiai 
koncepció mentén tervezett, alaposan elő-
készített, az érintett bizottságokkal és felelő-
sökkel határidőben egyeztetett költségvetést 
fogadtunk el. Ez eltérő a korábbi évek gya-
korlatához képest. Feszes, fegyelmezett, ta-
karékos, érvényesül benne a szükségesség és 
az arányosság elve. Már az előkészítő munka 
során érezhető volt, hogy a hivatal szervezeti 
átalakítására fordított energia nem volt hiá-

bavaló és megtérülni látszik, mert a munka 
gördülékenyen zajlott, és az új szempontok, 
impulzusok hatása egyértelműen pozitív 
volt. Ezúton is szeretném megköszönni a 
polgármesteri hivatal, elsősorban a pénzügyi 
és gazdasági osztály vezetőjének és munka-
társainak munkáját.

Velencei Híradó: A Pénzügyi és Város-
fejlesztési Bizottság is tárgyalta a rendelet 
tervezetet. Elnök úr, mi volt a bizottság vé-
leménye?

Szabó György: A költségvetés átlátha-
tó, világos, egyértelmű, és nagyon részletes 
szöveges magyarázatot is kézhez kaptunk. 
A kockázati tényezőket úgy a bevételi, mint 
a kiadási oldalon sikerült minimálisra csök-
kenteni. Likviditási problémákat okozó té-
teleket nem találtunk. A költségvetés főösz-
szege közel 1,8 milliárd Ft, és 244 millió Ft 
maradvánnyal számoltunk. 176 millió forint 
tartalékképzésről beszélhetünk, ebből 156 
millió forint a céltartalék és 20 millió forint 
az általános tartalék. Az egész bizottság ne-
vében szeretnék köszönetet mondani a jegy-
ző asszonynak, az apparátusnak, azon belül 
a pénzügyi és gazdasági osztálynak, mivel 
ilyen költségvetést elkészíteni több hetes, fe-
lelősségteljes és kemény munka. A szavazás 
eredménye is magáért beszél, mivel mind a 
bizottsági ülésen, mind a testületi ülésen egy-
hangúan fogadtuk el Velence Város 2016. évi 
költségvetési rendeletét.  (V.T.)
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Hit-Élet
Kereszthordozó  

és keresztvállaló keresztyénség…

Virágvasárnap – Nagypéntek – Húsvét

Olvasandó:
II. Kor. 1:8-10.

Pál apostol olyan élményről ír, amelyről semmit nem tudunk. Nagy 
szenvedésben-nyomorúságban lehetett része. Tövis adatott a testébe. 
De hát létezik-e keresztyénség a szenvedés vállalása nélkül? Az Imita-
tio Christi, a Krisztus-követés azt is jelenti, hogy vállalom a krisztusi 
utat, a szenvedés, a kereszt útját, a via crucist. Úgy, ahogyan Ő vállalta. 
Babits Mihály írja: “Szenvedni annyi, mint diadalt aratni...” 

Nagypéntek nélkül nem lehetett volna Húsvét Krisztus ügyének vi-
lágméretű győzelmévé. Amikor feltámadása után Krisztus megjelent a 
tanítványoknak, ők látták a szegek helyeit a testén. A Jelenések köny-
ve szerint ő a halálra sebzett Bárány, aki elveszi a világ bűneit. Olyan 
Urunk van, aki a szenvedéseken ment át a dicsőségbe… 

Pálhoz hasonlóan hányszor kerülünk olyan helyzetbe, mint a tanít-
ványok a viharos tengeren, amikor így kiáltottak: – Uram, elveszünk! 
S Jézus így válaszol: – Ó, ti kicsinyhitűek! Igen, ő megtart az erőtlen-
ségben, a reménytelenség és szenvedés mélységéből kiemel, életviha-
rainkat lecsendesíti, és segít elhordozni keresztjeinket. Csak rá kell te-
kinteni, Jézusra, aki Pálnak is oly nagy vigasztalást adott a legnagyobb 
nyomorúságban is. Hisz még a filippi börtön poklából is így tud írni 
az apostol: “Örüljetek, mindenkor örüljetek”. 

S hogy kezdi ezt a levelét is?:  “Áldott az Isten, a mi Urunknak, a 
Jézus Krisztusnak atyja, az irgalom atyja, és minden vigasztalások Is-
tene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is 
megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasz-
talással, amellyel az Isten vigasztal minket…”

Bárcsak találkoznánk a Feltámadottal életutunkon, ahogy az em-
mausi tanítványok, s szelíd hangján köszöntene bennünket is, az élet 
megfáradt vándorait: „Békesség néktek!” 

Bárcsak az Ő békessége tölthetné be életünket! Solus Christus! – 
Egyedül Krisztus! “A keresztyénség magasztosságán és erkölcsi kultúrá-
ján, úgy, ahogyan az az evangéliumokban fénylik és ragyog, soha nem 
juthat túl az emberi szellem” – mondotta Goethe. Igaza volt! Ezért éne-
kelhetjük örömtől ragyogó orcával, újjászületett szívvel mi is: 

Zengd Jézus nevét, zengd világ,
Őt angyalok áldjátok! 
Felékesítve homlokát,
Királlyá Jézust,
Jézust koronázzátok! (468. dicséret, 1. verse)
Jézus virágvasárnap bevonult a fővárosba, Jeruzsálembe. Vemhes 

szamár hátán, jelképezvén, hogy ő szolgálni jött, s nem uralkodni. 
Békességet és szeretet, megértést hozott mindnyájunknak, a megtérés 
esélyét. Az Istennel és az Emberrel való megbékélés lehetőségét. 

Virágvasárnap a tömeg még hozsánnázott. Szálltak, hullottak alá a 
virágok, lengtek a pálmaágak… Színpompás volt a fogadtatás. S jött a 
Nagyhét annyi és annyi eseménye, majd Nagypéntek. A „hozsanna” 
helyett „feszítsd meg!” hangzik a tömeg ajkáról. Pilátus mossa kezeit, a 
tömeg a gyilkos Barabás helyett a Legártatlanabbat és a Legtisztábbat, 
a Legszentebbet küldi keresztre, Isten Fiát! S elkezdődik a mi Megvál-
tó Urunk fájdalmas passiója… Jókai Anna írja vad korunk érzéket-
lenségére, talán hitetlen korszakunkra utalva az „Ima – virágvasárnap 
alkonyán” című versében: 

„Istenem. /Az az alkony./ A földbe döngölt örökzöldek./ A már üres 
úton horpadt pléhdobozok zörögnek./ Hasadt nejlonzacskók a bokrokon 
fennakadva./ Köpésbe ragadt csikkek a taposott fűben./

(…)
A tömeg berekedt./ Vedel, zabál:/ Vacsorál./ A tévé elé ül./ Új üvöl-

tésre készül./ A „feszítsd meg” élvezetesebb/ A kereszthalál érdekesebb.”/ 
Megunt tömegesemény számomra mindez, vagy életemnek egyet-

len egyszer megadatott, kiváltságos pillanata? Olyan, mint egy cirkuszi 
előadás, egy futballmérkőzés, netán népünnepély, s nem több? Vagy 
pedig az üdvösség és a kegyelem pillanata? Ragadd meg testvérem e 
pillanatnyiságban az örökkévalóságot és az Örökkévalót! „Áldott, aki 
jön az ÚR nevében!”

Ámen
Pápai Szabó György

  református lelkipásztor

Istentiszteleteink – Minden vasárnap:
Újvárosi református imaház (Kossuth Lajos u. 1.): reggel 9 óra
Református templom (Óváros, Templom köz 1.): de. fél 11 
Április 30-ig – leszámítva Húsvétot – mindvégig a Ravasz László 

Református Gyülekezeti Központban (Fő u. 83. Szemben a fagyizó-
val!) tartjuk óvárosi istentiszteleteinket. 

Nagyheti istentiszteleteink:
Nagypéntek (március 25.): 9 óra és fél 11 óra (Mindkét helyen 

ugyanott!)
Húsvét mindkét ünnepnapján (március 27-28.) úrvacsorás isten-

tisztelet:
9 óra: Újvárosi Imaház 
Fél 11 óra: Református templom mindkét napon. (Templom köz 1.)
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Egy ember elméjében, aki orvosától folyton azt hallotta, hogy egészsé-
ge érdekében mit nem szabad ennie, a következő vicc fogalmazódott 
meg:

Elmegy Pista bácsi az orvosához különféle panaszokkal. Az orvos 
csóválja a fejét, majd így szól a kivizsgálás után Pista bácsihoz: 

- Pista bátyám, nem lesz jó ez a sok cigaretta. Le kéne mondani róla.
- Bíz’ van már 30 éve, hogy nem vettem egy slukkot se a szájam-

ba…-feleli orvosának Pista bácsi.
- Igen, igen, de az alkohol ott van, mint probléma…
- Ott bizony, azoknak, akik isszák. Én, amíg sofőr voltam, nem 

tudtam inni és úgy megszoktam, hogy most is csak elvétve iszom egy 
fröccsöt.

- Áhá, akkor minden bizonnyal a túlzott kávéfogyasztás lesz itt a 
gond. Arról kéne lemondania.

