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2017. február 1-ig  KIÁLLÍTÁS
A	Velencei	Helytörténeti	Egyesület	helyben	gyűjtött	
tárgyaiból
munkanapokon	10.00-től	16.00	óráig
Wenckheim-kastély	(Tópart	u.	52.)

2017. február 10-ig MŰJÉGPÁLYA A KORZÓN
Fedett	műjégpálya	büfével,	melegedővel,	
korcsolyabérlési	lehetőséggel,	élezéssel,	
értékmegőrzéssel.	
Várnak	iskolai,	óvodai	csoportokat	is!	
Hétfőtől–csütörtökig:	16.00-tól	20.00	óráig
Pénteken:	16.00-tól	21.00	óráig
Szombaton	és	vasárnap:	9.30-tól	20.00	óráig
Velence	Korzó	(Tópart	u.	47.)
Jegyárak:	700	Ft-tól	1000	Ft-ig.	
(maximális	jégidő	2	óra)

2017. február 24. Hauszmann Alajos fő műve:  
a Budavári Királyi Palota            
Prof.	Seremetyeff	Papp	János	restaurátor	művész,	
művészettörténész	előadása	a	házasságkötő	
teremben.	A	rendezvény	ingyenesen	látogatható	a	
Velencei	Helytörténeti	Egyesület	szervezésében.	
17.30	óra
Wenckheim-kastély	(Tópart	u.	52.)

2017. február 25. Iskolára hANGOLó foglalkozás
A	leendő	első	osztályos	tanulók	részére	(csak	
regisztrációval).	További	információk	és	regisztráció	 
a	www.zoldilgetsuli.hu	weboldalon.	
10.00-től	12.00	óráig
Zöldliget	Általános	Iskola	Zöld	iskolarész	 
(Bethlen	G.	u.	14.)	

2017. február 25. VELENCEI KARNEVÁL 
Remek,	ingyenes	programok	egész	nap.	Középkori	
piactér	a	Velence	Korzón,	jelmezes	télűző	felvonulás,	
óriásbábos	előadás,	jégszobrok	készítése,	reneszánsz	
táncház,	artista	és	zsonglőr	bemutató,	akrobatikus	
tűzzsonglőr	show,	télboszorka-égetés	és	DJ	Smash	
karneváli	partyja.	Részletek	a	24–25.	oldalon.
10.00-től	22.00	óráig
Velence	Korzó	(Tópart	u.	47.)

 TOVÁBBI PROGRAMELŐZETESEK   

2017. április 9. Babák Rózsakertje 
Minden	évben	hagyományosan	megrendezésre	
kerülő	ünnepség,	melyet	az	elmúlt	évben	született	
kisgyermekek,	„babák”	köszöntésére	egy-egy	tő	
rózsát	ültetnek	el	közösen	a	Babák	Rózsaparkjában.	

2017. május 1. Majális Velencén
Mindenkit	szeretettel	vár	Velence	városa	a	
hagyományokhoz	híven,	a	Kastélyparkban	
megrendezendő	majálisra!	A	Tábor	utca–vasútállomás	
közötti	területen	is	várják	az	érdeklődőket	a	majális	
a	gyerekekért	rendezvényre,	melynek	a	bevételét	a	
rászoruló	gyermekek	táboroztatására	fordítják.	

2017. május 19–21. Tour de Velencei-tó
Kerékpáros	hétvégi	fesztivál	minden	korosztálynak.	
Túrák,	versenyek	aszfalton	és	terepen,	kerékpáros	
játékok	kicsiknek	és	nagyoknak.

2017. május 26–28. Szent Orbán Borünnep
Gasztronómiai	kavalkád	és	minőségi	programok	
egész	nap	a	Bence-hegyen.	Részletek	hamarosan!

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 

Címlapon:
Jégbe	fagyott	csónak,	a	tó	télen	is	csodaszép!	
Fotó: Stehlik Norbert

Velencei
Események
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Képviselői	fogadóórák	
2017. február

Dr. Sirák András: 15.00–16.00	 
2017.	február	2.	(csütörtök)	

Dr. Sirák Andrásné: 15.00–16.00	 
2017.	február	2.	(csütörtök)	

Fésűs Attila: 8.00–10.00	 
2017.	február	3.	(péntek)

Juhász Gyula: 8.00–10.00	 
2017.	február	6.	(hétfő)

Martinovszky József: 10.00–12.00	 
2017.	február	6.	(hétfő)

Szabó Attila: 8.00–10.00	 
2017.	február	10.	(péntek)	

Szabó György: 14.00–15.00	 
2017.	február	21.	(kedd)	

Uj Roland: 10.00–12.00	 
2017.	február	6.	(hétfő)	

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

Kedves Velenceiek!
Rendkívüli	 hideggel,	 korábban	 ritkán	 tapasztalt	
időjárással	indult	a	2017-es	esztendő.	Január	4-től	
egészen	 lapzártánkig	 gyakorlatilag	 folyamatosan	
fagypont	 alatti	 hőmérsékletet	 regisztrálhattunk,	
még	 napközben	 is	 mínusz	 5	 és	 10	 fok	 közötti	
hideg	 volt,	 éjszakánként	 pedig	 a	már-már	 elvisel-
hetetlen	 mínusz	 20	 fokos	 határt	 is	 meghaladta	
a	 minimumérték.	 Számomra	 polgármesterként	
és	 magánemberként	 is	 fontos	 városunk	 lakóinak	
sorsa,	 ezért	 ebben	 a	 helyzetben	 elkövettem	–	 és	
a	 jövőben	 is	 elkövetek	 –	 minden	 tőlem	 telhetőt	
annak	 érdekében,	 hogy	 a	 megfelelő	 segítséget	
kapják	azok,	akik	számára	különösen	nehéz	 lehet	
ez	az	időszak.
Tekintettel	a	szokatlan	hidegre,	január	első	hétvé-
géjén	meglátogattam	néhány	egyedülálló	és/vagy	
nehéz	 körülmények	 között	 élő	 idős	 nénit,	 bácsit,	
hogy	 tájékozódjam,	 jól	 vannak-e,	 az	 alapvető	 fel-
tételek	 rendelkezésükre	 állnak-e	 ahhoz,	 hogy	 át	
tudják	vészelni	a	 fagyos	napokat,	és	érdeklődjem,	
szükségük	van-e	bármire,	ami	segít	átvészelni	ezt	
az	 időszakot.	 A	 városon	 kívül	 eső	 egykori	 lakta-
nya	 területét	 és	 a	 Hajdu-tanyát	 is	 érintő	 körútra	
velem	tartott	dr.	Sirák	András	 főorvos	úr,	aki	váro-
sunk	 alpolgármestere	 is	 egyben,	 valamint	 Juhász	
Gyula	 képviselőtársam,	 önkormányzatunk	 Szociá-
lis	 Bizottságának	 elnöke.	 Mindannyian	 örömmel	
tapasztaltuk,	 hogy	 a	 meglátogatott	 személyek	
jól	 vannak,	 megfelelő	 körülmények	 között	 töltik	
az	 extrém	 hideg	 napokat,	 van	 ételük,	 italuk,	 ren-
delkeznek	 megfelelő	 mennyiségű	 és	 minőségű	
tüzelőanyaggal.	 Sokuknak	 segítettünk	 már	 kará-
csony	 előtt	 élelmiszercsomaggal,	 és	 jó	 volt	 látni,	
hallani,	 hogy	 ennek	 nagy	 hasznát	 vették	 és	még	
veszik	most	is.	Az	érintettek	azóta	megkapták	már	
a	 következő	 tűzifaadagot	 is,	 amely	 által	 további	

hetekre	megoldódhat	a	fűtési	problémájuk.	Sajnos	
az	 előrejelzések	 szerint	 a	 hideg	 időjárás	 egyelőre	
marad,	 a	 prognózisok	 szerint	 egészen	 a	 hónap	
végéig	 nem	 várható	 jelentős,	 pozitív	 változás,	
mindössze	 abban	 reménykedhetünk,	 hogy	 nap-
közben	enyhül	kicsit	a	rettentő	fagy	szorítása.
A	tél	mindvégig	tartogathat	hasonlóan	küzdelmes	
időszakokat.	 Ebben	 a	 helyzetben	 nagyon	 fontos,	
hogy	a	megszokottnál	 is	sokkal	 jobban	figyeljünk	
embertársainkra,	azokra,	akik	egyedül,	netán	rosz-
szul	 fűthető	 lakásokban	 élnek,	 idősek,	 betegek,	
nehezen	 mozognak.	 Aki	 tud	 ilyen	 személyekről,	
kérem,	fordítson	rájuk	kiemelt	figyelmet,	gyakrab-
ban	 érdeklődjön	 hogylétükről.	 Lehetőségeinkhez	
mérten	mindannyian	segítsük	a	szorult	helyzetben	
lévőket	 akár	 időnként	 melegedési	 lehetőséggel,	
meleg	étellel,	itallal,	ha	pedig	nagyobb	a	probléma,	
értesítsük	azonnal	telefonon	a	mentőket	(104)	és	
szükség	esetén	a	rendőrséget	(107)	vagy	a	kataszt-
rófavédelmet,	 tűzoltóságot	 (105).	 Itt	 is	szeretném	
megköszönni	 a	 városunk	 területén	 is	 illetékes	
Gárdonyi	Rendőrkapitányság	vezetőjének,	dr.	Sági	
János	ezredes	úrnak	azt,	hogy	az	extrém	hideggel	
terhelt	napokban	a	kapitányság	járőrei	is	kiemelten	
kezelték	 a	 helyzetet,	 fokozott	 figyelemmel	 jelen	
voltak	–	és	vannak	folyamatosan	–	Velencén,	ahol	
és	 amennyiben	 pedig	 szükséges,	 beavatkoznak,	
segítenek.	 Hasonló	módon	 ebben	 az	 időszakban	
állandó	 készenlétben	 állnak	 polgárőreink,	 vala-
mint	 Velence	 Város	Önkéntes	 Tűzoltó	 Egyesülete	
(VÖTE),	 amelynek	 munkatársai	 szintén	 azonnal	
bevethetők,	 amennyiben	 arra	 szükség	 van.	 Lap-
zártánkig	egy	jégbe	fagyott	hattyú	mentésén	kívül	
nem	 volt	 szükség	 a	 riasztásukra,	 remélem,	 ez	 a	
pozitív	állapot	kitart	egészen	a	tél	végéig.
A	rendőrség	illetékesei	és	tűzoltóink	a	jéghelyzetet	

is	figyelik	január	eleje	óta,	amióta	befagyott	a	Velen-
cei-tó,	és	beavatkoznak,	ha	kell.	Magam	is	többször	
körbejártam	azokat	a	területeket,	strandokat,	ahol	
a	 legtöbben	megfordulnak	 a	 befagyott	 tavon,	 és	
figyelemmel	 követtem	 a	 jégvastagság	 alakulását,	
a	jégre	lépők	magatartását.	A	tapasztalataim	pozití-
vak:	a	korcsolyázók,	csúszkálók	többnyire	betartják	
a	biztonságos	jégre	lépés	szabályait.	Mindazonáltal	
nem	árt	 hangsúlyozni,	 hogy	 a	 nyitott	 jégfelülete-
ken	soha	nem	lehetünk	teljes	biztonságban,	így	itt	
is	nagyon	fontos	az	egymásra	való	odafigyelés	és	a	
gyors	segítségnyújtás	baj	esetén.
Elvonatkoztatva	 kicsit	 a	 rendkívüli	 hidegtől	 és	 a	
jéghelyzettől,	 feltétlenül	 szeretnék	 külön	 kitérni	
arra,	 hogy	 nyugdíjasaink	 újra	 ékes	 bizonyítékát	
adták	annak,	mennyire	fontos	és	elhivatott	szerep-
lői	 a	 velencei	 eseményeknek.	 Minden	 adventi	 és	
ünnepi	programunkon	nagy	számban	és	láthatóan	
örömmel	vettek	 részt,	 jelentős	mértékben	hozzá-
járulva	ezek	sikeréhez.	A	városi	rendezvények	mel-
lett	 nyugdíjasklubjaink	 ünnepi	 és	 pótszilveszteri	
összejöveteleiről	 is	csak	a	legmagasabb	elismerés	
hangján	szólhatok.	 Igazán	kitettek	magukért	ven-
déglátóként	 is	az	Újvári	Mihály,	a	Kantár	Ferencné	
Olgika	és	a	Herczeg	Ferencné	Katika	vezette	1-es,	
2-es	 és	 3-as	 klubok,	 ahol	 mindig	 szeretettel	 és	
örömmel	fogadnak,	én	pedig	mindig	szeretettel	és	
örömmel	megyek	közéjük.	Köszönöm	a	meghívást,	
a	finom	falatokat	és	italokat,	valamint	a	nagyszerű	
hangulatot!
Végezetül	engedjék	meg,	hogy	Velence	város	min-
den	kedves	 lakójának	egészségben	és	sikerekben	
bővelkedő,	az	élet	minden	területén	eredmények-
ben	gazdag,	boldog	új	évet	kívánjak!

Koszti	András
polgármester
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Gyógyítóink

Dr. Simon Gábor  
gyermekgyógyász,	kórházi	
osztályvezető	főorvos

V
elencei Híradó:	 Köszönöm,	 Főorvos	
Úr,	 hogy	 megválaszolta,	 sőt	 ennyire	
pontosan,	 összefüggőn,	 jól	 szerkesz-
tetten	 válaszolta	 meg	 kérdéseinket.	

