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Velencei események – röviden

Címlapon: 

Gyerekek kosaras körhintában a 

Velencei Majálison

Fotó: Stehlik Norbert
A rendezvényről készült összefoglalónkat 

a 27. oldalon olvashatják.

Május 28. Szent Orbán Borünnep
  Színvonalas programok kézműves 

kirakodóvásárral 
 koncertek, kiváló borok és ételek
 (részletes program a 24–25. oldalon)  
 11.00-tól 21.00 óráig
 Szent Orbán tér (Bence-hegy)

Május 28. Török Ádám és a Mini koncert 
 A legendás zenész és csapata újra színpadon
   14.10 órakor
 Szent Orbán tér (Bence-hegy)

Május 28. Szent Benedictus Borrend felvonulása
  a Marchin Jazz Band felvezetésével
 16.30 órakor
 Szent Orbán tér (Bence-hegy)

Május 28. Vörösmarty cuvée borbemutató
  19.00 órakor
 Vörösmarty pince

Május 28. Palya Bea és zenekara koncertje
  21.00 órakor
 Szent Orbán tér (Bence-hegy)

Május 29.  eXtremeMan 51.5
  Olimpiai távú triatlonverseny
  A mezőny pontosan akkora távot (51,5 km) 

teljesít, amekkorát az olimpiákon részt vevő 
sportolók is megtesznek

 (részletek a 23. oldalon)
 11.00-tól 15.30 óráig
 Velencei Vízi Vár (Északi strand, Enyedi u.)

Június 4.  Gyermeknap
  Remek programok kicsiknek és 

nagyobbacskáknak 
 10.00-tól 18.00 óráig
 Velence Korzó (Tópart u. 47)

Június 11.  OptiVita Ultrafutó Kupa 3. állomás
  (50 km-es Magyar Bajnokság)    
  Betétszámok: félmaraton, 50 km-es nyílt 

futam
 (részletek a 23. oldalon)
 09.00-tól 15.00 óráig
 Velencei Vízi Vár (Északi strand, Enyedi u.)

Június 1.-19. A Mi Velencénk
  A magyar zene fesztiválja
  A hazai könnyűzenei élet krémje mellett 

idén külföldi sztárfellépővel,  
sport és fitnesz programokkal

 Velencei Vízi Vár (Északi strand, Enyedi u.)

Július 1. –  Éber Péter László amatőr festő 
kamarakiállítása 

Augusztus 1.  munkanapokon 13.00–18.00 óráig. 
 Megnyitó: július 1. 18.00 órakor
 Wenckheim-kastély  (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

Felelős kiadó: Velence Város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság címe: 2481 Velence, Tópart u. 26.
Telefon: 06 22/589-402
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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.
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Április 30. napján a Velencei Polgárőrség a 
TeSzedd mozgalom keretében szemétgyűj-
tést szervezett Velencén. Az illegális sze-

métlerakásról a Velencei Híradó előző számaiban 
már jelent meg közlemény, azonban ez a probléma 
annyira jelentős, hogy nem lehet elégszer felhívni rá 
a figyelmet. Juhász Gyula, Szabó Attila és Uj Roland 
képviselőtársaimmal személyesen győződhettünk 
meg arról, hogy egy-egy „kedvelt” helyszínre meny-
nyi szemetet képesek kihordani a saját lakókörnye-
zetük tisztaságát semmibe vevő itt lakók. Vannak, 
akik aggódnak Velence közterületeinek állapotáért, 
és bizonyos fórumokon ennek hangot is adnak, 
gyakran téves információk alapján vádaskodva. 
Ennek ellenére most, amikor tenni lehetett volna a 
környezetünkért, mindössze tízen gyűltünk össze, 
hogy szombat délelőtt néhány utcát kitakarítsunk.

Minden itt lakó segítségére szükség van, hiszen 
nem lehet az összes út mellé térfigyelő kamerát rak-
ni, ezért kérem, hogy aki illegális szemétlerakást 
tapasztal, írja fel az autó rendszámát, és haladékta-
lanul jelezze az önkormányzat közterület-felügyele-
tén, mert más módon nem tudjuk beazonosítani az 
elkövetőket. Módszeres környezetrombolás zajlik, 
ami ellen csak együtt vagyunk képesek fellépni. 

Szerencsére városunkban számos olyan példa-
mutató lakos él, aki társadalmi elkötelezettsége okán 
sokat tesz a városért és a közösségért. Legutóbbi 
esetként említeném a Meseliget Óvoda felújítására 
kialakult szülői összefogást.

Nem sokkal azután, hogy az önkormányzat be-
fejezte az újtelepi óvoda játszóterének felújítását, 
több szülő megkeresett, hogy közösségi összefogás-
sal felújítanák az ófalusi óvoda játszóterét, vállalva 
annak költségeit is. Az óvoda – lassan elkerülhetet-
len – bővítéséhez és felújításához szükséges összeg 
előteremtésén dolgozunk, ám amíg ezt meg tudjuk 
valósítani, ezek a kezdeményezések javítják a gyer-
mekek és az óvodai dolgozók közérzetét.

Május elsején került megrendezésre a Velen-
cei Majális a Kastélyparkban. Köszönöm mind az 
óvodának, mind az iskolának, hogy ez alkalomból 
ünnepi műsorokkal készültek. Ezúton is gratulálok 
a Katica csapatnak, hogy a főzőverseny mellett a fo-
citornán is győzelmet arattak.

Május 5. napján lakossági fórumot rendeztünk, 
ahol a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési 
Intézményközpont szükségességéről készült felmé-
rés tapasztalatait osztotta meg a képviselő-testület a 
lakossággal. Bízom benne, hogy sikerült bemutatni, 
miért is van szükség az új intézményközpontra, és 
hogy a városban terjedő szóbeszéddel ellentétben 
nem a város kulturális életének helyet adó létesít-

Kedves Velenceiek!
mények megszüntetéséről van szó. Éppen ellenke-
zőleg, bővíteni és színesíteni szeretnénk a kulturális 
események palettáját. Új rendezvényeket szeretnénk 
indítani, új lehetőségeket keresünk, hiszen a kultúra 
az egyik legmeghatározóbb közösségépítő erő.

A lakossági fórum másik témája a velencei stran-
dok, ezek közül elsősorban a velencefürdői strand 
helyzete volt. Hónapok óta egyeztetünk a Kormány-
hivatallal, a strand üzemeltetőjével, a velencefür-
dői lakosokkal, valamint nyaralótulajdonosokkal. 
Megszületett egy olyan megoldás, amely a fórumon 
megjelent helyi lakosok számára is elfogadhatónak 
tűnik. A helyiek hétköznapokon továbbra is ingyen 
használhatják a strandot, hétvégén pedig egy jel-
képes összeget kell fizetniük, ami a büfében teljes 
egészében felhasználható. Nagyon fontos kiemelni, 
hogy idei szezontól kezdődően a velencefürdői la-
kosok és nyaralótulajdonosok a strand által nyújtott 
valamennyi szolgáltatást igénybe vehetik. 

A nyári szezon kezdete kapcsán felhívom a fi-
gyelmet az idegenforgalmiadó-bejelentési kötele-
zettségre. Minden egyes befizetett forint után a vá-
ros 1,55 Ft támogatást kap az államtól. A bejelentés 
elmulasztása költségvetési csalásnak minősül. 

Idén 130 éves a Velence Város Tűzoltó Egyesület. 
Május 14. napján tűzoltóversennyel és tűzoltónappal 
ünnepeltek az egyesület tagjai, a környező települé-
sek tűzoltó-egyesületei és a helyi lakosok. Ismerve 
és, elismerve a tűzoltók munkáját, egyáltalán nem 
lepődtem meg azon, hogy a „kitűnő” időjárás (sza-
kadó eső) ellenére egyetlen résztvevő sem mondta le 
az indulást. Parádés versenyt láthattunk; gratulálok 
a csákvári és pázmándi csapatnak, akik kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak.

Május 28. napján kerül megrendezésre a Szent 
Orbán-napi Borünnep. Elérkezett az az idő, ami-

kor a több évtizednyi hagyományra visszatekintő 
rendezvényből országos hírű esemény, városunk 
meghatározó borfesztiválja válik. Ehhez minden 
lehetőség adott, hiszen kevés olyan borfesztivál van 
ma Magyarországon, amit olyan különleges adott-
ságokkal rendelkező helyszínen rendeznek meg, 
mint amilyen a Bence-hegy, ahol teljes szépségében 
feltárulkozik a Velencei-tavi panoráma. A vendége-
ket két színpad is várja, amelyeken egymást követik 
majd a programok. A nap végét méltóképpen, Palya 
Bea énekesnő különleges előadásával zárjuk. A kiál-
lítók között ott lesznek a környékbeli borászok, mel-
lettük 10-15 vendég borászt is várunk. A látogatók 
szavazatai alapján legjobbnak ítélt nedűt a Fesztivál 
Bora díjjal jutalmazzuk.

Ezúton is szeretném kiemelni és megköszönni 
a Szent Benedictus Borlovagrend egész éves mun-
káját. Tevékenységüknek hála, a velencei szőlő-
termesztés hagyománya feléledt, és méltó módon 
ápolják.

 Koszti András polgármester

Képviselői fogadóórák 
2016. június

Dr. Sirák András 
 2016. június 2. (csütörtök) 15.00–16.00
Dr. Sirák Andrásné 
 2016. június 2. (csütörtök) 15.00–16.00
Fésűs Attila 
 2016. június 3. (péntek) 8.00–10.00
Juhász Gyula 
 2016. június 6. (hétfő) 8.00–10.00
Martinovszky József  
 2016. június 6. (hétfő) 10.00–12.00
Szabó Attila 
 2016. június 10. (péntek) 8.00–10.00
Szabó György 
 2016. június 23. (csütörtök) 14.00–15.00
Uj Roland 
 2016. június 6. (hétfő) 10.00–12.00

Helye:  Polgármesteri Hivatal, Velence, 
Tópart u. 26.
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GYÓGYÍTÓINK
Rovatunkban hónapról  
hónapra bemutatjuk  
azokat az elhivatott  
szakembereket, akik sokat tesznek  
egészségünk megőrzése,  
betegségeink gyógyítása érdekében.  
Rövid interjúkban, lapszámonként,  
sorozatban ismertté tesszük őket  
(orvosok, ápolók, gyógyszerészek,  
és sorolhatnám…), akik hivatásuk révén városunk 
lakosságának egészségét védik, őrzik, megőrzik.

Dr. Oszvald Éva

VELENCEI HÍRADÓ: Dupla tisztelettel köszön-
töm doktornőt, hiszen tisztelet illeti a gyógyítói 
hivatásáért, de legnagyobb tisztelet, amiért a leg-
nagyobb kincsünket, gyermekeinket, unokáinkat 
gyógyítja.

Dr. Oszvald Éva: Köszönöm szépen a tulajdon-
képpen minden gyermekorvost tisztelő szavait.

Számomra gyermekeket gyógyítani, gyermekek-
kel foglalkozni kiváltságos dolog, és valójában ez 
elhivatás.

A házi gyermekorvoslás folyamatos szolgálat. 
Személyesen a rendeléseken vagy telefonon segí-
teni, tanácsokat adni, megelőzni vagy gyógyítani a 
betegségeket, a helyes életmódra nevelni folyamatos 
szerepet és elérhetőséget kíván.

Cserébe rengeteg szeretetet és őszinteséget kapok 
a gyerekektől. Bizalmasak hozzám, elfogadják a sza-
vaimat, érintésemet, a műszeres vizsgálatokat. Ez a 
bizalom és szeretet pedig kölcsönös.

Türelemmel, empátiával lehet csak végezni a 
gyermekorvoslást. Persze a szülőkkel való együttmű-
ködés és egymás tisztelete is elengedhetetlen ebben.

Csodás élmény, ahogy látom a nálam született 
gyermekeket felnőtté cseperedni.

VH.: Kérem, hogy mutatkozzon be olvasóinknak, 
szóljon családjáról, életpályájáról, és arról is, hogy 
miért választotta az orvosi hivatást, azon belül is – a 

laikusnak úgy tűnik – az egyik legnehezebb, legfele-
lősségteljesebb szakot, a gyermekgyógyászatot.

Dr. Oszvald Éva: Többnyire inkább művészi, 
képzőművészi foglalkozású családunkban nem volt 
a felmenők közt orvos.

Szülész-nőgyógyász szakorvos Lajos testvérbá-
tyám és én magam vettük először kezünkbe a Mű-
vészeti anatómia könyv mellett a valódi anatómiai 
atlaszokat is, és választottuk az orvosi hivatást.

Gyermekkorunkat egészséges, jó humorú, sok 
gyermekes családok közelében töltöttük, szerettük 
a természetet, a körülöttünk élő embereket. Oly sok 
halál sem volt még körülöttünk akkor, csak élet…
ami gyermekként öröknek tűnt, legalábbis hosszabb, 
tartalmasabb is lehetne, ha… és így valahogy lelkünk 
mélyén eldöntetett…

A pályaválasztásról szóló gimnáziumi osz-
tályfőnöki órán arra a körkérdésre, hogy „és Te 
mi szeretnél lenni?” emlékezetem szerint, na-
gyon is a szívem mélyéről érkezett a válasz, hogy 
gyermekorvos. Tényleg így volt, mosolyogtak is 
az osztálytársak: hogyhogy mindjárt gyermek-
orvos ?

1978-ban végeztem az Általános Orvostudomá-
nyi Karon a Semmelweis Orvostudományi Egye-
temen. A városi kórháznak helyet adó, a múlt szá-
zadelőn átépített új Széchenyi-kastélyban kezdtem 

pályámat a Marcali Kórház gyermekosztályán, majd 
Dunaharasztiban lettem négy éven át körzeti gyer-
mekorvos.

Az idén, júniusban lesz éppen 30 éve, hogy Ve-
lence, Sukoró és Nadap házi gyermekorvosa lehetek. 
Hálás vagyok a sorsnak, hogy 1986-ban engem vá-
lasztott az akkori nagyközségi vezetőség a meghirde-
tett gyermekorvosi körzeti állás betöltésére, és hogy 
azóta ez a minden évszakban elvarázsoló, békés, ott-
honos város lett a családom lakóhelye.

Ezen időszak alatt három leánygyermekünk szü-
letése hozott sok-sok boldogságot családi életünkbe. 
Az ő világra hozásuk, felnevelésük, a velük átélt bol-
dog és néha nehéz hétköznapok ez a legszebb és a 
legtöbb ismeretet adó, egyetemi elméleti tanulás utá-
ni értékes gyakorlat egy gyermekorvosnőnek.

Ismerem és megértem az édesanyák érzéseit, a 
beteg gyermekeik miatt érzett aggodalmaikat. Át-
érzem a családok örömét, ha gyermek születik, ha 
gyógyul a gyermek, ha újra egészséges, ha boldog és 
sikeres.

Mindazt, ami bennünket, orvosokat érdemessé 
tesz hivatásunk értékes végzésére, nem csak legjobb 
tudásunk által kell megteremteni, hanem nagyon 
kell átérezni is, empatikusan, idebenn a szívünkben 
is.

VH.: Kedvesen bugyuta kis írást olvastam a ne-
ves, múltszázadbeli novellista tollából. A tanulmá-
nyai kezdetén járó medikus hazatér szünidőre a vidéki 
kúriába. Nagy ovációval fogadják, de mindenen túl-
tesz a szakácsnő. „Jaj, de jó, hogy hazajött a fiatalúr! 
Az unokám már napok óta lázas, köhög, kérem, gyó-
gyítsa meg! Na, de Boris néni! Még csak tanulmánya-
im kezdetén járok, hogyan tudnám meggyógyítani? 
Ejnye, már! Az unokám csak ekkora – kezével mutatja 
– az ekkorkának a gyógyítását már biztosan tanulták, 
biztos, hogy éppen ezzel kellett kezdeni a tanulást…”

Dr. Oszvald Éva: Megmosolyogtató a történet, 
de a valósághoz, természetesen, nem sok köze van a 
mai viszonyok közepette.

Ezt a kifejezést biztosan mindenki hallotta már: 
„A gyermek nem egy miniatűr felnőtt.”

Folytatás a 9. oldalon

SOlyMOSy JózSEF
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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: 9.00–12.00
szerda: 13.00–17.00
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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Nekem Velence...

Farkas Bertalan
Akire a tóparton és az Antarktiszon is figyelnének

Nagyon kevés ember van Magyarországon, 
aki elmondhatja magáról, hogy valamiben ő 
az első és az egyetlen, az pedig egészen kivé-
teles kuriózum, ha az illető olyan dologban 
első és egyetlen, amiben egyhamar egészen 
biztosan nem lesz követője. Mindig szívesen 
emlékezem arra napra, amikor gondtalan 
kiskamaszként szájtátva figyeltem az ország 
első űrhajósát, mindenki Farkas Bercijét, 
amint 1980. május 26-án este első – és immár 
36 éve egyetlen – honfitársunkként, Valerij 
Kubaszov parancsnok társaságában az akkor 
még létező hatalmas Szovjetunió területéről a 
Szojuz-36 űrhajó fedélzetén elindult a csilla-
gok közé, pontosabban a Szaljut-6 űrállomás-
ra, ahol további két szovjet asztronauta várta. 
Akkora sztár volt ő, amekkorát ma nehéz 
lenne elképzelni. Nem lévén internet és okos-
telefon, kizárólag a „királyi” televízió kettő 
(hetente három napon csak egy) csatornája, a 
Kossuth, a Petőfi Rádió és a 3. műsor (a Bar-
tók Rádió elődje), valamint néhány országos 
újság és a megyei napilapok léteztek hírfor-
rásként, ezek heteken keresztül jórészt vele és 
űrkalandjával foglalkoztak. Jól emlékszem, 
előfordult, amikor ő mondta még az esti me-
sét is űrhajós bejelentkezése alkalmával, így 
a legkisebbeket ugyancsak meghódította. Ki 
lehet jelenteni: toronymagasan ő volt az első 

számú celeb kis hazánkban. A hős, az idol, 
a példakép. Ő az, aki elmondhatja magáról, 
hogy két, nevében már nem létező ország, 
a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság 
Hőse címmmel is kitüntették.

Farkas Bertalan ma már nyugodtabb, de 
korántsem unalmas életet él. 66 évesen is jár-
ja a világot, amikor pedig itthon van, időn-
ként visszatérő vendég Velencén, ahol – mint 
mondta – sok barátja van.

Régebben mindig csak elrohantam az au-
tópályán a Velencei-tó mellett, kevesebb lehe-
tőségem volt ezen a kellemes, szép környéken 
időzni. Ma már más a helyzet, sok barátom 
él itt akikhez, amikor csak tudok, eljövök. 

Köztük van Polgármester Úr is, akivel régóta 
kiváló kapcsolatot ápolok. Az ő meghívására 
a helyi általános iskolában is jártam már. Ve-
lence nincs messze Budapesttől, a közlekedés 
nagyon jó, úgyhogy elmondhatom, amikor le-
hetőségem nyílik rá, itt vagyok.

– Tudom, hogy máig nagyon sokat utazol. 
Akad a földnek olyan pontja, amit még nem 
láttál – persze, nem a világűrből –, olyan or-
szága, ahol nem jártál?

Sajnos még van! Amit az ember föntről lát a 
világűrből, azt szeretné élőben, földi léptékkel 
is megismerni. Az ott élő embereket, tradí ció-
kat, kultúrát. Ahol nem voltam még, s min-
denképpen szeretnék eljutni, az Ausztrália. 
Erre is van azonban esélyem, ugyanis többször 
hívtak már, de eddig valamiért nem jött össze 
a dolog. Lehetőségem nyílt korábban lemenni 
az Antarktiszra is, az egy fantasztikus élmény 
lett volna, hiszen oda nagyon kevés ember jut 
el, de Grönlandot is szívesen megnézném, úgy-
hogy vannak még úticéljaim.