- Doktor úr, amíg sofőrködtem, még csak meg-meg ittam egy ká-
vét, de amióta nyugdíjas vagyok, kávé nélkül se tudok aludni, nem-
hogy kávéval.

- Csak van valami, amit nagyon szeret Pista bátyám…!
- Hogyne! A gyümölcsöket.
- Akkor hát arról kell lemondania az egészsége érdekében!
Napjainkban sokan úgy gondolnak a nagyböjtre, mint egy korlátra, 

amivel az Egyház évről évre áldozatvállalásra szólítja fel híveit. Az em-
bereknek leginkább az jut eszébe, hogy mit vesz el (mit nem szabad) 
az életükből a lemondás és nem az, hogy mit ad számukra egy ilyen 
időszak. Pedig az idők során sokat lazult a böjti fegyelem. Gondoljuk 
csak meg, hogy alig 50-100 évvel még milyen nagy szó volt az, hogy 
böjt. Az emberek sokkal nehezebb munkát végeztek és a hús fontos 
eleme volt a táplálkozásnak, amiről önként lemondani nagy kihívás 
volt. Mindezek mellett még ott van a szórakozási tilalom, a hosszabb 
és nagyobb számú imák sorozata, melyek nemhogy megnyerték az 
ember tetszését, hanem inkább ellenszenvet váltottak ki. Már papként 
éltem át, hogy az egyik faluban a disco üzemeltetője nagyböjtben nem 
volt hajlandó - még nagy anyagi kiesések mellett sem - üzemeltetni 
szórakoztatói vállalkozását. Ma is rácsodálkozom ennek az embernek 
a hitére. A fiatalok nem akartak beletörődni ebbe, inkább elmentek 
a szomszédos városba, hogy ott keressenek másik szórakozóhelyet. 
Esküvőket csak kirívó esetekben tartottak, akkor is az alkalomhoz il-
lően,de nagyon szerényen, szűk családi körben. Egyes vallásokban a 
hústilalom mellett állatból származó eledelek (tej, tojás stb.) fogyasz-
tása is a böjti fegyelem része… Mára mindezek csak emlékek. A böjt 
népszerűtlensége miatt hamar kikopott, illetve egy teljesen új arcot 
öltött magára. Jó alakalom ez a fogyókúrára, a tisztítókúrára…. ez len-
ne hát a böjt modern formája? Semmiképpen sem. A böjti időnek va-
lóban van egy régi és egy új arculata, de önmagában véve megmaradt 
annak, ami. A katolikus egyház böjti fegyelme keretén belül a követ-
kező állításokat tehetjük:

- Minden pénteken böjttel emlékezünk meg Jézus keresztáldoza-
táról. A nagyböjti péntekeken hús mellőzésével, egyéb péntekeken 
választható más formája is a lemondásnak (többet imádkozunk vagy 
valamilyen jócselekedettel „kiváltjuk” a hústilalmat)

- Nagyböjt első napján (hamvazószerda) és utolsó napjaiban (nagy-
péntek) szigorú böjt van előírva, ami nem csak a hús fogyasztásának 
tilalmát jelenti, hanem a háromszori étkezést, amiben egyszeri jólla-
kás lehetséges.  

Edzésben lenni

- Böjti időben továbbra is érvényben van a zajos mulatságok mellő-
zése (bár ennek megítélése vitatható kérdés). 

Korunkban az a fajta lemondás került jobban előtérbe, amikor egy 
rossz szokásunkról, káros szenvedélyről mondunk le a hús mellett. 
A böjt lényege saját magunk legyőzése, melyek a káros szenvedélyek 
mellőzésében mutatkozhat meg leginkább, ezáltal a testnek és a lé-
leknek egyaránt hasznára válva. Az Egyház nem a viccben szereplő 
orvoshoz hasonlít (szerencsére a valóságban nem ilyenek az orvosok), 
aki a lényeget abban látja, hogy elvonjon vagy tiltson valamit; sokkal 
inkább hasonlít az olyan orvoshoz, aki egészségünk céljából megadja a 
helyes irányvonalat. Hasonlít az olyan edzőhöz, aki az olimpiára készí-
ti fel a sportolót, kihozván belőle a maximumot. „Az pedig, aki részt 
vesz a versenyben, mindenben tartózkodik: ők azért, hogy hervatag 
koszorút nyerjenek, mi pedig, hogy hervadhatatlant.” (Szent Pál: 1Kor 
9,25)  

Kívánom, hogy legyen mindenki áldozatvállalása eredményes, lé-
lekemelő!

Norbert atya

Nagyheti program
Március 24. -Nagycsütörtök
18.00 órakor Velence plébániatemplom - gyóntatás
18.30 órakor Velence plébániatemplom - szentmise az utolsó va-

csora emlékére
19.30-21.30 Velence plébániatemplom- szentségimádás 
Március 25.-Nagypéntek
18.00 órakor Velence plébániatemplom - gyóntatás
18.30 órakor Velence plébániatemplom - hódolat a kereszt előtt
Március 26. Nagyszombat
22.00 órakor Velence plébániatemplom- feltámadási szertartás 

(tűzszentelés, exultet, vízszentelés, körmenet és sok érdekes elemekkel 
a liturgiában). A feltámadási körmenet feltehetően 24.00 órakor kez-
dődik. Akik nem tudnak eljönni a feltámadási szertartásra, de szeret-
nének lélekben csatlakozni a körmenethez kérem, hogy éjfélre gyújt-
sanak meg egy gyertyát az ablakukban. A szentmise után ételszentelés 
lesz a plébániai közösségi házban.

Március 27. Húsvétvasárnap a szentmisék vasárnapi sorrendben 
lesznek. (16.00 órakor gyerekeknek tojáskeresés a plébániaudvaron)



GYEREKEKRŐL
Vidám tavasz

Megérkezett hozzánk végre a jó idő, így ezt kihasználva egyre több 
időt tudunk tölteni a friss levegőn, a szabadban a gyermekekkel. Már 
a legkisebbekkel is rendszeresen, a mindennapjainkba beépítve járunk 
el sétálni itt az óvoda környékén. Nagyon sok szép és izgalmas lát-
nivaló van itt a parkokban, az utcákban, kertekben, amiket megcso-
dálhatunk, felfedezhetünk. Ilyenkor megfigyeljük a növényeket (lát-
tunk már sok hóvirágot, ibolyát, krókuszt és százszorszépet), állatokat 
(varjú, cinege, veréb) és beszélgetünk is róluk. Együtt fedezzük fel az 
ébredő természetet, rácsodálkozunk annak szépségre, de nem csak 
mi nyújtjuk át tudásainkat a gyermekeknek, hanem ők is egymásnak:  
– „Nézzétek csak, most szedi össze a méhecske a méznek valót!”

A mindennapjainkba, tevékenységeinkbe is egyre több ismeretet 
építünk be a gyermekek számára, amit ők érdeklődően és kíváncsian 
fogadnak. Nagyon sok tavaszi verset, mesét, dalos játékot, mozgást és 
kreativitást viszünk a mindennapokba, amik legjobban a gyermek-
munkákban, alkotásokban jelennek meg. A tevékenységek és a séták 
alkalmával is nagyon befogadóak és érdeklődőek a gyermekek, min-
denben szívesen és örömmel vesznek részt, legyen szó kézműves tevé-
kenységről, mozgásról, éneklésről vagy mesélésről. Fontosnak tartjuk, 
hogy már a legkisebbek körében megalapozzuk a természet szeretetét, 
gondozását és annak megóvását. Többek között ültettünk borsót, amit 
a gyermekek maguk gondoznak, és figyelik növekedésüket. A tavasz 
megérkezésével a csoportszobák és az óvoda is kiszínesedik, új ruhát 
ölt magára, ezáltal még vidámabban telnek az óvodai mindennapok.

Vass Tímea óvodapedagógus
Csiga csoport

Nyílt nap a Katica csoportban
Óvodánkban már évek óta hagyomány, hogy a szülők az őszi és a tava-
szi időszakban betekinthetnek gyermekük mindennapi óvodai életébe. 
2016. március 4-én 8 órától érdeklődő szülőkkel népesült be a Katica 
csoport. A gyermekek kezdeti megilletődöttsége hamar elmúlt, és a 
megszokott napirend szerint játékos névsorolvasással kezdődött a nap. 
Ezt a mindennapi mozgás követte, mely során az egész testet átmozgató 
gyakorlatok fejlesztették a gyerekek erőnlétét, állóképességét, mozgás-
koordinációját. Az utánzáson alapuló feladatvégzés fejlesztette figyel-
müket, fegyelmüket. A játékos mozgás után tízórai következett, ahol a 
szülők megfigyelhették a választott naposok megfelelő feladattudatot, 
figyelmet igénylő munkáját; a gyermekek óvodai étkezési kultúráját.