Közbevetett	 kérdéseimmel	 csak	 indokolatlanul	
megszakítanám	 a	 folyamatosságot,	 a	 logikus	
rendszert.	Ezért	eltekintek	az	 interjú	mint	műfaj,	
szokásrendjétől,	hagyományaitól,	így	ismertetjük	
meg	olvasóinkat	Főorvos	Úr	személyével,	minden	
tiszteletet	kiérdemlő	SZEMÉLYISÉGÉVEL.
Dr. Simon Gábor:	Szegeden,	a	Radnóti	Miklós	gim-
názium	sporttagozatos	osztályában	számos	sport-
ágat	űztem,	többek	között	kézilabda	és	labdarúgás	
területén	 értem	 el	 a	 gimnázium	 válogatottjának	
tagjaként	 országos	 sikereket.	 Székesfehérváron	
először	 a	 József	 Attila	 gimnáziummal	 vívott	 kézi-
labda-mérkőzés	 alkalmával	 jártam,	 akkor	 még	
nem	gondoltam,	hogy	életem	nagy	 részét	ebben	
a	gyönyörű	városban	fogom	leélni,	és	jövendőbeli	
párom	is	ebből	az	iskolából	kerül	ki.	Érettségi	után	
a	Szentgyörgyi	Albert	Orvostudományi	Egyetemre	
nyertem	felvételt,	ahol	1971-ben	szereztem	általá-
nos	orvosi	diplomámat.	A	sport	szeretete	egyetemi	
éveim	 alatt,	 sőt	 végzésem	 után	 is	 megmaradt,	 a	
mai	napig	 is	 rendszeresen	sportolok,	hetente	két-
szer	teniszezem,	2016-ban	az	Orvos	Tenisz	Bajnok-
ságon	 Moldoványi	 Jóska	 barátommal	 az	 55–65	
év	 közötti	 korcsoportban	 és	 vegyes	 párosban	 is	
partneremmel	aranyérmet	nyertünk.	Barátaimmal	
törzs	szurkolója	 vagyok	 a	 Volán	 jégkorongcsapa-
tának.
Az	egyetemen	 ismerkedtem	meg	 feleségemmel	
Gervain	 Judittal,	 aki	 az	 egyetem	 elvégzése	 után	
Székesfehérváron	 lakó	 szüleihez	 hazajött,	 és	 ő	
csábított	 át	 a	 Dunántúlra.	 1971-ben	 kötöttünk	
házasságot,	 ugyanakkor	 szerződést	 is	 a	 Szent	

György	Kórházzal,	 ahol	 azóta	 is	 dolgozunk.	 Én	 a	
gyerekgyógyászatot	 választottam,	 ő	 laboratóri-
umi	 kitérővel	 a	 belgyógyászatot	 és	 a	 gasztroen-
terológiát	 (gyomor	 és	 bélrendszerrel	 foglalkozó	
tudományág	–	szerk.).	1972-ben	született	Gábor	
fiunk,	 1976-ban	 Judit	 lányunk.	 Örültünk,	 hogy	
mindketten	az	orvosi	pályát	választották,	és	büsz-
kék	vagyunk	elért	sikereikre.	Gábor	gyermekgyó-
gyász,	kardiológus	és	intenzív	terápiás	szakorvos,	
az	Országos	Kardiológiai	Intézet	Gyermek	Intenzív	
Részlegének	 vezető	 főorvosa,	 több	 szakkönyvi	
fejezet	 írója.	Judit	a	Bécsi	Orvostudományi	Egye-
tem	 Egészségügyi	 Közgazdasági	 Tanszékének	
vezető	professzora.	Mindketten	két-két	unokával	
ajándékoztak	meg	 bennünket,	 három	 fiú	 és	 egy	
kislány.	Okosak	és	szépek,	reméljük	ők	 is	követik	
szüleik	példáját.	A	nyári	szünidőt	és	a	karácsonyi	
ünnepeket	mindig	együtt	töltjük.
A	 szakmai	 pályafutásomról	 röviden	 annyit,	 hogy	
1971	 óta	 a	 munkahelyem	 neve	 többször	 válto-
zott,	de	én	változatlanul	ugyanabban	a	kórházban	
dolgozom.	 1975-ben	 csecsemő-,	 gyermekgyó-
gyászatból,	 1994-ben	 neonatológiából	 (újszü-
lött-gyógyászat	 –	 szerk.),	 2002-ben	 sürgősségi	
orvostanból	szereztem	szakvizsgát.
1985-ben	kaptam	megbízást	 a	 csecsemő-,	gyer-
mekosztály	vezetésére	és	2015-ben	volt	a	30	éves	
évfordulója	annak,	hogy	az	osztály	élén	állok.
Megtisztelő	 volt,	 hogy	 több	 mint	 10	 tanszékve-
zető	egyetemi	tanár,	számos	szakfőorvos	kolléga,	
a	város	polgármestere	és	korábbi	polgármesterei,	
egyházi	 és	 kórházi	 vezetők,	 jelenlegi	 és	 korábbi	
munkatársaim	és	barátaim	zsúfolásig	megtöltöt-
ték	a	kórház	auditóriumát,	és	elismeréssel	szóltak	
az	osztály	munkájáról.
Néhány	 számadat	 az	 osztály	 működéséről:	 17	
szakorvos	 (30	 szakvizsgával),	 10	 rezidens,	 104	
ápoló	 és	 asszisztens	 (nagyrészt	 felsőfokú	 szak-

képesítéssel)	7	osztályrészen	évente	8000	fekvő-
beteget,	 valamint	 12	 szakrendelésen	 több	mint	
50	 000	 járóbeteget	 lát	 el.	 Évente	 csak	 15-20	
beteget	 küldünk	 országos	 centrumba	 (onkoló-
gia,	 sebészet,	 nagy	 kiterjedésű	 égési	 sérülések).	
Mit	 értünk	 el	 az	 elmúlt	 30	 évben?	 Újszülött-	 és	
gyermek	 intenzív	 részlegeket	 alakítottunk	 ki.	
2003-ban	 az	 országban	 elsőként	 24	 órás	 sür-
gősségi	 megfigyelő	 egységet	 szerveztünk.	 Az	
ide	 felvett	 betegek	 több	 mint	 80%-át	 állapotuk	
stabilizálása	 után	 egy	 napon	 belül	 otthonukba	
tudjuk	 bocsátani.	 A	 csecsemő-	 és	 gyermekrész-
legen	anyás	szobákat	alakítottunk	ki,	az	újszülött	
részleghez	 hasonlóan	 a	 gyerekek	 egy	 szobában	
tartózkodhatnak	 a	 hozzátartozóval.	 2015-ben	 a	
szülészettel	közösen	megszereztük	a	„Bababarát	
Kórház”	 címet.	 2015	 nyara	 óta	 orvosaink	 látják	
el	az	infektológiai	(fertőző,	a	szerk.)	osztály	gyer-
mek	betegeit	is.	2015	óta	ügyeleti	időben	három	
orvos	 dolgozik,	 ami	 nagyban	 növeli	 a	 biztonsá-
gos	be	teg	ellátást	és	 csökkenti	 a	 várakozási	 időt.	
További	előrelépést	 jelentene	a	háziorvosi	ügye-
letekkel	való	integráció!	
Kiemelt	 tudományos	 érdeklődési	 területeim:	
születési	 sérülések	 diagnosztikája,	 ezek	 korai	
kezelése	 (neuroterápia),	 újszülöttkori	 fertőzések	
terápiája,	gyermekek	sürgősségi	ellátása,	intenzív	
terápia,	ritka	betegségek.
Az	 elmúlt	 harminc	 évben	 munkatársaimmal	 34	
országos	kongresszust	szerveztem,	51	magyar,	6	
angol	nyelvű	közleményem	jelent	meg,	6	könyv-
fejezetet	 írtam,	nemzetközi	kongresszusokon	20	
körüli,	hazai	országos	 fórumokon	 több	mint	300	
előadást,	 referátumot	 tartottam.	 Rendszeresen	
részt	 veszek	 a	 Semmelweis	 Egyetem	 orvostan-
hallgatóinak	oktatásában	és	vizsgáztatásukban.

Folytatás	a	9.	oldalon

Solymosy József



2017. január

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

II. sz. Családorvosi Rendelő

Rendel:  Dr. Tassy Péter
Rendelés	helye:	Velence,	Balatoni	u.	65.
Rendelő	telefonszáma:	22/471-231
Rendelési	idő:
hétfő,	kedd,	csütörtök,	péntek:	9.00–12.00
szerda:	13.00–17.00

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

Központi Háziorvosi ügyeleti Szolgálat

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	7.00	órától	másnap	reggel	7.00-ig.

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

Szak- és magánrendelések 

a	Velencei	Szakorvosi	Rendelőintézetben	(Balatoni	út	65.)
munkanapokon	8:00-20:00-ig.	 
Bővebben:	www.szakrendelovelence.hu
Tel.:	(22)	589-515

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	gyerme-
keknek  
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

Gyógyítóink
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Karaván, angyalok, festmények

Mátay Balázs

I
gencsak	sűrűre	sikeredett	városunkban	2016	
utolsó	 hónapja.	 December	 9-én	 –	 ezúttal	
Fejér	megyében	csak	Velencére	–	begördült	
a	 Korzó	 parkolójába	 a	 Coca-Cola	 Karavánja	

Mikulással,	 családi	 programokkal,	 kiváló	 szín-
padi	 produkciókkal	 és	 az	 est	 fénypontjaként	
Király	Viktor-koncerttel.	Másnap	egy	 kis	 tóparti	
kocogásra	 invitálták	 a	 szervezők	 a	 mozogni	
vágyókat.	A	délelőtti	futásra	Rubint	Réka	vezér-
letével	melegíthettek	be	a	vállalkozó	kedvűek.	A	
hétvége	zárásaként,	december	11-én	az	Adventi	
Korzó	sorozat	keretein	belül	a	délutáni	gyerek-
programok	után	a	hagyományos	gyertyagyújtás	
várta	 az	 érdeklődőket.	 December	 15-én	 újra	
elindult	 és	 január	 elejéig	 közlekedett	 az	 a	 kör-
nyezetbarát,	 elektromos	 kisbusz,	 amely	 díjtala-
nul	körbeszállította	Velencén	az	utasokat.
December	 16-án,	 a	 negyedik	 adventi	 hétvége	
programjainak	felvezetéseként	került	sor	Mary	T.	
Csajághy	író,	meseíró	és	amatőr	festő,	valamint	
vendég	 kiállítóként	 Káldy	 Imre	 –	 ugyancsak	
amatőr	 alkotó	 –	 közös	 kiállításának	megnyitó-
jára.	 Mindkét	 főszereplő	 nyugdíjasként	 bonta-
koztatta	ki	művészi	tevékenységét,	bár	egyikük	
számára	sem	volt	 idegen	a	művészet	korábban	
sem.	Mary	 T.	 Csajághy	 számára	 kiváltképp	 ese-
ménydúsra	 sikeredett	 az	 utóbbi	 néhány	 év,	

ugyanis	 2012	 óta	 négy	 gyermekeknek	 szóló	
könyve,	egy	ezek	verseiből,	mondókáiból	össze-
állított	CD-lemez,	valamint	egy	családi	 ihletésű	
igaz	történet,	egy	kispróza	jelent	meg.	A	CD-ről	a	
megnyitón	Bíró	Kriszta	el	is	énekelt	néhány	dalt.	
A	 kiállítás	 krónikájához	 tartozik,	 hogy	 Marika	
felajánlotta	 városunk	 számára,	 majd	 az	 utolsó	
adventi	 vasárnapon	 át	 is	 adta	 Koszti	 András	
polgármester	részére	a	tárlatra	festett,	a	Korzót	
ábrázoló	szép	alkotását.	A	két	kiállító	közösen	a	
helyi	nagycsaládosokat	és	rászoruló	családokat	
összefogó	 klub	 által	 pártfogolt	 gyermeket	 is	
segítette,	ami	karácsony	előtt	a	lehető	legjobb-

kor	jött	a	kicsiknek:	Mary	T.	Csajághy	adományo-
zott	 számukra	 könyveket,	 Káldy	 Imre	 pedig	 a	
maga	vásárolt	további	példányokkal	egészítette	
ezt ki.
Az	 utolsó	 adventi	 vasárnap	 fő	 attrakciója	 az	
immár	 második	 alkalommal	 megrendezett	
Angyal	Kerestetik	sorozat	fináléja	volt.	Az	akció	
keretében	 100	 olyan	 helyi	 kisgyermek	 kapha-
tott	 karácsonyi	 kívánságajándékokat	 önkéntes	
„angyaloktól”,	 akik	 nem	 juthatnának	 ezekhez	
segítség	 nélkül.	 A	 rengeteg,	 boldogságtól	
ragyogó	 tekintet	 bizonyította,	 hogy	 az	 illeté-
kesek	 jól	 döntöttek,	 amikor	 e	 kezdeményezés	
mellé	álltak.	Ez	után	a	Zöldliget	Általános	Iskola	
kisdiákjainak	 kedves	műsora	 következett,	majd	
a	 város	 polgármestere,	 Koszti	 András	 mon-
dott	 köszöntőt	és	 lobbantotta	 lángra	az	utolsó	
adventi	gyertyát,	Pápai	Szabó	György	református	
lelkipásztor	áldása	mellett.
Az	 ünnepi	 események	 sora	 december	 20-án	 a	
Zöldliget	Általános	Iskolában	zárult,	itt	került	sor	
a	 hagyományos	 városi	 karácsonyi	 ünnepségre.	
A	 szűk	 kétórás	 programban	 alaposan	 kitettek	
magukért	 az	 intézmény	 diákjai,	 minden	 (kor)
osztály	produkcióján	látszott,	hogy	sokat	gyako-
roltak	és	fontos	volt	számukra	ez	a	rendezvény.	
Az	 ünnep	meghitt	 és	 pihentető	 időszaka	 után	
aztán	 hamar	 elérkezett	 az	 óesztendő	 utolsó	
napja,	 amely	 egy	 rendhagyó	 eseményt	 hozott:	
nyilvános	disznóvágásra	került	sor	a	Korzón,	ahol	
szakavatott	kezek	darálták	a	húst	és	töltötték	a	
kolbászt	egész	délelőtt.	Az	érkező	érdeklődőket	
lacikonyhával,	muzsikaszóval,	borral,	pálinkával	
és	mindenféle	finomsággal	várták.	Az	évet	reg-
gelig	tartó	latin	hangulatú	szilveszteri	buli	zárta,	
táncbemutatóval,	tűzijátékkal.
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Szent	 János	 napján,	 december	 27-én	 a	 velencei	
plébániatemplomban	 Récsei	 Norbert	 plébános	
úr	és	Pápai	Szabó	György	 református	 lelkipásztor	
úr	 ünnepélyesen	 megáldotta	 a	 borszentelésre	
hozott	 borokat	 a	 Szent	 Benedictus	 Borlovagrend	
tagjainak	 jelenlétében.	 Igaz,	 hogy	 Szent	 János	
apostol	életének	megismeréséhez	a	legfontosabb	
forrás	 az	 általa	 írott	 evangélium,	 de	 ezenkívül	 is	
őriz	 a	hagyomány	epizódokat	 az	életéből.	A	bor-
áldással	 kapcsolatosan	 a	 következő	 történet	 ter-
jedt	 el:	 egyszer	 odament	 Jánoshoz	 Aristodemus	
pogány	 főpap,	és	 így	szólt	hozzá;	 ,,Ha	azt	akarod,	
hogy	 higgyek	 a	 te	 Istenedben,	 adj	 nekem	 jelet	
az	 ő	 erejéről.	 Kínálok	 neked	 egy	 próbát:	 mérget	
készítek,	 ha	 megiszod	 és	 nem	 esik	 bajod,	 akkor	
a	 te	 Istened	 az	 én	 Istenem	 is	 lesz!”'	 Az	 apostol	
tétovázás	 nélkül	 beleegyezett.	 Akkor	 a	 pap	 oda-
vitetett	 két	 halálra	 ítélt	 gyilkost.	 Először	 azoknak	
nyújtotta	 a	 méregpoharat,	 hogy	 lássák,	 János	
valóban	mérget	iszik.	Előbb	az	egyik,	majd	a	másik	
halálraítélt	 itta	ki	a	kelyhet	és	esett	össze	holtan.	
Ezután	 János	 vette	 át	 a	 poharat	minden	 félelem	
nélkül,	keresztet	vetett,	és	kiitta.	A	körülállók	léleg-
zetüket	 visszafojtva	 nézték,	 mikor	 rogyik	 össze...	
a	méreg	azonban	hatástalan	maradt.	Ez	a	pogány	
papot	 megdöbbentette,	 de	 még	 nem	 tért	 meg,	
hanem	azt	mondta:	,,Még	mindig	kételkedem	a	te	
Urad	hatalmában.	De	ha	ezt	a	két	halottat	is	vissza	
tudod	hívni	az	életbe,	akkor	megtagadom	istenei-
met,	és	megkeresztelkedem!”	Akkor	János	levette	
a	köpenyét,	és	 fölszólította	a	papot,	hogy	 takarja	