– Grönland vagy Antarktisz miatt talán 
nem érdemes bánkódni, aligha lenne a jég 
birodalmában nagy tömeg egy közönségta-
lálkozón...

Ezt ne gondold! Bárhova megyünk mi, űr-
hajósok, mindig nagyon sokan érdeklődnek 
irántunk, érdekli az embereket az, amit és 
ahogyan csinálunk, csináltunk, így büszkén 
mondhatom, hogy az érdeklődéssel még sehol 
a nagyvilágban nem volt gond. Ennek meg-

MáTAy BAlázS
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felelően, biztos vagyok abban, hogy ha egy 
antark tiszi kutatótáborban, ahol van összesen 
300 ember, szerveznek nekünk egy programot, 
ott is lesznek „négyszázan”, mire odaérünk.

– Mondhatjuk azt, hogy bárhol is fordul-
tál meg eddig a földön, mindenütt tisztában 
voltak azzal az emberek, hogy ki vagy, és hol 
jártál egykor?

Többségében tisztában vannak ezzel, hi-
szen a földön több mint 7 milliárdan élünk, 
s mindösszesen alig több, mint ötszázan va-
gyunk azok, akik a világűrben járhattunk. Az 
emberek ezt tudják és értékelik. Érzik, hogy ez 
nem mindennapos teljesítmény, ami kiemelt 
figyelmet érdemel.

– A gyerekek, főleg a magyar gyerekek  
is tisztában vannak azzal, ki az a Farkas Ber-
talan?

Igen, sokszor meglepődöm, amikor 3-400 is-
kolás megtölt egy tornatermet, és én szándéko-
san kérdezek tőlük egy-két olyan dolgot, amit 
csak a tájékozottabbak tudhatnak, akkor azt 
döntő többségében tudják! Egy konkrét példa: 
amikor nemrégiben egy 8-9 év körüli kislánytól 
megkérdeztem, vajon tudja-e, ki volt a világon 
az első űrhajós, akkor ő – még be sem fejeztem 
a  kérdést – egyből rávágta: Gagarin! Meg is le-
pődtem, ugyanakkor nagyon örültem. Miként 
akkor is örülök, ha erre a kérdésre az iskolások 
rávágják: a Berci bácsi! Tévednek ugyan kicsit, 
rögtön javítom is őket, hogy „csak” itthon va-
gyok én az első, de jóleső tévedés ez az én fü-
lemnek. Megjegyezném, sok függ a tanároktól 
és a szülőktől, akik nagyban hozzájárulnak 
ahhoz, hogy gyermekeik ilyen tájékozottak ve-
lem, s egyáltalán a világűrrel, az űrrepüléssel 
kapcsolatban. A gyerekek fantáziája hihetetle-

Farkas Bertalan az első magyar 
űrhajós, vadászpilóta, űrkutató. 
Az Interkozmosz program 
keretében vált űrhajóssá és 
űrkutatóvá. A Szovjetunió 
és a Magyar Népköztársaság 
Hőse, az Űrhajósok Nemzetközi 
Szövetségének alapító tagja, 
az MTA Interkozmosz Tanács 
kutatócsoportjának munkatársa, 
a Space for Earth Alapítvány 
alapító tagja. leghíresebb 
kísérleti programja az  1980-as 
űrutazás során az Interferon 
volt, de a Dóza kísérletben részt 
vevő, a KFKI által gyártott Pille 
sugárdózismérő is rendkívül 
sok eredményt hozott a 
későbbi kutatások számára 
országunknak. Tevékenységével 
nemzetközi elismerést vívott ki 
Magyarországnak, és mind a mai 
napig részt vesz az űrkutatás 
népszerűsítésében.

rábban Amerikában jártam, ott is. Éppen most 
megyek Romániába, utána Londonba, majd  
Mongóliába, s minden ilyen alkalommal együtt 
vagyok sok más űrhajóssal, akikkel mindig 
öröm találkozni. Most is, amikor Csillagváros-
ban voltam, a japán, a német, a francia kollégá-
immal mondhatom, hogy barátként üdvözöltük 
egymást, tehát nem csak a szakmai kapcsolat 
köt minket össze, hanem többekkel igen komoly 
emberi, baráti viszonyban is vagyok.

– Foglaljuk keretbe a beszélgetést, térjünk 
vissza Velencére, a Velencei-tóhoz. Neked, 
aki nem minden héten ugyan, de rendszere-
sen megfordulsz itt, mi a legszimpatikusabb, 
mi az, ami leginkább tetszik városunkban, 
illetve környékén, s amiben leginkább fejlő-
dést látsz?

Hála istennek, manapság nagyon sok tele-
pülés – így Velence is – fel tud mutatni olyan 
eredményeket, pozitívumokat, amelyekre 
büszke lehet a lakosság és az önkormányzat 
egyaránt. Ez itt hangsúlyosan így van. Mindaz 
a törekvés, ami megszületett az emberek fejé-
ben, a város vezetőinek fejében a fejlődés érde-
kében, az nyomon követhető a településen. Én 
szeretek ide mindig visszatérni, szimpatikus, 
szép környék, barátságos emberekkel, gyönyö-
rű panorámával, tóval, dombokkal-hegyekkel, 
erdőkkel. Itt minden egyben van, ami a tartal-
mas kikapcsolódáshoz, nyáron fürdőzéshez, 
nyaraláshoz kell.

nül gazdag, s amikor ott vagyok velük, nagyon 
érdeklődőek, ami rendkívül jó érzés. Olyannyi-
ra felkészültek, olyannyira érdekli őket a téma, 
s az én személyem is ez által, hogy néha olyan 
fotókat tesznek elém a találkozókon, élménybe-
számolókon, amiket még én magam sem lát-
tam soha. Ez persze köszönhető az internetnek 
is, de van, aki a szü lei től, vagy nagyszüleitől 
kapja ezeket a képeket.

– Az űrhajós kollégákkal milyen a kapcso-
latod? Vannak olyanok, akikkel rendszeresen 
találkozol vagy értekezel?

Vannak. Gyakran összefutok kollégákkal. 
Nem olyan rég kint jártam Moszkvában, Csil-
lagvárosban Gagarin űrrepülésének 55. évfor-
dulóján, ott is sokukkal találkozhattam, ko-
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ÉRTÜNK DOLGOZNAK

Sinkáné Mihály Zita
VELENCEI HÍRADÓ (Solymosy József): Tisz-
telettel köszöntöm Városi Közkönyvtárunk ve-
zetőjét, Sinkáné Mihály Zitát; „a Zitát”, ahogy 
mindenki ismeri, és aki ismeri, az szereti is! 

Zita asszony birodalmába belépve az ember-
nek nem a bibliotékába belépő Vörösmarty zord 
és komor gondolatai jutnak eszébe, a nehezen 
megélhető és megérthető emberi életközösségről. 
Nem! A szabadpolc-rendszeren sorakozó kötetek 
a derűs rendet, a tiszta tudást, az értékes kultúrát 
hirdetik. Zita asszony mindig, mindenkinek szí-
vesen segít, így fölösleges megkérdeznem, hogy 
egy rövid interjú keretében segítségünkre van-e?

SINKÁNÉ MIHÁLY ZITA: Természetesen, 
Jóska bácsi, örülök, hogy megkeresett.

VH.: Sok-sok kérdést szeretnék feltenni a 
könyvtárral, az olvasási kedvvel, olvasási szoká-
sokkal, egyebekkel kapcsolatban, de előbb arra 
kérem, hogy saját magáról, eddigi életpályájáról 
szóljon néhány szót! Miből ered elhivatottsága, a 
határtalan könyvszeretete?

SINKÁNÉ MIHÁLY ZITA: A könyvek sze-
retete még egészen a kiskoromra vezethető visz-
sza. Pedagógus szüleim az iskolai könyvtárral is 
foglalkoztak Seregélyes-Szőlőhegyen. Ez a közeg 
teljesen természetes volt, akkor még nem gondol-
tam, hogy ez lesz a hivatásom is.

A székesfehérvári Vasvári Pál Gimnáziumban 
a „könyvtári ismereteket” választottam fakultáci-
óként, és így már ott eldőlt, hogy én a későbbiek-
ben ezzel szeretnék foglalkozni.

Érettségi után, 1991 szeptemberében kerül-
tem Velencére, a főiskolai tanulmányaimat már 
munka mellett végeztem. 1995-ben mentem férj-
hez és költöztem a Velencével összenőtt Kápol-
násnyékre. 2001-ben, gyesről visszatérve pályáz-
tam meg a könyvtárvezetői állást.

VH.: Család? Gyermekáldás?
SINKÁNÉ MIHÁLY ZITA: Van egy 17 éves 

fiunk, Tamás, középiskolai tanuló.
VH.: Sok-sok kérdést ígértem, de közben 

elolvastam a Controll Holding Tanácsadó Zrt. 
beszámolóját a városunkhoz hasonló nagyságú 
városok könyvtárairól, azok pontos, számokban 
is kifejezett sok paraméteréről. A kimutatásban 
szerepel a könyvállomány, a digitalizálás foka, 
a könyvtár kihasználtsága, kölcsönzött könyvek 
„forgási sebessége”, állandó kölcsönzők, időn-
kénti kölcsönzők száma, korosztály szerinti 
megoszlás, érdeklődés szerinti megoszlás, más 

szolgáltatások és egyebek. A könyvtáranként tu-
catnyi adatot összehasonlítva a mi adatainkkal, 
bizony büszkék lehetünk, a középszintnél jóval 
magasabb szintet jeleznek a mutatóink. Persze 
Zita asszony nem az a fajta, aki megelégedetten 
ölbe teszi a kezét… Miben gondolkodik, milyen 
tervei vannak, mely „vonalakat” kell erősíteni, 
ehhez honnan, és milyen támogatásra van szük-
ség, mire számíthat?

SINKÁNÉ MIHÁLY ZITA: Ha már a váro-
sunkhoz hasonló könyvtárakat nézzük, az éves 

SINKÁNÉ MIHÁLY ZITA: Először kolléga-
nőmmel, Bognár Dórával szeretnénk elkezdeni 
ezt a valóban óriási munkát, de a későbbiekben 
valószínű, hogy szükségünk lesz még (akár kül-
ső) segítségre is.

VH.: Kedves Zita, tudom, hogy mindent meg-
tesz azért, hogy az emberek „olvasási éhsége” ne 
lanyhuljon. Mennyire eredményes az ez irányú 
törekvése?

SINKÁNÉ MIHÁLY ZITA: Egyik fő felada-
tomnak tartom, hogy a következő generáció is 
megkedvelje az olvasást, a könyvek szeretetét. 
Nagy öröm számomra, ha az egykor diákként 
megismert könyvtárat látogatók most már gyer-
mekeikkel térnek vissza a könyvtárba, és válnak 
gyerekeik is olvasókká.

VH.: Hát igen. Zita teljesíti a Németh Lászlói 
parancsot, az „írástudók” felelősségéről szólót. 
Bár csak minden, az irodalom környékén mozgó 
ember így gondolkozna, így cselekedne. A Kár-
pát-medence legolvasottabb írója Wass Albert. 
Az országos statisztikai adatok, hogyan képződ-
nek le városunkra?

SINKÁNÉ MIHÁLY ZITA: Szinte számta-
ni pontossággal. Wass Alberthez hasonlóan, az 
anno irodalmi Nobel-díjra javasolt Herczeg Fe-
renc művei mellett Márai Sándor kötetei is alig 
pihenhetnek a könyvtár polcain.

VH.: Bebizonyosodott, hogy Európa, az eu-
rópai kultúra fennmaradását a nemzetállamok 
biztosítják. A nemzetállamok erejét a nemzeti 
identitás jelenti. A nemzeti identitást a nemzeti 
kultúra alapozza meg! Így joggal merül fel a kér-
dés, hogy a nemzeti és egyetemes világkultúrát 
hogyan tudjuk érvényesíteni, a „multikultúra” 
vadhajtásaitól megvédeni. Tudjuk, hogy a köny-
vpiac nem szűkölködik – valljuk be – a szubkul-
túrához sorolható könyvek forgalmazásában.

SINKÁNÉ MIHÁLY ZITA: Igen, jól látja 
Jóska bácsi. Éppen most kaptunk 30 példány, 
Hamvas Béla írásait tartalmazó kötetet a Ham-
vas Béla Alapítványtól. Hamvas Béla az elmúlt 
generáció egyik legjelesebb európai filozófusa 
volt, jellemzően, mint raktári segédmunkás élte 
mindennapjait.

VH.: Itt az ideje olvasóinkat beavatni, egyéb-
ként hogyan, honnan történik a közel harminc-
egyezres állomány bővítése, új kiadványok be-
szerzése, „elhasználódott” kötetek újra cserélése? 
Mindez milyen pénzforrásból táplálkozik?

SINKÁNÉ MIHÁLY ZITA: Az éves könyv-
keretünk legnagyobb részét a Könyvtárellátóval 
szerződtük le, a kéthetente megjelenő újdonsá-
gaikból válogatunk a gyűjtőkörünknek megfe-
lelően, és természetesen az olvasói igényeket is 
figyelembe véve. Az elhasználódott köteteket 
folyamatosan pótoljuk, odafigyelve a kötelező 

könyvbeszerzési keretünk nagyon jónak mond-
ható, ezenkívül minden évben több pályázaton is 
részt veszünk. Szeretnénk minél előbb elkezde-
ni az online katalógus építését, hogy az olvasók 
gyorsabban hozzá tudjanak férni az informá-
ciókhoz, a könyvállományhoz. Annak ellenére, 
hogy egyre elterjedtebbek az elektronikus köny-
vek, láthatóan még sincs visszaesés a papíralapú 
könyvek kereslete iránt. 

VH.: Hát igen, a „Gutenberg-galaxis” nem 
hagyja magát kitörülni a kultúrából és gondola-
ti világunkból. Ugyanakkor nyilván „haladnunk 
kell a korral”! Óriási munka lehet a teljes könyv-
tári rendszer digitalizálása. Ezt egyetlen ember – 
még ha Zitának hívják is – nem tudja elvégezni. 
Van „segédereje”, munkatársa, aki segíti munká-
jában? Vagy kiadják a munkát valamilyen külső 
cégnek?
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Dr. Oszvald Éva
Folytatás a 6. oldalról

Egyedülálló szintű Európában a magyar házi 
gyermekorvosi alapellátás a védőnői rendszerrel és 
a kimagasló szervezettségű kötelező védőoltási rend-
szerrel együttműködve. A gyermekek egészségének 
védelme és gyógyításuk a gyermekgyógyászaton be-
lül valósulhat meg.

Hatéves korig egészen biztosan. Csak a testileg és 
lelkileg egészséges kisgyermekből lehet egészséges 
felnőtt, és számos felnőttkori betegség eredete a cse-
csemő- és kisgyermekkorra vezethető vissza. Ezeket 
gondos odafigyeléssel, szaktudásunkkal szerencsé-
sen megelőzhetjük. Emellett a kora kisgyermekkori 
pszichikai egészség védelme az egyik legfontosabb 
gyermekorvosi és védőnői, családon belüli feladat.

A családorvoslásnak két szakterülete van. A 
felnőtt háziorvos és a házi gyermekorvos, ezek kü-
lönböző szakmai ismeretanyaggal és gyakorlattal 
bírnak.

Az orvosi egyetemeken az ötödik évfolyam két 
szemeszterében oktatják a gyermekgyógyászatot. 
Majd az általános diploma után, ha valaki csecsemő- 
és gyermekgyógyász szakorvossá szeretne válni, 60 
hónap képzési időt kell vállalnia, ezen belül 24 hó-
nap az úgynevezett törzsképzési idő, elméleti, szinte 
szervrendszerenkénti elméleti képzési anyaggal, és 
ezenkívül 36 hónap gyakorlati idő zajlik a szakvizs-
gára készülő gyermekgyógyász szakorvos jelölt éle-
tében.

Ez  bizony nem könnyű, de megéri a küzdést ez a 
gyönyörű  pálya...

VH.: Biztos, hogy esetenként egy felnőttnél sem 
mindig könnyű felvenni az anamnézist, de egy kis-
gyermeknél, csecsemőnél? A felnőtt meg tudja mon-
dani, hogy itt fáj, ott fáj, ezt érzem, azt érzem, no 
de a kisgyermek? Gondolom, nagyon fontos, hogy 
a gyermek bizalmát elnyerje. Ehhez nyilván az kell, 
hogy a gyermek érezze a gyógyítóból áramló szere-
tetet. Jól hiszem, hogy ez határozza meg kapcsolatát 
a szülőkkel is?

Dr. Oszvald Éva: Az orvos és a beteg gyermekek 
közti kommunikáció különleges igénnyel bír. Min-
den egyes csecsemő és kisgyermek, a nagyobb gyer-
mek, de persze minden beteg ember kiszolgáltatott a 
vizsgálóasztalon.

Hozzájuk egyénenként kell megtalálni a bizalom 

elnyerésének módját. Érezniük kell a segíteni aka-
rást, a biztonságot. Oldani kell aktuálisan a szoron-
gást, netán a fájdalmat is, gyengéden vizsgálni, nyug-
tató érintéssel, nyugodt hangon közeledni hozzájuk.

Mindenre kiterjedő empátiát igényel az or-
vos-beteg találkozó, legyen az bárhol. Nagyon sok 
gyakorlati tapasztalás kell ehhez. Türelem, megértés, 
átélés nélkül lehetetlen jól végezni ezt a tevékenysé-
get. A szülők együttműködése nagyban segít és elen-
gedhetetlen ehhez.

Én nagyon megérzem a gyermekek és hozzátar-
tozóik tiszteletét, szeretetét és ez ad sok-sok erőt a 
munkámhoz.

VH.: Bocsásson meg tájékozatlanságomért. de 
egyáltalán hány kis beteg tartozik önhöz? Körzetesít-
ve van a gyermekgyógyászati ellátás? Milyen elosztá-
si rendszer szerint működik?

Dr. Oszvald Éva: A velencei gyermeklakos-
ság részére ellátási kötelezettségem van, Nadap és 
Sukoró hozzám bejelentkezett gyermekeit is én 
gondozom, ez utóbbi településeken heti két alka-
lommal, Velencén mindennap rendelek, és emellett 
végzünk egészséges csecsemő-gyermek ellátást, ta-
nácsadást, óvodai-iskolai munkát is a védőnői szol-
gálattal karöltve.

A házi gyermekorvos a 0–14 éves korú gyerme-
kek részére biztosítja a gyermekorvosi szakellátást a 
legalább 600 gyermek lakosú területeken, de a család 
felkérésére a 14–19 év közötti személyek szűrését, 
gondozását és ellátását is vállalhatja. Ez utóbbi az a 
korosztály, amely lehet gyermekorvosnál is 19 éves 
korig, de 14 éves kortól felnőtt háziorvoshoz is be-
jelentkezhetnek. Ezeregyszáz körüli gyermeklétszám 
van a praxisomban, emellett az említett települések 
óvodai és iskolai egészségügyi szűrését, orvosi ellá-
tását, kampányoltását is én végzem védőnői együtt-
működéssel.

A társadalombiztosítás általi intézkedések által 
korlátozott létszámban, de egyéb településen lakó 
gyermekeket is gondozhatok.

VH.: Értem, akkor itt is a csapatmunka elve érvé-
nyesül. Kik a segítői? Milyen a kapcsolatuk? Milyen 
elvek szerint osztják meg a munkát?