Tízórai után a meseszőnyegen egyik kedvenc közös játékunkat, a 
„Balra tőlem”-et játszottuk. A játék észrevétlenül fejleszti a téri tájéko-
zódást, figyelemkoncentrációt; segíti a bal-jobb fogalmak rögzülését. 
Ezt követően furulyaszóval és a mesegyertya meggyújtásával kezdő-
dött a mese. A „Magocska” című mese meghallgatása után beszél-
gettünk a növények fejlődéséről, az ahhoz szükséges feltételekről, a 
gyerekek személyes élményeiről. Az ok-okozati összefüggések felfede-
zése, megfogalmazása során fejlődött logikus gondolkodásuk, szóbeli 
kifejezőkészségük, szókincsük; egymás meghallgatása során alakult 
beszédfegyelmük.

A gyerekek számára rendkívül fontos a személyes tapasztalatszer-
zés, tevékenykedés, mely segíti az ismeretek elmélyülését, rögzülé-
sét. A beszélgetés után minden gyermek választhatott két zöldségfé-
lét, melynek magjait elültethette a jellel ellátott dobozkákba. A föld 
adagolásával fejlődött szem-kéz koordinációjuk, finommotorikájuk. 
Megfigyelhették és összehasonlíthatták a magvak méretét, formáját, 
fejlesztve ezzel figyelmüket, szóbeli kifejezéskészségüket. Matemati-
kai fogalmak (több-kevesebb, nehezebb-könnyebb, kisebb-nagyobb) 
használatával gazdagodott aktív szókincsük. A tevékenykedést a mag-



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

vak meglocsolása zárta, majd megbeszéltük, hogy ezután minden 
gyermek maga gondoskodik majd az előbújó növényekről, melyet 
később kiültetünk a szabadba.

Bízunk benne, hogy a tartalmas délelőtt nem csak a gyerekek, ha-
nem szüleik számára is maradandó élményt jelent.

Pirosné Kovács Viktória óvodapedagógus
Katica csoport

A tavasz első ünnepe március 15-e, ekkor ünnepli a magyar nép az 
1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulóját.

Óvodánkban régi hagyomány, hogy megemlékezünk a hősökről. 
Az ünnep előtti napokban már nagy lelkesedéssel készítik a gyerme-
kek a nemzetiszínű zászlókat, kokárdákat, hajtogatják a csákókat.  Az 
ünnephez kapcsolódó mondókákat, verseket, énekeket tanulunk, me-
séket, zenéket hallgatunk. Minden csoport a korának megfelelő mély-
ségben beszélget az ünnepről. A kicsik mondókáznak, „lovacskáznak”, 
dobolnak, várat építenek, a nagyobbak már a csatákat felidéző képek-
ről beszélgetnek.

 A velencei Meseliget Óvoda ó-falusi csoportjai közösen emlékez-
tek meg- e jeles eseményről. Ezen a napon ünneplőbe öltözve, kokár-
dával a ruhánkon érkeztünk az óvodába. A feldíszített aulában az idei 
évben a Katica csoportosok adták az ünnepi műsort. A kisebbek cso-
dálkozó szemekkel figyelték, hallgatták Viki néni meséjét. A nagyok 
műsora után minden csoport bemutathatta, hogy milyen verset, éne-
ket tanult az ünnepre. A meghitt megemlékezést az óvó nénik közös 
éneklése zárta.

A Pillangó, és a Süni csoportos gyermekekkel már az ünnepet meg-
előző napon elsétáltunk a Hősök parkjába, ahol a kicsik az általuk ké-
szített zászlókat, és kokárdákat a virágágyások szélébe tűzhették.

Vácziné Kardos Edina óvodapedagógus
Süni csoport

„Pereg a dob tra-ta-ta…”

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:  
Serhókné Varjas Edit
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Történetek a Zöldligetből

Az egyik angolórán Réka néni elmondta, 
hogy angol nyelvű versmondó verseny lesz 
az iskolánkban. Nagyon örültem neki, mert 
tavaly nem tudtam elmenni, beteg lettem a 
verseny napján.

Mivel én nagyon szeretem Harry Pottert, 
mindenképpen ezzel a témával kapcsolatos 
verset szerettem volna mondani. A választás-
ban apa és Réka néni segített. Az én versem 
címe a Harry Potter’s world lett.

Apával három héten keresztül csak ezt 
gyakoroltuk. Kikerestük a néhány ismeretlen 
szót az interneten, és meghallgattuk a kiejté-
süket is. Elég hosszú volt a vers, de sikerült 
megtanulni. Az osztályban mindenki megta-
nult egy angol verset, de csak hatan mehet-
tünk tovább az iskolai versenyre.

  1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5.osztály 6. osztály 7.osztály
1. helyezett Pándi Szabolcs 1. a Málics-Talabér Bartos Bora 3. c Bozsánovics Petra 4. a Joó Rebeka 5. a Dömsödi Regina 6. c Csere Zsanett 7. a
  Anna 2. c
2. helyezett Pénzes Johanna 1. a Fábián Letícia 2. a Török André 3. a Debreceni Lili 4. c Kedves Patrik Naár Barbara 6. a Nyíri Gréta 
     Zsolt 5. c  Fruzsina 7. a
3. helyezett Vincze Szófia 1. a Bene Kata 2. a Azurák Adél 3. a Klamár Balázs 4. a Lingenberger Bereczky Bulcsú Horváth Réka 7. a
     Dominik 5. c Norbert 6. c

Iskolánkban idén is megrendezésre került az 
angol nyelvű szavalóverseny. A számos ne-
vező között akadt, aki saját megírt versével 
indult.

Az anyanyelvi zsűrinek kihívást jelentett 
kiválasztani a legjobbakat a magas színvona-
lú előadások közül.

A hatalmas izgatottságot követően a he-
lyezettek bezsebelhették az angol nyelvű juta-
lomkönyveket és mindenki elfogyaszthatta a 
jól megérdemelt csokoládét.

A vezetőség támogató szervezése és a fel-
készítő tanárok lelkes munkája az eddig meg-
szokottnál is gyümölcsözőbb eredményeket 

szült, melyeket büszkén mutatunk majd be 
az Adonyban megrendezésre kerülő területi 
versmondó versenyen is.

Az alábbi táblázatban láthatják büszkesé-
geinket.

Bognár Réka, angoltanár

Angol versmondó verseny  
gyermekszemmel

A verseny napján nagyon-nagyon izgul-
tam. A harmadikosok és a negyedikesek 
kategóriájában 20-an indultunk, én a 13-as 
sorszámot húztam. Sok ügyes versmondó 
volt. Nagyon örültem, hogy anya is ott ült 
a közönség soraiban. Az izgalmam ellenére 
nagyon jól éreztem magam a versmondás 
közben.

Az utolsó vers után a zsűri kért 15 percet, 
hogy összeadhassák a pontszámainkat. Az 
eredményhirdetés során kiderült, hogy első 
helyezett lettem, aminek nagyon örültem.

A jutalmam egy oklevél, egy szép interak-
tív angolkönyv és egy ceruza volt.

Izgalommal várom az Adonyi versenyt.

Bozsánovics Petra 4.a.

Tavaszi papírgyűjtés  
az iskolában!

Ideje: 
2016. április 18.–április 22. között

hétfő–csütörtök: 7.00–16.00,
péntek: 7.00–12.00 óra között

Helye: Liget iskolarész parkolója
Kérjük, hogy a papírokat és a kartonokat 

külön, s mindegyiket összekötve  
hozzák el, ezzel is védve a környezetet,  

és segítve a pakolást.
Köszönjük szépen!

A Diákönkormányzat 
nevében: 
Vas Miklós Máté  
és Nünü néni

Iskolai beiratkozás
a következő tanév elsőseinek

 
Ideje: 2016. április 14. és 15.  
8.00–19.00 óra között
Helye: Zöldliget Általános Iskola – 
Liget iskolarész, Kis u. 1.

A beiratkozáshoz szükséges:
• a gyermek tajkártyája
• a gyermek lakcímkártyája
• az óvodai szakvélemény
•  a kedvezményes étkezéshez a 

kedvezményre jogosító igazolások
•  ha a családi helyzet indokolja: 

a gyermek elhelyezéséről és 
felügyeletéről szóló határozat

•  nem magyar állampolgárság 
esetén az ezt igazoló dokumentum 
és a magyarországi tartózkodási 
engedély
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Plakátverseny
A Zöld iskolarészben az elsős két tannyelvű osztályoknak plakátké-
szítő versenyt hirdettünk Miss Christine Brander amerikai tanárnő, 
valamint az osztályok angol tanítóinak vezényletével. A projekteket a 
gyerekeknek otthon kellett elkészíteni, szülői segítséggel. Az alkotás 
lehetett két- vagy háromdimenziós is, és tartalmaznia kellett a már 
tanult angol szavakat. Számunkra is hihetetlen kreatív munkák szü-
lettek. Volt, aki társasjátékot csinált, babaházat, vagy névre szóló ál-
latkertet. Az elkészült műveket az aulában állítottuk ki, melyekre két 
paraván sem volt elég. Végül négy nyertest hirdettünk, akik tárgyju-
talomban és oklevélben részesültek, de minden résztvevő kapott em-
léklapot és csokoládét. A gyermekek lelkesedését látva, biztosan nem 
ez volt az utolsó ilyen jellegű esemény az iskolában.