Szent János és a boráldás napon	 bort	 szenteltetnek,	 s	 minden	 hordóba	
öntenek	 belőle	 egy	 pár	 cseppet,	 hogy	 boruk	
meg	 ne	 romoljon,	 a	 többit	 pedig	 elteszik	 gyó-
gyítószerül.	 A	 szőlőtő	 termésében	összeforr	 az	
égi	 gondoskodás	 és	 az	 emberi	 munka.	 A	 hívő	
ember	 számára	 mély	 üzenetet	 hordoz	 a	 sző-
lőből	 átnemesült	 bor:	 Jézus	 Krisztus	megváltó	
művének	 beteljesítése	 előtt,	 az	 utolsó	 vacsora	
asztalánál	szeretetének	és	szenvedésének	jelét,	
a	kenyér	mellett,	bor	színében	hagyta	örökül	az	
őt	 követők	 számára.	 A	 János-napi	 borszentelés	
egy	olyan	áldott	pillanat,	amikor	a	Teremtő	szen-
tesíti	 azokat	a	nemes	alkotásokat,	melyeket	az	
Ő	segítségével	a	 föld	ereje	és	az	emberi	 tudás,	
sok-sok	verejték	és	a	szeretet	 tesz	utolérhetet-
len,	egyedi	és	felemelő	„teremtménnyé”.
(Forrás:	katolikus.hu,	borrend.hu,	
fotó:	Győrfi	Szabolcs)
Összeállította:	

Dr. Hajdu Frigyes elnök-nagymester, 
Szent Benedictus Borlovagrend

N E K R O L Ó G

Dancsó József 
a	Dr.	Entz	Ferenc	
M e z ő g a z d a -
sági	 Szakképző	
Iskola	 és	 Kol-
légium	 igazga-
tóhe lyet tese ,	
kertészmérnök	
tanára	 volt,	 a	
Borrend	 alapító	
tagja.	 Szente-
sen született 

1938.	 szeptember	 16-án.	 Felesége:	 Dancsó	
Józsefné	 (szül.:	 Papp	Magdolna)	 aki	 ugyancsak	
az	 intézményünkben	 dolgozott	 mérnöktanár-
ként.	1962-ben	végezte	el	Budapesten	a	Kerté-
szeti	Főiskolát.	Életútjában	nem	sok	munkahely	
szerepelt	 (összesen	 négy).	 1965-ig	 a	 Kerté-
szeti	 Kutató	 Intézetben	 dolgozott,	 gyakornok	
is	 itt	 volt	 a	 főiskola	 után.	 1965-től	 az	 öreglaki	

be	vele	a	halottakat,	ő	pedig	térdre	borult	és	imád-
kozott.	Imádságát	befejezve	szólt,	hogy	vegyék	le	
a	köpenyt	az	emberekről.	Levették,	és	azok	talpra	
álltak!	Akkor	a	pap	megtért	és	megkeresztelkedett.
Ünnepét	 a	 nyugati	 egyházban	 a	 6.	 század	 óta,	
december	 27-én	 ülik.	 A	 szőlősgazdák	 ezen	 a	

Mezőgazdasági	 Szakiskolába	 került	 igazgató	
tanárként.	Amikor	ez	az	 iskola	megszűnt,	a	váli	
Mezőgazdasági	Kertészeti	Szakmunkásképzőbe	
hívták	igazgatónak	1972-ben.	
1976-ban	összevonták	a	váli	iskolát	velenceivel.	
Az	 összevont	 egységes	 igazgatású	 intézmény-
ben	 általános	 igazgatóhelyettesként	 dolgozott	
1997	 végéig,	 a	 nyugdíjba	 vonulásáig.	 Vezetői	
és	 tanári	munkájában	 precíz	 és	 aprólékos	 volt.	
Velencére	 kerülésével	 az	 iskola	 kertészoktatá-
sának	 színvonala	 folyamatosan	 javult	 ötletei,	
kezdeményezései	 folytán.	 Emberi	 és	 szakmai	
hozzáállása	példamutatónak	bizonyult	az	eltelt	
évek	 során.	 Szakmai	 önképzését	 fontosnak	
érezte,	 sokoldalú	 kertészeti	 tudását	 rendsze-
resen	 fejlesztette.	 2005-től	 felkértük	 iskolánk	
Intercoll	 alapítványa	 elnökének,	melyet	 lelkiis-
meretesen	látott	el.	
Kezdeményezésére	vette	fel	1985-ben	az	iskola	
Dr.	 Entz	 Ferenc	nevét,	mely	 a	 névadó	munkás-
ságához	méltó	választás	volt.	Az	évek	során	Dr.	
Entz	Ferenc	utódaival	szoros	kapcsolatot	ápolt,	

annak	 érdekében,	 hogy	 minél	 többet	 tudjon	
meg	 névadónk	 életéről,	 munkásságáról.	 Az	
1993-ban	 alapított	 Szent	 Benedictus	 Borrend	
alapító	tagja	volt.	2003	és	2007	között	a	Borrend	
nagymesteri	tisztségét	töltötte	be.
1996-tól	1997	év	végéig	több	mint	egy	évet	dol-
goztam	vele	az	iskolában.	Számomra	az	eltelt	év	
alatt	legfőbb	jellemvonásaként	az	derült	ki	róla,	
hogy	mindig	tisztelettel	fordult	embertársaihoz,	
tanárokhoz,	 diákokhoz	 és	 segítette	 tanácsaival	
a	munkánkat,	amikor	ennek	szükségét	éreztük.
Emlékét	iskolánk	történetében	megőrizzük.

Turcsányi	Sándorné
igazgató
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Értünk dolgoznak

Bartók Melinda,  
a	TDM	főmunkatársa

Velencei Híradó (Solymosy József ):	 Köszön-
töm,	egyben	köszönöm,	hogy	néhány	kérdésünk	
megválaszolásával	olvasóink	rendelkezésére	áll.
Bartók Melinda: Nekem	a	megtiszteltetés,	hogy	
bemutathatom	 a	munkánkat	 a	 Velencei	 Híradó	
olvasóinak.	 Illetve	 ezúton	 szeretnék	 minden	
velencei	lakosnak	boldog	új	évet	kívánni.
VH.:	Olvasóinkat	érdeklő	magyarázattal	kell	kez-
denem.	Az	olvasótáborunk	által	 így	 ismert	–	és	
elismert	–	névrövidítés	azt	jelenti,	hogy	TURISZ-
TIKAI	 DESZTINÁCIÓ	 MENEDZSMENT.	 Ebből	 a	
desztináció	 szó	 jelentésében	 –	 a	 leggyakorla-
tiasabban	 	 fordítva	–	azt	 jelenti,	hogy	 turisztikai	
élményt	nyújtó	szervezetnek	a	 fogadó	területe.	
Bartók	Melinda	hivatali	megszólítását	nem	isme-
rem,	 de	 mivel	 az	 intézmény	 vezetője,	 Bársony	
Péter,	 egy	 régebbi	 lapszámunkban	 úgy	 nyilat-
kozott,	 hogy	 Bartók	Melinda	 a	 „jobb	 keze”,	 egy	
négyfős	 munkaszervezet	 vezetője,	 gondolom,	
nem	 sérti	 a	 főmunkatársi	 megszólítás,	 hiszen	
valóságosan	is	ez	lehet	a	titulusa.
Bartók Melinda:	 A	 névjegykártyámon	 az	 áll,	

hogy	„TDM-menedzser”,	azonban	azt	gondolom,	
hogy	nem	a	titulus	a	lényeg,	hanem	hogy	igazán	
színvonalas	dolgokat	valósítsunk	meg.	Így	meg-
újítottuk	 a	 velencei	 turizmusért	 felelős	munka-
szervezetet	és	egy	fiatalos,	dinamikus	csapat	állt	
össze,	amely	hatalmas	odaadással	és	elhivatott-
sággal	végzi	feladatait.
VH.: Intézményük	fő	feladata		Velence,	a	Velen-
cei-tó	népszerűsítése,	turisztikai	szempontból	is.	
Ennek	 egyik	 fő	 állomása	 a	 közelgő,	 februárban	
megrendezendő	Velencei	Karnevál.	Kérem,	tájé-
koztassa	 olvasóinkat	 a	 tervezett	 rendezvények-
ről,	helyszínekről,	időpontokról.
Bartók Melinda: A	2017-es	Velencei	Karneválra	
február	 25-én	 kerül	 sor.	 Az	 elmúlt	 két	 évben	
megszokhatták	a	velenceiek,	hogy	busók	színe-
sítették	a	felvonulást,	akik	idén	nem	lesznek	ott	a	
karneválon,	mert	az	a	célunk,	hogy	egy	ízig-vérig	
a	helyi	értékekre	épülő,	tradicionálissá	váló	ren-
dezvényt	 hozzunk	 létre.	 A	 jelmezes	 felvonulás	
ráadásul	 így	 sem	 marad	 el,	 sőt	 arra	 buzdítunk	
mindenkit,	 hogy	 öltözzön	 be,	 és	 minél	 többen	
vonuljunk	 végig	 a	 városon.	 Élményekben	 gaz-
dag	rendezvény	szerepel	a	terveinkben,	az	egész	
Velence	 Korzót	 középkorii	 díszletekbe	 öltöztet-
jük.	 Lesznek	 gyerekprogramok,	 jégszobrászat	 –	
jégfaragó	versenyt	is	tervezünk	–,	este	pedig	tél-

boszorka-égetés	lesz	a	program.	A	télboszorkára	
előzetesen	 mindenki	 feltűzheti	 azokat	 a	 rossz	
tulajdonságait,	 félelmeit,	 amelyektől	 szeretne	
megszabadulni,	és	ezeket	egy	gigantikus	tűzben	
égetjük	 el.	 A	 napot	mulatsággal	 zárjuk,	 ahol	 Dj	
Smash	zenél	majd.	A	Velencei	Karnevál	 azért	 is	
fontos,	mert	 tavaly	ez	a	 rendezvény	–	 illetve	az	
áprilisi	drónverseny	is	–	bizonyította,	hogy	a	téli,	
tavaszi,	illetve	őszi	időszakban	is	lehet	Velencén	
turistaforgalmat	generálni.	2016-ban	jelentősen	
nőtt	 a	 Velencén	 töltött	 vendégéjszakák	 száma,	
s	 ez	 nemcsak	 a	 EFOTT-nak	 köszönhető,	 a	 fesz-
tiválon	 túl	 is	 több	 vendég	 érkezett	 a	 városba.	
A	 fentiek	mind	 azt	mutatják,	 jó	 úton	 járunk,	 és	
olyan	stratégiát	alakítottunk	ki,	amiért	érdemes	
dolgozni.
VH.: Köszönöm	 a	 részletes	 tájékoztatást,	 olva-
sóink	 teljes	és	hasznos	 ismeretekhez	 jutottak	a	
fent	 leírtakból.	 Következő	kérésem	 lenne,	 hogy	
ismertesse	–	talán	táblázat	formájában	–	a	2017	
évre	tervezett	rendezvényeket,	lehetőséget	adva	
az	esetleg	később	bekövetkező	változásoknak.
Bartók Melinda: Természetesen	erre	az	évre	 is	
jó	néhány	 rendezvényt	 tervezünk,	amelyek	egy	
része	 a	 sajátunk,	 több	eseményen	pedig	 közre-
működőként	 vagyunk	 jelen.	 A	 saját	 szervezésű	
rendezvényeinket	 a	 karnevállal	 kezdjük,	 ezután	
lesz	 a	 kiemelt	 városi	 rendezvénynek	 számító	
Babák	 rózsakertje	 április	 8-án,	 május	 26–28.	
között	 a	 Szt.	 Orbán-borünnep	 és	 gyermeknap	
a	 Bence-hegyen,	 augusztus	 19–20.	 Velence	
város	születésnapja	és	Szt.	 István-ünnep,	 illetve	
az	 adventi	 ünnepséggel	 zárjuk	 a	 sort.	 	 Termé-
szetesen	 a	 köztes	 időszakokban	 sem	 marad	 a	
város	rendezvények	nélkül,	május	1-én	a	majális,	
május	19–21.	között	a	Tour	de	Velencei-tó,	július	
11–17.	 között	 az	 EFOTT,	 szeptember	 2–3.	 az	
Ütős	Fesztivál,	szeptember	8–9.	az	Utcabár	kerül	
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sorra,	s	legnagyobb	örömünkre	még	számos	ren-
dezvénnyel	bővül	majd	a	lista.
A	 rendezvényeken	 túl	 sem	 tétlenkedünk,	 még	
a	szezon	előtt	nyílik	meg	a	Velence	Korzón	lévő	
Tourinform	 irodánkban	 az	 ajándékboltunk,	 ahol	
saját	márkás	és	a	helyi	kereskedők	által	készített	
termékeket	is	lehet	majd	vásárolni.	
A	 Szt.	 Orbán-naptól	 kezdve	 ismét	 két	 Velence	
busz	járatot	szeretnénk	működtetni	majd	Velen-
cén,	az	egyik	helyi	 járatként	működik,	a	másikat	
pedig	csomagajánlatként	lehet	igénybe	venni.	A	
két	 tervezett	 buszjárat	mellett	 arra	 törekszünk,	
hogy	 Székesfehérvárt	 is	 bevonjuk	 az	 általunk	
szervezett	 közlekedési	 hálózatba,	 így	 a	megye-
székhelyről	még	könnyebben	megközelíthetővé	
válna	a	Velencei-tó.	A	Velence	busz	idén	is	több	
aktív	 szereplő	 összefogásának	 köszönhetően	
valósul	 majd	 meg,	 és	 örömteli,	 hogy	 a	 vállal-
kozók	 egyre	 nagyobb	 aktivitást	 mutatnak,	 így	
közösen	tehetünk	a	város	jövőjéért.	Sokat	jelent	
számomra,	hogy	a	vállalkozók	mellett	az	önkor-
mányzat	részéről	is	azt	érzem,	elfogadtak,	támo-
gatnak,	a	város	vezetése	teljes	mellszélességgel	
mellettünk	áll.	További	 terveink	között	szerepel	
a	weboldalunk	 (www.velenceturizmus.hu)	angol	
és	német	nyelvű	változatának	elindítása,	 illetve	
egy	turisztikai	 információs	kiadvány	elkészítése.	
További	 számos	marketing	 akció	mellett	 a	 leg-
nagyobb	 hangsúlyt	 a	 Velencét	 népszerűsítő,	
vendégcsalogató	rendezvények	kapják.	Emellett	

folyamatosan	 figyeljük	 a	 pályázati	 lehetősége-
ket,	hogy	minél	 több	 forrást	 fordíthassunk	mar-
ketingre	és	a	desztináció	fejlesztésére.
VH.: Mint	hivatásának	élő	embert,	elsődlegesen	
munkájáról	 kérdeztem,	 de	 olvasóinkat	 nyilván	
érdekli	Bartók	Melinda	személye,	személyisége,	
ezért	kérem,	hogy	szóljon	„civil	életéről”,	család-
járól,	érdeklődési	köréről,	hobbijáról,	önmagáról!
Bartók Melinda:	 Nyitott,	 lelkes,	 lendületes,	 élet-
vidám	 személyiségnek	 tartom	 magam,	 és	 ezt	 a	
környezetemre	 is	 átragasztom.	 Ahol	 megfordul-
tam	 eddig,	 mindenhol	 sokat	 és	 hatékonyan,	 de	
emellett	 remek	hangulatban	dolgozott	az	a	 társa-
ság,	 amelynek	 tagja	 voltam.	 Évekig	 dolgoztam	 az	
autóversenyző	Szalay	Balázs	mellett,	nagyszabású	
rendezvényeket,	 versenyeket	 szerveztem,	 többek	
között	 a	 Dakar-ralin	 szereplő	 csapatban	 is	 fontos	
szerepem	 volt,	 de	 koordináltam	 egy	 kalandpark	
építését,	 illetve	 annak	 pályázati	 munkáját,	 vagy	