Dr. Oszvald Éva: A rendelésen egyedül vagyok 
a beteg vizsgálatakor, a kevés műszeres, eszközös le-
hetőséggel, gyakran a szülő nélkül, azonnal megho-
zandó döntésekkel. Ez a személyes és így  egyedül, a 
küzdelmesebb része.

De igazán csak a csapatmunkánkkal tudunk 
megbízhatóan, vigyázó szemekkel őrködni, gondos-
kodni kis betegeink egészsége felett.

Külön öröm a munkahelyemen, hogy olyan kivá-
ló asszisztensnővel, Hudák Józsefné Gizussal és vé-
dőnőkkel, Bédné Molnár Hajnival, Torma Csabáné 
Szilvivel valamint Siposné Papp Judittal dolgozhatok 
együtt, akikben munkájuk során egész évben, min-
den hétköznapon egy-egy „karácsonyi lélek” tevé-
kenykedik.

Példaértékű a környező települések házi gyer-
mekorvosaival, kollektíváival a szakmai és emberi 
kapcsolatunk.

Milyen elvek szerint dolgozunk? Mindenki min-
denkiért: szakmai és női, anyai, nagymamai egyet-
értésben.

Nagyon jó kis kollektívánk van.
Szerintem mindannyian ezt valljuk, Marie Lafon-

tain szavaival:
„Bármit tanítasz egy gyermeknek, a szavaidra, a 

tetteidre örökké emlékezni fog.”
VH.: Hogyan érzi magát Velencén, hogyan ítéli 

meg a velencei embereket, milyen velük a kapcso-
lata? Az önkormányzattal? Mennyiben érzi, hogy 
támogatják a munkáját? Esetleg miben vár több se-
gítséget?

Dr. Oszvald Éva: Családommal 1986 óta élünk 
Velencén. Nagyon szeretjük a várost és a velencei 
embereket.

Az önkormányzattal is jó a kapcsolatunk, szülők, 
nagyszülők dolgoznak ott is. Mindannyiunk érdeke 
a település egészségügyi és szociális jólétéért együtt-
működni.

Az egészségügy igenis produktív szféra a társa-
dalomban. Ugyanis, ha meggyógyul egy családtag, 
akkor egészséges egyént engedtünk vissza a közös-
ségbe, legyen az maga a dolgozó vagy egy újra egész-
séges családtagja miatt boldogabban produkáló, 
munkálkodó alkalmazott.

Az orvoskollégáink képviselőtestületi jelenléte 
pedig nagyon biztató, megnyugtató a város egész-
ségügyi és szociális színvonala szempontjából.

Jelenleg is folyamatban vannak munkakörülmé-
nyeinket fejlesztő elképzelésekkel kapcsolatos meg-
beszéléseink.

VH.: Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. 
Szerkesztőtársaim nevében is sok sikert kívánok a 
további áldozatos munkájához.

olvasmányokra is. A vásárlás különböző forrá-
sokból történik, elsősorban saját költségvetésből, 
érdekeltségnövelő pályázatból, Márai Program-
ból, NKA könyvtámogatási programból, illetve 
ajándékkötetekből tevődik össze.

VH.: A Controll Holding elemzésében ol-
vashattam az „egyéb szolgáltatások” kategóriát. 

Ez nyilván a computerek, illetve fénymásolók 
használatát, kihasználtságát jelenti. A mi könyv-
tárunkban ez milyen súllyal jelenik meg?

SINKÁNÉ MIHÁLY ZITA: Az egyre inkább 
elterjedt mobil internet és az otthoni internet-
szolgáltatásnak köszönhetően kisebb a kihasz-
náltsága a könyvtári számítógépeknek az el-

múlt évekhez képest. Leginkább fénymásolásra, 
nyomtatásra és szkennelésre térnek be a könyv-
kölcsönzés mellett.

VH.: Hiszem, hogy tervei megvalósulnak, 
erre garancia Zita asszony célirányossága és ki-
tartása is. Tisztelt Zita asszony, inkább kedves 
Zita, olvasóink nevében is köszönöm az interjút.
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VÁROSÜZEMELTETÉS
karbantartás, felújítás, kivitelezés

állandó rovatunkban ezúttal is több témát 
érintünk Velence Város Polgármesteri 
Hivatala Városüzemeltetési és Városfejlesztési 
Osztályának vezetője, Vandlik Csaba szakértő 
tolmácsolásában.

Velencei Híradó: Osztályvezető úr, kezdjük az 
óvoda udvarához kapcsolódó felújítással. Mi-
lyen munkafolyamatokat kellett elvégezni, és mi 
indokolta azokat?

Vandlik Csaba: A Velencei Meseliget Óvo-
da Zárt utcai intézményében még április hónap 
végén elkezdődött a belső játszóudvar zöldfelü-
letének helyreállítása, felújítása. Az egyébként is 
kis területű játszóudvar egyik részének füvesí-
tése az elmúlt időszakban az intenzív használat 
során szinte teljesen kikopott, másik részén a 
tavalyi év végén elvégzett földfeltöltés során 
elhelyezett föld minőségi problémái miatt nem 
volt alkalmas a füvesítésre. 

A zöldfelület helyreállítása új gyepszőnyeg 
elhelyezésével, a folyamatos öntözés biztosításá-
ra automata öntözőrendszer került telepítésre. 
A szemnek is kellemes látvány a friss zöldfe-
lület, de ennél fontosabb az, hogy a gyerekek 
ismét füves területen tudnak játszani a kinti 
tartózkodásuk alatt.

V. H.: Mindig fontos téma a zöldfelületekhez 
kapcsolódó karbantartás elvégzése. Az elmúlt 
időszakban sok csapadék esett, ami kedvez a 
növények növekedésének. Ez mennyiben nö-
velte meg a feladatokat?

Vandlik Csaba: Az elmúlt hónap változa-
tos időjárása miatt a közterületek zöldfelületi 
növényállománya intenzív növekedésnek in-
dult, ami – annak ellenére, hogy minden év-
ben ismert és természetes folyamat – egyszerre 
nagyon sok fűnyírást indukált. Minden zöld-
felületen, a parkokban, az utak mellett, a há-
zak között, bel- és külterületen egyaránt olyan 
ütemben nőtt a kaszálandó fű, a gaz, hogy az 

önkormányzat közterületfenntartó munkatár-
sai, kézi motoros fűkaszával szinte nem győzik 
a feladatot ellátni. Nagy segítséget jelentett szá-
munkra, hogy az önkormányzat részére beszer-
zésre került egy fűnyíró kistraktor, mert ezzel 
sokkal nagyobb területen, sokkal hatékonyab-
ban tudunk dolgozni.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a közterületek tisztántartásáról szóló 
28/2015. (VII. 17.) önkormányzati rendeletben 
deklarálta, hogy Velence Város Önkormányza-
ta a közterületek tisztántartásával kapcsolatos 
feladatait az érintett ingatlantulajdonosok – a 
rendeletben meghatározottak szerinti – köz-
reműködésével látja el. A képviselő-testület a 
rendeletben meghatározta, hogy melyek azon 
feladatok, amelyek elvégzéséről az önkormány-
zat gondoskodik, és melyek azok, amelyek az 
egyes ingatlanok tulajdonosának, használójá-
nak, kezelőjének vagy bérlőjének feladatai közé 
tartoznak.

Itt nem is igazán a helyi jogszabály szerinti 
kötelezettségre szeretném a hangsúlyt fektetni, 
sokkal inkább a közterületek tisztán tartásával 

kapcsolatos közös érdekünkre, hiszen a köz-
terület használatára – az arra vonatkozó jog-
szabályi keretek között – mindenki jogosult, 
ennélfogva mindenkinek érdeke kell legyen, 
hogy a közterületek tiszták, ápoltak, rendezet-
tek legyenek. Minden magántulajdonban álló 
ingatlan előtt van valamilyen közterület, így 
annak állapota, tisztántartása senki részére nem 
közömbös, azt gondolom.

A hivatkozott rendelet módosításáról szóló, 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 
alapján az ingatlan közterülettel határos telek-
határ mellett lévő járdaszakasz, a közterületi te-
lekhatár és a közút széle között lévő közterületi 
zöldfelület gondozásáról, gyommentesítéséről 
és tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, a 
magántulajdonban lévő ingatlan telekhatárától 
számított maximum 5 méter széles sávban kö-
teles gondoskodni.

Nagyon sok szép és követendő példát láttam 
arra vonatkozóan, hogy a velencei lakosok, a 
magántulajdonban álló ingatlanuk előtti köz-
területet nemcsak a rendeletben meghatározott 
5 méteren belül, hanem sok esetben azon túl is 
tisztán tartják, gondozzák, ápolják. Talán nem 
is igazából a jogi szabályozás előírása miatt, ha-
nem egészen más okból, szépérzet, igényesség, 
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felelősség… a közös érdek szem előtt tartása. 
Példaértékű állapotokkal találkozhat az, aki e 
témakörben nyitott szemmel jár a városban.

Persze sok esetben problémát okoz, hogy 
egyes ingatlanok tulajdonosai nem, vagy csak 
hosszabb ügymenet mellett, nehezen elérhe-
tők, amennyiben az ingatlanuk előtti közte-
rület rendbetételével kapcsolatos felszólítással 
kell élnünk. Mindeközben természetesen a 
fű, a gaz folyamatosan nő. Az ilyen helyzetek 
mellett nem mehetünk el becsukott szemmel, 
mert mégiscsak a Velence városa ítéltetik meg 
az ide érkező vendégek, turisták vagy csak az 
átutazók részéről, úgyhogy ilyen esetekben az 
önkormányzat közterület-fenntartó munkatár-
sai gondoskodnak a fűnyírás elvégzéséről. De 
szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem azt jelen-
ti, hogy minden ilyen esetben az önkormányzat 
automatikusan átvállalja magára a magántulaj-
donban álló ingatlanok tulajdonosainak – a már 
hivatkozott rendeletben foglalt – kötelezettsé-
geit. Ez nem erről szól.

V. H.:  Nagyon fontos a közvilágítással kap-
csolatos karbantartások, javítások elvégzése, 
időnként a hálózat fejlesztése. Ezen a területen 
milyen feladatok adódtak, adódnak?

Vandlik Csaba: Velence város területén be-
lül a közvilágítási hálózat bővítése, korszerűsí-
tése az elmúlt években megtörtént. Nyilván az 
eltelt időszakban változik egy-egy utcában a be-
építés sűrűsége, több lakóház, nyaraló épült, az 
új helyzetek új igényeket generálnak a közvilá-
gítás terén. Vannak olyan utcák, ahol a lakosság 
általi kérelmek, bejelentések alapján szükséges 
a közvilágítási hálózat sűrítése. Az idei év költ-
ségvetése kimondottan ilyen irányú fejlesztést 
nem tartalmaz, jelenleg a közvilágítás korsze-
rűsítésének pályázati kereten belüli megoldásán 
dolgozunk. 

A meglévő közvilágítási hálózat meghibá-
sodásaival kapcsolatban már a tavalyi évben is, 
de most is több bejelentés érkezett a lakosság 
részéről, ezeket minden esetben továbbítjuk a 
meghibásodás jellegétől függően a szolgáltató, 
illetve a javítási munkákat végző vállalkozás 
felé. Sajnos tapasztaltuk, hogy több esetben 
csúszások vannak a hibaelhárításban, de nem 
mindegy, hogy egy közvilágítási lámpatest hi-
básodik meg, vagy szakaszhibáról van szó.

V. H.: Az útfelújítások, karbantartási folya-
matok állandó témát jelentenek lapunkban. 
Vannak friss információk ezen a területen is?

Vandlik Csaba: Igen, ez örök téma, már az 
újság korábbi számaiban is fogalkoztunk e té-
makörrel. A helyi közutak állapotát ismerjük, 
tudjuk, nagyon sok helyen találunk problémá-
kat, felújításra váró utak, járdák tekintetében 

hosszú a lista. Amikor az egyes utcákban a vég-
leges szilárd burkolattal ellátott utak megépül-
tek, talán egészen más volt a kihasználtság mér-
téke is, kisebb vagy kevesebb forgalom ment 
keresztül egy-egy utcában. Ahogy a közvilágítás 
tekintetében, itt is igaz, hogy az eltelt évek alatt 
több új ingatlan is épült, nagyobb a használat 
intenzitása, hiszen ma már nem ritka, hogy egy 
családnak kettő, vagy akár több autója is van. 
Az utak közben nem lettek szélesebbek, a na-
gyobb terhelés pedig nagyobb igénybevételt je-
lent, amit adott esetben az építéskori pályaszer-
kezet már nehezen bír el, különösen úgy, hogy 
az utcákban a kétirányú forgalmi rend alapján a 
szembejövőknek sok esetben le kell húzódniuk 
az úttest szélére, a padkára, illetve az út melletti 
zöldterületre.

Ugyanez a helyzet a parkolással is, ráadásul 
kevés a kiépített parkoló, de ezt majd a nyári 
szezonban fogjuk tapasztalni. Most van folya-

matban egy rövid távú parkolási koncepció 
elkészítése, amelyet az önkormányzat egy ki-
mondottan ilyen irányban specifikálódott cég-
gel készíttet. Kíváncsian várom a megrendelt 
szakmai munkaanyagot, bízom benne, hogy 
a parkolási problematikával kapcsolatban, a 
lehetséges megoldások tekintetében minden 
kérdésben válaszokat kapunk, illetve ez már egy 
jó alapot is adhat a közlekedési koncepció elké-
szítéséhez is.

A rövid távú fejlesztések között megemlí-
teném még a közösségi közúti közlekedéssel 
kapcsolatos terveinket, ennek keretén belül egy-
részt a buszjáratok megállóhelyei számának és 
elhelyezkedésének kérdésével, másrészt a meg-
állókban meglévő, fedett buszvárók felújításával, 
illetve új buszvárók létesítésével foglalkozunk. 

V.H.: Köszönjük az információkat, a június-
ban folytatjuk.

 (MB)
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Biztonságunk érdekéBen
A csendesebb téli hónapokhoz képest áp-
rilis közepétől lapzártánkig mozgalma-
sabb időszakot zárt Velence a szabálysér-
tések és bűncselekmények tekintetében. 
Akadt teendőjük a rendőrség, a pol gár-
ör ség és a katasztrófavédelem illetéke sei-
nek. Magyar Mariann r. főtörzsőrmester, a 
Gárdonyi Rendőrkapitányság bűnmegelő-
zési előadója arról tájékoztatta lapunkat, 
hogy az utóbbi időben megnövekedett a 
Velencei Tavi Hulladékgazdálkodási  Kft. 
(VHG) által kiadott matricák hamisítása 
indított büntetőeljárások száma, magáno-
kirat-hamisítás miatt. A hamis, ill. hamisí-
tott matricák kihelyezése minden esetben 
büntetőeljárást von maga után, ezért kérik 
a tisztelt lakosságot, hogy a cselekmény 
elkövetésétől tartózkodni szíveskedjenek.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
Kommunikációs Szolgálatának tájékoz-
tatása szerint kábítószer-kereskedelem 
bűntett elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt folytat büntetőeljárást a rend-
őrség M. Richárd 43 éves velencei lakossal 

szemben. Egy 38 éves és egy 43 éves ve-
lencei lakossal, valamint egy 38 éves ká-
polnásnyéki férfival szemben kábítószer 
birtoklása vétség megalapozott gyanúja 
miatt folyik a nyomozás. A rendelkezésre 
álló adatok szerint M. Richárd megalapo-
zottan gyanúsítható azzal, hogy 2015. év-
ben a Velencei-tó térségében több személy 
részére adott el különböző kábítószernek 
minősülő anyagokat.

A rendőrök 2016. április 19-én az ott-
honában elfogták, és a Gárdonyi Rendőr-
kapitányságra előállították a férfit, akit 
gyanúsítottként hallgattak ki, majd bű-
nügyi őrizetbe vettek, és kezdeményezték 
az előzetes letartóztatásának indítványo-
zását. Az M. Richárd lakóhelyén megtar-
tott házkutatás során – az ingatlan mellé-
képületében – 150 grammot meghaladó 
mennyiségű kábítószergyanús anyagot 
foglaltak le a rendőrök.

A nyomozók ugyanezen a napon to-
vábbi három személyt is előállítottak a 
rendőrkapitányságra, akik a gyanú szerint 
fogyasztás céljából kábítószernek minősü-
lő anyagot szereztek meg.

A kép illusztráció

A kép illusztráció

Hamis rendszám  
az Opelen

A Tópart utcában intézkedtek a járőrök 
egy személygépkocsi vezetőjével szemben 
2016. május 2-án délben. Az igazoltatás 
során a rendőrök megállapították, hogy a 
23 éves kápolnásnyéki lakos által vezetett, 
Opel típusú személygépkocsi alvázszáma 
nem egyezett a forgalmi engedélyben sze-
replő adatokkal. A férfit az egyenruhások 
előállították a Gárdonyi Rendőrkapitány-
ságra, ahol egyedi azonosító jel meghami-
sítása bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsított-
ként. A gyanúsított részletes beismerő val-
lomást tett, melynek során elmondta, hogy 
az autója elromlott, és ezért egy külföldi 
származású, okmányok nélküli, megegyező 
típusú járművet vásárolt, amire felhelyezte 
a hatósági jelzéseket.

Múlt havi lapszámunkban röviden már 
foglalkoztunk a témával, most részletesen is 
visszatérünk a besurranásos lopások prob-
lémakörére. A Gárdonyi Rendőrkapitány-
ság ajánlásokat fogalmazott meg a lakosság 
felé. Ezeket az alábbiakban közöljük.

Ha otthon tartózkodunk, napközben 
is zárjuk be a bejárati ajtót, hiszen nem 
biztos, hogy észrevesszük a hívatlan láto-
gatót! Miközben a szobában tévézünk, a 
tolvaj csendben magával viheti a bejárat 
közelében található értékeinket. A zsák-
mány többnyire táska személyes iratokkal, 
készpénzzel. Az anyagi veszteségen túl, 
ilyenkor az okmányok pótlása csak fokoz-
za a kárt és a bosszúságot.   

Vigyázat!  
Besurranó tolvajok!

A kellemes, tavaszi, kora nyári idő be-
köszöntével minden évben megfigyelhető, 
hogy megnő a besurranásos lopások szá-
ma. A hosszú téli napok után örömmel 
engedjük be a napsugarakat lakásunkba, 
élvezzük a kerti munkát, s utána a jól 
megérdemelt pihenést egy fa árnyékában. 
Szívesen beszélgetünk szomszédjainkkal, 
barátainkkal a jó levegőn. Ahhoz, hogy 
jogsértés ne rontsa el hangulatunkat, érde-
mes az alábbi bűnmegelőzési szabályokat 
betartani.

Ha csak rövid időre hagyjuk el lakásun-
kat, vendégeinket kísérjük ki vagy éppen 
ismerőseinkkel váltunk pár szót, akkor is 
mindig zárjuk be az ajtót!

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

Aki kertes házban lakik, ne felejtse el, 
elképzelhető, hogy a kerti munka hevében 
fel sem tűnik a rossz szándékú látogató 
érkezése! Amíg a kert hátsó végében dol-
gozunk, vagy esetleg csak kint pihenünk, 
a nyitva hagyott kapun, ajtón keresztül a 
tettes gond nélkül bejuthat otthonunk-
ba, és észrevétlenül távozhat értékeinkkel 
együtt.

Igaz a mondás, alkalom szüli a tolvajt. 
Ne segítsük hozzá az elkövetőket a köny-
nyű zsákmányhoz! Egy kis odafigyeléssel 
óvjuk magunkat az áldozattá válás bosszú-
ságától!

Az egymásra való odafigyelést, a gyors 
és pontos jelzésadást az intézkedő hatósá-
goknak továbbra is kérjük önöktől! Ne for-
dítson hátat, ha bűncselekményt lát, for-
duljon bizalommal a rendőrséghez, hívjon 
minket a 112-es segélyhívó számon!