Szigeth Szilvia tanító 

Úszás Diákolimpia, Fejér 
megyei döntő, Székesfehérvár

2016. február 6-án Székesfehérváron került megrendezésre az Úszó 
Diákolimpia Fejér megyei döntője. Iskolánkat Varga Dalton 3. b osz-
tályos tanuló képviselte. Dalton óvodáskora óta úszik heti rendsze-
rességgel, két éve pedig versenyszerűen vízilabdázik a Velencei-tavi 
Sportegyesületben. Az 50 méteres gyorsúszásban elért 40.03 mp idő-
eredményével az 5. helyen végzett, mellúszásban pedig 50,03 mp-cel 
a negyedik helyet szerezte meg. A kiváló eredményéhez gratulálunk, 
és további szép sikereket kívánunk! Felkészítő tanár: Varga Attila.

Iskolánk lány tornászai Pécsen vettek részt 
a sportág diákolimpiai versenysorozatának 
országos elődöntőjén, március 7-én. A ver-
seny tétje az országos döntőn való részvétel 
volt. A küzdelemben Baranya, Somogy, Tol-
na, Fejér megye, valamint Budapest legjobb 
csapatai versengtek a továbbjutást jelentő he-
lyekért. Örömmel mondhatjuk, hogy az idei 
tanévben is láthatunk velencei tornászokat 
az ország legjobb 12 csapatának részvételével 
megrendezésre kerülő országos döntőn a bu-
dapesti Tornacsarnokban!

Az I. korcsoportosoknál igen szoros küz-
delemben, mindössze 0,3 tizeddel maradtunk 
le a harmadik helyről, s ezáltal az országos 
döntőről. Ennek ellenére büszkék lehetünk 
az elért eredményre, hiszen többségük az idei 
tanévben szerepelt először tornaversenyen. 
A 4. helyezett csapat tagjai voltak: Gőgös 
Kincső, Hakfelner Kata, Bene Kata, Benkő 
Rebeka, Reichart Villő és Csoma Lilla.

Torna Diákolimpia, országos elődöntő Pécs
A II. korcsoportosok versenyében a 6. he-

lyet sikerült megszereznünk, ami a korcso-
portváltás miatt is jó eredménynek számít, 
hiszen idősebb versenyzőkkel mértük össze 
tudásunkat. A csapat tagjai voltak: Hajdu 
Luca, Bereczk Jázmin, Joanovits Mária, Be-
rei Vivien és Török Szaffi.

A legnagyobbaknál (III.–IV. korcsoport) 
szintén hatalmas harc volt az első három helye-
zésért, s itt szintén csak tizedekkel lemaradva 
az előttünk végzettektől, de sikerült megszerez-
nünk az országos döntőt érő harmadik helyet! 
A csapatot Nagy Noémi, Mag Lara, Popelka 
Liliána, Kiss Csenge, Bátonyi Anna és Vas Esz-
ter Panna alkotta. A csapat szépen kivitelezett 
gyakorlatokkal, kiegyensúlyozott versenyzés-
sel, magas pontszámokkal bizonyította, hogy 
helye van a legjobbak közt. Az egyéni összetett 
versenyben Vas Eszter Panna kiemelkedő telje-
sítményt nyújtva 58 induló közül a bronzérmet 
szerezte meg! Felkészítő tanár: Varga Attila

Varga Dalton az élmezőnyben tempózott
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Március 6-án, vasárnap rendezték meg az év 
első ultrafutó eseményét. A résztvevők rög-
tön a lehető legnehezebb megmérettetésen 
tesztelhették felkészültségüket és állóképes-
ségüket, hiszen a 100 kilométeres magyar 
bajnoki címért versengtek. Az igen komoly 
erőpróba mellett félmaratoni és maratoni tá-
von, valamint 6 órás versenyen is rajthoz áll-
hattak a nevezők. A többnyire kellemes, kora 
tavaszi időben összesen 179-en indultak, eb-
ből a legtöbben, 74-en, 100 km-en.

A Magyar Atlétikai Szövetség ultrafutó 
magyar bajnokságát az öt állomásból álló 
OptiVita Ultrafutókupa keretében rendez-
te meg az Ironteam SE. A megmérettetésen 
rajthoz álló ultrafutók a Velencei Vízi Vártól 
rajtoltak, és egy öt kilométer hosszú pályán 
20 kört futva teljesítették a 100 kilométeres 
távot.

A férfi futam rajtlistája alapján már előre 
sejteni lehetett, hogy óriási verseny lesz, hi-
szen az indulók között találhattuk Belej-Fe-
kete Bálintot, a tavalyi év 12 órás és 24 órás 
magyar bajnokát, Csécsei Zoltánt, a tavalyi 
Ultrabalaton legjobb magyar teljesítőjét, Ru-
dolf Tamást, a tavalyi 100 km magyar bajno-

Remek versennyel indult az utrafutók  
idei küzdelemsorozata

kát, valamint Zabari Jánost, a tavalyi 6 órás 
magyar bajnokot. A női futam legnagyobb 
esélyese Makai Viktória volt, aki 2015-ben 
100 km-es, 24 órás és 6 órás magyar bajnok 
lett, valamint az év női ultrafutója címet is el-
nyerte. Ettől függetlenül a hölgyeknél is sűrű 
volt a mezőny, nem lehetett volna előre oda 
adni senkinek az érmeket.

A „királykategórában” végül az egyik nagy 
esélyes, Rudolf Tamás (Kanizsai Futóklub) 
győzött, aki nagy fölénnyel utasította maga 
mögé a mezőnyt 07:11:38-as időeredmény-
nyel, ami 1 perc híján fél órával volt jobb a 
második helyen célba ért Halama Levente 
(Ironteam SE), s 34 perccel a harmadik pozí-
cióban befutó Csécsei Zoltán (SZUFLA-Szi-
gethalom) idejénél. Meglepetésre Zabari 
csak a 23., Belej-Fekete a 25. helyen fejezte 
be az OB-t, a teljes mezőnyt tekintve pedig 
mindössze az 57. és a 65. pozíciót foglalhatta 
el a két futó. A nőknél teljesen bejött a pa-
pírforma, hiszen Makai Viktória (Ironteam 
SE) esélyeshez méltó versenyzéssel, 08:35:31-
es időeredménnyel diadalmaskodott, másfél 
perccel megelőzve Kisháziné Zombory Eri-
kát (Hódiák SE), és csaknem kilenccel Vincze 

Zsófit (Csömör Sport). A teljes mezőnyt néz-
ve Makai a 10., Kisháziné a 11., Vincze a 13. 
lett, ami nem kis teljesítmény.

A 100 kilométeres országos bajnokság 
mellett 100 kilométeres nyílt futamot is 
rendeztek, illetve 6 órán, maratonon és fél-
maratonon is rajthoz állhattak az érdeklődő 
futók. 100 nyílton az összetettben 7. Rába 
Imre győzött (08:17:41), Jakab Attila és Erőss 
Ede előtt. 6 órás futásban Vajda Zoltán a Hí-
rös Futóklub sportolója nyert a SZUFLA – 
A-tomsport futója, Kerényi Farkas, valamint 
az Axiált képviselő Pók János előtt. A mara-
toni aranyérme az Ironteam-es Túri Márton 
(03:18:37) nyakába került, míg az ezüstöt 
Szilágyi Péter (Hoka Club Hungary), a bron-
zot pedig Füzes István (Kilométergyűjtők) 
kapta. A félmaratoni távon Rákóczi Viktor, az 
igen érdekes nevű Gépállatok sportolója volt 
a leggyorsabb 01:19:55-ös időeredményével. 
Itt a második Németh Tibor, a harmadik pe-
dig Fekete Attila lett.

Elismerésre méltó a 67 éves Frank Tibor 
helytállása, aki sok-sok, jóval fiatalabb futót 
megelőzve a középmezőnyben, nyílt kategó-
riában a 19., minden indulót figyelembe véve 
a 43. pozícióban ért célba. Rajta kívül alig 
volt 50 évnél idősebb sportoló a mezőnyben, 
ami különösen felértékeli a teljesítményét.

Velence az idén is a hosszútávfutók, az 
extrém- és tömegsportrendezvények egyik 
országos fellegvára lesz, ugyanis számos ki-
válónak ígérkező eseménynek ad otthont a 
következő hónapokban. Itt rendezik meg áp-
rilis 3-án az első hivatalos Magyar Multiroto-
ros Drón Bajnokságot, május 29-én az eXtre-
meMan 51.5 Olimpiai távú triatlonversenyt, 
május 19-én a Tour De Velencei-tó kerékpá-
ros körversenyt, s még további egyéb rangos, 
érdekes megmérettetéseket a nyár és az ősz 
folyamán.

(Mátay Balázs)

Frank Tibor 67 évesen is lefutotta a 100 km-t  Vincze Zsófi a 3. hely felé halad Fotók: Darabos Péter



VELENCE SPORTJA
Ezüstöt hoztak Fehérvárról  

a Zöldligeti Farkasok

Március első napjaiban zárult a 2016-os sza-
lagos terem rögbi bajnokság Székesfehérvá-
ron, ahol szépen szerepeltek a sportág ifjú, 
velencei képviselői is. A téli időszakban azon-
ban nem csak itt, összesen három városban 
lépett pályára a Velencei-tavi Rögbi Sport 
Egyesület U14-es gárdája.