éppen	egy	közép-európai	szinten	jelentős	kerékpá-
ros	rendezvény	megszervezését	is.	A	kerékpározás	
egyébként	is	közel	áll	hozzám,	már	többször	körbe-
tekertem	 a	 Velencei-tavat,	 hogy	 így	 is	 megismer-
hessem	a	térséget,	amelyért	dolgozom.	A	kerékpár	
mellett	 is	 fontos	 számomra	 a	mozgás,	 rendszere-
sen	 sportolok,	 szeretem	 kreatívan	 és	 élmények-
ben	 gazdagon	 eltölteni	 a	 szabadidőmet,	 időnként	
kimozdulva	a	komfortzónámból	is.	A	kreativitásom	
a	munkában	is	megnyilvánul,	hiszen	folyamatosan	
arra	törekszem,	hogy	sokszínű,	egyedi	projekteket	
hozzak	 tető	 alá,	 különleges	 ötletekkel	 lendítsem	
előre	 a	munkámat.	Korábban	az	MTÜ-nél	 (korábbi	
nevén	Magyar	Turizmus	Zrt.)	is	dolgoztam,	az	egyik	
általam	 vezetett	 kampány	 EFFIE-díjban	 részesült,	
amely	díjat	több	mint	40	országban	osztják	ki	és	a	
hatékonyság	 Oscar-díjának	 nevezik.	 Folyékonyan	
beszélek	németül,	mivel	egy	évig	Berlinben	tanul-
tam,	de	angolul	is	remekül	elboldogulok.	A	velencei	
munkám	előtt	is	foglalkoztam	idegenforgalommal,	
turizmussal.	 A	 marketing	 és	 közgazdász	 végzett-
ségem	mellett	 idegenforgalmival	 is	 rendelkezem,	
míg	 a	Magyar	 Turizmus	Zrt.-nél	 hasznos	 tapaszta-
latokkal	 vérteztem	 fel	 magam.	 Fontos	 számomra	
a	 családom	 és	 a	 barátaim,	 rendszeresen	 képzem	
magam,	próbálok	új	ismeretekre	szert	tenni.	
VH.: Köszönöm,	 olvasóink	 nevében	 is,	 a	 részle-
tes	 tájékoztatást!	 Engedje	 meg,	 hogy	 további	
munkájához	és	 életéhez,	 sok	 sikert,	 eredményt	
kívánjak!

Tudományos funkciók:
1991–	Magyar	Gyermekgyógyász	Társaság	
(MGYT)	vezetőségi	tag
1991–1995	Gyermekneurológiai,	Pszichiátriai	és	
Idegsebészeti	Szakmai	Kollégium	tag
1995–2004	Gyermekgyógyászati	Szakmai	
Kollégium	tag
1996–2000	Perinatológiai	Szekció	titkára
1998–2009	Magyar	Sürgősségi	Társaság	
vezetőségi	tag
1999–2003	Orvosi	Rehabilitációs	és	Fizikális	
Medicina	vezetőségi	tag
2005–	Oxiológia	és	Sürgősségi	Orvostan	
Grémium	tag
2007–2016	MGYT	Északnyugat	Magyarországi	
Területi	Szervezet	elnök
2011–2016	Gyermekgyógyászati	Szakmai	
Kollégiumi	Tanács	főtitkár
2015–	Gyermekgyógyászati	Grémium	tag
Nemzetközi tudományos társasági tagság:
1993–	European	Association	of	Perinatal	
Medicine

2003–	European	Society	of	Emergency	Medicine
2006–	Research	in	European	Pediatric	
Emergency	Medicine	alapító	tag		

A	 Velencei-tóval	 és	 környékével	 fiatal	 orvosként	
kerültem	 kapcsolatba,	 1982-től	 8	 évig	 a	 Velen-
cei-tavi	 Vizi	 Sportiskola	 sportorvosaként	 tevé-
kenykedtem,	 fiam	 itt	 sajátította	 el	 a	 vitorlázás	
tudományát,	 amit	 passzióként	 azóta	 is	 művel.	
Nagyon	sok	szép	nyarakat	töltöttünk	a	Vizi	Sport-
iskola	 területén	 és	 kedvenc	 téli	 sportunk	 volt	 a	
családi	korcsolyázás	a	tavon.
2010-ben	 a	 Rendelőintézet	 megnyitásakor	 kért	
meg	 Ferenc	 Péter	 igazgató	 úr,	 hogy	 segítsek	 a	
tókörnyéki	gyerekek	fejlődésneurológiai	ellátásá-
ban,	amit	örömmel	vállaltam.	2016	szeptemberé-
ben	azonban	az	egyre	 sokasodó	 feladatok	miatt	
a	szakrendelést	Velencén	befejeztem.	A	betegek	
ellátását	 jelenleg	 is	 végzem	 még	 a	 kórházi	 és	
magánorvosi	rendelésemen.

Kitüntetéseim:
1983.	Egészségügyi	Miniszteri	Dicséret
2005.	Megyei	Kórház	„Szent	György”	emlékérem
2008.	Magyar	Perinatológiai	Társaság	 
„Kiszel–Büky”	emlékérem

2011.	Fejér	Megyei	Önkormányzat	„Berzsenyi	
Zoltán”	díja	
2015.	Gyermek	Aneszteziológiai	és	Intenzív	
Terápiás	Társaság	„Tekulics	Péter”	emlékérme
2015.	Debreceni	Egyetem	Kulin	László	
emlékérme
2015.	Magyar	Arany	Érdemkereszt	
VH.: Fényesen	 megvilágított,	 értékes	 életutat	
ismerhettünk	 meg	 a	 Főorvos	 Úr	 által	 leírtakból.	
Értékes,	nagyon	értékes,	hiszen	–	bár	ha	közhelynek	
számít	 is	 –	 legfőbb	 értékünk,	 gyermekeink,	 uno-
káink	 egészségének	 szánta	 teljes	 életét.	 Hiszem,	
hogy	a	Teremtő	gyermekeiben,	unokáiban	is	 jutal-
mazza	Főorvos	Urat,	ezért	 is	szerkesztettem	inter-
júnk	elé	a	költő	néhány	találó	verssorát.	Köszönjük	
az	 interjút,	 további	egészséget,	sikereket,	eredmé-
nyeket	kívánunk	a	további	munkájában	is.

Gyógyítóink

Folytatás	a	4.	oldalról

KORREKCIÓ: decemberi lapszámunkban Solymosy 
József szerkesztőtársunk eredendően nagy kezdőbe-
tűkkel jegyezte írásaiban a Jóisten és a Karácsony sza-
vakat, amelyek végül kisbetűvel kerültek a nyomtatott 
újságba. A szerző kiemeli, hogy az Ő értékrendjében 
ezek nagy kezdőbetűvel írandók. Mátay Balázs főszer-
kesztő
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Állandó rovatunkban az aktuális 
fejlesztésekről, városrendezési munkákról, 
felújításokról ezúttal is Velence Város 
Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési 
és Városfejlesztési Osztályának vezetője, 
Vandlik Csaba ad szakszerű tájékoztatást 
lapunk olvasói számára.  (MB)

A csapadékvíz-elvezető rendszer 
karbantartások

Folytatva	 a	múlt	 havi	 számban	elkezdett	 témát,	
Velencén	az	A1	jelű	csapadékvíz-elvezető	árok	az	
egyik	 legfőbb	elvezető	csatorna,	amely	közel	tíz	
éve	nem	volt	megfelelően	megtisztítva,	 karban-
tartva,	 sok	helyen	a	növényzet	 teljesen	benőtte	
a	 csatornát,	 alkalmatlanná	 téve	 sok	 esetben	 a	
funkciójának	betöltésére.	A	csatorna	tulajdonosa	
az	önkormányzat,	azonban	a	kezelői	jogokat	más	
szervezet	 látja	 el.	 Sajnos	 a	 kezelő	 finanszírozási	
okok	miatt	a	kellő	beavatkozást	nem	tudta	ebben	
az	évben	megtenni,	de	a	Vízügyi	Igazgatóság	hat-
hatós	közreműködésével	mégis	sikerült	az	árkot	
megtisztítani,	 ami	 nem	 kis	 feladatot	 jelentett.	
Hozzátenném,	 hogy	 mindennek	 megvalósítása	
az	 önkormányzatnak	 költségébe	 nem	 került.	
Ezúton	 is	 szeretném	 köszönetemet	 kifejezni	 a	
szervezésben	és	a	kivitelezésben	a	Városüzemel-
tetési	és	Városfejlesztési	Osztályon	dolgozó	és	a	
feladatban	közreműködő	kollégáimnak.

Illegális hulladék témája

Sajnálatosan	 azt	 kell	 mondanom,	 ez	 egy	 vég	
nélküli	 történet	 itt	 Velencén.	 Ahogy	 arról	 már	

korábban	is	írtunk,	hihetetlen	mértékű	még	min-
dig	 az	 illegális	 hulladékelhelyezés.	 Nem	 tudok	
olyan	napot	mondani	az	évből,	amikor	a	közte-
rület-karbantartással	 foglalkozó	 munkatársaim	
nem	 találtak	 volna	 a	 közterületre	 kihelyezett	
szemetes	 zsákokat,	 kommunális	 hulladék,	
zöldhulladék,	 építési	 törmelék	 tekintetében.	 A	
kritikus	 helyek	 Velencefürdőn	 ugyanúgy	 meg-
találhatók,	 mint	 a	 Bence-hegyen,	 vagy	 Újtele-
pen,	 az	 autópálya	 fel-	 és	 lehajtó	 mellett,	 de	 a	
Béke	úton	ugyanúgy,	mint	a	vasút	mellett.	Ért-

hetetlen,	hogy	sok	embert	csak	ennyire	érdekli	
a	 saját	 és	 a	mások	 környezete.	 Volt	 olyan	 nap,	
hogy	 két	 teherkocsira	 való	 szemetet	 szedtek	
össze	 a	 közterület-fenntartó	 kollégáim.	 Biztos	
vagyok	abban,	hogy	ahogyan	a	tavalyi	évben	is,	
most	 is	az	 illegális	hulladékelhelyezés	kapcsán	
az	önkormányzatnak	több	százezres	plusz	költ-
sége keletkezett. 
Azt	 gondolom,	 ahhoz,	 hogy	 ez	 a	 sajnálatos	
trend	 megváltozzon,	 semmi	 más	 nem	 kellene,	
mint	 szemléletváltás.	 Mit	 akarunk	 a	 gyerekei-
nek	mutatni,	 tanítani?	 Az,	 hogy	 szelektív	 hulla-
dékgyűjtés	 mára	 már	 a	 mindennapi	 élet	 része,	
az	mindenki	előtt	 ismert,	teljesen	elfogadott,	 jó	
esetben	követendő	is.	De	hogyan	akarjuk	a	sze-
lektív	 hulladékgyűjtést	 a	 gyerekeinkkel	 is	meg-
tanítani,	ha	olyat	kell	lássanak,	mint	az	út	mellé	
zsák	számra	kidobott	szemét,	a	bokrok	alá	bedo-
bált	 szemeteszsákok,	 a	 parkolókban	 esténként	
lepakolt	építési	törmelék?	
Ezenkívül	természetesen	sok-sok	munkát	kellett	
ebben	 az	 évben	 is	 elvégeznünk,	 mert	 a	 város	
üzemeltetésének	 feladatai	 minden	 napra	 ellát-
nak	minket	kisebb,	de	inkább	nagyobb	feladatok-
kal,	ezek	közül	sok	esetben	előre	nem	tervezett	
munkákról	 is	szó	van.	Nem	csak	a	közterületek,	
az	utak,	járdák,	csapadékvíz-elvezetők	tekinteté-
ben	kell	 feladatokat	megoldanunk,	ahogy	azt	a	
lakosok	 leginkább	 látják.	 Ezenkívül	 nagyon	 sok	
munkát,	szervezést,	egyeztetést	 igénylő	 felada-
tokat	is	elvégeztünk	az	operatív	munka	mellett.																																																		

(Vandlik	Csaba)
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Cipős doboz után ételszekrény