Gárdonyi Rendőrkapitányság
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Kidőlt fa a Szabolcsi úton  Fotó: Farkas-Bozsik Gábor
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Fókuszban önkéntes 
tűzoltóink

Április 24-én a viharos szél több helyen 
okozott kárt Fejérben, így városunkban is. 
Húsz méter magas nyárfa dőlt a Pusztasza-
bolcsra vezető útra. A kidőlő fa elektro-
mos vezetékeket is leszakított. A műszaki 
mentést a Katasztrófavédelem tájékozta-
tása szerint a pusztaszabolcsi hivatásos 
tűzoltók végezték a helyi önkéntesek segít-
ségével. A hatóságok az érintett útszakaszt 
lezárták, a forgalmat a munkálatok idejére 
elterelték.

Az elmúlt heteket sem úszták meg bal-
eseti riasztás nélkül lánglovagjaink. Április 
30-án több gépkocsi ütközött össze az M7-
es autópálya 45-ös kilométerszelvényénél, 
Velence térségében, a főváros felől érkező 
oldalon. A balesetben ketten megsérültek. 
A székesfehérvári hivatásos tűzoltóegysé-
gek mellett a velencei önkéntesek is a hely-
színre érkeztek. A forgalom egy ideig csak 
egy sávon haladhatott.

Megyei verseny házigazdája 
is volt a VÖTE

A Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség és az 
idén 130 éves Velencei Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület szervezésében került megren-
dezésre május 14-én megyénk önkéntes 
tűzoltóinak legjelentősebb rendezvénye. 
Az eseményen több elismerést is bezsebel-
hettek a házigazdák: társszervezetektől, a 
Fejér Megyei Megyei Tűzoltó Szövetségtől 
és a Katasztrófavédelemtől elismerő okle-
veleket, emléklapokat- és plaketteket ve-
hetett át Kovács Ákos elnök. A több tucat 
indulót felvonultató versenyben (kismo-

torfecskendő-szerelésben) a velencei női 
csapat a 2. helyen végzett, míg a férfiak az 
élboly mögött, a 11. helyen fejezték be a 
viadalt, a hölgyeknél is népesebb, mint-
egy 50 csapatot tömörítő mezőnyben. A 
záróünnepséget követően kezdetét vette 
a VÖTE által szervezett tűzoltóautó-fel-
vonulás, amely Velence, Nadap, Kápol-
násnyék, Sukoró településeket érintette. A 
menet a Korzóra érkezett, ahol a velencei, 
pusztaszabolcsi és pázmándi önkéntes 
tűzoltók látványos műszaki mentési és 
tűzoltási bemutatóval bizonyították felké-
szültségüket, a nézőközönség nagy meg-
elégedésére.

Polgárőrök a tisztább 
városképért

Városunk kapcsolódott hazánk legna-
gyobb önkéntes országtisztító akciójához: 

a TeSzedd mozgalom keretében szemét-
szedést szervezett a helyi polgárőrszervezet 
április 30-án. A Kastélyparkba várták az ön-
kénteseket, hogy a település néhány utcájá-
ban összeszedjék az eldobált szemetet. Az 
akció kiválóan sikerült, sokan kapcsolódtak 
be a hulladékszedési munkálatokba, több-
mázsányi szemetet összegyűjtve. A gondos 
házigazdának bizonyuló polgárőrök indu-
láskor zsíros kenyérrel várták a jelentkező-
ket, délben pedig bográcsozással köszön-
ték meg a részvételt. A szemeteszsákokról, 
kesztyűkről és a szemét elszállításáról az 
önkormányzat gondoskodott.

Polgárőreink nem csak szemétszedésben 
jeleskedtek, áprilisban mindösszesen 291 
óra időtartamban látták el feladataikat a 
közbiztonság érdekében. A TeSzedd mellett 
két futballmérkőzés biztosítása és a rendőr-
séggel közösen ellátott 80 órás járőrszolgá-
lat jelentette a legfőbb tevékenységüket.

Mátay Balázs
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TesTüleTi munkáról

máskÉPP

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

Velencei Híradó: Velence Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 2016. 
április 28. napján tartotta soros ülését. Az 
ülésen 16 napirendi pontot tárgyaltak, az 
első napirend a Dunaújvárosi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédel-
mi tevékenységéről szóló beszámolójával 
foglalkozott. Mit tartalmazott a jelentés?

Koszti András: A beszámoló egyik leg-
fontosabb megállapítása a pusztaszabol-
csi őrs szükségességének számokkal való 
alátámasztása volt. Az őrs eredetileg éves 
szinten 100 vonulással tervezett, ehhez ké-
pest 186 beavatkozásra volt szükség. Igaz, 
ebből a tavaly nyári vihar közel 80 kárese-
ményt okozott. Az esetek száma mellett a 
riasztási idő csökkenése is indokolja az őrs 
működését. Velencére a vonulási idő a szé-
kesfehérvári tűzoltók vonulási idejének fe-
lére, míg a dunaújvárosi tűzoltók esetében 
annak negyedére csökkent. 

Velencei Híradó: Miért riasztják a tűz-
oltókat Velencén általában? Mire kellene a 
lakosságnak jobban odafigyelnie?

Koszti András: A parancsnok szerint 
a legnagyobb kockázatot az elhanyagolt 
hétvégi házak, az avar- és kerti hulladék 
égetése jelenti. A beszámolóval egyidejűleg 
felhívta a figyelmet a tűzgyújtásra vonatko-
zó önkormányzati rendelet betartására és 
betartatására. 

Velencei Híradó: Velence Város Önkén-
tes Tűzoltó Egyesületének tevékenysége is 
szóba került a tájékoztató kapcsán.

Koszti András: Igen, a parancsnok meg-
köszönte a helyi önkéntes tűzoltók munká-
ját. Sajnos az egyesület nincs könnyű hely-
zetben, leginkább a tűzoltóautó műszaki 
állapota jelent problémát. Ugyan az állam 
jelentős összeggel támogatja az önkéntes 
tűzoltó-egyesületeket, azonban ezek a tá-
mogatások alapvetően eszközbeszerzésre 
vonatkoznak. A dunaújvárosi tűzoltók 
elsősorban képzésekkel és egyéb eszkö-

zökkel segítik az önkéntesek munkáját. 
Az egyesületnek gyakorlatilag önmagának 
kell előteremtenie a működési költségeket, 
amiben az önkormányzat jelentős részt 
vállal. Remélem, miután mindannyian 
egyetértünk a tűzoltóautó beszerzésében, a 
képviselő-testület hamarosan megtalálja az 
ehhez szükséges forrást.

Velencei Híradó: Az 5. napirendi pont 
egy igazán érzékeny kérdéssel, a város par-
kolási koncepciójával foglalkozott. Milyen 
döntés született ebben az ügyben?

Koszti András: Az önkormányzat sür-
gősségi eljárással árajánlatot kért a Mobi-
lissimus Kft.-től, amely parkolási rendsze-
reket tervez, megvalósíthatósági terveket 
készít az adott település pénzügyi lehetősé-
geit és egyéb sajátosságait figyelembe véve. 
Az ülésen megjelent az ügyvezető, és több 
lehetőséget is felvázolt, azonban már most 
látszik, hogy a végleges beruházás mértéke 
tízmilliós nagyságrendű lesz. Mindenfé-
leképpen szeretnénk elkerülni, hogy a ta-
valyihoz hasonló állapotok alakuljanak ki 
a Korzó környékén, ezért jelenleg az előt-
tünk álló nyári időszakra vonatkozó kon-
cepció elkészítését rendeltük meg, azonnali 
határidővel. Ősszel visszatérünk a hosszú 
távú koncepció kialakítására; egyúttal el 
kell gondolkodnunk azon, hogy a beruhá-
záshoz szükséges összeget hogyan és hon-
nan teremtjük elő. A közterületeket érintő 
megnövekedett feladatok ellátása miatt a 
közterület-felügyelet létszámát növeltük, 
bízom benne, hogy a pozitív hatások már 
idén nyáron érezhetőek lesznek, különösen 
a parkolás okozta gondok tekintetében.

Velencei Híradó: A 6. napirendi pont 
a város közterületeinek virágosítására vo-
natkozó ajánlat felhívás elfogadása volt, 
majd a május 10. napi soron kívüli ülésen a 
döntés is megszületett a nyertes pályázóról. 
Hogyan zajlik idén a virágosítás? 

Koszti András: Velence 2000-ben eu-

rópai szinten elismert virágváros lett, és 
az önkormányzat azóta is minden évben 
nagy figyelmet fordít a kulturált, vendég-
váró, környezetbarát és esztétikus városkép 
kialakítására. Ez a hagyomány az évek alatt 
a város közösségépítő akciójává fejlődött; 
a város apraja-nagyja részt vesz a virágok 
elültetésében. A virágosítási szerződés a 
palánták beszerzéséről, valamint a virá-
gágyások különböző helyszíneken történő 
kialakításáról szól. A virágokat a helyi óvo-
dások, iskolások, nyugdíjasklubok tagjai 
segítenek elültetni, és helyi vállalkozók is 
felajánlották a segítségüket. Többek között 
az EFOTT Fesztivál szerve zőivel úgy álla-
podtunk meg, hogy finanszírozzák és részt 
is vesznek a virágosításban.

Velencei Híradó: A 7. napirendi pont-
ban döntöttek a Velence Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégia tárgyában in-
dított ajánlattételi felhívás eredményéről. 
Miért fontos a városnak az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégia (ITS)?

Dr. Szvercsák Szilvia: Magyarországon 
a kis- és középvárosoknak a városfejlesz-
tési elképzeléseik megvalósításához ITS-t 
kell készíteniük. Ez az egyik alapdoku-
mentuma a 2014–2020 közötti tervezési 
időszakban terület- és településfejlesztésre 
fordítandó Európai Uniós források felhasz-
nálhatóságának is. Az ITS egy középtávú 
dokumentum, amelynek célja, hogy meg-
alapozott stratégiai alátámasztást nyújtson 
Velence Város 2016–2020 között tervezett 
fejlesztési elképzelései számára. 

Az ITS Velence Városának olyan közép-
távú stratégiai terve kell legyen, hogy út-
mutatást nyújtson arra vonatkozóan, hogy 
a városfejlesztés különböző szereplői (az 
önkormányzat, a közszféra intézményei, 
gazdasági szereplők, civil szereplők a la-
kosság bevonásával) a 2014–2020-as idő-
szakban milyen konkrét beavatkozásokkal 
kívánják a város által a megfogalmazott 
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hosszú távú jövőkép irányába történő fej-
lődést elősegíteni. Az ITS egy olyan cse-
lekvési terv, amely a jelenlegi helyzetképre 
alapul és a megfogalmazott jövőkép irá-
nyába mutat, tartalmazza a város, a város-
részek helyzetértékelését, helyzetelemzé-
sét is annak érdekében, hogy a középtávú 
stratégiai célrendszer, és a város, valamint 
a városrészek problémái, fejlesztési irányai 
közvetlenül kapcsolódni tudjanak egy-
máshoz. Az ITS-nek ezen túlmenően meg 
kell határoznia kulcsprojektjeit, hálózatos 
projektjeit, és ki kell jelölnie az egyéb, de 
a település egésze szempontjából jelentős 
fejlesztéseit is. Erre a projektre szerződött  
az önkormányzat a CONTROLL Holding 
Zrt.-vel.

Velencei Híradó: Térjünk át a május 
10. napi soron kívüli testületi ülésre. A 3. 
napirendi pontban elindított, a testület az 
„Útfelújítás és parkolóépítés vállalkozási 
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési 
eljárást. A város mely részein számíthatunk 
új útra és parkolóhelyekre?

Koszti András: Az eljárás tartalmazza 
az Akácfa utcai közút kiszélesítését, hiszen 
mindenki, aki arra jár, tapasztalhatja, hogy 
az utca nem bírja el az átmenő forgalmat. 
Elsősorban ez indukálta a kiszélesítés te-
kintetében az Akácfa utca prioritását. A be-

ruházás után a kisgyermekes szülők sokkal 
biztonságosabban vihetik majd gyermekei-
ket óvodába, iskolába. A Templom közben 
és a Fő utcán – a katolikus templom körül 
–, a lakossági igényeket figyelembe véve 
kialakításra kerül egy-egy kulturált parko-
ló, hiszen a polgári városképhez hozzátar-
tozik, hogy a közösségi élet helyszíneinek 
közelében rendezetten és biztonságosan le-
hessen parkolni. Mindhárom esetben rég-
óta fennálló és sokakat érintő problémát 
sikerül orvosolnunk.

Velencei Híradó: A 8. napirendi pont-
ban a Velence Gyógyszertár Kft. 2015. évi 
beszámolójával kapcsolatos mandátum-
ról szavazott a testület. A várakozásoknak 
megfelelően teljesít a gyógyszertár?

Koszti András: Egyértelműen megálla-
pítható, hogy a gyógyszertár működtetése 
nyereséges. Miután a városnak 74%-os tu-
lajdonrésze van a Kft.-ben, ezért ez a 74% 
osztalékban több mint 20 millió Ft bevételt 
hozott. A növekvő trend az elmúlt évek 
számai alapján jól látszik, a 2014-es évi-
hez képest 18%-kal nőtt a mérlegfőösszeg. 
A gyógyszertár indulásakor nem termelt 
nyereséget, ma viszont ott tartunk, hogy az 
ellátási terület folyamatos bővítése okán, a 
forgalom növekedésével a nyereség min-
den bizonnyal tovább emelkedik majd.

Velencei Híradó: Milyen döntésekre jo-
gosította fel a képviselő-testület a Velence 
Gyógyszertár Kft. taggyűlésén?

Koszti András: A Kft. taggyűlésén az 
osztalék felhasználásáról, valamint az új 
könyvvizsgáló személyéről döntünk. A 
törvényi szabályozás értelmében az önkor-
mányzat 2017. január 1. napjáig értékesí-
teni köteles üzletrészének 25%-át, miután 
ezen időponttól számítva nem rendelkez-
het többségi befolyással a társaságban. Ez-
zel kapcsolatosan Fésűs Attila képviselő-
társam megjegyezte, hogy nem szabadna 
egy ilyen jól jövedelmező vállalkozásban 
meglévő tulajdonrészt csökkenteni. Dr. 
Sirák András alpolgármester úr azonban 
elmondta, hogy a törvényi szabályozás a 
multikkal szemben védi a Magyarorszá-
gon jellemzően kisvállalkozásként műkö-
dő gyógyszertárakat azzal, hogy a személyi 
jog jogosult gyógyszerésznek 50%-ot meg-
haladó tulajdonrésszel kell rendelkeznie a 
gyógyszertárat működtető társaságban. A 
fentieket figyelembe vevő értékbecslés és 
az annak megfelelő vételi ajánlat esetén 
kénytelenek vagyunk megválni a Kft.-ben 
meglévő tulajdonunk egy részétől, hogy 
eleget tegyünk a jogszabályi követelmé-
nyeknek.

(Vágó Tamás)
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Hit-Élet
A reneszánsz és a humanizmus által is ihle-
tett, de teljesen más és sajátos célzatú európai 
reformáció a mohácsi vész utáni években és 
évtizedekben rohamosan kezdett terjedni a 
háromfelé szakadt, a török és a német kettős 
igájában szenvedő országban. 

A 16. század Magyarországán járványok és 
idegen zsoldos hadak pusztítottak. Az ország 
legjelesebb politikai, vallási, kulturális vezetői 
a mohácsi csatatéren (1526) áldozták életüket. 
Az országban anarchia és szegénység uralko-
dott. A nemzeti összefogás eszméje szétmál-
lott a politikai villongások állandó hullám-
verésében. A fizikai elnyomorodás mellett a 
lelki-szellemi apátia uralkodott el a nemzeten. 

Mind a nemesség, mind a polgárság és a 
jobbágyság ebben a helyzetben valami gyöke-
resen újra, teljesen másra, a nemzetet a csüg-
gedés mocsarából felemelő lelki élményre, a 
megtérés, az újjászületés élményére várt. A 
külföldről hazatérő peregrinus diákok, a mar-
hahajcsárok, a kereskedők és tudós vándorpré-
dikátorok révén – pergamen fóliánsokba, kéz-
iratos könyvecskékbe, gyűrtre olvasott, tarsoly 

PáPAI SzABó gyöRgy

KÉSZÜLJÜNK A REFORMÁCIÓ  
500. ÉVFORDULÓJÁRA

1517 – 2017

Magyarország kormánya a 
közelmúltban külön emlék- és 
intézőbizottságot hozott létre, hogy 
hazánk 2017-ben méltóképpen 
ünnepelhesse meg a reformáció 
immár 500. évfordulóját. Úgy 
gondoljuk, hogy felekezeti különbség 
nélkül ez az évforduló minden magyar 
ember ünnepe, hisz a 16. századi 
lutheri-kálvini reformáció nélkül 
hazánk már rég megszűnt volna, vagy 
idegen nép gyarmatává vált volna, 
s nem beszélhetnénk Balassi Bálint, 
Vörösmarty, Arany, Ady, Kosztolányi 
Dezső, Wass Albert csodálatos 
nyelvén. Az 500. évfordulóra a velencei 
reformátusok is komolyan készülnek: 
ünnepi megemlékezésekkel és 
istentisztelettel, kiállítással és 
filmvetítéssel, találkozókkal, vidám 
családi nappal, főzőversennyel, vagyis 
olyan színes és gazdag programokkal, 
melyek városunk egészét gazdagítják 
majd s felekezeti különbség nélkül 
mindenki számára nyitottak lesznek 
a testvéri találkozás és közösség 
jegyében és reményében. 

mélyén rejtegetett hitvallási iratokba zártan, 
vagy éppen szájról-szájra szálló hírként – a 
német-svájci reformátorok (Luther, Kálvin, 
Zwingli, Melanchton, Bullinger stb.) és má-
sok tanításaira épülő evangélikus és reformá-
tus reformáció teljesítette be ezt a várakozást.

 A reformáció a lelki élet gazdagságára, a 
személyes hitre, az újjászületésre helyezte a 
hangsúlyt, középpontba állítva Krisztus vált-
sághalálát és feltámadását, valamint a Szentí-
rás olvasásának egyetemes programját. 

Teológia értelemben a reformáció főbb 
célkitűzéseit jól fejezi ki az úgynevezett “öt 
protestáns alapelv”: sola fide (egyedül hitből), 
sola gratia (egyedül kegyelemből), solus Chris-
tus (egyedül Krisztus), sola Scriptura (egyedül 
a Szentírás), soli Deo gloria (egyedül Istené a 
dicsőség). 

A nemzeti eszme gazdag táptalajában ha-
mar gyökeret vertek a reformáció tanításai, 
előbb a lutheri, majd később a zwingliánus, il-
letve kálvini irányzat. Az 1567-es debreceni al-
kotmányozó zsinaton már a református refor-
máció, a helvét, illetve kálvini irányzat egyház-
zá szerveződésének lehetünk tanúi. Méliusz 
Juhász Péter, a “magyar Kálvin” irányításával 
itt fogadja el a helvét vallást követők tábora fő 
hitvallásul a Második Helvét Hitvallást (Hel-
vécia Svájc régi neve) és a Heidelbergi Kátét 
(A németországi Heidelberg a reformátusság 
egyik európai tudományos központja). Nem 
csoda, hogy a későbbiekben sokáig “magyar 
vallásnak” is hívták a Helvéciából, tehát Svájc-
ból érkező, de a magyarsággal csakhamar a 
legmélyebben összefonódó vallást.