A Zöldligeti Farkasok néven pályára lépő 
csapat az első helyszínen, Monoron az 5. he-
lyen végzett, majd Esztergomban egy szintén 
érékes 6. hely jött össze számára. A Fehérvári 
tornára a gárda nagyon szépen összeszedte 
magát és egy izgalmas, fordulatos döntő után 
végül a képzeletbeli dobogó második helyére 
léphetett.

Az ifjú sportolók számos gratulációt kap-
tak a sportág szakembereitől, ami további 
lendületet adott a játékosoknak a hamarosan 
kezdődő tavaszi szezonra, ahol már kontak-
tos rögbit játszhatnak – tájékoztatott a csapat 
edzője, Hollósi Gábor.

A képen a 2. helyezett Zöldligeti Farkasok 
csapata:

Térdel: Borostyán Adrián, Farkas Péter, 
Dömötör Erik

Állnak: Hollósi Gábor (edző) Katona Bá-
lint, Varga Patrik, Fazekas Bálint

A Velence SE  
menetel a bajnoki cím felé

Február utolsó hétvégéjén útjára indult a 
labda a Fejér Megyei I. osztályú labdarúgó- 
bajnokságban. A Velence SE FQL System 
csapata ott folytatta a pontvadászatot, ahol 
ősszel abbahagyta: győzelmekkel. Pavlik Jó-
zsef edző együttese a nyitófordulóban Király 

János triplájának köszönhetően verte 3-0-ra 
a Lajoskomáromot. A gólerős támadó a 41., 
az 50. és a 81. percben volt eredményes. Nem 
meglepő, hogy a fejérfoci.hu megyei szak-
portál szavazásán a velencei csatárt választot-
ták a forduló játékosának.

A bajnoki címre hajtó alakulat a második 
körben is simán megszerezte a három pontot 
a Puskás Akadémia második számú együtte-
se ellen, miután 0-0-ás első félidőt követően 
a második játékrészben Bognár (49.) és Csi-
kesz (77.) révén kétszer vette be a felcsútiak 
kapuját. A vendégek tíz emberrel zárták a 90 
percet, Harangozó a 84. percben kapott piros 
lapjának köszönhetően.  

A tavaszi harmadik körben már nem tud-
tak nyerni Királyék, 0-0-ra végeztek a lelkes 
Tordas vendégeként, köszönhetően részben 
a játékvezető ténykedésének, aki három(!) 
velencei gólt érvénytelenített, s a hajrában 
reklamálásért kiállította Csikeszt, miközben 
a hazaiak kapusának egy súlyos szabályta-
lanság után sem mutatta fel a jogosnak tűnő 
piros lapot. Lapzártánkkor a pontvesztés elle-
nére is 3 pontos előnnyel a Velence SE vezette 
a tabellát, ugyanis a nagy rivális Iváncsa is 
csak remizett Ercsiben, előtte pedig kikapott 
a Sárszentmiklóstól.

Csapatunkra március végén és április ele-
jén további fontos mérkőzések várnak a Pol-
gárdi, az Iváncsa, a Bicske és a Szár ellen.

  (MB)
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Kovács Bélát, a Független Kisgazda-
párt akkori főtitkárát 1947-ben ezen a 
napon a kommunistákkal szembeni ki-
állása miatt a szovjet ha tóságok – teljes 
mértékben jogellenesen –, a képviselői 
mentelmi joga ellenére a Kisgazdapárt 
akkori székházában (ez ma a Magyarok 
Világszövetsége székháza, amelynek fa-
lán emléktábla örökíti meg a nagy ma-
gyar politikus elhurcolását) letartóztat-
ták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol 
nyolc évet töltött fogságban, először a 
Gulágon, majd 1951. szeptember 25-
től az Állambiztonsági Minisztérium 
moszkvai központi börtönében.

A politikus letartóztatása és fogva 
tartása az első lépés volt azon az úton, 
amelynek során a kommunista párt ki-
iktatta az ellenszegülőket, és így haladt a 
totális egypárti diktatúra kiépítése felé. 
Az eset ezzel a demokrácia és a szabad-
ságjogok semmibevételének jelképévé 

vált, amely a kommunizmus közel 50 éves uralmát jellemezte. Kovács Béla tí-
puspéldája lett a pártállami rezsim áldozataiként számon tartott embereknek.

Csak Kelet-Közép-Európában több, mint egymillióra tehető azon áldo-
zatok száma, akik nem élték túl a kínzásokat, akiket kivégeztek, vagy em-
bertelen körülmények között tartottak és dolgoztattak halálra. Azok is több 
millióan vannak, akik túlélték ugyan a megpróbáltatásokat, de egy örök élet-
re testileg és lelkileg megnyomorítottak. Ami minket, magyarokat illet, még 
a szakemberek álláspontja sem teljesen egységes abban, hogy több tízezres, 
vagy százezres érintettségről beszélhetünk.

Egy biztos: szinte minden magyar család érintett ebben a globális tragédiá-
ban, ebben az abnormális tisztogatásban, amit a rendszer „barátai” végeztek 
annak „ellenségei” kárára. A mi családunk sem kivétel. Apai nagyapámat is 
minden indok nélkül elvitték, s otthonától távol töltött – korántsem jószántá-
ból – néhány kemény évet, melynek következtében komoly, maradandó egész-
ségkárosodást szenvedett. Meghurcolásáról, megaláztatásairól, begyógyítha-
talan lelki sebeiről igen keveset beszélt, azt a keveset is élete utolsó éveiben. 
Megpróbáltatásainak javát magával vitte egy másik világba, ahol nincs Gulág és 
málenkij robot a vörös, sarló-kalapácsos jelképpel ellátott zászló árnyékában...

Az igazak emlékezetére
Idén is február 25-én emlékezünk a kommunista diktatúra 
áldozataira, arra a több tízezer (világszerte több millió) emberre, 
akiket koholt vádak alapján gyanúsítottak meg állam- és 
rendszerellenes cselekményekkel, családjukat meghurcolták, 
őket pedig jórészt elvitték, és életük sok értékes évét tölthették 
munkatáborokban. Többségük a Szovjetunió „vendégszeretetét" 
élvezte, sokuk soha nem is térhetett haza. 
A Magyar Országgyűlés 2000 júniusában hozott határozata alapján 
2001-től minden esztendőben február 25-én tartjuk  
a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapját.

Velence lakosait sem kímélte a rendszer, a településen is sok családot 
érintett a diktatúra borzalmas tisztogatása. A kommunista diktatúra áldo-
zatainak emlékére Pápai Szabó György református lelkész és Csizmadia At-
tila akkori Fidesz-elnök kezdeményezésére a Református Parókián 2004-ben 
megalakult helyi Fidesz-szervezet állíttatott kopjafát. Sasvári János fafaragó 
alkotását – mely egy béklyót hordó, száját lelakatolt, bilincsbe vert kezű em-
bert ábrázol – 2005. október 23-án adták át, szentelték fel, jeles ünnepség 
keretében. Ez a kopjafa is fájdalmas mementója a kommunista korszak alatt 
elkövetett népellenes bűncselekményeknek.

Ezek azok a bűnök, amiket soha nem lehet feledni, de nem is szabad. „Egy 
nemzet akkor hal meg igazán, ha elfelejti múltját, ha két kézzel tépi ki önnön 
gyökereit!” (Fonyódi Tibor). Ahogy a velencei kopjafán is áll: Az igazak em-
léke legyen áldott! (Mátay Balázs)

 A Kovács Béla elhurcolásának emléket állító tábla

Vasra vert elhurcoltak egy munkatáborban

A velencei kopjafa, az igazak 
emlékére
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A régi Velence ízei
Avagy: aki szeret, etet...

Kenyérsütés az udvari kemencében

Korabeli konyhai eszközök
 Fotó:Velencei Helytörténeti Egyesület

Régóta tartja magát a mondás: aki 
szeret, etet. Bár igaz, hogy még alig 
vagyunk túl a farsangi időszakon, 

aminek elengedhetetlen velejárója a farsangi 
fánk mindenféle fajtája, töltött és töltetlen, 
csöröge és szalagos, csokis és lekváros, mégis 
az étel, legyen akár ünnep akár hétköznap, a 
megterített asztal, a frissen sült kalács vagy a 
kenyér illata mindig közelebb hozza a roko-
nokat, családokat egymáshoz. Ünnepnapo-
kon mindig kiteszünk magunkért, „megad-
juk a módját”, míg a hétköznapokban kicsit 
visszafogottabban étkezünk.

 A mai világban sem mindig könnyű bol-
dogulni, főleg ahol nagy a család. Az okos 
háziasszony megpróbálja ügyesen beosztani 
a „konyhapénzt” , hiszen ahogy a mondás is 
tartja: „Több nap, mint kolbász”.