A 
Velencei	 és	 Velencei-tó	 Környéki	
Nagycsaládosok	 és	 Rászoruló	 Csa-
ládok	 Klubja	 szervezésében	 50	 helyi	
család	 kapott	 élelmiszercsomagot	

a	 Fidesz	 velencei	 csoportja,	 Koszti	 András	 pol-
gármester,	valamint	a	Jóga	Stúdió	és	Egészség-
központ	 jóvoltából,	 illetve	a	klub	saját	gyűjtése	
nyomán	2016.	december	23-án.	Az	adományok-
ból	jutott	a	Hajdu-tanyán	élőknek	és	a	kisnyug-
díjasoknak,	a	 sokgyermekes	családoknak	pedig	
egy-egy	 cipős	 doboznyi	 ajándékkal	 is	 kedves-
kedtek.	 Utóbbiakat	 a	 Zöldliget	 Általános	 Iskola	
igazgatója,	Czuppon	István	ajánlotta	fel.	Az	ado-
mányok,	 ajándékok	 szétosztásában	 részt	 vett	
Velence	első	embere,	Koszti	András	is.
Az	 elmúlt	 időszakban	Magyarország	 több	 tele-
pülésén	 is	ételadomány-gyűjtő	 ládát	helyeztek	
ki	a	rászorulók	megsegítésére.	Fejérben	Székes-
fehérváron,	Nádasdladányban	és	Pusztaszabol-
cson,	mostantól	pedig	már	Velencén	is	van	ilyen	
ételszekrény,	amelyet	a	helyi	nagycsaládosokat	
és	 rászoruló	 családokat	 összefogó	 klub	 szerelt	
fel	 új	 (az	 Európa	 parkban,	 a	 vasútállomással	
szembeni	 büfésoron	 található)	 klubháza	 olda-
lára	december	29-én.
Fekete	Zsuzsanna	klubvezető	elmondta,	minden	
lehetséges	módon	szeretnének	segíteni	a	rászo-
rulókon,	ezért	döntöttek	úgy,	hogy	kihelyezik	a	
másutt	már	 jól	 funkcionáló	 szekrényt,	 amelyet	
meg	 is	 töltöttek	 tartós	élelmiszerekkel,	 liszttel,	
rágcsálnivalóval,	s	ahogy	lehetőségeik	engedik,	

folyamatosan	töltik	majd	fel	az	adok-kapok	szek-
rényt.	A	klubvezető	arra	kér	minden	velencei	és	
környékbeli	lakost,	hogy	az	otthon	esetlegesen	
feleslegessé	vált	ételeket,	italokat	–	a	romlandó-
ság	okán	elsősorban	tartós	élelmiszereket	–	ne	
dobják	ki,	vigyék	el	a	klubházukhoz	és	helyezzék	
el a ládikában.
Fekete	Zsuzsanna	kérdésünkre	hozzátette:	bízik	
abban,	 hogy	 valóban	 a	 rászorulók,	 nélkülözők	
használják	 majd	 ki	 a	 lehetőséget,	 s	 Velencén	
nem	 fordul	 elő	 olyan	 eset,	 amikor	 valaki	 bár-
mely	 más	 célból	 viszi	 el	 az	 élelmiszereket,	 s	
nem	 rongálják	 meg	 az	 ételszekrényt,	 ahogy	
azt	 a	 karácsonyfájukkal	 tették	 nemrégiben.	 A	
kezdeti	tapasztalatok	mindenesetre	kedvezőek,	
január	közepéig	a	rendeltetésének	megfelelően	
tökéletesen	funkcionált	a	szekrény.	Mindennap	
kiürült,	ám	szerencsére	akadtak	olyanok	is,	akik	
gondoskodtak	az	utánpótlásról	és	feltöltötték.
Ami	 pedig	 az	 ételadomány-gyűjtő	 szekrény	
honi	 történetét	 illeti:	 Magyarországon	 az	 első	
ételszekrényt	négy	évvel	ezelőtt	helyezték	el	a	
pécsi	 irgalmasrendi	kórház	kerítésén,	ami	rend-
kívül	 népszerű	 lett	 a	 nélkülözők	 körében.	 A	 jó	
kezdeményezés	 hamar	 ragadós	 lett,	 így	 felke-
rült	a	Facebookra,	 s	elindult	hódító	útjára.	Pon-
tos	számot	nem	lehet	tudni,	de	az	biztos,	hogy	
jelenleg	–	 a	 velenceivel	 együtt	 –	már	 legalább	
két	 tucat	magyar	 településen	van	már	hasonló	
„enni	adok-enni	kapok”	doboz.
Fekete	 Zsuzsanna	 és	 segítő	 szándékú	 társai	 az	
ételszekrény	eddigi	sikerein	felbátorodva,	január	
9-én	 ruhafogasokat	 is	 kihelyeztek	 a	 szekrény	
mellé,	 amelyekre	 gyermekek	 és	 felnőttek	 szá-
mára	téli	meleg	holmikat,	sapkát,	sálat,	kesztyűt,	
csizmát,	 kabátot	 akasztottak	 ki.	 Ezeket	 szintén	
magukhoz	vehetik	azok,	akiknek	szükségük	van	
rájuk.	A	fogasokra	és	azok	mellé	rakott	ruhadara-
bok	utánpótlásáról	bárki	gondoskodhat,	ha	oda	
viszi	és	elhelyezi	megunt,	kinőtt	vagy	kiselejte-
zett,	de	a	rászorulók	számára	ezekben	a	rendkí-
vül	hideg	időszakokban	nagyon	nagy	segítséget	
jelentő	téli	ruhaneműit.
A	 klubbal	 kapcsolatban	 is	 szolgált	 új	 hírrel	 a	
vezető,	ugyanis	elmondta,	hogy	bár	már	 tavaly	
szerették	 volna,	 de	 akkor	 nem	 sikerült	 alapít-
ványi	 formába	 átalakulniuk,	 most	 –	 várhatóan	
január	 végén	 –	 viszont	már	 nem	 lesz	 akadálya	
annak,	 hogy	 elindulhasson	 a	 bejegyzési	 folya-
mat,	így	hamarosan	több	tekintetben	könnyebb	
lehet	majd	a	működésük.	 (MB)
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Biztonságunk érdekében  

Az elmúlt hetekben viszonylag kevés olyan 
eset volt Velencén, amikor be kellett avat-
kozniuk a rendőrség, a polgárőrség és a 
katasztrófavédelem (tűzoltóság) illetéke-
seinek, akadtak azonban olyan események, 
amikor szűkség volt a szakértelmükre, köz-
reműködésükre. Az időszakhoz mérten a tó 
jegén való biztonságos sportolás, korcsolyá-
zás adta a legtöbb feladatot a hatóságoknak. 
Ehhez mérten mi is kiemelten foglalkozunk 
a témával, sokan ugyanis sajnos azt sem 
tudják, hogy nem lehet saját döntésünk 
alapján bárhol, bármikor a szabad vízterüle-
tek jegére lépni, s bizony komoly bírságot is 
össze lehet szedni, ha valaki önmagát, vagy 
másokat veszélyeztető módon a tiltás elle-
nére a jégre merészkedik.
A	 teljes	 tisztánlátás	 kedvéért	 érdemes	 idézni	 a	
vonatkozó	rendeleteket,	jogszabályokat:
A	 szabadvizek	 jegén	 tartózkodni	 csak	 akkor	
lehet,	 ha	 a	 jég	 kellő	 szilárdságú,	 nem	 olvadt,	
nem	mozog.
A fagyásban lévő jég a következőképpen ter-
helhető:
kb.	8	cm	vastagságú	jég	->	egy	felnőtt
kb.	12	cm	vastagságú	jég	->	egy	csoport,	illetve	
sportolásra	alkalmas
kb.	18	cm	vastagságú	jég	->	szánkók,	fakutyák
Tilos a szabadvizek jegén tartózkodni:
korlátozott	 látási	 viszonyok	 között,	 járművel,	 a	

biztonságos	 munkavégzés	 kivételével,	 kikötők	
és	veszteglőhelyek	területén,	folyókon	és	rianás	
esetén.
Jégen való tartózkodás:
Amennyiben	egyedül	haladunk	a	jégen,	nyugod-
tan	és	egyenletesen	lépkedjünk,	ha	van	lehető-
ségünk,	 egy	 arra	 alkalmas	bottal	 folyamatosan	
ellenőrizzük	 az	 előttünk	 lévő	 jég	 állapotát,	 az	

elesést	lehetőleg	kerüljük.	Több	személy	együt-
tes	sportolása	esetén	pihenéskor	is	tartsuk	be	a	
szükséges távolságot.
A jég beszakadását rendszerint előre jelzi
a	ropogás	és	recsegés,	rianások	megjelenése,	a	
jégfelület	 süllyedése,	 ekkor	még	 a	 beszakadás	
elkerülhető.
Ha beszakad a jég alattunk:
Azonnal	feküdjünk	hason	a	jégre	minél	nagyobb	
testfelülettel,	 lehetőleg	 arccal	 a	 part	 felé	 és	
lassú,	nyugodt	mozdulatokkal	–	mindig	a	lehető	
legnagyobb	 testfelülettel	 –	 próbáljuk	 a	 legkö-
zelebbi biztos pontot hason csúszva elérni és 
kússzunk	 a	 part	 felé.	 Azonnal	 tárjuk	 szét	 karja-
inkat	 és	 ejtsük	magunkat	 előre.	Minden	 lehető	
eszközzel	 (pl.	 a	 bot	 keresztbe	 fordítása)	 akadá-
lyozzuk	 meg,	 hogy	 a	 jégfelület	 alá	 csússzunk,	
vagy	 lemerüljünk	 a	 vízbe.	 Beszakadás	 esetén	
a	 kerüljük	 a	 felesleges	mozdulatokat	 –	 félve	 a	
kihűléstől	–,	ezáltal	megőrizve	a	ruházatunkban	
lévő	szigetelő	légréteget.	Igyekezzünk	a	lábunk-
kal	 az	ellenkező	 irányban	 lévő	 jég	 szélét	elérni	
és	a	part	felé	előrelökni	magunkat,	illetve	segít-
séget kérni.
Ha	lesüllyedtünk	a	jég	alá,	próbáljuk	szemünket	
nyitva	tartani	és	felfelé	(a	világosság	felé)	nézni.	
Ha	a	jég	hóval	fedett,	akkor	a	közelben	lévő	jég-
törés	helyét	a	beeső	fénysugár	alapján	fel	lehet	
ismerni,	és	el	 lehet	érni.	Ha	a	 jég	újra	beszakad	
alattunk,	 vágjunk	 magunknak	 utat	 a	 part	 felé	
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addig,	míg	ki	nem	jutunk	a	partra,	vagy	teherbíró	
felülethez	nem	érünk.
Ha	partot	érünk,	azonnal	menjünk	meleg	helyre,	
szárítkozzunk	meg,	 testünket	 töröljük	 szárazra,	
igyunk	forró,	meleg	italt.	Kávé,	alkohol	fogyasz-
tása	 tilos!	 A	 víz	 hőmérséklete	 a	 jégfelület	 alatt	
0-4	 C-fok,	 vagyis	 már	 20-30	 másodperc	 után	
hidegsokk	következhet	be	(vérkeringési	zavarok,	
sőt	a	szívműködés	leállása).	Ne	kezdjünk	felelőt-
lenül	mások	mentésébe,	mert	csak	tetézhetjük	
a	bajt.	Életünket	kockáztathatjuk,	illetve	további	
beszakadások keletkezhetnek.
Segítségnyújtás
A	jég	felszíne	felett	lévő	személy	hason	csúszva	
közelítse	meg	a	bajba	 jutottat.	Hívjunk	segítsé-
get	 és	 a	 mentést	 végzőt	 kötelekkel,	 társakkal	
biztosítsuk!	 Ha	 más	 eszköz	 nincs,	 egy	 hosszú,	
de	erős	ágat,	ruhadarabot	nyújtsunk	a	jégbesza-
kadtnak:	ha	többen	vannak,	egymás	lábát	fogva	
–	mint	egy	hason	 fekvő	 lánc	–	segíthetnek.	Ha	
a	beszakadt	 jég	alá	került	a	személy,	a	mentési	
kísérletet	 már	 csak	 felkészült	 szakemberek	
tudják	 végezni,	 ezért	 nagyon	 fontos	 a	 105-ös	
számon	a	Tűzoltóság,	illetve	a	104-es	számon	a	
Mentőszolgálat	értesítése.
A	jéghelyzettel	kapcsolatban	a	Gárdonyi	Rendőr-
kapitányság	 Közlekedésrendészeti	 osztályának	
mb.	 vezetője,	 Bodó	Miklós	 r.	 őrnagy	 elmondta,	
hogy	a	vízi-közlekedés	rendőrhatósági	igazgatá-
sáról	szóló	13/1996.	(VI.28.)	BM	rendelet	2.	§	d)	
bekezdésében	 foglaltak	alapján	a	vízirendészet	
rendőri	 szervei	 ellenőrzik	 a	 szabad	 vizek	 jegén	
tartózkodás	szabályainak	megtartását.	Szabály-
sértés	észlelése	estén	a	2012.	évi	II.	törvény	202.	
§-a	alapján	Jégen	tartózkodás	szabályainak	meg-
szegése	 szabálysértés	miatt	 figyelmeztetnek!!!,	
helyszíni	bírságolnak	(ötezertől	ötvenezer	forin-

tig)	 vagy	 szabálysértési	 feljelentést	 tesznek,	
amely	 ötezertől	 százötvenezer	 forintig	 terjedő	
pénzbírsággal	sújtható.
Az	 osztályvezető	 hozzátette:	 természetesen	
nem	 a	 szankció	 alkalmazása	 a	 cél,	 hanem	 a	
biztonság!	 A	 jéggel	 kapcsolatban	 személye-
ket	 érintő	 rendőri	 intézkedésre	 nem	 került	 sor	
a	 vonatkozó	 időszakban.	 Azt	 is	 jó	 tudni,	 hogy	
a	 jégpálya-kijelölés	 nem	 kötelezettségük	 az	
önkormányzatoknak,	 erre	 jogszabály	 nem	
kötelezi	őket.	10-12	cm-es	 jégvastagságtól	van	
lehetőség	 a	 jégen	 tartózkodásra,	 ezt	 a	 szintet	
pedig	már	 január	első	hétvégéjén	el	 is	érte,	sőt	
a	következő	hét	elején	jócskán	meg	is	haladta	a	
tó	 jege.	 Tájékoztatójának	 megfogalmazásának	
napján	(január	10-én)		a	jégfelület	kb.	17	cm	vas-
tagságú	volt.	Az	őrnagy	arra	figyelmeztet,	hogy	
a	jégvastagság	nem	mindenhol	egyforma,	a	jég	
felülete	sem	összefüggő.	A	rendőrség	javasolja	a	
kijelölt	 jégpályákon	a	partközelben	történő	tar-
tózkodást.