A magyar reformátorok oszlopok, bástyák, 
világító fáklyák. Sorjáznak elő a nevek a szá-
zadok homályából: Huszár Gál és fia, Dávid, 
Heltai Gáspár, Sztárai Mihály, az „énekszer-
ző” reformátor, Dévai Bíró Mátyás, a „ma-
gyar Luther”, Sylvester János, Bornemisza 
Péter, a polihisztor Szegedi Kis István, a 

polihisztor, Dávid Ferenc, Skaricza Máté, 
Károli Gáspár, a bibliafordító reformátor, s 
a többiek. Ők az “új tan”, a reformáció, Lu-
ther, Zwingli és Kálvin tilalmas tanításainak 
a követői, akiknek útjai a későbbiekben talán 
elválnak, de mindnyájan a reformáció, az 
egyház megújításának elkötelezettjei.

 Luther Márton, a reformáció elindítója 
(1517. október 31.)

Kálvin János
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A reformáció eltérő teológiai irányzatai a 
továbbiakban külön egyházakat hoznak lét-
re (evangélikus, református, unitárius), de 
a reformátorok különbségtétel nélkül arany 
betűkkel írják be nevüket nem csupán az 
egyház- és teológiatörténetbe, de a magyar 
művelődés- és könyvtörténet, a magyar ok-
tatás és nevelés, valamint tudományosság 
történetébe is.

Nyomdákat hoznak létre, hogy a Szentírást, 
az írott Igét a nép kezébe adhassák a reformá-
ció irományaival együtt. Ehhez azonban ma-
gyar nyelvre fordított Bibliára és magyar nyel-
ven megírt könyvekre volt szükség. Azonban, 
hogy a mag termékeny talajba hulljon, s ki-
hajtson: olvasni tudó, lelki és szellemi igények-
kel bíró emberekre volt szükség. A reformáció 
habitusából, s részben az egyetemes papság el-
véből adódóan ez mindenkinek a joga, s nem-
csak a gazdag nemesi rétegé. Ezen eszményi 
nevelési ideál megvalósításához azonban isko-
lák kellettek alsó,- közép- és felsőfokon egya-
ránt. E nevelési eszmény bázisai lettek az ősi és 
híres alma materek, a református kollégiumok. 
Így vált a reformáció a magyar nyelvű kultúra 
és művelődés legfőbb ihletőjévé, s megterem-
tőjévé is. Emellett a nemzeti elkötelezettségű 
politika legfőbb támogatójává. Nagy szerepe 
volt ez utóbbiban a független magyar állami-
ság utolsó bástyájának, Erdélynek, a „Tündér-
országnak”, amely egyúttal a vallásszabadság 
hazája és mintaképe is volt a 16-17. században, 
az erdélyi református fejedelmek vezérletével. 
Mennyire igaza van nagy költőnknek, a ka-
tolikus Illyés Gyulának („A reformáció genfi 
emlékműve előtt”):

Ha - bár “hiába” -
Gusztáv Adolf nem ül harci lovára,
jobbágy-iga helyett nem vágynak inkább
fegyvert ölteni a toulouse-i tiszták,
valdeusok, husziták, Bocskay
írást-imát se tudó hajdúi,
hiszed, hogy lett volna béke, olyan bár,
amilyet az imént lemosolyogtál?
Hiszed, hogy volna olyan-amilyen
magyarság, ha nincs – Kálvin?
          Nem hiszem…

Nekünk keresztény embereknek minden héten 
van ünnepünk: minden vasárnap Jézus feltá-
madását ünnepeljük a szentmisében, de most 
ezen kívül – Pünkösd után - még két jeles ün-
nep is vár ránk az előttünk álló hetekben.

Úr napja

Ünnepek, események a velencei  
római katolikus plébánia életéből

és segít a mindennapjaikban. Lehetőség ez 
számukra, hogy közösségre találjanak a helyi 
plébánia többi gyermeke körében, saját kis-
csoportjukban. Nagy öröm számunkra, hogy 
ők már kisgyermekként megkaphatják az Is-
tennel való élet meghívását.

Egyperces

„Bízzál Istenben!” (Zsoltár 42,6) Annyian 
akarnak valamit az életünkben: meggyőzni 
minket saját igazukról, eladni nekünk saját 
portékájukat, rábeszélni valamire, ránk erő-
szakolni valamit. Nem csak az a baj, hogy 
számtalan ilyen hatás ér bennünket nap mint 
nap, hanem az is, hogy ezeknek a szándéka 
gyakran nem őszinte: nem azt akarják szá-
munkra, amiről beszélnek, hanem tőlünk 
akarnak valamit: a pénzünket, az időnket, 
a támogatásunkat saját céljaikhoz... Jézus 
Krisztus más: ő nem akar semmire rábeszélni 
minket, nem erőlteti ránk magát, nem akar 
eladni nekünk semmit és nem akar tőlünk 
semmit. Ő egyet akar: adni! Életet adni ne-
künk – neked: „Azért jöttem, hogy életük 
legyen.” (János evangéliuma 10,10).

(Norbert atya, Joanovits Róbert)

Május 29. Úr napja lesz. Azt ünnepeljük 
ezen a napon, hogy a világ nem egy magára 
hagyatott, ok és cél nélküli anyaghalmaz, mert 
az valakié: Istené. Isten az Ura, aki létre hozta, 
fenntartja és célba juttatja. Ez az emberekre is 
vonatkozik: minden esetleges látszat ellenére 
sem vagyunk magunkra hagyva, van vala-
kink: van Istenünk, aki minket teremtett, aki 
rólunk gondoskodik és aki segíti életünket, ha 
megengedjük neki. Igen, vagyok valakié: Jézus 
Krisztusé. Ezt az ünnepet régi hagyományok 
szerint öltöztetjük díszbe: sátrakat állítunk és 
virágszirmokat szórunk Urunk elé a vasár-
napi 11 órai szentmisén. Ennek az ünnepnek 
különleges titka, hogy Isten nem megközelít-
hetetlen titokzatos valaki, hanem egyszerre 
misztikus és egyszerre tapasztalható, látható 
Isten is, hiszen itt van jelen köztünk minden 
szentmisében az Oltáriszentségben, azért, 
hogy személyesen ő maga adja nekünk az örök 
életet, pontosan Jézus Krisztus szavai szerint: 
„Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. 
Aki e kenyérből eszik, örökké él.” (János evan-
géliuma 6,51).

Elsőáldozás

Június 5-én pedig plébániánk elsőáldozóit 
ünnepeljük, azokat a gyerekeket, akik most 
fognak életükben először részesülni az Oltá-
riszentségből, Krisztus testéből. Most lesznek 
először ilyen közeli kapcsolatban Jézussal, és 
ebben már saját döntésük is benne van. Előt-
tük a lehetőség, hogy innentől fogva tudato-
san is Jézussal éljék az életüket, aki velük van 

 Berán lajos- Kálvin-emlékérem, 1936
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A helyes fogápolásról…

Egy délelőtt óvodánk csoportjaiban nagyon érdekes előadást tartott 
az egyik óvodásunk édesanyja – Dr. Tóth Klára fogszakorvosnő.

A projektoros kivetítés és a kérdések sokasága felkeltette gyerme-
keink kíváncsiságát. Az interaktív és közvetlen előadás jó hangulatot 
és folytonosságot teremtett, mely lehetőséget adott a gyerekek már 
ismert tudásának elmélyítésére és az új információk befogadására. A 
doktornő felé folyamatosan záporoztak a kérdések, személyes tapasz-
talatok, átélt események sokasága.

A helyes fogmosás gyakorlati bemutattatása után bárki felcsapha-
tott fogszakorvosnak, és hamar kialakult a „betegek” és a gyógyítók 
köre. A motivációhoz az eszközök biztosítottak voltak – szájkendő, 
fogtükör, kesztyű stb. Sokan szerettek volna még fogorvosként sze-
repelni, de a jó hangulatban észre sem vettük az idő múlását. A dok-
tornőt a gyerekek nagyon hamar szívükbe fogadták, így nehezen en-
gedték el. Az élmények feldolgozása egész héten folytatódott. Ezután 
minden fogmosásánál igyekeznek a hallottak és látottak alapján a 

Ovisaink a majálison
Hagyományunkhoz híven, idén is együtt 

sütött-főzött, vigadozott Velence apraja- 
nagyja a városi majálison.

A Velencei Meseliget ovisok is izgalom-
mal készültek a színpadi fellépésre. Az apró 
középsősök még bátortalanul jelentkeztek a 
próbákra, a nagycsoportosok azonban még 
jól emlékeztek a tavalyi vidám táncokra, a jó 
hangulatra, ezért ők mindannyian szerepelni 
akartak most is.

Első lépésként valamennyi csoport kivá-
lasztotta a hozzájuk közel álló zenét. Hiszen 
amit szívesen hallgatnak a kicsik, ahhoz kö-
tődnek, azt a magukénak érzik, abban örö-
müket lelik.

Majd a sok-sok apró lépésből egyszer csak 
létrejöttek a produkciók. A gyerekek fürgén 
bújtak bele a különféle látványos jelmezekbe, 
amelyek színesebbé tették az előadásokat.

Elsőként láthattuk az édes, kis zöld bé-

kákat a Szivárvány csoportból, akik bátran, 
lelkesen szerepeltek. Majd a Tulipán csoport 
tréfás, bohókás „Bohóc” táncára tapsolhat-
tunk, amely nemcsak a gyermekeknek, de a 
felnőtteknek is mosolyt csalt az arcára. A bo-
hócok vidám hangulatú fellépése megalapoz-
ta a délelőtti jókedvet. Aztán jöttek a nagyok!

A Katica és Maci csoportosok virgonc csa-
patai szinte teljes létszámban járták a táncot.

A „Madárijesztő álma” és a „Kirándulók”-

című produkciók méltán örvendeztették meg 
az ünneplőket. A fürge lábú Csipet-csapat per-
gő-forgó néptáncosaitól is lendületes „ajándé-
kot” kaptunk. A „kis ovisok,” mint legifjabb 
fellépők, a színvonalas műsorral, az értékte-
remtéssel válnak a város életének aktív része-
sévé, örömet nyújtva a településen élőknek.

Szeretettel a mi városunkért, egymásért!
Kövesdiné Benedek Csilla óvodapedagógus

Tulipán  csoport

megfelelő technikával fogat mosni: fogmosás iránya, erőssége, „száj-
zuhany” öblítés megfelelő alkalmazása. Köszönjük ezt a tartalmas és 
játékos tájékoztatót, mely nemcsak élményt nyújtott gyerekeinknek, 
hanem megtanította őket a helyes fogápolásra.

Kovácsné Bencsik Éva óvodapedagógus – Maci csoport

Hogy unokáink is láthassák…
Április 22-e a Föld napja. Ezen 
a napon ünnepeljük a Földet, s 
felhívjuk a figyelmet a környe-

zetvédelem fontosságára is. Földünket védenünk 
kell, mert a civilizáció fejlődése, térhódítása miatt 
környezetünket sok károsító hatás érte és éri ma is. 

Óvodánk a 2012-es nevelési évtől kapta meg 
a „Zöld óvoda” megtisztelő címet. A környezet-
tudatos magatartás, a környezet megszerettetése 
és megóvása mindig is fontos célkitűzése volt az 
óvodai nevelésünknek. A természetet szerető és 
védő ember személyiségjegyeinek kialakítását már 
az óvodáskorban el kell kezdenünk. Városunkban 
minden adottság megvan ahhoz, hogy sokrétű, 

szerteágazó ismeretekkel gazdagodhassanak gyer-
mekeink. Kevés olyan területe van hazánknak, 
ahol a gyermekek „kézközelben” tapasztalhatják, 
ismerhetik meg egyszerre egy tó élővilágát, egy 
hegy növényzetét, kőzeteit, köveit. A természet-
nél jobb tanító mester nem kell. Ha csak tehetjük, 
igyekszünk a gyermekek kíváncsiságát a közvetlen 
természetben kielégíteni. Csoportunkban gyakran 
kérik, hogy látogassunk el a tóhoz, vagy a hegyre. 

A három év alatt már elértük, hogy a Szivárvány 
csoportos gyerekek nem csak a mozgó élőlények-
re - az állatokra, hanem már a növényekre, a hegy 
kőzetére is kíváncsiak. A mindennapjainkat átszövi 
a természet megóvása (pl. szelektív papírgyűjtés a 

csoportban), de a Föld napja alkalmából az egész 
hét tevékenységeit kifejezetten e témakör köré 
csoportosítottuk. Az utolsó napon közösen készí-
tetünk tablót: „Mit szeretnénk látni akkor, amikor 
már mi is felnőttünk?”, „Mi az, amit szeretnénk, 
ha már nem lenne?” címmel. Lelkesen keresték, 
ragasztották, ami szép és megóvandó a természet-
ben, de lerajzolták azt is, ami a környezetünket 
szennyezi. Május 10-én a Planetáriumi látogatás 
során meg is fogalmazódott a gyermekekben: mi-
lyen gyönyörű kék a bolygónk, s hogy jó lenne, ha 
ez így maradna még hosszú-hosszú évszázadokig. 

Bartos Zoltánné óvodapedagógus
Szivárvány csoport



Az év legszebb ünnepe az anyák napja.
Már az ókori görögök is megemlékeztek az édesanyákról. Magyarországon 

1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, majd 1928-
ban már miniszteri rendeletben is hivatalos iskolai ünnepnek nyilvánították az 
anyák napját.

A velencei Meseliget Óvodában is hagyománnyá vált e szép nap megün-
neplése az április utolsó, vagy a május első napjaiban, a csoportok között meg-
beszélt időpontokban. Ezeken a napokon köszöntjük az édesanyákat, nagy-
mamákat és ünnepeljük egy kedves kis műsorral őket. Kiemelt figyelemmel és 
szeretettel készülünk minden évben erre az eseményre.

Természetesen a dalok, versek gyakorlása előtt fontosnak tartjuk a beszél-
getéseket a gyerekekkel, hogy miért is szeretjük, tiszteljük az édesanyákat, 
nagymamákat, mi lenne az ő gondoskodásuk nélkül. Azután nagy gonddal, 
titokban munkálkodunk a kis ajándékok elkészítésében is.

A műsorok gyakorlása is kellemes, vidám légkörben folyt, célunk, hogy ne 
szorongjanak, ne ijedjenek meg a feladatoktól. Igyekszünk olyan dalokat, zené-
ket, mozdulatokat találni, ami  felkelti érdeklődésüket, örömmel énekelik, és ők 
is szívesen hallgatják  meg a zenét, és táncolnak arra.

A Pillangó csoport kis műsora azért is volt különleges, mert mint kicsik, 
először mutathatták meg, mire is képesek, milyen sokat fejlődtek, ügyesedtek 
az év eleje óta, amikor óvodások lettek (versek, énekek tanulása, mozgáskoor-
dinációjuk stb.).

A nagy napon pedig sikerült a lehető legjobb formájukat bemutatni óvo-
dásainknak, hiszen mindenki lelkesen mondta a verseket, énekelt és táncolt a 
zenére. Sikerült mosolyt, büszkeséget, és nem utolsósorban pedig könnycsep-
peket csalni az anyukák, nagymamák, vendégek szemébe, ami az óvodapeda-
gógusoknak nagyon pozitív visszajelzés volt.

Minden csoport kedves, színvonalas műsorral köszöntötte vendégeit.
Azoknak az édesanyáknak, nagymamáknak, akik nem tudtak jelen lenni 

ezen a szép napon, nekik is minden jót kíván a velencei Meseliget Óvoda min-
den óvodása és dolgozója.

Cselkó Béláné óvodapedagógus
Pillangó csoport

Anyák Napja

Örömünkre 2016. április 25-én elkezdődött az óvodánk újtelepi telepü-
lésrészén a játszóudvar füvesítése, s automata öntözőrendszerének kiépí-
tése. A kertépítési tevékenységet elnyerő vállalkozás munkakezdetével 
egyidejűleg erre a napra önkéntes munkára vállalkozó szülők is szorgos-
kodtak. Már korán reggel gyülekezett a lelkes kis csapat. Erős apukák 
a Rózsakert lakóparkkal határos elhasználódott kerítést bontották le és 
szedték ki a betonoszlopokat, ugyanitt az elburjánzott növényzet meg-
tisztításában ügyes anyukák tevékenykedtek. Közben épült a füvesítendő 
terület mellett az épület körül a járda is az egyik hozzáértő apuka irányí-
tásával. Mindenki serényen dolgozott, és ahol azonnali segítségre volt 
szükség, rögtön ott termett a segítő és már folyt is tovább zökkenőmen-
tesen a munka. Összedolgoztak a kedves szülők és a vállalkozó dolgozói, 
ezáltal gördülékenyen ment a kertépítő, szépítő tevékenység.

Estére elkészült a járda, megszépült a virágoskertrész, az utcai kerítés 
mellett kitisztult a sövény, az utcára a földbe került a kannavirág, amit 
Gáncs Anna dajka nénink édesanyjától, Pannika nénitől kaptunk. Gajdos-
né Kovács Erika családja a hulladék elszállításában segített az ingyen kon-
ténerrel, amit a család fizetett. Heiden Ferenc vállalkozó a járdaépítéshez 
szükséges építési anyag szállításánál a fuvardíjat finanszírozta. Szorgosko-
dó szüleink energiáit igyekeztünk erősíteni egy kis pogácsával, „óvodai te-
ával”, kávéval, üdítővel. Köszönjük minden kedves szülőnek, aki az óvodai 

Megszépül az óvoda udvara.

Szabó Miklós, Ujné Devecseri Katalin, Vorák lászló, Böhm 
József Csiga csoport, Uj Roland, öveges Péter Csipet-csapat 
csoport, Tűz Andrea, gurics Tímea Maci csoport, Pusztai 
lászló, gajdosné Kovács Erika, Vendel- Csereményi lília 
Piros alma csoport, Simon gábor Tulipán csoport, Málics-
Talabér Veronika Nyuszi csoport, Heiden Ferenc Vállalkozó, 
gáncsné Pannika.

csapatmunkára áldozta idejét és energiáját és mindenkinek, aki segítette 
terveink megvalósulását – közülük néhányan már nem először tették-.

„Az igazi csapatmunka olyan, mint egy nagyszerű zenemű. Szól-
hat az összes hangszer egyszerre, mégsem versenyeznek egymással. 
Egyenként különféleképpen hangzanak, különféle dallamokat szó-
laltatnak meg, különböző időben tartanak szünetet, mégis egy egész-
ként hoznak létre csodálatos hangzást – szinergiát.” (Sean Covey)

KÖSZÖNJÜK!
Serhókné Varjas Edit óvodavezető

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:  
Serhókné Varjas Edit
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Történetek a Zöldligetből

Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is megrendeztük évfo-
lyamonként iskolai történelemversenyünket. Összesen 33 csapat 87 
gyermeke mérte össze tudását a felső tagozatosok közül.

 A vetélkedő három részből állt. Elsőként otthoni kutatómunkával 
egy játékos feladatlapot töltöttek ki a csapatok, majd az iskolában há-
romfős zsűri előtt kellett bemutatniuk prezentációjukat előre mega-
dott témákban, végül egy történelmi totó megoldásával zárult a meg-
mérettetés.

A zsűrik tagjainak értékelő szavai után a következő tanulók vehet-
ték át könyvjutalmaikat a zsűrik elnökeitől.

5. osztály: 1. Túri Máté 5. c, 2. Godó Cintia Zoé, Vámos Ivett, 
Skultréti-Lampert Anna 5. a, 3. Teplánszki Dia, Horváth Kata 5. a

Különdíj: Bessenyei Gréta, Pungor Rebeka, Cieleszky Kata 5. c
6. osztály: 1. Mákos Kata, Dániel Laura, Kóti Bernadett 6. a,  

Országos matekverseny
Április 22-én, pénteken a Föld napján a tiszaroffi Baptista Általános 
Iskola szervezésében országos matematikaversenyen vettünk részt.