 Apropó kolbász. Most egy kis időutazás-
ra hívjuk a kedves olvasót. Elkalauzoljuk az 
egykori  velenceiek életébe, ízvilágába. A te-
lepülésen régen a téli szokások elengedhetet-
len eseményei között szerepelt a disznóvágás, 
amellyel felkészültek az év zordabb idősza-
kára. A disznótor napján reggelire hagymás 
vért sütöttek, majd még a délelőtt folyamán 
megsütötték a májat, és nekifogtak a kolbász, 
illetve a hurka összeállításának, valamint töl-
tésének. Érdekesség, hogy míg ma rizst ke-
vernek a hurkába, régebben ehelyett kukori-
cadarát tettek bele.

Ebédre a háziasszony elkészítette a toros 
kását (főtt hús, kukorica, törött bors), vacso-
rára elkészült a húsleves és a főtt hús, mely-
hez általában reszelt tormát vagy káposztát 
kínáltak, és természetesen a főtt kolbász sem 
hiányozhatott az asztalról.

Ebben az időben a halászat sok embernek 
adott megélhetést és munkát a településen, 
így hal is sokszor került az asztalra. A mes-
terség apáról fiúra szállt.

A háború idején, mikor az emberek éhez-
tek, volt, akinek szerencséje volt, és talált 
pár „lábon álló” kukoricát. A kukoricacsö-
veket kézzel leszedték, lemorzsolták róla a 
szemeket, majd kukoricakását főztek belőle, 
illetve a kukoricalisztből még kenyeret is sü-
töttek.

Mivel szinte minden háznál megtalálha-
tó volt a kemence, természetes volt, hogy a 

háziasszonyok otthon, maguk sütötték meg 
a kenyeret. Élesztő helyett az előző sütésből 
megmaradt kovászt kevés liszttel összeke-
verték, napon megszárították, beáztatták, 
majd kevés krumplival keverve kovászt ké-
szítettek belőle, melyet 7-8 órán át hagytak 
állni.

Ezt követően a tésztát addig dagasztották, 
míg az a kézfejüktől teljesen elvált (15–20 
perc), majd belisztezték és egy órán át pihen-
tették. Ezután újra átgyúrták, és a kelt tész-
tát konyharuhába tekerve a szakajtókosárba 
tették. A kemencét kukoricaszárral melegí-
tették be, majd belehelyezték a megkelesz-
tett kenyér tésztáját, amely 1–1,5 óra alatt 
pirosra sült. A ropogós és illatos házikenyér 
akkoriban 4 kg-os volt. Előfordult, hogy a 
háziasszony kalácsot vagy kuglófot is tett a 
kemencébe a cipó mellé, ezzel jelentős időt és 
energiát megspórolva.

Sok család volt szegény a faluban, mégis 
a konyhai ötletek tekintetében gazdagabbak 
voltak a módosabb családoknál, és szívesen 
megosztották a vendéggel, amijük volt.

A vajat és a túrót is házilag készítették. Az 
aludttej tetejéről leszedték a tejszínt, melyet a 
köpülőben megköpültek, majd az író kivéte-
lével, ami az alján maradt, átöntötték egy hi-
deg vizes edénybe. Szilárdulás után edényben 
vagy ruhában formálták ki.

A vajas kenyérre, illetve az otthon sütött 
aprósüteményekbe is finom házi lekvár ke-
rült, amit tartósítószer nélkül tettek el a há-
ziasszonyok, nagyon érett gyümölcsökből, 
mely készülhetett eperből, szamócából, ba-
rackból vagy szilvából. Utóbbit cukor nélkül 
főzték be. Hogy ne kapjon oda, állandó keve-
rés mellett hat-hét óra alatt sűrűre főzték, ki-

töltötték, majd párnák és takarók közé rakva 
hagyták a dunsztban kihűlni.

Bizony az otthon készült házi lekvárok-
nak, sajtnak, túrónak, vajnak és húskészítmé-
nyeknek ma is felbecsülhetetlen az értéke, és 
páratlan az ízvilága.

Végül pedig következzen pár étel, amit ak-
koriban fogyasztottak, de ma már nem sokan 
ismernek. Jó étvágyat!

Velencei ikrapogácsa:
Az ikrát tojással elkeverjük, sóval borssal, 

kevés fokhagymával és majorannával ízesít-
jük. A masszából pogácsákat formálunk, me-
lyeket lisztbe forgatunk majd forró zsírban 
kisütünk. Tört burgonyával és savanyúsággal 
tálaljuk.

Puffancs:
Kelt tészta, melynek alakja hosszúkás. Te-

tejét paprikás zsírral megkenték, majd kifor-
dítva sütötték ki a kemencében. Ezt általában 
bableveshez kínálták.

Krumplikása:
Főtt krumpliba kevés lisztet kevertek, 

majd tetejére zsírban pirított hagymát tettek.

Pempő:
Pirított cukor kevés liszttel, tejjel felöntve.

Pampuska:
Sűrű palacsintatésztába mártott akácfa-

virág (fürt), melyet kisütöttek és a száráról 
lecsipegettek.

Piszláng:
Egyenlő arányban darált csírás rozst és 

búzát vízben megmostak, kevés liszttel meg-
szórtak és kemencében megsütöttek.

Oláh Adrienn
(Forrás: Velencei Helytörténeti Egyesület, Nádai Magda:  
Magyar - Velence tava II. kötet)
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Velence, Tópart u. 52.
Tel.: 22/ 472-453

e-mail: velence.bibl@gmail.com
honlap : www.velence-bibl.eoldal.hu

A KÖNYVTÁR  
NYITVATARTÁSA :

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

Varga-Körtvélyes Zsuzsanna: 
Isten őrzi titkait

Egy magyar egye-
temista lány a 
bécsi bolhapi-
ac forgatagában 
bársonyba kötött 
könyvecskét ta-
lál. Meghökkentő 
módon magyarul 
íródott, „Isten ne-
vében és 1847-ik 
esztendejében". A 

belső borítóra apró betűkkel rótt névre siklik 
a pillantása: Szendrő Miklós. Az ő családne-
ve, régiesen. Őt Szendrő Szilviának hívják.  
S úgy érzi, megtalálta szakdolgozatának té-
máját.

Három dunántúli földbirtokos sorsa bon-
takozik ki a regényből az 1848–49-es forra-
dalom útvesztőjében, és az utána következő 
nehéz időszakban. Három lány keresi a bol-
dogságát, és álmodik szerelemről, családról. 
Négy szépreményű fiatalember: orvos, ügy-
véd, katonatiszt és mérnök vág neki az élet-

nek és a hivatásának, ám terveiket és szándé-
kaikat keresztülhúzza a történelem.

Szerelmek, küzdelmek, sajátos sorsok bon-
takoznak ki a regényben, melyeket korábbi 
műveihez hasonló páratlan kor- és helyisme-
rettel, olvasmányosan mesél el a szerző.

Orosz Ildikó: Halász Judit

A szerző, aki maga 
is Halász Judit da-
lain nőtt fel, és ma 
már gyermekeivel 
együtt hallgatja a 
színésznő örök-
becsű dallamait, 
a művésznő élet-
pályáját, és annak 
fókuszában a gye-
rekekhez fűző-

dő szeretetteljes viszonyát, előadói sikereit 
mutatja be kötetében. Megtudható, hogy a 
számos szakmai és állami díjjal kitüntetett 
színésznőt, mi indította el azon az úton, ame-
lyen előtte még szinte senki sem járt. Mert az 

a műfaj, amelyet Halász Judit a gyermekek-
nek szóló darabjaival képvisel, kizárólag az ő 
nevéhez köthető. A magyar és világirodalom 
örökbecsű, megzenésített versei az ő előa-
dásában jutnak és jutottak el a legkisebbek 
szívéig, generációk sora nevelkedett már fel 
ezeken a dallamokon. A gazdag életpálya 
szerteágazó útjait szinte lehetetlenség egy 
kötetbe foglalni, ám a lényeget mégis kerek 
egésszé ötvözte a szerző.

Rendkívül nívós elismerésben részesült dr. 
Sirák András velencei családorvos, mentőor-
vos, aki egyetemi oktatóként és Velence alpol-
gármestereként is tevékenykedik. A köztisz-
teletnek örvendő szakember február 25-én, 
Budapesten a Családorvos Kutatók Országos 
Szervezete XV. Kongresszusán Életmű-díjat 
vehetett át. Ezt a kitüntető címet – melyet 
2003 óta évente egy családorvosnak ítél oda 
a CSAKOSZ – előtte korábban egyetlen Fejér 
megyei orvos sem nyerte el, sőt, még a régió-
ban sem akadt rajta kívül senki más.

Dr. Sirák András igazi elkötelezett család-
orvos, akit még az államtitkári poszt és a vele 
járó rang sem tudott elcsábítani Velencéről, 
pedig a rendszerváltást követően volt erre fel-
kérése. Elhivatottsága, embersége okán jobb 
kezekbe nem is kerülhetett volna a rangos 
elismerés, melyet a hivatalos indoklás szerint 
a családorvoslás kialakítása és fejlesztése ér-
dekében kifejtett kiemelkedő, több évtizedes 
munkájáért érdemelt ki.

Dr. Sirák Andrásé a CSAKOSZ 
Életmű-díja!