Ami polgárőreinket illeti:	 2016.	 decemberé-
ben	 10	 alkalommal	 194	 órában	 közbiztonsági	
járőrözést	 is	 végeztek,	 esetenként	 2-2	 fővel,	
miközben	adventi	 rendezvény	biztosításában	4	
alkalommal	ugyancsak	2-2	fő	polgárőr	vett	részt	
összesen	32	órában.	Decemberben	szükség	volt	
a	 posták	 környékén	 is	 járőrözni,	 és	 a	 postások	
útvonalát	 biztosítani,	 ezt	 8	 alkalommal,	 ese-
tenként	2	fővel,	48	órában	tették.	3	alkalommal	
telefonos	 lakossági	 bejelentés	 továbbítása	 tör-
tént	a	helyi	rendőrség	felé,	kérve	intézkedésüket	
a	bejelentett	ügyben.	Mindösszesen	274	órában	
felügyeltek	 a	 közrendre,	 vigyáztak	 biztonsá-
gunkra	Fehér	István	elnök	vezetésével.
A	Velencei	Polgárőrség	december	végén	tartotta	
évzáró	 eseményét,	melyen	 részt	 vett	 városunk	
polgármestere,	 Koszti	 András,	 az	OPSZ	 elnöke,	

dr.	 Túrós	 András,	 Fejér	 megye	 rendőr	 főkapitá-
nya,	 Varga	 Tibor	 dandártábornok,	 valamint	 dr.	
Sági	 János	 ezredes,	 a	 térségben	 illetékes	 Gár-
donyi	 Rendőrkapitányság	 vezetője,	 aki	 évérté-
kelőjében	kiemelte,	hogy	a	Velencei-tó	térsége	
kiemelt	turisztikai	övezet,	ami	látszik	a	nyári	sze-
zonban	 elkövetett	 bűncselekmények,	 szabály-
sértések	 számán,	 ám	 –	 talán	 munkájuk	 ered-
ményeképpen	is	–	nem	kezelhetetlen	a	helyzet.	
Velence	 pedig	 kifejezetten	 jól	 áll	 a	 tókörnyéki	
települések	biztonsága	tekintetében,	jelentősé-
géhez,	 vendégforgalmához	képest	nem	nevez-
hető	magasnak	az	itt	elkövetett,	rendőri	intézke-
dést	kívánó	esetek	száma.

FIGYELEM!
Bármikor	 kerülhetünk	 olyan	 helyzetbe	 ami-
kor	 segítségre	 szorulunk,	 vagy	 mi	 segíthetünk	
másokon.	Ilyenkor	–	lehetőség	szerint	–	azonnal	
hívjunk	szakszerű	orvosi	vagy	hatósági	segítsé-
get!
Emberéletbe	 is	 kerülhet,	 ha	 adott	 veszélyhely-
zetben	nem	jut	eszünkbe,	vagy	egyáltalán	nem	
ismerjük	 a	 legfontosabb	 segélyhívó	 számokat.	
Ezek	 néhány	 másodperc	 alatt	 a	 telefonunk	
memóriájába	 elmenthetők,	 így	 mindig	 kéz-
nél	 vannak,	 ha	 szükséges.	 A	 számokat	 egy	 kis	
papírra	 írva,	 igazolványtokban	 is	 tarthatjuk,	 ez	
szintén	megfelelő	 módszer,	 és	 kellő	 gyorsasá-
got	biztosít,	ha	cselekedni	kell.	 (MB)

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107
Általános segélyhívó 112

13
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Rovatunkban	 Koszti	 András	 pol-
gármestert	és	Dr.	Szvercsák	Szilvia	
jegyzőt	kérdezzük	a	képviselő-tes-
tület	munkájáról,	az	üléseken	meg-
hozott	rendeletek	fontosságáról	és	
szükségességéről.	A	képviselő-tes-
tület	 jegyzőkönyvei	 nyilvánosak,	
ezért	nem	a	rendeletek	felsorolása	
a	cél,	hanem	a	kiemelt	jelentőségű	
ügyekről	kívánunk	részletesebb	tá-
jékoztatást	adni.

Velencei Híradó: 2016.	december	15-én	 tartotta	
lapzártánk	előtti	utolsó	soros	testületi	ülését	váro-
sunk	 képviselő-testülete.	 Az	 évzáró	 ülésen	 15	
napirendi	pontot	tárgyaltak	a	képviselők.	Elsőként	
a	személyes	gondoskodást	nyújtó	szociális	ellátá-
sokról,	azok	igénybevételéről,	valamint	a	fizetendő	
térítési	díjakról	szóló	önkormányzati	rendelet	meg-
alkotása	volt	terítéken.	Mi	tette	szükségessé	ennek	
a	rendeletnek	a	megalkotását	és	mit	tartalmaz	ez?
Koszti András: A	 szociális	 törvény	 írja	 elő,	 hogy	
ezt	 a	 rendeletet	 meg	 kell	 alkotnunk.	 Tekintettel	
arra,	hogy	ezt	a	tevékenységet	társulás	keretében	
látja	 el	 az	 önkormányzat,	 ki	 kellett	 kérni	 a	 tagi	
önkormányzatok	véleményét	 is,	 illetve	a	Társulási	
Tanácsnak	 is	meg	kellett	ezt	 tárgyalnia.	A	Humán	
Család-	 és	 Gyermekjóléti	 Szolgálat	 Intézményi	
Társulás	Társulási	Tanácsa	2016.	október	28.	nap-
ján	 tárgyalta	 a	 rendelettervezetet,	 és	 egyetértett	
annak	 megalkotásával.	 Az	 előterjesztést	 előzete-
sen	 tárgyalta	 és	 egyhangúlag	 elfogadásra	 alkal-
masnak	tartotta	az	Ügyrendi,	a	Pénzügyi	és	Város-
fejlesztési,	a	Szociális,	valamint	az	Egészségügyi	és	
Népjóléti	 Bizottság	 is.	 Végül	 testületünk	 egyhan-
gúlag,	9	igen	szavazattal	megalkotta	a	rendeletet,	
amelyben	 konkrétan	 a	 személyes	 gondoskodást	
nyújtó	 szociális	 alapszolgáltatások	 formái,	 így	 az	
étkeztetés,	 a	 házi	 segítségnyújtás,	 családsegítés,	
jelzőrendszeres	 házi	 segítségnyújtás,	 valamint	
a	 	 személyes	 gondoskodást	 nyújtó	 gyermekjóléti	
alapszolgáltatások	 formája,	 a	 gyermekjóléti	 szol-
gálat	 tekintetében	 szabályoztuk,	 hogy	 az	 érintet-
teknek	milyen	 tartós	vagy	átmeneti	ellátás	 jár,	és	
milyen	mértékű	 térítési	díjért.	Az	ellátások	 igény-
bevételéhez	 a	 HUMÁN	 Család-	 és	 Gyermekjóléti	

Szolgálat	 vezetőjéhez	kell	 kérelmet	benyújtani,	 ő	
dönt	a	beadvány	és	a	különböző	igazolások	alapján	
a	szociális	 rászorultság	mértékéről,	ennek	alapján	
pedig	a	pontos	térítési	díjakról.
Velencei Híradó: A	 Fejér	Megyei	 Kormányhivatal	
javaslatára	 a	 háziorvosi	 körzetekről	 szóló	 önkor-
mányzati	rendelet	felülvizsgálatával	is	foglalkoztak	
a	képviselők.	Mi	indokolta	ezt?
Dr. Szvercsák Szilvia: Velence	Város	Önkormány-
zat	Képviselő-testülete	a	2002.	évben	megalkotta	
a	háziorvosi	körzetekről	szóló	önkormányzati	ren-
deletét.	A	kormányhivatal	megvizsgálta	a	rendele-
tet,	és	olyan	hiányosságokat,	nem	megfelelő	sza-
bályozást	tapasztalt,	hogy	javaslatot	tett	a	rendelet	
felülvizsgálatára.	 A	 határozatban	 olvasható,	 hogy	
az	egészségügyi	alapellátási	körzetek	megállapítá-
sáról	szóló	önkormányzati	rendelet	előkészítésére	
a	képviselő-testület	felkéri	a	jegyzőt,	és	az	is,	hogy	
a	rendelettervezetet	2017.	február	28.	napjáig	ter-
jessze	 a	 képviselő-testület	 elé.	 A	 kormányhivatal	
javaslatát	 végül	 9	 igen	 szavazattal,	 egyhangúlag	
elfogadták	képviselőink.	
Velencei Híradó: Velence	Város	Önkormányzatá-
nak	2017.	évi	költségvetési	koncepciója	is	terítékre	
került	a	decemberi	ülésen.	Mit	lehet	erről	tudni?
Koszti András: Az	államháztartásról	szóló	törvény	
ugyan	 már	 nem	 ír	 elő	 költségvetési	 koncepció-
készítési	kötelezettséget,	de	a	tavalyi	évhez	hason-
lóan	az	idén	is	elkészítettük	azt,	benne	a	kötelező,	
illetve	önként	vállalt	feladatok	tekintetében	a	prio-
ritásokkal,	 tervezési	 alapelvekkel.	 Az	 előkészítés	
során	most	is	kiválóan	és	felkészülten	dolgozott	a	
hivatal,	mert	ezt	az	előterjesztést	is	minden	testü-
leti	tag	egyhangúlag	támogatta	szavazatával.
Velencei Híradó:	A	Modern	Városok	Program	min-
tájára	elindított	„Megújulni	és	Megerősödni”	Város-

fejlesztési	 Program	megvalósításával	 kapcsolatos	
előterjesztést	is	megvitatták	és	elfogadták	a	képvi-
selők.	Mi	ennek	a	programnak	a	lényege,	és	főképp	
milyen	 előnyei	 vannak	 a	 város,	 az	 önkormányzat	
számára?
Koszti András: Sok	 elemzés	 látott	 napvilágot	 az	
ágazati	 minisztériumok	 által,	 amelyek	 a	 jelenlegi	
helyzetben	 a	 városok	 számára	 fejlesztési	 kény-
szer	 beindítását	 jelzik,	 hiszen	 az	 új	 technológiák	
alkalmazásában	 jelentős	 elmaradások	 vannak	 az	
Unió	más	tagországain	belüli	önkormányzatokhoz	
képest.	A	digitális	infrastruktúra,	a	digitális	kompe-
tenciák,	a	digitális	szolgáltatások	sikerének	kulcsa	
ezekhez	 az	 igényekhez	 kapcsolódó	 fejlesztések-
ből	 vezethető	 le,	 tehát	 elengedhetetlen,	 hogy	
minden	 város	 megtalálja	 a	 kitörési	 pontokat.	 Az	
előterjesztés	összeállításakor	megvizsgálták,	mely	
városok	alkalmaznak	hasonló	gondolatokra	épülő,	
informatikai	rendszerrel	támogatott	döntés-előké-
szítő	és	költséghatékonyságot	növelő	rendszert.	A	
város	 hasonló	 fejlesztési	 program	elindítását	 kell,	
hogy	 megkezdje,	 hiszen	 nem	 kétséges,	 hogy	 ez	
jelentősen	megkönnyítheti	a	mi	munkánkat	is.
Az	 önkormányzat	 intézményeinek,	 társaságainak	
napi	 szintű	 jelentési	 kötelezettségük	 lenne,	 így	 a	
felvitt	 adatokból	 részletes	 tájékoztatást	 kaphat-
nánk.	 A	 költségvetés	 egyik	 legjelentősebb	 téte-
lét	 az	 intézmények	 jelentik,	 amely	 tételeknek	
a	 felhasználása	 a	 rendszeren	 keresztül	 jobban	
megismerhető	 és	 kontrollálható	 lesz.	 A	 képvise-
lői	 munkához	 olyan	 információkat	 fogunk	 tudni	
rendszerezetten	 lehívni,	 amelyek	 a	 felelősségtel-
jes	 és	 vállalható	 vezetői	 szintű	 döntések	megho-
zatalához	 elengedhetetlenek.	 Mindezeket	 úgy	
kell	 elvégezni,	 hogy	 a	 mai	 korszerű	 notebookos	
eszközök	 felhasználásával	 a	 képviselők	 ehhez	 az	
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adatbázishoz	közvetlenül	hozzáférhessenek.	Véle-
ményemmel	 a	 testület	 többi	 tagja	 is	 egyetértett,	
ezt	a	határozat	is	bizonyítja,	amely	szerint	Velence	
Város	Önkormányzat	Képviselő-testülete	egyetért	
a	 Modern	 Városok	 Program	 mintájára	 elindított	
„Megújulni	és	Megerősödni”	Városfejlesztési	Prog-
rammal,	 és	 felkéri	 Dr.	 Szvercsák	 Szilvia	 jegyzőt,	
hogy	a	program	megvalósításához	három	megfe-
lelő	 szakértelemmel	 rendelkező	 cégtől	 ajánlatot	
kérjen	be.
Velencei Híradó: A	 képviselő-testület	 döntött	
arról	 is,	 hogy	 a	 város	 folytasson	 tárgyalásokat	 a	
„Tudományos	és	Technológiai	Park”	cím	megszer-
zése	 érdekében	 az	 illetékes	 egyesülettel.	 Miért	
fontos	ez	Velence	Városa	számára?
Koszti András: Az	 Ipari-,	 Tudományos-,	 Innová-
ciós	 és	 Technológiai	 Parkok	 Egyesülete	 22	 éve	
támogatja	 ipari	 parkok	 létrehozását	 és	 fejleszté-
sét	az	ország	különböző	 területein.	A	2013.	évtől	
lehetővé	vált	a	„Tudományos	és	Technológiai	Park”	
cím	minősítési	 rendszer	 létrehozása,	 ezzel	 össze-
függésben	pedig	 a	 „Tudományos	 és	 Technológiai	
Park”	 cím	 elnyerése.	 A	 cím	 megszerzésével	 kap-
csolatosan	 tárgyalásokat	 folytattunk	 az	 IPE	 veze-
tőivel.	A	 szakmai	 javaslataik	 szerint	Velence	Váro-
sának	 adottságai,	 a	 helyi	 gazdasági	 szerkezetek	
és	az	 infrastrukturális	állapot	figyelembevételével	
a	 Velencei	 Tudományos	 és	 Technológiai	 Parkot	
törzs	területen	–	a	Velence	közigazgatási	területén	
lévő	 laktanyában	–,	 illetve	 lehetséges	tartalék-	és	
fejlesztési	 területeken	 érdemes	 létrehozni.	 Ami	
a	 konkrét	 előnyeit	 illeti,	 átadnám	 a	 szót	 jegyző	
asszonynak,	fejtse	ki	ezt	ő	bővebben.
Dr. Szvercsák Szilvia: Az	ország	területén	20	ilyen	
parkot	 fognak	 létrehozni.	A	Tudományos	és	Tech-
nológiai	Park	cím	elnyerése	a	belépő	ahhoz,	hogy	

a	 kormányzat	 részéről	 elkülönített	 összegeket	 –	
amely	összességében	220	milliárd	 forint	–	ezek	a	
parkok	 lehívhassák.	 Ahhoz,	 hogy	 ide	 be	 tudjanak	
kerülni,	 ennek	 a	 címnek	 az	 elnyerése	 kívánatos.	
Az	 ehhez	 szükséges	 feltételrendszert	 az	 önkor-
mányzat	nem	tudná	önállóan	megvalósítani,	ezért	
az	 operatív,	 szakértői	 munkát	 végző	 IPE	 vezetői-
vel	 tárgyalásokat	 folytattak.	 A	 területen	 viszony-
lag	 kis	 létszámú,	magasan	 kvalifikált	 emberek	 és	
komoly	 szakmai	 munkát	 igénylő	 cégek	 lesznek	
jelen.	Ennek	van	közvetett	és	közvetlen	haszna	is.	
A	közvetett	haszna,	hogy	betelepülnek	olyan	vég-
zettségű	 és	 képzettségű	 emberek,	 akik	 az	 itteni	
életvitelükkel	erősítik	 a	magasabb	színvonalú	 tár-
sadalmi	 csoportok	 jelenlétét	 a	 városban,	 akiknek	
a	gyermekei	majd	 idejárnak	az	óvodába,	 iskolába,	
itt	 veszik	 igénybe	 a	 város	 által	 nyújtott	 szolgálta-
tásokat.	Kialakul	egy	új	 innovációs,	kutatási,	 tech-
nológiai	 környezet,	 amely	 szorosan	 kapcsolódhat	
többek	között	az	egyetemi	központ	működéséhez.	
Közvetlen	 haszna	 pedig	 a	 magas	 iparűzési	 adó	
befizetése	lesz.	A	határozat	szerint	–	amelyet	kép-
viselőink	egyhangúlag	elfogadtak	–	Velence	Város	
Önkormányzat	Képviselő-testülete	megbízási	szer-
ződést	 köt	 az	 Ipari-,	 Tudományos-,	 Innovációs	 és	
Technológiai	Parkok	Egyesületével	a	„Tudományos	
és	Technológiai	 Park”	 cím	elnyerése	érdekében	a	
határozat	elválaszthatatlan	részét	képező	árajánlat	
szerinti	 tartalommal	Velence	Város	Közbeszerzési	
és	 Beszerzési	 Szabályzata	 alapján.	 A	 megbízási	
szerződés	 időtartama	 12	 hónap	 (2017.	 január	 1.	
napjától	 2017.	 december	 31.	 napjáig).	 Velence	
Város	Önkormányzat	Képviselő-testülete	 felhatal-
mazza	 Koszti	 András	 polgármestert	 a	 megbízási	
szerződés	megkötésére	 és	 a	 szükséges	 jognyilat-
kozatok	megtételére.