Iskolánkat a 2. c osztályból: Kovács Klaudia, Pap Milán, Málics-Ta-
labér Anna, a  4. a osztályból Novák Benedek, Klamár Balázs, a 4. b 
osztályból Molnár-Bodó Regő képviselte, akik az év közben a legtöbb 
pontot szerezték, a levelezős versenyen.

Nagyon hosszú utazás után, vendéglátóink finom pogácsával, 
szendviccsel és üdítővel, sütikkel és kedves szavakkal fogadtak. 

A 178 gyerek 60 percig írta a versenyfeladatokat (az ország 13 te-
lepüléséről), majd nagy izgalommal várták az eredményhirdetést, 
és hogy gyorsabban teljen az idő a verseny és az eredményhirdetés 
között, etettek, itattak és gondoskodtak az ott tanító pedagógusok a 
kellemes időtöltésről, különböző játékos foglalkozásokon. Mindenki 
győztesnek érezhette magát, aki eljutott Tiszaroffra, ahogy ezt az igaz-
gató úr is ott elmondta.

Pap Milán 2. c osztályos tanulónk II. helyezést, Klamár Balázs 4. a 
osztályos tanulónk  III. helyezést ért el, akiknek ezúton is gratulálunk, 
de természetesen minden résztvevőnek jár a gratuláció. Köszönjük a 
különbuszt, Laci bácsinak pedig a szállítást, mellyel lehetővé tették, 
hogy eljussunk a versenyre. Baglyasné Szécsi Annamária

2. Bándi Bernadett, Szávai Flóra, Görgicze Karolina 6. a, 3. Takács 
Tekla, Bóra Eszter, Zsengellér Nóra 6. c

Különdíj: Ihász Hanna, Lakatos Levente, Veliczky Márton 6. b, Be-
reczky Bulcsú Norbert 6. c, Ihász Hanna 6. b, Görgicze Karolina 6. a

7. osztály: 1. Csere Zsanett, Nyíri Gréta, Devecseri Péter 7. a,  
2. Horváth Réka, Pollard Hanna, Bukor Virág 7. a, 3. Popelka Liliána, 
Kiss Csenge, Ambach Fanni 7. a

Különdíj: Sarf Luca, Molnár Luca, Molnár Eszter 7. a
8. osztály: 1. Horváth Lili, Jeges József, Kovács Ivett 8. b, 2. Szőke 

Sára, Szabó Anna, Horváth Ferenc 8. b, 3. Eszéki Lili Lilla, Habán Lea, 
Enyedi Bianka 7. a

Különdíj: Takács Tamás, Jeges József 8. b
Gratulálunk a nyerteseknek!

Szigetközi Tímea tanár

A 2015/2016-os tanév Torna Diákolimpia „B” kategóriás döntőjé-
nek ez évben is a budapesti tornacsarnok adott otthont 2016. április 
9-10-én. A lányoknál összesen több mint 300 csapat nevezett a tanév 
elején, s kezdte meg a versenysorozatot ősszel, amely jól mutatja a tor-
na sportág népszerűségét. A versenyzőknek városi, körzeti, megyei és 
regionális elődöntőkön kellett megméretniük magukat a végső buda-
pesti 12 csapatos országos döntőig.

Iskolánkat, egyúttal Velence városát a III–IV. korcsoportban kép-
viseltük, ellenfeleink egy kivételtől eltekintve megyeszékhelyek iskolái 
(Kecskemét, Veszprém, Szeged, Debrecen stb.), valamint  egy buda-
pesti csapat volt.

A lányok szépen kivitelezett gyakorlatokat mutattak be mindhárom 
tornaszeren, kiegyensúlyozottan versenyeztek, szoros versenyben a 9. 
helyet szerezték meg.

Az egyéni összetett versenyben Vas Eszter Panna kimagasló ered-
ményt ért el, 71 versenyző közül a harmadik helyet szerezte meg!

Torna Diákolimpia országos döntő
A csapat tagjai voltak: Besenyei Gréta, Nagy Noémi, Mag Lara, 

Popelka Liliána, Kiss Csenge és Vas Eszter Panna. Felkészítő tanár: 
Varga Attila.

IDŐUTAZÓK



Koszti András polgármester úr és iskolánk 
jóvoltából az 5. évfolyam 45 tanulójának le-
hetősége nyílt arra, hogy egy jutalomkirán-
duláson vegyen részt Kaposmérőn a Kas-
sai-völgyben.

A völgy bejáratánál Kassai Lajos íjkészítő-
mester, a modern kori lovasíjászat megte-
remtője fogadott minket. Lovasíjász-bemu-
tatójából kiderült számunkra, mestere fegy-
verének. A lélegzetelállító produkció után a 
hatalmas birtokon szabadon élő állatokkal 
ismerkedtek meg a gyerekek. A nap végén az 
öt Guiness-világrekorddal rendelkező Kassai 
Lajos egy jurtában beszélgetett tanulóinkkal 
a honfoglalás kori magyarság életmódjáról, 
az íjászatról és minden olyan témáról, amiről 
a gyerekek kérdeztek.

Köszönjük szépen, hogy részt vehettünk 
ezen a programon, ahol kivétel nélkül min-
denki nagyon jól érezte magát.

Szigetközi Tímea, Karsai Dénes

Kirándulás a Kassai-völgyben

Jutalomkiránduláson voltunk Kaposmé-
rőn a Kassai Lajosról elnevezett völgyben. 
Először Kassai Lajos íjász és lovasíjász be-
mutatóját néztük meg. Hihetetlenül jól cé-
loz. 70 méterről eltalálta a céltáblát! Ezután 
mi is kipróbálhattuk az íjazást és a lovaglást. 
Hát... messze nem érünk Kassai úr nyomá-
ba sem. Mindezeket követően felballagtunk 
egy dombra, és megnéztünk egy jurtát. La-
jos bácsi azt mondta, olyan sokat tudunk a 
jurtákról, hogy semmi újat nem tud nekünk 
mondani. Na, ez azért nem volt teljesen igaz, 
de tényleg jártasak vagyunk e témában. A 

Kassai-völgyi látogatás

jurtalátogatás végén az íjakról és a nyilakról 
is beszéltünk. A völgyben láttunk bivalyt, 
lovat, kacsát, ludat és három óriási kutyát is. 
Mindent egybevéve jó volt a kirándulás. Én 
nagyon élveztem. Túri Máté

Kirándulás Kaposmérőn

Elmentünk kirándulni Kaposmérőre a 
Kassai-völgybe. Először Kassai Lajos hihe-
tetlen bemutatóját néztük meg. A segítői 
kifeszítettek egy drótot, és ő fél lábon azon 
egyensúlyozva lőtt célba. Aztán feldobtak 
szivacskorongokat, és szinte hajszálpontosan 
el is találta őket. Végül pedig bábukat dobott 
„szíven” késsel és bárddal. Ezek után követ-
kezett a lovasíjászat. Egy gyönyörű szürke 
ló hátán kicsi szivacsgömbökre célzott vágta 
közben. Ezután mi is elmentünk lovagolni és 
íjászkodni. A nap végén a jurtában beszélget-
tünk a híres íjásszal a nyilakról, az íjakról és 

az ősmagyarokról. Nekem nagyon tetszett ez 
a jutalomkirándulás, és szerintem mindenki 
élvezte.

 Skultéti-Lampert Anna

A Kassai-völgyi túra

Korán reggel indultunk a Zöldliget iskolá-
tól. Az út elég hosszú volt, egyszer meg is áll-
tunk. Mikor végre odaértünk Kaposmérőre, 
először megnéztük Kassai Lajos íjászboltját. 
Aztán átmentünk a Kassai-birtokra. A bejá-
ratnál maga Kassai Lajos fogadott minket. 
Miután kicsit megismerkedtünk, elvezettek 
minket egy íjászpályára, ahol egy kis be-
mutatót tartott nekünk. Utána átmentünk a 
lovardába, ahol lovas gyakorlatokat is láthat-
tunk. A bemutatók után mi is kipróbálhattuk 
a híres visszacsapó íjat, és közelebbről meg-
ismerkedhettünk a lovakkal. Ezek után fel-
mentünk egy jurtába, ahol beszélgethettünk 
Kassai Lajossal. A programok végén visszain-
dultunk a buszhoz. Ezen a rendkívüli napon 
sok élménnyel gazdagodtunk. Ajánlom, aki 
tud, jöjjön el ide egyszer! Varga Bence

Egy nyertes pályázat végső mozzanata és a már több éve hagyományos 
Anyuka-Apuka-Kupa az idén május 7-én, szombaton összetalálkozott.

Hetedik évfolyamos tanulóink megjárva Erdély csodálatos tájait, 
megemlékezve a magyar irodalom kiválóságairól, találkozva Székely-
földön élő, külhoni magyar gyermekekkel és családokkal, hazatérvén 
az iskolába megosztották a többiekkel élményeiket. Dalokat, táncokat 
tanultak, a korongozás művészetét lesték el, s nem utolsósorban eleink 
székely rovásírását is tanulmányozták. Miután az iskolában minderről 
beszámoltak, úgy gondolták, hogy az idei „túranapunkat” ennek jegyé-
ben színesítenék meg.

Így jött létre az a 11 km-es Nadapról induló gyalogtúra, melyre 47 
csapat, összesen 406 embere jelentkezett, s közülük igen sokan vagy 
székely népmese vagy valamely Mátyás mese szereplőinek öltöztek. A 
túra állomásain iskolánk pedagógusai visszafelé olvasandó kifejezések-
kel várták a csapatokat, hogy a végén a fazekasmesterségről, székely 
mondásokról, s ismert erdélyi településekről egy feladatlapot töltsenek 

ki. Utána pihenésképpen, akár agyagedényt készíthettek, akár táncol-
hattak is, de természetesen mindenkit várt a finom, öt kondérban főtt 
babgulyás.  Az elmúlt évek zord időjárása most kegyelmezett nekünk. A 
néha-néha csepegő eső nem zavarta meg a jókedvű vándorokat.

„Határtalanul” a határban

Tudósítónk a Zöldligetből: Nagy Edit www.zoldligetsuli.hu 
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2014-ben alig 20 évesen lett Velence dísz-
polgára, megnyert mindent, ami sportágán 
belül saját szakágában megnyerhető. Sok-
szoros magyar bajnok, Eb- és vb-aranyér-
mes kenus. Ő Lakatos Zsanett, a sportág 
első női maratoni világbajnoka, az elszánt 
sportoló, aki már most a 2020-as tokiói 
olimpiára készül. Ott is történelmet írna.

2015-ben igen sikeres éved volt, nyertél 
Eb- és vb-érmeket, magyar bajnoki címeket, te 
lettél a maratoni szakág első női világbajnoka, 
mindent besöpörtél, ami jelenleg egy női kenus 
számára lehetséges. Ezek után aligha kérdéses, 
hogy magasra tetted saját magadnak a mér-
cét. Idén melyek lesznek a legfőbb versenyeid, 
és ezeken mik a céljaid?

– Bár az olimpián még nem lehetek ott, 
lesz azért feladatom bőven. Elsősorban a 
felnőtt Európa-bajnokságra, az U23 Eb-re 
és vb-re koncentrálok, de előtte még itthon 
négy válogatón kell győznöm, hogy meg-
kapjam az indulási jogot. Elsődleges célom 
az, hogy egyesben kivívjam a nemzetközi 
részvételt. Az Eb-n és a vb-n pedig a minél 
fényesebb érem megszerzése lebeg a szemem 
előtt, elsősorban az arany. Maximalista va-
gyok, mindig keresem magamban a hibát, 
mi az, amin még javítani kell, ami által még 
jobb tudok lenni, hogy a kívánt eredményt 
elérhessem. Úgy gondolom, hogy most már 
másképp is tudom látni a dolgokat, így képes 
vagyok levonni a megfelelő tanulságot, és ki-
zárni a negatív gondolatokat.

Világbajnok díszpolgárunk szeme előtt 
már Tokió lebeg

Hol tart most a felkészülésed, milyen jellegű 
munkát végzel az idei tervek elérésének érdekében?

– Ott kezdeném, hogy már az elmúlt esz-
tendő hajrájában újítottam, frissítettem. Más 
környezetben kezdtem el a felkészülésemet. 
Úgy éreztem, kell egy kis változás. Csapa-
tot, edzőt váltottam. A párom kanadai, így 
ősztől kint edzettem, készültem az idei évre. 
Tavasszal egy meleg vizes edzőtáborban vet-
tem részt Floridában. Kint nagyon sokat ta-
nultam, fejlődtem mentális és fizikai téren 
egyaránt. Most ismét itthon vagyok, hazai 
vízen evezek, tréningezek. Nagyon jó érzés 
újra Velencén lenni, az új edzőmmel remekül 
megértjük egymást, jól tudunk kommunikál-
ni, illetve jó érzés az is, hogy 8 év után vég-
re nem egyedül élek, van kikhez hazajönni 
edzések után. Úgy gondolom, jó úton hala-
dok, most éppen gyorsításokat végzünk. Az 
edzés minőségét részesítjük előnyben, tehát 
kevesebbet „pörgök”, de azt maximumon te-
szem. Napi két evezés mellett szerepel a prog-
ramban felváltva a futás és kondi is. Most 

kezdődik a versenyszezon, válogatózom, már 
nagyon várom, hogy bizonyítsak.

Az idei esztendőben lesz az, amiért min-
den élsportoló dolgozik: az olimpia. Számodra 
azonban az ötkarikás részvétel egyelőre csak 
álom lehet, hiszen a tervek szerint 2020-ban, 
Tokióban szerepelhet először (a 200 méteres 
táv valószínűleg) a női kenu a programban. 
Mennyire lebeg a szemed előtt az, hogy elvileg 
a legjobb életkorban, 26 évesen ott lehetsz az 
olimpián? Mennyiben motivál ez téged most?

– Igen, Tokióban már a női kenu is szere-
pel a programban, ráadásul valószínűleg két 
szám, egyes és páros, de erről hivatalosan ősz-
szel döntenek majd. Szerencsésnek mondha-
tom magam, mert jókor voltam jó helyen, és 
jókor váltottam kenura. Nagyon motivál, sok-
szor gondolok az olimpiára, főleg, hogy most 
már mindenki riói lázban ég. Amennyiben 

belegondolok, hogy milyen gyorsan mennek a 
napok, hónapok, akkor az a 4 év is hipp-hopp 
eltelik, és én is majd tokiói lázban éghetek, de 
tudom, hogy addig még nagyon sokat kell ta-
nulnom és tennem, edzenem érte.

Velencén nőttél fel, itt ismerkedtél meg a 
sportág alapjaival, ám jelenleg győri színek-
ben versenyzel. Az imént említetted, hogy is-
mét itthon vagy, itt is készülsz most. Ez szán-
dékos döntés következménye, vagy véletlenül 
alakult így?

– Így van, győri színekben versenyzek, 
de itthon keszülök fel, ezt szándékosan ala-
kítottam így. Hazaköltöztem a szüleimhez, 
testvéreimhez. Ahhoz, hogy egy sportoló jól 
teljesítsen, mentálisan is a maximumot kell 
hoznia. Ebbe sok minden beletartozik, de 
nálam leginkább a családom jelent pluszt. 
Az én listámon – így talán nem meglepő – a 
család és a kommunikáció áll az élen. Sokat 
köszönhetek családomnak, hogy mindig 
segítenek és támogatnak, illetve a szponzo-
roknak is, akik bíznak bennem, és segítik a 
felkeszülésemet.

Mátay Balázs



VELENCE SPORTJA

Tovább élesedik a versenyfutás a végső győzele-
mért a Fejér Megyei I. osztályú labdarúgó-baj-
nokságban a címvédő Iváncsa és a sokáig lista-
vezető, lapzártakor második helyen álló Velence 
SE (Velence FQL System) között. Pavlik József 
vezetőedző csapata az Iváncsa elleni szuperrang-
adó (1-1) után fontos pontokat hullajtott, s bár 
továbbra is csak egyetlen veresége van (egyedüli-
ként a mezőnyben), a váratlan döntetlenek követ-
keztében helyet cserélt a tabella élén kevesebbet 
hibázó riválisával.

A 24. fordulóban nem tudta érvényesíteni 
a várt papírformát együttesünk, a Mezőfalva 
vendégeként 1-1-es eredményt ért el. Szili a 14. 
percben juttatta előnyhöz a hazaikat, majd a 
vendégek Balázs öngóljával a 65. percben egali-

 Velence FQL System:  
folytatódik az aranycsata

záltak. Ezzel együtt a 21. és a 24. forduló között 
lejátszott 4 mérkőzésén egyetlen győzelem mel-
lett három döntetlent könyvelhettek el Királyék, 
ami sorsdöntő lehet a végelszámolásnál.

A következő körben aztán megtört a rosz-
sz széria, ismét visszatért a győzelem ösvényére 
csapatunk. A szenvedő fél a tabella végére visz-
szacsúszó Pusztavám volt, amely egy 6-1-es po-
fonba szaladt bele a Kastélyparkban. A mieinknél 
Király Péter a 47. és a 70. perc között háromszor 
vette be a vendégek kapuját. Ennél is fontosabb 
volt azonban, hogy a nagy rivális Iváncsa Sáros-
don hagyott 2 pontot, miután 3-3-ra végzett. Ez 
azt jelentette, hogy ismét csak egyetlen pont vá-
lasztotta el egymástól az éllovasokat.

A 26. forduló vérbeli Velencei-tavi rangadót 

Fókuszban a vasemberek
Május 29-én esedékes az eXtremeMan 51.5 Olimpiai távú triatlon 

verseny az eXtremeMan Team szervezésében. A rajt és a cél a Velencei 
Vízi Várnál (Északi strand, Enyedi u.) lesz. A megmérettetés alapvető cél-
ja a „Készülj velünk az ironmanre” program szerves részeként felkészülési 
verseny biztosítása az eXtremeMan113 és az eXtremeMan Nagyatád leen-
dő résztvevőinek. A délelőtt 11.00 órakor startoló mezőny pontosan akko-
ra távot (51,5 km) teljesít, amekkorát az olimpiákon részt vevő sportolók 
is megtesznek.

Az úszás a Velencei-tóban lesz egykörös, 1,5 km hosszú pályán, a kerék-
pározás során a Velence – Nadap – Pázmánd – Vereb – Lovasberény útvo-
nalon halad majd a mezőny, végül e kellemes 40 km-es távot 10 kilométer 
futás követi a velencei kerékpárúton, kétkörös pályán. A szintidő mindenki 
számára 4 óra (úszás végén: 45 perc; kerékpár végén: 3 óra; a futás második 
körének megkezdéséhez 3 óra 30 perc).

A nap programja reggel 8.00 órakor a regisztrációval, a rajtcsomagok 
felvételével kezdődik a versenyközpont regisztrációs sátrában, majd 9.00-
kor nyit a depó. 10-kor esedékes a színpadon a hivatalos megnyitó, ami 
után – a technikai tájékoztatót és a regisztráció befejezését követően – 11.00 
órakor a nők, 10 minutummal később pedig a férfiak mezőnye startol. A 
szintidő 4 óra (úszás végén: 45 perc; kerékpár végén: 3 óra; a futás máso-
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és újabb győzelmet hozott Pavlik József fiainak. 
A Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő alakulatának 
otthonából 3-0-ás sikerrel távozhatott ismét jól 
focizó együttesünk. Nem volt könnyű térdre 
kényszeríteni 5. helyezett szomszédvárunkat, 
csak a második félidő hajrájában tudtunk fölé 
kerekedni, amikor Szalai és Süveges találata-
inak, valamint Kocsis Dominik öngóljának 
köszönhetően bő 20 perc alatt lerendeztük a 
derbit.