2016 januári lapszámunkban egy hosszabb 
interjút készített vele Solymosy József. Ebből 
az alábbi részlet jellemzi leginkább a csalá-
dorvoslás, gyógyítás iránti elkötelezettségét:

„Már az egyetemi évek vége felé elég vilá-
gosan éreztem, hogy háziorvos akarok lenni. 
Nagyon tetszett, hogy itt soha nem egy, a kör-
nyezetéből kiemelt emberrel kell foglalkozni, 
hanem – mint a neve is mondja – egy csa-
láddal. Egyik kedvenc egyházi könyvemnek a 
címe: „Senki sem sziget”. Ez pontosan így van, 
mindannyian tartozunk valakihez, valakik-
hez. A család az a legkisebb, de legfontosabb 
kis közösség, ahol számíthatunk valakire és 
ahol számítanak ránk. A családorvos mindig 
a családban kell, hogy beleillessze betegeit. Na-
gyon fontos, hogy valaki éppen egy fekvőbeteg 
idős szülőt ápol, napi 24 órában, vagy egy szál 
magában él a világban. Ezek nagyon meghatá-
rozzák egy-egy betegség kialakulását, gyógyu-
lását, kimenetelét.

A rezidenseknek (orvosgyakornokoknak) 
úgy szoktam mondani, ha ott vagy egy praxis-
ban 3-4 évig és rendesen dolgozol, az ott élő 
betegeid számára családtaggá fogsz válni. Azt 
hiszem ez a háziorvosi munka mély lényege.”

Gratulálunk!
(MB)
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Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub

II. számú Nyugdíjas Klub

A hónap elején két fontos eseménynek is örülhettünk klu-
bunkban. Számunkra fontos esemény volt a polgármester úr 
látogatása, akitől kérésünkre közvetlen tájékoztatást kaptunk 
városunk 2016. évi terveiről, feladatairól.

A tájékoztatás után a polgármester úr meghallgatta kérdé-
seinket, amely részben az elhangzottakhoz kapcsolódtak. A 
legtöbb kérdés, kérés viszont egyéni, lakóhelyi vagy lakóhely 
környéki (például közvilágítás) témában fogalmazódott meg. 
Természetesen a klubunk működését érintő kérdéseket is meg-
beszéltük. A gyorsan elrepült két óra alatt minden kérdésünkre 
megnyugtató, kimerítő választ kaptunk.

Ezúton is köszönjük a polgármester úrnak, hogy sok munká-
ja mellett időt szakított a látogatásra, türelemmel meghallgatta 
problémáinkat. Külön örömet jelentettek számunkra elismerő 
szavai, amelyekkel a klub működését értékelte, és biztosított 
bennünket az idei évi támogatásról is. 

Március 9-én kedves, vidám ünnepségen összevont nő-
nap-férfinapot tartottunk. Nő tagjainkat Horváth Gyula bácsi 

 Eta néni és Gyula bácsi

megható, meleg szavakkal, Dudás András pedig Juhász Gyu-
la „Anna örök” című versével köszöntötte. Férfi tagjainkat a 
néptáncos ruhába öltözött lányok (a tánckar tagjai) férfinapra 
írott versekkel és dalokkal örvendeztették meg. Klubunk közös 
ajándéka csoki volt, nő tagjainknak a virágokat Horváth Lajos 
adta át, aki a puszikat is bezsebelte. Újvári Misi és Őrsiné Rozál 
különleges süteményekkel leptek meg bennünket, amiket nagy 
köszönet után jóízűen elfogyasztottunk. 

Hagyományainkhoz híven, néhány tagunkkal, az idén is fel-
kerestük a Mészeg-hegyen a Don-kanyar áldozatainak emléké-
re emelt kápolnát. Gyertyát gyújtottunk, visszaemlékeztünk a 
tragikus napokra, és klubunk tagjai nevében elhelyeztük virá-
gunkat az elesett édesapák, fivérek, rokonok tiszteletére.

Az idei esztendőben a húsvéti ünnepek már március végén 
beköszöntenek. Ebből az alkalomból kívánok vidám locsolko-
dást, a fiúknak sok szép hímes tojást, és minden kedves olvasó-
nak kellemes húsvéti ünnepeket. Lukács Sándorné

klubvezető

 A klub tagjai az asztalnál

Klubunk életében az elmúlt hetekben a szokásos pénteki összejövetele-
inken kívül kulturális élmények is voltak. Február 19-én Zsuzsannánk 
mellett Házi Józsefet köszöntöttük születésnapján, egy-egy pohár pezs-
gővel gratulálva. Ünnepeltünk finom süteménnyel lepett meg bennünket. 
Huszadikán klubtagjaink ellátogattak a Fővárosi Nagycirkuszba. Néhány 
héttel korábban rendezték meg a 11. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesz-
tivált. Ezen az előadáson a fesztivál nemzetközi produkcióiból láthattunk 
ízelítőt. Külön élményt jelentett az Artistaképző Iskola fiatal, tehetséges 
csoportjának színvonalas előadása. Nagyon kellemesen szórakoztunk.

Február 21-én délután a Karinthy Színházban megnéztük Molnár Fe-
renc: Olympia című darabját. Molnár Ferenc modern szerző, mindig is 
az volt. A rang és a mód, a társadalmi különbségek nagyszerű ábrázolása 
ma, mintha egy fokkal aktuálisabb lenne, mint valaha. A monarchia ide-

jében játszódó darab fordulatos, vidám, botrányos, és végül, nagyon is 
tanulságos. Nagy színészi alakítással élvezhettük Pásztor Erzsi és Szilágyi 
Tibor színjátékát a két fiatal művész, Balsai Mónika és Marton Róbert 
kiváló szereplésével együtt.

A tavasz első hónapja az egyik leginkább várt időszak a kiskertekben. 
Igaz, hogy a téli hónapokban elkényelmesedtünk, alig várjuk a jó időt. 
Figyeljünk azonban arra, hogy csak fokozatosan kezdjük el a kertészke-

dést. Bízva most már abban, hogy az időjárás 
is kedvez a kinti munkák megkezdéséhez, kí-
vánok ehhez mindenkinek sok erőt, jó egész-
séget és kedvet a virágoskertemben készült 
fotóval.

 Pardi Erzsébet
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Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub
Végre itt a tavasz, egyre hosszabbodnak a napok, ezért április-
tól újra 15 órától tartjuk összejöveteleinket. Elmúlt ugyan a far-
sang, de úgy gondoltuk, ránk fér egy kis vidámság. Mint min-
dig, most is Molnár István zenész barátunk remek hangulatot 
teremtett. Legtöbben tánc helyett inkább énekeltünk, igaz egy 
kicsit be is rekedtünk. Jókedvűen fogyasztottuk el a bog rács ban 
főtt ízletes csülökpörköltet.

Idén is megünnepeltük a nemzetközi nőnapot, férfi társa-
ink virággal köszöntöttek minket, nőket, amit majd férfinapon 
igyekszünk viszonozni. Vidáman fogyasztottuk el a közösen 
készített és a kemencében sütött pizzát.

Mint már több alkalommal, most is gyűjtést szerveztünk az 
arra rászoruló családok részére. A közvetlen környezetünk-
ben is van egy család, ahol nagy anyagi küzdelmekkel neve-
lik a nagyszülőkkel együtt, súlyosan és halmozottan sérült 
gyermeküket, a kilencéves Szűcs Zalánt. Mivel Zalán speciális 
étrenden él, ezért a szokásos húsvéti ajándékok helyett olyan 
csomaggal készültünk, ami hasznos és feltétlenül szükséges a 
mindennapi élethez. Ezzel próbáljuk az egyedülálló édesanya 
terheit egy kicsit enyhíteni.

Szabó Magdától hallottam egy interjúban, ha reggel feléb-
red, első gondolata hálát adni Istennek, amiért újra kinyithatta 

a szemét. Sajnos ő már nincs közöttünk, de ez a mondata sok-
szor eszembe jut. Azt hiszem, mi is hálásak lehetünk – minden 
baj és gond ellenére –, akiknek egészséges gyermekei, unokái 
vannak. Ezzel a gondolattal kívánok a közelgő húsvét alkalmá-
ból kellemes ünnepeket és jó egészséget kívánni mindenkinek.

Herczeg Ferencné klubvezető

A III. sz. nyugdíjasklub vidám tagjai Molnár István zenésszel

Velence Város Önkormányzata 
2016. április 27-én, szerdán 

kirándulást szervez a velencei nyugdíjasok 
részére a Pannonhalmi Főapátságba. 

Jelentkezni lehet a Polgármesteri Hivatalban:
2481 Velence, Tópart utca 26.

Telefon: 06/22 589 424
E-mail: vago.tamas@velence.hu

Férőhelyek korlátozott számban állnak rendelkezésre!



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 Erika 30/379 6554
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

Szociális étkezés
A szociális étkeztetés a személyes gondoskodás körébe tartozó 
olyan szociális alapszolgáltatási forma, melynek keretében a szo-
ciálisan rászorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri 
meleg ételt biztosítanak.

Kik jogosultak szociális étkezésre?
Azok a szociálisan rászorult személyek jogosultak szociális étke-
zésre, akik: koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszi-
chiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajlékta-
lanságuk miatt, tartósan vagy átmeneti jelleggel a legalább napi 
egyszeri meleg étkezést nem tudják biztosítani.