Velencei Híradó: Képviselő-testületünk	 külön-
böző	 támogatásokkal	 kapcsolatban	 is	 döntött,	
köztük	a	Velence	SE	kérelméről,	amelynek	alapján	
végül	 hárommillió	 forint	 kamatmentes	 kölcsönt	
kapott	az	egyesület.
Koszti András: Igen.	Úgy	döntöttünk,	hogy	ezt	az	
összeget	 féléves	 időtartamra	 kamatmentes	 köl-
csönként	 a	Velence	SE	 rendelkezésére	bocsátjuk.	
Mivel	 a	 klub	 felnőtt	 labdarúgócsapata	 számára	 a	
jelenleg	is	folyó	megyei	I.	osztályú	bajnokság	meg-
felelő	 befejezéséhez	 szükséges	 ez	 a	 forrás,	 ezért	
szavaztuk	meg	ezt	 az	összeget.	Nem	szeretnénk,	
ha	 szezon	 közben	 kerülne	bajba	 a	 csapat,	 így	 azt	
sem,	hogy	sokévi	jó	szereplés,	dobogós	helyezések	
után	most	kiesne	a	legfelsőbb	megyei	osztályból.	
A	 segítő	 szándék	 tehát	 részünkről	 adott,	 amit	 ez	
a	 kölcsön	 is	 bizonyít,.	 Ugyanakkor	 szeretném,	 ha	
tisztán	látnánk	az	egyesület	elszámolását,	ponto-
san	mire	költik	el	a	befolyó	összegeket,	amelyek-
nek	nagy	részét	az	önkormányzati	támogatás	teszi	
ki,	illetve	azok	a	támogatási	összegek,	amelyekhez	
az	önkormányzat,	illetve	személy	szerint	az	én	köz-
benjárásommal,	 közvetítésemmel	 jutottak	 hozzá.	
Szeretném,	 ha	 teljesen	 tisztán	 látnánk	 ebben	 a	
kérdésben,	ha	az	egyesület	vezetői	is	vonnának	be	
támogatókat,	 ha	 rendezett	 viszonyok	 lennének	 a	
klubnál,	és	ha	jönnének	végre	eredmények	is,	mert	
a	mostani	 13.	 helyezésnél	 több	 van	 a	 csapatban.	
Mindent	meg	kell	 tenni	annak	érdekében,	hogy	a	
jelenleg	 folyó	 bajnokságot	 a	 kívánt	 eredménnyel	
be	 tudja	 fejezni	 a	 csapat.	 Megjegyezném,	 hogy	
az	 utánpótlásgárdák	 jelenleg	 sokkal	 eredménye-
sebbek	 a	 felnőtteknél,	 és	 a	 jövő	 szempontjából	
az	ő	érdeküket	 is	figyelembe	kell	 venni,	 amikor	a	
támogatásról	 beszélünk.	 Az	 ő	 fejlődésük	 a	 jövő	
újabb	 erős	 velencei	 felnőttcsapatának	 érdekében	
is	fontos.	
Velencei Híradó:	 Az	 egyebek	 napirendi	 pontok	
között	a	rendkívül	népszerű	EFOTT	fesztivál	velen-
cei	 jövőjével	 kapcsolatban	 is	 hoztak	 egy	 fontos	
határozatot. 
Koszti András: Igen.	 Az	 EFOTT	 Kft.	 vezetői	 hiva-
talosan	 megkerestek,	 hogy	 az	 idén	 is	 szeretnék	
Velencén	(július	12–16.	között)	tartani	a	fesztivált.	
Továbbá	 megfogalmazták	 azt	 is,	 hogy	 szeretnék,	
ha	hosszú	távon	minden	évben	itt	kerülne	megren-
dezésre	 az	 EFOTT.	 Ennek	 számunkra	 több	 előnye	
van,	ezért	kértem	a	testület	tagjait,	hatalmazzanak	
fel	a	tárgyalások	megkezdésére,	hogy	a	szerződés	
minél	 előbb	 a	 testület	 elé	 kerülhessen.	 Ezt	 egy-
hangú	szavazással	meg	 is	kaptam	képviselőtársa-
imtól.	 Az	 eddigi	 tárgyalások	 alapján	 az	már	most	
biztosra	 vehető,	 hogy	 az	 idei	 EFOTT-nak	 Velence	
lesz	a	házigazdája,	de	 jó	esély	mutatkozik	a	folya-
matos	együttműködésre	is.	 (MB)

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS  
ADÓHÁTRALÉK RENDEZÉSÉRE

Az	adózás	rendjéről	szóló	évi	XCII.	törvény	55/B.	(1)	bekezdése	értelmében:	Az	önkor-
mányzati	adóhatóság	helyi	adó	és	gépjárműadó	vonatkozásában	a	százezer	magán-
személyek	esetében	az	ötvenezer	 forintot	elérő,	90	napon	keresztül	 folyamatosan	
fennálló	 adótartozással	 rendelkező	 adózó	 nevét	 (elnevezését),	 lakóhelyét,	 székhe-
lyét,	telephelyét,	adóazonosító	számát	és	az	adótartozás	összegét	a	helyben	szoká-
sos	módon	közzéteheti.
Velence	 Város	 Önkormányzata,	 élve	 a	 fenti	 törvényi	 felhatalmazással,	 január	 1-jét	
követően,	 a	még	 fennálló	 adótartozással	 rendelkező	magánszemélyek,	 jogi	 szemé-
lyek,	 jogi	személyiséggel	nem	rendelkező	gazdasági	társaságok	és	szervezetek	fenti	
adatokat	tartalmazó	listáját	a	Polgármesteri	Hivatal	hirdetőtábláján,	a	város	honlapján,	
illetve	a	Velencei	Híradóban	közzéteszi.
A	fentiekkel	kapcsolatban	a	Polgármesteri	Hivatal	Adócsoportja	ügyfélfogadási	 idő-
ben készséggel áll az adózók rendelkezésére.
 Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
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Pápai Szabó György
református	lelkipásztor

Emlékezés a doni katasztrófa 
74. évfordulóján

Pár	éve	temettem	el	dr.	Pajor	János	 jogászt,	gyüle-
kezetünk	egykori	gondnokát,	az	utolsó	doni	túlélők	
egyikét,	akit	halála	előtt	nem	sokkal	a	honvédelmi	
miniszter	 honvéd	 századosi	 rangra	 emelt.	 A	 doni	
harcokban	hadnagyként	vett	részt.	János	bácsit	tisz-
teltem	és	 szerettem,	 felnéztem	 rá,	mint	 oly	 sokan	
Velencén.	Nagyon	bíztam	benne,	hogy	bőven	elke-
rülvén	a	90.	életévét,	együtt	ünnepelhetjük	majd	a	
100.	 születési	 évfordulót.	 Sokszor	 látogattam	meg	
őt,	 s	 tőle	 tudom,	 hogy	 a	 doni	 orosz	 áttörésről,	 az	
ottani	 történésekről	 mennyi	 hazugságot	 táplált	 a	
kommunista	 ideológia	a	 fejekbe,	 s	a	diktatúra	fize-
tett	történészei,	hogy	adták	el	az	igazságot	a	júdási	
30	 ezüstért.	Ő	 is	 elmondta,	 a	magyar	 hadsereg	 az	
utolsó	 leheletéig	 harcolt,	 sajnos	 az	 orosz	 túlerő	
elképzelhetetlen	 módon	 nagy	 volt,	 s	 a	 németek	
sem	 tettek	 meg	 mindent	 a	 2.	 Magyar	 Hadsereg	
támogatásáért.	Ő	is	elmondta,	hogy	vitéz	Jány	Gusz-
táv	vezérezredes,	a	doni	hadsereg	parancsnoka	hős	
katona	volt,	mindent	megtett	a	helytállásért,	s	nem	
rajta	múlott	az	orosz	áttörés,	a	tragikus	magyar	kato-
nai	vereség.	A	kommunisták	általi	későbbi	kivégzése	
(1947.	november	26.)	és	minden	katonai	 rangjától	
való	megfosztása	pedig	egyenesen	igazságtalanság	
és	galádság	 volt	 e	 jeles	 katonával	 szemben.	Reha-
bilitációja	megtörtént,	de	az	ott	harcolók	és	az	ele-
settek,	 a	 tömegsírokban	 nyugvó	 magyar	 katonák	
előtti	tisztelgés	minden	év	januárjában	minden	igaz	
magyar	kötelessége,	s	erkölcsi	feladata.	Ahogy	az	is,	
hogy	gyermekeinknek,	unokáinknak,	dédunokáink-
nak	elmondjuk	az	igazságot,	hogy	ők	már	ne	a	meg-
hamisított,	 elferdített,	 átideologizált	 magyar	 (ál)
történelmet	ismerjék	meg,	hanem	a	tényekre	épült	
történelmi	 igazságot.	Sok	keresztyén	templomban	
is	megemlékeznek	a	doni	magyar	hősökről,	 a	hősi	
halált	halt	magyar	katonák	tízezreiről.	
Ahogy	 minden	 esztendőben,	 úgy	 az	 idén	 is	 volt	
megemlékezés	 a	 Don-kanyar	 Emlékkápolnánál,	 a	
pákozdi	Mészeg-hegyen.	Az	Uriv-i	áttörés	74.	évfor-
dulóján,	a	Don-kanyar	emlékkápolna	 felépítésének	

24.	évfordulóján	emléktűz	gyújtás	 is	 volt,	 amelyen	
a	 történelmi	 egyházak	 képviselői	 –	 köztük	 Spányi	
Antal	 megyés	 püspök	 –	 emlékeztek	 a	 hősi	 halált	
halt katonákra.
„Haza	 akartunk	 jutni,	 a	 pillantásotokban/	 Meg-
fürödni	 még	 egyszer...”	 –	 sajnos	 rengeteg	 fiatal	
magyar	honvédnak	ez	nem	adatott	meg,	s	ott	pihe-
nik	 örök	 álmukat	 orosz	 földön,	 az	 ottani	 tömegsí-
rokban,	s	katonai	temetőkben.	Január	12.	a	Második	
Magyar	 Királyi	Honvéd	Hadsereg	 emléknapja,	 ami-
kor	 is	 sok	 helyütt	 az	 országban,	 sok	 templomban	
van	 megemlékezés	 és	 kegyeleti	 virrasztás	 a	 doni	
katasztrófa	fájdalmas	évfordulóján.	
A	doni	katasztrófa,	ill.	az	az	URIV-i	orosz	áttörés	1943.	
január	12-én	történt.	A	II.	világháború	keleti	frontján	
nagy	 erejű	 támadás	 érte	 a	Don-kanyarban	 védelmi	
állásokat	 elfoglalt,	 közel	 200	 ezer	 fős	 2.	 magyar	
hadsereg	egységeit.		Ezen	a	napon	a	HŐMÉRSÉKLET		
–30	és	–40	°C.	között	volt.	Gondoljunk	csak	bele!	A	
mostani	mínusz	10-15	 fokot	 is	 alig	 tudjuk	elviselni	
civilizált	 körülmények	 között,	 pedig	 van	 fedél	 a	
fejünk	felett,	fűtésünk,	élelmünk,	téli	ruhánk	stb.	

Sokáig	 csak	 annyit	 írtak	 a	 történelemkönyvek,	
hogy	 a	 Don-kanyarban	 elpusztult	 szinte	 a	 tel-
jes	 2.	magyar	 hadsereg.	 Ma	már	 tudjuk,	 hogy	 a	
magyar	 katonák	 messze	 idegenben	 is	 a	 hazát	
védték,	 s	 ezt	 a	 későbbi	 kommunista	 évtizedek	
kellő	 érvvel	 támasztják	 alá.	 Igen,	 éppen	 ezért	
nem	 volt	 felelőtlenség	 a	 Don-kanyarba	 küldeni	
a	 magyar	 honvédeket.	 Dr.	 Fodor	 Pál,	 a	 Magyar	
Tudományos	 Akadémia	 Bölcsészettudományi	
Kutatóközpontjának	 főigazgatója	 szerint	 is	 itt	az	
idő,	hogy	a	magyar	közvélemény	reális	képet	kap-
jon	a	Don-kanyarban	történtekről.	Tény,	hogy	az	
anyaország	nem	hagyta	magára	a	2.	magyar	had-
sereget,	s	mindent	megtett,	amit	megtehetett	a	
hadsereg	ellátásáért,	ami	logisztikailag	azért	nem	
lehetett	 egyszerű	 feladata	 már	 csak	 a	 távolság	
miatt	is.	Dr.	Szakály	Sándor	történész	professzor,	
az	MTA	doktora	kutatásai	 szerint	 a	doni	 áttörés-
ben	több	mint	százezer	magyar	katona	halt	hősi	
halált	vagy	tűnt	el,	28	ezer	Magyarországra	visz-
szaszállított	 sebesültje	 volt	 a	magyar	 hadsereg-
nek,	és	a	szovjet	híradások	szerint	26	ezer	magyar	
hadifoglyot	ejtettek.	Természetesen	a	veszteség-
ről,	 a	 számokról	 ma	 is	 eltérőek	 a	 vélemények.	
Összességében,	 a	 később	 kiküldött	 utánpótlás-
sal	együtt	mintegy	250	ezer	magyar	katona	vett	
részt	a	doni	harcokban,	1942-1943-ban.	De	pl.	a	
román	határ	mentén	 is	 állomásoztattak	magyar	
katonákat,	 félve	 egy	 esetleges	 magyarok	 elleni	
román	támadástól.	Rámutatott	arra	is,	hogy	a	tri-
anoni	békediktátum	(1920.	június	4.)	korrekciója	
csak	német	és	olasz	politikai	segítséggel	jöhetett	
létre,	ezért	a	magyar	politikai	vezetés	nem	tehette	
meg,	hogy	ne	vegyen	részt	a	németek	oldalán	a	
kommunista	Szovjetunió	elleni	harcban.	Dr.	Sza-
kály	Sándor	már	egy	négy	évvel	ezelőtti	tudomá-
nyos	konferencián	felhívta	a	figyelmet	arra,	hogy	
a	 közhiedelemmel	 ellentétben	nem	 verték	 szét	
a	 2.	 magyar	 hadsereget	 és	 az	 nem	 semmisült	
meg	a	Don-kanyarban,	az	orosz	 támadást	 túlélő	
magyar	egységek	a	katonai	hadviselés	szabályai	
szerint	vonultak	vissza.	