A bajnoki címért való versenyfutás szinte 
biztosan az utolsó fordulóig nyílt lesz, így fiaink 
számára a hátralévő találkozók mindegyike sors-
döntő fontossággal bír, sok pontvesztés már nem 
fér bele az aranyálmokba. Kutyakemény menet 
lesz, ugyanis sorrendben a 3. helyezett Mór, a 7. 
Sárszentmiklós, a 10. Sárosd, végül pedig a 4. Er-
csi ellen kell megcélozni – és minél többször meg 
is szerezni – a 3 pontot.

Az Iváncsa sorsolása sem sokkal könnyebb, 
így várhatóan végig nagy csata lesz a két élgárda 
között. A jelenleg 3. helyen álló Mór már csak 
matematikailag nehezítheti meg az élmenők dol-
gát, így a sportos egyenlet immár „kétismeretle-
nesre” szűkült... (MB)

dik körének megkezdéséhez 3 óra 30 perc). A szervezők mintegy 500 fő 
részvételére számítanak az előzetes érdeklődés és az előnevezések alapján.

Június 11-én ugyancsak a Velencei Vízi Várnál (Északi strand, Enye-
di u.) az IRONTEAM Szabadidő és Tömegsport Egyesület szervezésében 
kerül megrendezésre az OptiVita Ultrafutó Kupa 3. állomása, az 50 km-es 
Magyar Bajnokság 9.00 és 15.00 óra között. Betétszámok: félmaraton, 50 
km-es nyílt futam.

Az útvonal 85%-ban aszfalton, 15%-ban pedig térkövön halad. A ver-
seny körverseny, a félmaraton futam 7 km-es körön (3 kör), az 50 km-es 
futam 5 km-es egy körön (10 kör) zajlik.
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Legyél  
a vendégem!

90 évesen is süt, főz, bevásárol
Erzsébet királynővel egy napon született, azonban ő nem uralkodó-
nak. Mindazonáltal a fizikai és szellemi állapota bizton mondható 
„királyinak”. A tősgyökeres velencei Dömsödi Józsefnét április 21-én 
otthonában köszöntötte Koszti András polgármester. Mariska néni 
örömmel fogadta a városvezetőt, aki szóban és emléklap formájában is 
tolmácsolta a képviselő-testület, valamint Orbán Viktor miniszterel-
nök jókívánságait. Az idős hölgy sokat mesélt a polgármesternek fiatal 
koráról, s elmondta azt is, hogy a mai napig aktív az otthoni teendő-
ket illetően, kiváltképp sütni-főzni szeret. Isten éltesse még sokáig, jó 
egészségben! 

Fotó: Stehlik Norbert

Ezt akár Vörösmarty Mihály is üzenhet-
né, hiszen az idei Szent Orbán borünne-
pen ismét látogatható lesz az a présház, 
amelyet a hagyományok szerint legendás 
költőnk és öccse vásárolt édesanyjának az 
1820-as évek táján. A Szózatot is papír-
ra vető költő nevéhez fűződik ráadásul a 
fröccs szó megalkotása, így az ő tiszteleté-
re is borozhatunk a présházban és kóstol-
hatjuk meg a tradicionális helyi szőlőkből 
összeállított egyedi újdonságot, a Vörös-
marty Cuvée-t.

A présházból kilépve pedig csak néz-
zünk le a Bence-hegyről, gyönyörködjünk 
a velencei-tavi panorámában. A présház 
mellett kialakított Piknik Ponton lehe-
tőség nyílik elfogyasztani a kiválasztott 
borokat, és megízlelni a széles körű étel-
kínálatot. Különleges sajtok, kemencés 
lángos, kézzel nyújtott házirétes és továb-
bi ínyencségek közül valóban nehéz lesz 
választani. A Velencei-tó környéki borá-
szatok mellett vendégborászok is ajánlják 
különféle boraikat, így a bőséges, külön-

böző tájegységekről származó italkínálat-
ból mindenki megtalálhatja az ízlésének 
megfelelőt.

A hagyomány és modernitás jelszavát 
hordozó borünnepet egész napos kulturá-
lis programok színesítik. A könnyűzenei 
koncertek mellett délután a Szent Benedi-
ctus Borlovagrend felvonulását és a borlo-
vagok avatását is megnézhetjük.

A bor mellett a virág is fontos motívu-
ma lesz a rendezvénynek, a lányok virág-
koszorúval díszhetik a hajukat, az ünne-
pen pedig fellép – többek közt – Horgas 
Eszter fuvolaművész, míg a napot Palya 
Bea és zenekarának koncertje zárja.

Az eseményen készpénz helyett Hel-
loPay kártyával lehet fizetni, amit több 
budapesti szórakozóhelyen is elfogadnak, 
s hamarosan Velencén is használhatjuk 
majd. Az érkezők számára transzferjára-
tok indulnak Székesfehérvárról és további 
helyszínekről, míg a velencei vasútállomá-
son TukTuk-taxik várják és viszik a vendé-
geket a Bence-hegyi rendezvényhez.

5 éves a  

Velencei-tó Nyelviskola  

angol, német, orosz, spanyol.
Kiscsoportos és egyéni tanfolyamok, 
nyelvvizsgákra, érettségire eredményes 
felkészítés, korrepetálás
Óradíj:    900 Ft-tól
Helyszín:  Velence, Gárdony
Honlap:   www.velencenyelv.hu,
E-mail:     info@velencenyelv.hu.
Telefon:   06 30/398-8515 vagy 06/22 474-570 (N
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Kölcsönzősök, rendezvényszervezők!
Új trendi vízisport eszközök eladók 

(esetleg üzemeltetés)   
10 db egy személyes SUP szörf 

(szörf deszkán állva evezés, kajaként is használható) 
2 db 10 személyes SUP szörf 

6 db 6 személyes gumi csónak 
2 db Vízi kerék 

2 db  tutaj 5 x 2 m -es 
4 db Akadály kapu
40  db oszlop bólya  
Irányár : 3,5 M Ft  

Egyben  vagy részben is eladó.
Érdeklődni: 20/9838 990 vagy  satox@satox.hu 
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A régi Velence értékeiről szóló első – márciusi 
számunkban publikált – cikkben a helyi specia-
litású ételekről, ízekről írtunk, majd folytattuk a 
halászattal. Aligha kérdéses, a finom étkekhez a 
jó bor is dukál! 

Mostani témánk aktualitását a május 28-án 
esedékes, színes programokkal tarkított Or-
bán-napi borünnep adja, amelyen délután fel-
vonul majd a Szent Benedictus Borlovagrend, 
illetve megtekinthető lesz a borlovagok avatása, 
s természetesen az ünnepen többen kedveznek 
majd a kulináris élvezetek hódolóinak is.

Ha bor, akkor rosé, vörös és fehér.  Mit ka-
punk, ha a bort házasítjuk a szódavízzel és 
„fölfelé megy a borban a gyöngy”? Egy igazi 
hungarikumot, azaz fröccsöt, amit előszeretettel 
fogyasztunk a diófa alatt hűsölve egy meleg nyári 
napon. De tudják, hogy kinek a nevéhez fűző-
dik maga a szó? 1842. október 5-én történt, hogy 
híres költőnk, Vörösmarty Mihály Fáy András 
fóti pincéjében egy baráti körben vendégeske-
dett, ahol jelen volt Jedlik Ányos is, aki a szóda-
víz nagyipari alkalmazásának magyar feltalálója 
volt, illetve aki a Fáy-birtokon először készítette 
el a „gyöngyöző bort”, amelyet németesen spric-
cernek nevezett el. Vörösmartynak azonban ez 
nem tetszett, így új nevet adott neki. Így született 
meg a fröccs szavunk. 

No, de most vissza a borünnephez! Ki is volt 
Szent Orbán, akinek a nevéhez fűződik az ünnep?  

A velencei szőlősgazdák a jó termés érde-
kében gyakran fohászkodtak Szent Orbánhoz, 
akit az utolsó fagyos szentként tartanak számon. 
1984. május 25-én állították fel Velencén a Ben-
ce-hegyen Szent Orbán kőszobrát, mely Richter 

A régi Velence borászata

Ferenc munkája. Azóta minden évben Orbán 
napját követő szombati napon litániát tartanak 
a szobornál. Itt hirdetik ki az Orbán-napi bor-
verseny eredményét, és értékelik Orbán püspök 
előző évi szőlővédő tevékenységét, amelynek 
eredményeképpen illatos borral vagy sáros vízzel 
locsolják meg a szobrot.

A Szent Benedictus Borlovagrend zászlósbo-
ra a rajnai rizling. 

A második világháború után a bortermelés a 
háttérbe szorult, a nagyobb birtokok megszűn-
tek és ez a szőlőterületek  megszűnését eredmé-
nyezte. A családi ültetvényeket szétparcellázták 
és a tó környéki területek üdülőövezetté való 
átminősítése halálos csapást mért a meglévő sző-
lőterületekre.

Sajnos kevesen tudták összeegyeztetni a sző-
lőművelést a pihenéssel. Néhány tulajdonos, akik 
fontosnak tartották és elismerték a táj kitűnő 
borait, kertbarátkörként, majd Szőlő és Termé-
szetvédelmi Egyesületként kísérelték meg fenn-

tartani a szőlőkultúrát a velencei Bence-hegyen. 
Évente rendezték meg a környékbeli borászok 
a kitűnő borok versenyét, ahol egyre több bort 
indítottak el. Később azonban megérlelődött 
a gondolat, hogy ne csak Velence, hanem más 
környékbeli települések is kapcsolódjanak be a 
programba (Pázmánd, Kápolnásnyék, Nadap, 
Velence, Sukoró, Pákozd, Gárdony és Agárd), így 
1993 elején megalakult a Szent Benedictus Bor-
rend 13 alapító taggal. 

A megyében az első olyan borrend, amelynek 
tagjai kistermelők, borászok és nem áll mögöt-
tük borászati nagyüzem. 

Napjainkban a legelterjedtebb szőlőfajták: a 
zöld veltelini, rajnai rizling, olaszrizling, char-
donnay, rizlingszilváni, ezerfürtű és a zweigelt. 
Egyre többen telepítenek minőségi bor készíté-
sére kiváló hagyományos kékszőlőfajtákat (Ca-
bernet Saugvignon) és hungarikumokat (Zengő). 

A termőterületen termelt borok 95%-a fehér-, 
5%-a vörösbor.

A borlovagrend jelvénye, mely Horváth Sán-
dor plakettművész által készült, 9,5 cm átmérőjű 
kétoldalas bronzplakett.

A lovagrend célja, a tájegység borainak meg-
ismertetése, a kulturált borfogyasztás elterjeszté-
se szélesebb körökben, illetve a minőségi és nem 
mennyiségi borkészítésre való ösztönzés. 

Bátorítok minden kedves olvasót, hogy ha 
teheti, feltétlenül látogasson el a borünnepre és 
kóstolja, ismerje meg tájegységünk borait. 

Végül Vörösmarty szavaival zárnám soraim: 
 „De mit beszélek? jó bor ez, 
Magyar kezekből csörgedez. 
Kerüljön egyszer már a sor: 
Magyar hon! és a tiszta bor!” 

(Vörösmarty Mihály: Jó bor)
Forrásanyag:  www.szentbenedictus.hu
Wikipédia

OláH ADRIENN
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A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA:

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

Andy Weir: A marsi
Hat nappal ezelőtt Mark Wat-
ney az elsők között érkezett a 
Marsra. Most úgy fest, hogy ő 
lesz az első ember, aki ott is hal 
meg.

Miután csaknem végez vele 
egy porvihar, ami evakuációra 
kényszeríti az őt halottnak gon-
doló társait, Mark a Marson ra-

gad. Még arra is képtelen, hogy üzenetet küldjön 
a Földre, és tudassa a világgal, hogy életben van. 
De még ha üzenhetne is, a készletei elfogynának, 
mielőtt egy mentőakció a segítségére siethetne.

Bár valószínűleg úgysem lesz ideje éhen hal-
ni. Sokkal valószínűbb, hogy még azelőtt vesztét 
okozzák a sérült berendezések, a könyörtelen 
környezet, vagy egyszerűen csak a jó öreg „em-
beri tényező”.

De Mark nem hajlandó feladni. Találékony-
ságát, mérnöki képességeit és az élethez való 
hajthatatlan, makacs ragaszkodását latba vetve, 
rendíthetetlenül állja a sarat a számtalan leküzd-
hetetlennek tűnő akadállyal szemben. Vajon 
elegendőnek bizonyul-e leleményessége a lehe-
tetlen véghezviteléhez?

VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.

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

honlap : www.velence-bibl.eoldal.hu

Grecsó Krisztián: Jelmezbál
A Jelmezbál napjain-
kig nyúló történeté-
nek szereplői unokák, 
nagymamák, asz-
szonyok – nők. Élik 
az életüket, keresik 
egymást, önmagukat 
vagy épp a vér szerinti 
anyjukat. Elköltöznek, 
visszatérnek, szerelem, 

árulás, alakoskodás, hit és féltékenység van az 
életükben. Sok elmaradt ölelés, és szerencsé-
re még több olyan, amelyik nem maradt el.

Grecsó Krisztián új könyvének fejezetei 
önmagukban is kiadnak egy-egy képet, mint-
ha mindegyik történet más családtag vagy 
szomszéd élete lenne. Az utak keresztezik 
egymást, és végül, bármennyire is összekeve-
redtek térben és időben a darabkák, összeáll 
a nagy, drámai egész.

Nyári szünet

Felhívjuk a kedves olvasók 
figyelmét, hogy a könyvtár

2016. június 28-tól 
2016. július 18-ig

szabadság miatt zárva lesz.

Utolsó kölcsönzési nap: 
2016. június 25. (szombat)

Nyitás napja:
2016. július 19. (kedd)

Május 1-jén már reggeltől válogatott fi-
nomságok készültek a Kastélyparkban, 
köszönhetően a délelőtti főzőverseny 
nevezőinek. A focipálya is kora délutá-
nig foglalt volt, több csapat rúgta a lab-
dát a meghirdetett kispályás tornán. A 
színpadon 10 órakor indult a nagyüzem, 
Koszti András polgármester köszöntőjét 
követően a Meseliget Óvoda és a Zöldli-
get Általános Iskola nebulói adtak min-
denkit tapsra ragadtató műsort, majd a 
Portéka színpad előadásában Cecil úr 
kalandjait ismerhették meg a gyerekek. 
A délelőtt folyamán sokan indultak 
„portékabeszerző körútra” a vásári for-

gatagba, miközben a gyerekek nagyon élvezték a népi játékokat, a ko-
saras körhintát, az ugrálóvárat, az arcfestést és a csillámtetoválást is.

A későbbiek folyamán a Golden Tiger’s Kung Fu Egyesület tai chi és 
kung fu bemutatójának, majd a Zűrös banda világzenei produkciójá-
nak tapsolhatott a közönség. Tapsból a főzőverseny és a focibajnokság 
dobogósainak is bőven jutott, amikor a város polgármesterétől igen 
jó hangulatban átvehették a díjakat. Néhányan örömükben kis híján 
rögtönzött acapella koncertet adtak a színpadon. Ez végül elmaradt, 
nem úgy a Stop együttes műsora. A programok hajrájában néhány 
vállalkozó szellemű apróság is beszállt a színpadi produkcióba, igazán 
interaktívvá téve a zenészek délutánját.

A gyermekkönyvei által egyre népszerűbb és elismertebb írónő, 
Mary T. Csajághy író-olvasó találkozóra érkezett Velencére. Ennek 
keretében jó néhány művét dedikálta a kicsiknek, közte a legnép-
szerűbbet, a mesebölcső című könyvet és a benne található versek-
ből, mondókákból készült cd-lemezt, a Mesebölcső-Varázsmuzsikát, 
amely Hujber Ferenc zeneszerző és Bíró Kriszti énekesnő munkáját is 
dicséri, s amelynek dalait Velencén többször hallhatta már a közönség. 
A rendkívül termékeny írónő elmondta, hogy dolgozik a következő 
könyvén, ami ez év végén, vagy a következő esztendő első hónapjaiban 
készül el, miközben a rajzolás mesterségével is egyre jobb barátságba 
kerül, így valószínűleg az új mű illusztrációit maga készíti majd el.

Összességében elmondható: a szervezők remek munkát végeztek, 
kiváló programokat hoztak össze, amelyeken kicsik és nagyok, az 
egész család egyaránt remekül szórakozott. (MB)

Majális focival és főzőversennyel
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szépkorúak
Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub

Az eső esik, az utas mehet, különösen, ha 
kényelmes buszon ülhet. Így voltunk mi is, 
amikor április 27-én, esős időben a város 
nyugdíjasaival, a polgármester úr vendége-
iként Pannonhalmára kirándultunk.

A világörökség részét is képező Pannon-
halmi Főapátság épületegyüttesét, benne 
a felbecsülhetetlen értékű, páratlanul szép 
szobrokat, festményeket, levéltári dokumen-
tumok másolatát, a kincseket jelentő könyv-
ritkaságokat őrző hatalmas könyvtárat lelkes, 
nagy szakértelmű idegenvezető mutatta be.

Utazásunk folyamán a polgármester úr, 
jó házigazda módjára gondoskodott ró-
lunk: üdítővel, szendviccsel kínált bennün-
ket. Még arra is figyelt, hogy az oda-vissza 
úton más-más buszon kísérje vendégeit.

Maradandóan szép, élményekkel teli, jó 
hangulatú kirándulásunkat a Juventus étte-
remben fejeztük be, ahol finom ebéd várt 
bennünket. Ezúton is köszönjük a polgár-
mester úrnak a kellemes kikapcsolódást je-
lentő színes programot, külön köszönjük az 
anyák napi szép rózsákat. 

Klubunkban már hagyományosan, a 
Költészet napját is ünnepeltük. Örsiné Ro-
zitól remek összeállítást hallhattunk József 
Attila életéről, tragikus haláláról.

A költő emlékét verseivel is felidéztük: 
Duráné Emőke, Kesztyűsné Ilike, Dudás 
András, Egresfalviné Ani és Újvári Mihály 
előadásában.

dékoztuk meg az édesanyákat, nagymamá-
kat, dédiket. 

A Babák rózsakertje ünnepségen nagy 
örömmel gratuláltunk klubtársunknak, Sin-
káné Marikának a Rózsa-díj elnyeréséhez. 

A május 1-jei főzőversenyre klubunk is 
benevezett. A kissé nehezen induló hely-
foglalás után máris kezdetét vette a főzőcs-
ke: a főszakácsunk most is Kvak János volt. 
Jánosnak és lelkes segítőinek − Zsolnai Jó-
zsef, Horváth Lajos, Martinovszky József, 
Hoppál Tibor, Nagy Károly − köszönhető-
en már 12 óra előtt elkészült a „sertéspör-
költ Jancsi módra”. Közben az asszonyok 
szorgalmasan töltötték az otthon megsü-
tött palacsintákat túróval, kakaóval, lek-
várral, nutellával. Jutott idő arra is, hogy 
a 2-es klubbal felkeressük egymás sátrát, 
és nagy örömmel fogadtuk a finom süti-
ket, pogácsát, az általuk készített, ízletes 
székelykáposztát. Szakácsné Erzsike már 
jó időben elküldte a tarhonyát is, amiért 
külön köszönet, mert betegen is vállalta az 
elkészítését.