A szociális étkeztetés formája, módja:  
az étel lakásra történő kiszállításával történik.

Milyen módon lehet szociális étkeztetést igényelni?
Az igénybevétel módját és a jogosultsági feltételek részletes szabá-
lyait az önkormányzat rendeletben állapítja meg, ezért erről mindig 
az adott település önkormányzatánál (polgármesteri hivatalánál), 
illetve szociális intézményeinél (például családsegítő szolgálatnál) 
lehet érdeklődni. A „szociális rászorultság” ebben az esetben nem 
az alacsony jövedelemmel rendelkező személyekre értendő. Az el-
látás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve törvényes képvi-
selője kérelmére, indítványára történik.  
Az étkeztetés intézményi térítési díja jelenleg: 720 Ft/adag (házhoz 
szállítással).

Információ és jelentkezés: Lukács Ildikó, Tel.: 22/589-157
Humán Család-, és Gyermekjóléti Szolgálat, Velence, Zárt utca 2.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek:

2016. február 20-án: Temmel András – Horváth Ágnes

2016. február 27-én: Ujhelyi Róbert Miklós – Fodor Anita

Helyesbítés: 
2015. december 5-én házasságot kötött

Simon Zsolt – Galamb Orsolya
Az elírásért szíves elnézésüket kérjük

Gratulálunk!
Egri Andorné, Balogh Erika, Máthay Erzsébet anyakönyvvezetők

Énekes kerestetik!
Szeretettel várunk, ha
– szoprán, vagy mezzoszoprán a hangszíned,
– szeretnél kórusban énekelni,
– vágysz egy jó társaságba,
– tudsz kedd esténként próbára járni,
– fontos neked, hogy igényesen töltsd a szabad időd és
– várod a fellépések boldog izgalmát!

A jelentkezéseket a +36 30 527 64 91 telefonszámra várjuk.
A Zene-Tér Egyesület Canoras Kamarakórusa

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!



Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTER
Koszti András 

HIVATALVEZETŐ:
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

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

IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Szelei Andrea aljegyző 589-418
Máthay Erzsébet  589-417 
anyakönyvvezető (anyakönyvezés, 
állampolgársági ügyek, hagyatéki
ügyintézés, lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta  589-408 
szociális ügyintéző (települési  
támogatás, gyógyszertámogatás, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás)
Kőváriné Zsovák Nóra  589-421
igazgatási ügyintéző  
(iktató, kereskedelmi igazgatás, 
telepengedélyezés, szálláshely 
engedélyezés, talált tárgyak, 
kifüggesztések)
Ablonczi Ernő  589-422 
közterület-felügyelő 30-588-6416

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

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

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS 
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY
Vandlik Csaba 589-407 
 osztályvezető
Csiszár Balázs 589-406
városüzemeltetési ügyintéző 
(építésügyi szolgáltatási pont, rendezési 
terv, beruházások)
Bokor Andrea 589-401
városüzemeltetési ügyintéző 
(építésügyi szolgáltatási pont, zaj- és 
rezgésvédelmi ügyek, vagyongazdálkodási 
ügyek, rendezési terv)
Szilassy Gabriella 589-405
városüzemeltetési ügyintéző
(út- és közműépítési ügyek, tulajdonosi 
hozzájárulás,  fakivágási, tűzgyújtási 
ügyek)

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

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

Pénztár 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

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
06-22-589-157
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
egységvezető

Lukács Ildikó
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: 8.00–16.00
K: nincs ügyfélfogadás
Sz:  8.00–16.00
Cs:  8.00–16.00
P:  8.00–13.00

Humán Család- és  
Gyermekjóléti Szolgálat 
közérdekű információi

Kedves Olvasó!

A Velencei Helytörténeti Egyesület köszönettel vette az önök  
által 2015. rendelkező évben felajánlott szja 1%-os összeget, amely  
20 138 Ft volt, amelyet az egyesület kiállításaira fordítottunk.
A felajánlásokat tisztelettel köszönjük és kérjük, hogy a 2016-os év-
ben is szíveskedjenek támogatni az egyesületünket.

Velencei Helytörténeti Egyesület
Adószám: 18502411-1-07
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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!

292014. november–december

Schwarzkopf 
fodrászat

női   férfi    gyermek

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

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

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

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

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

Kóruszene Karácsonyra

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

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.

Redőnyök, napellenzők javítása.
Szakszerű beépítés és igény szerinti 

visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

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

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
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Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

besemisi@freemail.hu

GEoFénY kft.
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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?

Közérdekű telefonszámok
Helyi Tűzoltó Egyesület 30/631-5666

Polgárőrség 30/927-0422

(szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00-20.00)

Magán állatorvos

dr. Horváth Béla 20/311-7023 22/474-483

MOHOSZ 

Velencei-tavi Kirendeltsége 22/370-339

Sebestyén András vezető 30 /954-0731

Velencei-tavi halőr

Bozay Zsolt csoportvezető 30/512-7947

Gulyás Nikoletta falugazdász 70/489 3882

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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Velence Resort & Spa superior

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

Töltsd nálunk a délutánt!

Születésnapi élmények a 
Velence Resort & Spa-ban 

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

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

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

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

Bővebb információ: 
www.velencespa.com

velencei hiradó_2015.október A4.indd   1 2015.10.12.   11:14:19
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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
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Játszótér építő kaláka

Játszótereket építünk. Ahol a játék 
kaland, mozgás, tapasztalás és tanulás is 
lehet egyszerre. Ahol az eszközök nem 

behatárolják, hanem felfedezésre váró 
lehetőségekkel megsokszorozzák az élményt. 
Ahol a színek, egyedi formák, művészi 
alkotások és természetes anyagok világában 
szárnyra kaphat a fantázia és a kreativitás. 
Játszható tereket, amelyek játszani hívnak és 
ahol játszani jó.”- idézem a kapolcsi  Ilona 
Malom Műhely ars poeticáját, melyet 
küldetésként fogalmaznak- és élnek meg, és 
amely küldetésnek most mi is részeseivé 
válhattunk az általuk tervezett és kivitelezés 
alatt álló játszótér által a Liget iskolarész 
udvarán. 

Az iskolába járó gyerekek lelkes szüleivel, 
- akik úgy érzik, tudnak és akarnak is tenni 
azért, hogy a gyerekek iskolai élete, sza ba d-
idős tevékenysége értékesebb, színe sebb 
legyen-,  bekapcsolódtunk ebbe az örömteli 
alkotó munkába.

A tereprendezéstől kezdve az ütés csilla-
pításra szánt gyöngykavics terítésén át a 
homokozó kialakításáig vagy a játszószerek 
festéséig- számos mozzanatban őrzi a készülő 
játszótér a segítő szülők keze nyomát. De 
nem feledkezhetek meg a délidőben jó 
ebéddel és süteménnyel szolgáló, vállalkozó 
kedvű szülőkről sem, hiszen így nem kellett 
hazamenni az éhes segítőknek!

A munkában ezúttal részt vehettek a 
gyerekek is, akik alig várták, hogy feladatot 
bízzunk rájuk! A homokozó festésében, 
valamint a terepmunkák során szükséges 
talicskázásban hatékony segítségnek bizo-
nyul tak, ők biztosan szívügyüknek érzik 
majd, hogy vigyázzanak rá, és örülnek neki 
amíg csak tehetik!  

Ezúton is szeretném megköszönni az 
iskola és a gyerekek nevében  mindazoknak a 
segítségét, akik az iskolaalapítványon keresz-
tül bármilyen pénzadománnyal támogatták a 
készülő játszóteret, valamint azoknak, akik 
szabadidejükből szakítva, tehetségük szerint 
részt vállaltak a munkafolyamatokban! 

A közeljövőben újabb csapatmunka 
várható. A tájékoztatás erről az iskola hon-
lapján, valamint a szülőknek küldött 
e-mailek ben lesz elérhető. Az őszi kaláka 
munkákról bővebb fényképes beszámoló 
látható az iskola honlapján.
(www.zoldligetsuli.hu galéria). 

Köszönjük!
Kesselyák Kinga

Történetek a Zöldligetből

Minden hűtő és fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag  részek
pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

06 20/557-3008

Szeptember utolsó hetében Székes fehér váron rendezték meg az atlétikai ügyességi és váltófutó 
csapatbajnokság megyei döntőjét. Iskolánkat ezúttal a lányok képviselték a kislabda-hajítás 
csapat versenyszámában. Csapatunk az induló 6 csapatból a dobogó har madik fokán végzett. 
A csapat tagjai: Vesze lov szki Dóra, Szabó Emese, Kaszap Laura, Horpácsi Szabó Bianka 
és Bátonyi Anna voltak. Felkészítő tanár: Varga Miklós.

Atlétáink  
sikere

Fakivágást, kerti munkákat, ház 

körüli teendőket vállalok!
Veszélyes fák kivágását, bozótirtást, 

metszést, fűnyírást, stb. elszállítással.

Ingyenes felmérés: 

06 20/373-5472

Csuday István

Egész évben szép környezet
Kertépítés · Kertrendezés

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

Rotálás ·Favágás ·Kertépítés

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

Egra
2003 Bt.