Nagy örömömre 3o fő tagunk látogatott 
ki a majálisra, így bár „csak” oklevelet és 
virágot kaptunk, az ízletes, nagyon-nagyon 
finom pörköltet és a palacsintákat, a betérő 
vendégekkel együtt, jóízűen, jó hangulat-
ban elfogyasztottuk. Már ebéd után a pol-
gármester úr is ellátogatott sátrunkba. Férfi 
tagjainkkal jót beszélgettek az „aktuális” 
témáról (FOCIRÓL). A dicséretet a finom 
palacsintáért az asszonyok kapták.

Minden kedves klubtagunknak szeret-
ném megköszönni a részvételt, a sok segít-
séget, Martinovszky Józsinak a szállítást, 
gondnokunknak, Beának, hogy már kora 
reggeltől mindenben segítségünkre volt.

Nagy bánatunkra ismét fájdalmas vesz-
teség érte klubunkat. Életének 76. évében 
elhunyt Kis János klubtársunk, aki tevé-
keny, közkedvelt résztvevője volt klubéle-
tünknek. Szerettük jó humoráért, közvet-
lenségéért.

Osztozva kedves felesége, Marika mély 
gyászában, emlékét kegyelettel megőrizzük.

Lukács Sándorné 
klubvezető

A szintén hagyományos Kalapverseny 
ezúttal is nagy siker volt. A legötletesebb, 
legszínesebb kalapokért virág volt a juta-
lom, de csokit minden „kalaposunk” ka-
pott.

Május legszebb ünnepén, anyák napján, 
Horváth Gyula bácsi köszöntő szavai után 
versekkel, egy-egy cserép muskátlival aján-



Eltelt egy hónap, amit klubunk tagjai programok-
ban, élményekben gazdagon éltek át.

Április 9-én a ráckeresztúri Nyugdíjas Klub 
meghívására tízfős csoporttal batyubálon vettünk 
részt. Színes műsorral, vidám zenével és tánccal 
kedveskedtek vendéglátóink. Igaz, a tombolán nem 
volt szerencsénk, de nagyon jól éreztük magunkat.

Április 22-én tisztújító közgyűlést tartottunk.
Majdnem egyhangúlag (egy tartózkodással) is-
mét bizalmat szavaztunk eddigi klubvezetőnknek, 
Kantár Ferencnének. Jó egészséget és sok erőt kí-
vánunk neki a további munkához. Egyhangúlag 
elfogadtuk klubvezető-helyettesnek a két jelöltet: 
Bakos Tibornét és Czirbik Jánosnét.

Április 27-én Pannonhalmára kirándultunk a 
polgármester úr szervezésében. A 2012-ben fel-
újított apátságban tárlatvezetővel csodálhattuk 
meg a Szent Márton-bazilikát. A felújítás során a 
templom szerzetesi karakterének visszaállítása volt 
a fő szempont, hiszen a bazilika az itt élő bencés 
közösség otthona, közös imádságának helyszíne, 

a monostor szíve. A könyvtár csak a XIX. század 
első harmadában készült el, az általa megtestesített 
eszme ezerötszáz éves. Szent Benedek olyan nagy 
szerepet adott az olvasásnak a monostor életében, 
hogy a szerzetesek munkája őrizte meg számukra 
nemcsak az első századok keresztény irodalmát, 
hanem a görög-római kultúra alkotásait is, ugyan-
akkor megteremtette Európa és hazánk kultúráját 
is. A folyamatosan gyarapodó könyvtári állomány 
napjainkban kb. 400 000 kötet. A tárlatvezetés után 
az ajándékboltban az apátsági termékekből válo-
gattunk. Tele élménnyel indultunk haza.

A nap befejezéseként a Juventus Hotel éttermé-
ben finom közös ebédre voltunk vendégek.Polgár-
mester úr végül felköszöntötte az édesanyákat anyák 
napja tiszteletére egy-egy szál rózsával. Köszönjük a 
szép napot, amit fotóval örökítettünk meg. Anyák 
napján Dsida Jenő szép sorai jutottak eszembe: „A 
legáldottabb kéz a földön a te kezed jó Anyám.”

A városi majálison főzőversenyen indultunk. 
Minden versenyző csoport emléklapot és virágot 

kapott. Vidáman telt a napunk, bizonyítja a fotó.
Május a rododendronvirágzás hónapja. Néhá-

nyan megnéztük a Jeli arborétumot.
„Mennyivel boldogabb a névtelenség, mint a 

rang és az istenverte társadalmi kötelezettségek. 
Ezért gondolom, hogy a rám maradt vagyonnak 
csak úgy adok értelmet, ha elvetem. Ha leszek a 
virágos gróf, a bolond” – így tartotta Gróf Am-
rózy-Migazzi István botanikus, aki csodálatosan 
megkomponálta a Jeli arborétumot, vagyis varázs-
kertet, ez inkább találó elnevezés. Főleg ilyenkor 
májusban,amikor a színpompás havasszépe (ro-
dodendron) illatfelhője járja át a keszekusza ös-
vényeket. (a szlovákiai malonyai arborétum is az 
ő műve.)

Úgy gondolom, hogy ez a hitvallás példaértékű 
lehet a mai kor emberének is.

Mindenkinek jó egészséget és szép napokat kí-
vánunk.

 Pardi Erzsébet

II. számú Nyugdíjas Klub

Az időjárás újra megtréfált bennünket, 
a hagyományos medvehagymaszedés-
ről sajnos lemaradtunk. Helyette a Ba-
kony erdejének sűrűjében 400 méter 
magasságban alapított Zirci Ciszterci 
Apátságban jártunk. 

A kolostort III. Béla király alapí-
totta, és Szűz Mária tiszteletére szen-
telték. A monostor ad helyet a Reguly 
Antal Műemlék Könyvtárnak, ahol a 
csodálatos könyvtárteremben 60 ezer 
nagy értékű könyvet, ősnyomtatvá-

nyokat, könyvritkaságokat őriznek.
A Természettudományi Múzeumban megismerhettük a Bakonyra 

jellemző fákat, állatokat. Az arborétum 18 hektáros parkjában különle-
ges fák, hatalmas nyíló magnóliák között sétáltunk.

Ugyancsak nagy élmény volt a Polgármesteri Hivatal által rendezett 
kirándulás Pannonhalmára. A Szent Márton hegyén épült ezeréves 
apátság nemcsak építészeti jelentőséggel bír, hanem gyűjteményeivel 
kultúrtörténeti emlékeket is tár elénk.

Hazafelé a Juventus Szálló éttermében ízletes és bőséges ebédet is 
kaptunk, ahol Koszti András polgármester úr egy-egy szál sárga rózsá-
val köszöntötte anyák napja alkalmából az édesanyákat. Valamennyi-
ünk nevében köszönjük.

Klubunk is megemlékezett az édesanyákról egy-egy cserép nagyon 
szép begóniával.

Nagyon készültünk a majálisra, amit egy félreértés miatt a Civilház-
ban tartottunk. Polgármester úr nagy empátiával fogadta döntésünket, 
és igazán jó hangulatot teremtett azzal, hogy ellátogatott hozzánk fele-
ségével együtt. Jó hangulatban fogyasztottuk el a finom halászlevet és a 
fokhagymás kacsamájat, ittuk az ajándékba hozott frissen csapolt sört.

Készülünk az apák napjára, igyekszünk férfi társainknak viszonozni 
a nőnapi figyelmességet.

Mindenkinek további szép napokat, és jó egészséget kívánunk.
 Herczeg Ferencné klubvezető

Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub



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

Tai chi  
17.00–18.30

Gymstick  
19.15–20.15

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00 órától

Torna – Gyógytorna 
18.00–19.00

II. sz. Nyugdíjas Klub 
16.00 órától

Gymstick 19.15–20.15 Gymstick 19.15–20.15

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

4. Terem
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 
16.45–18.00

Mozgásfejlesztő torna  
16.15–17.15

Ritmikus gimnasztika
16.15–17.45

Pilates  
18.15–19.15

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00

Regélő Egyesület  
társastánc  

19.00–17.15

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00

Ritmikus gimnasztika
17.45–19.15

5. Terem

Női torna 19.15–20.15 Ringató foglalkozás
09.30–10.00

Klubszoba
Velencei-tavi Rózsa  

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

FELHÍVÁS
Biztonság az Önök érdekében!

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

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

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

fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indo-
kolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget, valamint az egészségi 
állapot miatti indokoltságot igazolni kell (háziorvos által, a szolgáltató által 
kiadott nyomtatványon).
Ezen szolgáltatást térítési díj fizetése ellenében lehet igénybe venni.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja: 

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek:

2016. április 23-án
Janurik Zoltán – Buzásy Erzsébet

Schneider Dávid – dr. Vincze Zsuzsa

2016. május 7-én
Szegedi Gergely Tamás – Balogh Erika

Pongrácz Csaba – Szász Nóra Ágnes

Gratulálunk!
Egri Andorné, Balogh Erika, Máthay Erzsébet anyakönyvvezetők

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

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

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

következmények elkerülése érdekében haladéktalanul 
rendezzék tartozásaikat a szolgáltató felé!

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK, KÍNÁLUNK
A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉN!

Ingyenes kIszállás és éRtékbecslés Ingatlan leadásakoR!
Közvetítői díj: 2,8 %

Tó-VariÁsz 
INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS ÉRTÉKBECSLŐ IRODA

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

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

06 30 490 57 59



Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTER
Koszti András 

HIVATALVEZETŐ:
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY:
Vandlikné Lengyel Edit  
osztályvezető 589-419
Vágó Tamás Bence  589-424 
önkormányzati referens
Heinczné Horváth Edina  589-412
humánerőforrás szakreferens 
(személyzeti ügyek, közfoglalkoztatás, 
birtokvita)  
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 589-416 
testületi referens  
Varga Viktor  589-402 
személyi asszisztens 
Nagy-Biblia Krisztina  589-425 
adatrögzítő  

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

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

ADÓCSOPORT
Kovács Jánosné  589-413
adóigazgatási ügyintéző 
(építményadó, adókönyvelés, adó-  
és értékbizonyítvány)
Szendreiné Zakály Márta  589-409 
adóigazgatási ügyintéző
(iparűzési adó, talajterhelési díj,  
telekadó, adóigazolás, 
tartózkodás utáni idegenforgalmi  
adó, gépjárműadó)
Józan Edina  589-428 
adóigazgatási ügyintéző
(adóbehajtás, végrehajtás, adók módjára 
behajtandó köztartozások)

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

ÜGYFÉLFOGADÁS 
Koszti András polgármester,  
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: 
előjegyzéssel az 589-416 vagy  
589-402 telefonszámon
ÜGYINTÉZŐK ÜGYFÉLFOGADÁSA:
hétfő   8.00–12.00
szerda   8.00–16.00
péntek   8.00–12.00
Pénztár nyitvatartása: 
hétfő     8.00–12.00
kedd   8.00–12.00
szerda     8.00–12.00
   13.00–15.00
péntek     8.00–12.00
Sürgős esetben, munkaidőben, 
félfogadási időn kívül is a lakosok 
rendelkezésére állunk. 
A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
06 22/589-400 fax: 06 22/472-747
email: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu

Humán Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat közérdekű információi

EBOLTÁS VELENCÉN

A kutyák kötelező oltása Velencén június 4.-én 

(szombat) délelőtt 10 és 12 óra között a Tűzoltószer-

tárnál, délután 14 és 16 óra között Újtelepen a Pla-

tán vendéglőnél lesz.

Pótoltás június 8.-án (szerdán) a Tűzoltószertárnál 

délután 16 és 17 óra között, ill. Újtelepen a vendég-

lőnél 18 és 19 óra között.

2481 Velence, zárt u. 2.
T: 22/ 470-288, F: 22/ 589-157
E-mail: human01@freemail.hu
Török Ágnes Intézményvezető,
Dócziné Horváth Erika
gyermekjóléti egységvezető
Palánki Katalin
M: 06-30-915-1895, T.: 06-22-589-157
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
egységvezető
Lukács Ildikó T.: 06-22-589-157  
Családsegítés családgondozója
Szociális étkezés
Csincsi Éva Családsegítő
Bencsik Ferencné Nyugdíjas-tanácsadó
Szerda: 9.00–11.00
Ingyenes nyugdíjas-, jogi és pszichológiai 
tanácsadás a Szolgálat székhelyén.
Előzetes időpont-egyeztetés a 22/470-288 
telefonszámon.

Ügyfélfogadási rend:
H., Sz., Cs.: 8.00–16.00
K:            nincs ügyfélfogadás
P:             8.00–13.00
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FEJÉRVÉD 
BIZTONSÁGI 
SZOLGÁLAT
Riasztórendszeres távfelügyelete
Garantált biztonság
- Riasztórendszerek tervezése, kivitelezése
- Riasztók vezetékes és rádiós távfelügyelete
- Fegyveres objektumőrzés, vagyonvédelem
- Kivonuló szolgálat

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

Nem kell féltenie autóját! Műholdkövető 
rendszerünk vigyáz rá!

Bővebb felvilágosítás: 
Velence, Tó u. 3.
06 22/470-232, 06 70/337-1947
www.fejerved.hu      fejerved@freemail.hu

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

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

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

önkormányzat az ajándék elkészítésére. 

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

Hivatal munkatársai felkeresik Önöket és átadják az ajándékcsomagokat. 

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

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

készítette elő Önöknek.
Koszti András
Polgármester

Kedves Nyugdíjas lakosaink!
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Schwarzkopf 
fodrászat

női   férfi    gyermek

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

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

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

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

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

Kóruszene Karácsonyra

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

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.

Redőnyök, napellenzők javítása.
Szakszerű beépítés és igény szerinti 

visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

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

Fodor Rita 
06 30/651-6251

Kövesdi Rita 
06 20/330-9435

NYITVATARTÁS 
hétfő, szerda, péntek: 

9.00-13.00 
kedd-csütörtök: 11.00-17.00 

szombat bejelentkezés

Velence, Szabolcsi út 3.

ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,  
(RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK) 

 
 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁk 

  -„UPC Direct”    Bárhol az országban elérhető tányéros tévé 
  -„MinDig TV”   Digitális földi televíziós szolgáltatás 
  -„AustriaSat”    Minőségi műholdas HD szolgáltatások 
  -„T-HOME”        Internet, telefon, tévé, akár együtt  
 

 VILLANYSZERELÉS  és VILLANYÓRA HELYEK kialakítása,  
  -„AMPERNÖVELÉS” 
  -Érintésvédelmi,  felülvizsgálat,  
   dokumentáció készítése 
 

 RIASZTÓSZERELÉS  és, videokamerás megfigyelőrendszerek rendszerek..stb 
  
                                                                           GERGELY SAT BT. 
 
                                            06 30/981-6363  www.gergelysat.hu  

Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.



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

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

  

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

 

SZABÓ ZOLTÁN
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

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

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

besemisi@freemail.hu

Családi vállalkozásunk a 
megoldás kulcsa!

Tervezés, kivitelezés, építőanyag 
egy helyen!

Pontos, precíz, korrekt 
kivitelezés!

Építőanyag kedvez   áron!
Referenciáink biztosan 

meggyőzik!
Hívjon bizalommal!

Építkezik? Felújít?

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

TOLLTISZTÍTÁS
új pehelypaplanok

Szállodai textília,

törölköző, köntös, ágynemű, 

tefl onos terítő

Budapest, XI. Fehérvári út 114/b

www.juditpaplan.hu

06 30/940-8359, 

06 30/971-7195

Paplan-párna 
készítés

átdolgozás hagyományos módon

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

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

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

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

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

Boczán Géza  intézményegység-vezető

Szakiskolások sikere

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

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

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

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

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

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

vegyes magkeverék kapható.

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

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

Tel.:  06 70/ 933-0446

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

ő

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

Gárdonyi Járási Hivatala
Települési ügysegéd 

ügyfélfogadása:
Szerdai napon 10-11.30-ig

Ápolási díj
Közösségi ellátás

Egyészségügyi szolgáltatásra  
való jogosultság 

Időskorúak járadéka

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

Épület energia tanúsítvány
Családi házak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése

Gipszkarton falak, álmennyezetek, belsőépítészet

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

 kulcsrakesz99@gmail.com

SZABÓ ZOLTÁN
Festés- mázolás, tapétázás

Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

ANDY KOZMETIKA-FLABÉLOS
Velence, Szabolcsi úti Pavilonsor

Bejelentkezés: 06 20/230-8125

-Sejtrevitalizáló, növényi őssejt arckezelés

-Intenzív hidratáló és ránctalanító hatású

Hyaluronic kezelés

-Anti-ageing fi atalító arckezelés Argán növényi 

őssejtekkel

-Exkluzív arckezelés ..örök fi atalság” proteinekkel

-Feszesítő-gyöngyvarázs arckezelés

-Görögdinnyés nyugtat, hidratáló,

regeneráló arckezelés

-Tisztító arckezelés

Oros Andrea kozmetikus

A természet professzionális ereje!

ANDY KOZMETIKA 
VELENCÉN 

várja minden kedves régi és új vendégét!

a bor-kereskedő
Minőségi palackos és folyó borok közvetlenül 

Villány, Kiskunság, Mátra, Szekszárd, 
Badacsony borászataiból

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

szemben

KARÁCSONYI BOR- ÉS 
PEZSGŐVÁSÁR!

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

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

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

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

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

Sportolók összefogása 

Cipőjavító és 
kulcsmásoló

Véghelyi György
Velence, Fő u.101.

hétfőtől – péntekig: 9.00 – 16.00 óráig
              szombaton: 9.00 -  12.00 óráig

Hirdessen a 
Velencei Híradóban! 

További információk  
kérhetők a  

hirado@velence.hu 
e-mail címen



Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

besemisi@freemail.hu

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

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

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

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

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

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

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

tevékenységre kiadó 
(fodrász, iroda)

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

Büfé berendezések eladók.
Szigligeti Istvánné: 

06 20/942-5700

Velencei-tó
Nyelviskola  - 

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

Tanfolyami oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra, 
érettségire felkészítés

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

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

Műanyag ajtók, ablakok

7 légkamrás profi lból

Redőnyök, szúnyoghálók, 

reluxák, szalagfüggönyök, 

párkányok gyártása,

forgalmazása, javítása

rövid határidővel. Szakszerű, 

megbízható munkavégzés. 

Ingyenes helyszíni felmérés,

szaktanácsadás. 

Igény szerint visszajavítással.

06 20/924-1267, 

06 30/456-4042  

Oravecz Csaba

Képíró József
kerékpárjavító

2475 Kápolnásnyék, 

Ady Endre u.8.

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

A turizmus – lehetőség vagy 
tehetetlenség?

Több mint 20 éve a páciensekért.
Most már a Velencei Szakorvosi Rendelőben is.

kolodent.hu

3.999Ft Június 30-ig!Fogkő eltávolítási akció 14.000Ft helyett

dr. Koloszár Judit
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Velence Resort & Spa superior

H-2481 Velence, Béke u. | Telefon:  +36 22 589 900 | Fax: +36 22 589 901    
e-mail: reservation@velencespa.com | www.velencespa.com | www.facebook.com/velencespa

ÉLMÉNYEK FELSŐFOKON A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK
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Női-Férfi Kozmetika 
Ajándék utalvány kapható

Bejelentkezés: 

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

20 2014. november–december

Játszótér építő kaláka

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

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

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

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

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

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

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

Köszönjük!
Kesselyák Kinga

Történetek a Zöldligetből

Minden hűtő és fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag  részek
pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

06 20/557-3008

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

Atlétáink  
sikere

Fakivágást, kerti munkákat, ház 

körüli teendőket vállalok!
Veszélyes fák kivágását, bozótirtást, 

metszést, fűnyírást, stb. elszállítással.

Ingyenes felmérés: 

06 20/373-5472

Csuday István

Egész évben szép környezet
Kertépítés · Kertrendezés

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

Rotálás ·Favágás ·Kerítésépítés

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

Egra
2003 Bt.