A	boldirevkai	I.	Magyar	Központi	Katonai	Temető,	
8375	magyar	tömegsírja
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Tisztelgés vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó halálának  
60. évfordulóján

Kenderes, 1868 június 18 – Estoril (Portugália), 1957. február 9

Nemzeti Imádságunk, a Himnusz születésnapja 1823. január 22.
A Magyar Kultúra Napja

Vitéz	 nagybányai	 Horthy	 Miklós	 kormányzó	
60	 esztendeje	 hunyt	 el.	 A	 Kormányzó	 a	 hábo-
rút	 követően	 az	 amerikai	 hadsereg	 fogságába	
került. A nürnbergi per során tanúként hallgatták 
ki,	de	még	Sztálin	 is	visszautasította,	hogy	vád-

lottként	állítsák	törvényszék	elé.	Horthy	Miklóst	
mind	 itthon,	 mind	 külföldön	 erősen	 vitatható	
(történészek	 jelentős	 része	 szerint	 méltatlan)	
vádak	 érték,	 melyeket	 a	 magyar	 kommunista	
és	az	egykori	„kisantant”	propaganda	terjesztett	
róla. 
A	kormányzó	felesége	romló	egészségi	állapota	
miatt	 végül	 is	 Portugáliába	 költözött.	 A	 kény-
szerű	 emigrációban	 eltöltött	 évek	 testileg-lel-
kileg	 megkínozták,	 ahogy	 erről	 emlékiratainak	
talán	 legszebb	 mondataiban	 vall:	 „Gondola-
taim	az	Atlanti-óceán	partjáról	 szüntelen	haza-
szállnak	 a	 Duna-Tisza	 partjaira,	 édes	 hazámba,	
melyet	számomra	a	világ	legszebb	országa	sem	
pótolhat.	 Itt	 naponta	 látom	 a	 tengert,	 eredeti	
élethivatásom	 annyira	 kedvelt	 életelemét,	 és	
gyönyörködöm	 benne.	 Mély	 a	 tenger	 és	 vég-
telen...	 De	mélyebb	 szeretetem,	mely	 szülőha-
zám-hoz	fűz,	és	végtelenebb	vágyódásom,	mely	
a	magyar	földre	és	a	magyar	nép	körébe	vonz!”
A	 hazájába	 való	 visszatéréshez	 az	 utolsó	 szal-
maszálat	 az	 1956-os	 Magyar	 Forradalom	 és	
Szabadságharc	 jelentette.	 A	 nyolcvannyolc	
éves	 Kormányzó	 újra	 megtelt	 reménységgel,	

hogy	 szeretett	 hazáját	 hamarosan	 viszontlát-
hatja.	November	4-e	számára	a	magyar	szabad-
ság	 elbukását,	 a	 hazatérés	 reményének	 végső	
elvesztését	 jelentette.	 A	 forradalom	 erőszakos	
leverése	 után	 mély	 apátiába	 zuhant,	 senkivel	
nem	 beszélt	 többé,	 teljesen	 befelé	 fordult,	 bár	
orvosai	szerint	 is	semmilyen	szervi	bajban	nem	
szenvedett,	 sőt	 kimondottan	 jó	 egészségnek	
örvendett.	Hamarosan,	1957.	február	9-én	vissza	
is	adta	 lelkét	Teremtőjének.	Környezete	szerint	
is	a	fájdalom,	a	bánat	vitte	el.	
Sírja	a	lisszaboni	Angol	Katonai	Temetőben	évti-
zedekig	zarándok-helyül	szolgált	a	Portugáliába	
látogató	magyarok	és	nem	magyarok	 számára.	
Végakarata	szerint	addig	nem	szállíthatták	haza	
holttestét,	 amíg	 a	 szovjet	 csapatok	 végleg	 ki	
nem	vonulnak	Magyarországról.	
Hamvai	 csak	 1993-ban	 térhettek	 haza	 végleg	
megpihenni	a	hazai	 földbe,	Kenderesre.	Az	 idő-
közben	elhunyt	feleség,	jószáshelyi	Purgly	Mag-
dolna	és	kisebbik	fia,	ifj.	Horthy	Miklós	hamvai	is	
végakaratuknak	 megfelelően	 a	 kenderesi	 csa-
ládi	 sírboltba	kerültek.	Nyugodjanak	békében	a	
feltámadás	boldog	reménysége	alatt!

A	Himnusz	Szatmárcsekén,	a	református	Kölcsey	
Ferenc,	a	reformkor	nagy	költője,	közéleti	férfiúja	
házában,	 1823.	 január	 22-én	 született.	Maga	 a	
költő	sem	gondolhatta,	hogy	verse	milyen	utat	
fut	be.	Nincs	olyan	nap	e	hazában,	hogy	a	vers	
sorait	nemzeti	imádságként	ne	szavalnák,	s	Erkel	
Ferenc	 dallamaival	 ne	 énekelnék.	 (Erkel	 1844-
ben	 szerzett	 hozzá	 dallamot,	 elnyervén	 a	 vers	
megzenésítésére	kiírt	pályázatot.)
A	 Himnusz	 belegyökerezett	 a	 magyar	 nép	 lel-
kébe,	hisz	a	vers	magába	zárja	a	nemzet	múltját,	
jelenét	és	 jövőjét.	A	Himnusz	a	kálvini	 reformá-
ció	 történetszemléletét	 tükrözi.	 Nemzeti	 múl-
tunk	 kollektív	 tragédiáit	 Isten	 büntetéseként,	
figyelmeztetéseként	 értékeli.	 A	 csüggedésen	
azonban	 felülemelkedik	az	 isteni	kegyelemben	
való	hit	és	 reménység.	A	magyarság	nem	vesz-
het	el,	hisz	 "megbűnhődte	már	e	nép	a	múltat	
jövendőt	..."	A	megélt	szenvedések,	sorsváltozá-
sok	után	-	mint	a	bibliai	özönvíz	után	-	e	népnek	
is	 feltűnik	az	égen	a	szivárvány,	 Isten	szövetsé-
gének	jelképe.
A	 debreceni	 kollégium	 szelleme,	 az	 ott	 ápolt	

kuruc	 hagyományok	 döntő	 hatással	 voltak	 a	
Himnusz	 keletkezésére.	 Debrecenben	 is	 ele-
venen	 élt	 a	 Kölcseyék	 korában	 a	 szigorúan	 til-
tott	 Rákóczi-nóta	 kultusza,	 melynek	 szelleme	
tagadhatatlanul	ott	lüktet	a	Himnusz	soraiban.	A	
tudósok	megállapítása	szerint	is	a	Himnusz	csak	
egy	kálvinista	lélekből	fakadhatott	fel.	Károli	Gás-
pár	 	Vizsolyi	Bibliájának	és	Szenci	Molnár	Albert	
Magyar	 Zsoltárainak	 tartalmi	 mélysége	 és	 ízes	
magyarsága	 képezik	 a	 Himnusz	másik	 alapvető	
forrását.	Bibliai-zsoltáros	ihletésű	a	bűntudat	gon-
dolata.	A	"bús"	jelző	használata	a	zsoltárok	(pl.38.	

zsoltár)	hatása,	ahogy	a	"Nyújts	feléje	védő	kart"	
kifejezése	 a	 "Perelj	 Uram	 perlőimmel"	 kezdetű	
zsoltárból	 (35.)	 származik.	 Éppígy	 az	 "Isten	 áldd	
meg	magyart"	gondolata	 az	egyik	 legismertebb	
újesztendei	 református	 énekre	 vezethető	 visz-
sza.	 A	 "Megbűnhődte	már	 e	 nép	 "	 kifejezésben	
pedig	Ézsaiás	próféta	szavai	elevenednek	meg.		
"Huszt"	című	epigrammájának	sora	legyen	2017.	
évi	nemzeti	jelmondatunk:
"Hass,	alkoss,	gyarapíts,	s	a	haza	fényre	derül!"

Református istentiszteletek: Minden vasár-
nap 9 órakor az újvárosi Imaházban (Szabol-
csi út és a Kossuth utca sarka), illetve fél 11 
órakor a Ravasz László Református Gyüleke-
zeti Központban (Fő u. 83., szemben a fagyi-
zóval).



VELENCEI HÍRADÓ / 18

www.velence.hu

Gyerekekről

Adventi készülődés  
a Piros alma csoportban

Tudósítónk	a	Meseliget	Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

Az	advent	a	készülődés	és	a	várakozás	ideje.	A	cso-
portunk	hagyományaiban	is	megjelennek	a	készü-
lődés	és	várakozás	elemei.	Advent	első	vasárnapja	
előtti	héten,	téli	ünnepi	díszbe	öltöztettük	a	cso-
portot.	 Ezt	 közösen	 a	 gyerekekkel	 együtt	 végez-
tük.	Nagy	izgalommal	válogattuk	a	szebbnél	szebb	
díszeket.	 Megbeszéltük,	 hogy	mit	 hova	 tegyünk.	
Sok	 olyan	 díszünk	 van,	 amelyeknek	 elkészíté-
sében	 a	 gyerekek	 is	 segítettek.	 Elkészítettük	 az	
adventi	koszorúnkat	is,	amely	az	csoportszobánk-
ban	lévő	ünnepi	sarok	asztalára	került.
Megszámoltuk,	 hogy	 mennyi	 nap	 van	 az	 óvodai	
karácsony	 elérkeztéig,	 és	 ennek	 megfelelően	
készült el az adventi naptár. Az idei évben adventi 
kalendáriumunk	napjait	nagy,	színes	szaloncukrok	
jelezték.	 A	 szaloncukrokban	 minden	 napra	 más-
más	 apró	 ajándékot	 rejtettünk	 el	 (édességek,	 kis	
naptárak,	 hűtőmágnesek).	 Ebéd	 előtt	 összegyűl-
tünk	az	ünnepi	 sarokban,	 ahol	meggyújtottuk	az	
adventi	gyertyákat,	adventi	–	és	karácsonyi	éneke-
ket	énekeltünk	és	felbontottunk	egy	szaloncukrot.	
Izgatottan	számoltuk	ki	a	különböző	mondókákra	
a	szaloncukrot,	amelyből	mindenki	kapott	valami	
kis	meglepetést.
Advent	 harmadik	 vasárnapján	 műsort	 adtunk	 a	
városi	adventi	ünnepségen,	a	Korzón.	Téli	hangula-
tot	idéztek	a	színpadra	gyermekeink	a	„Tűztündér”	
című	zenés	táncukkal.	Karácsonyváró,	adventi	pro-
jektünket	egy	betlehemes	játék	megtekintése	szí-
nesítette,	amelyet	a	Zöldliget	Általános	Iskola	3.	c	

osztályos		tanulói	adtak	elő,	Papp	Sándorné	(Zsóka	
néni)	irányításával.	Az	iskolás	gyerekek	közül	töb-
ben	 a	 Piros	 alma	 csoportba	 jártak,	 így	 számukra	
is	 kedves	 emlékek	 elevenedtek	meg	 a	 látogatás	
által.	 A	 betlehemes	 darab	 pásztorjátéka,	 angyal-
éneke,	koreográfiája	megjelenítette	a	betlehemes	
népszokás	minden	elemét.	Kicsik	és	nagyok	szá-
mára	 egyaránt	 élvezetes	 volt	 az	 előadás.	 A	 Piros	
alma	csoport	számára	az	adventi	 időszak	nagyon	
mozgalmasan	telt.	A	legjobb	az	volt,	hogy	együtt	

A	nyílt	napon	elkészültek	a	Mikulást	váró	díszí-
tések	 a	 csoportszobában,	 de	 a	 nagy	 nap	még	
váratott	magára.	 Együtt	 számolgattuk	 a	 napo-
kat	és	egy	dallal,	verssel	felidéztük	a	várva	várt	
Mikulást.	 És	 eljött	 a	 nagy	 nap.	 Csinos	 ruhába	
öltözve	 érkeztek	 gyerekek	 és	 felnőttek	 egya-
ránt	az	oviba.	Megtudtuk,	hogy	a	Mikulás	a	kor-
zón	 vár	 majd	 minket.	 Mielőtt	 felkerekedtünk,	
cipőcskéinket	az	ablakba	készítettük	az	ajándé-
kok	számára.	Felöltöztünk,	és	legnagyobb	meg-
lepetésünkre	 busz	 várt	 ránk	 a	 kapu	 előtt.	 Fel-
szálltunk,	 és	 hipp-hopp,	mint	 a	mesében,	már	
ott	is	voltunk.	Nagy	volt	a	sürgés-forgás,	mert	a	
Meseliget	ovi	összes	ovisa	ott	volt,	és	 izgalom-
mal,	kíváncsisággal	várták	a	Mikulást.
Ahogy	elhelyezkedtünk	a	párnáinkon,	máris	ott	
termett	a	Mikulás	két	manója,	Fecsegő	és	Hun-

Mikulás-várás a Süni csoportban

cut.	 Táncoltak,	 daloltak,	 mókáztak	 nekünk.	 Az	
ovisok	közös	éneke	végre	odacsalogatta	a	várva	
várt	Mmikulást.	Azok	a	kicsik,	akik	ilyen	közelről	
még	 nem	 látták	 a	 Mikulást,	 a	 meglepődéstől	
pityeregni	 kezdtek,	 de	 utána	 már	 csodálattal	
nézték	 az	 eseményeket.	 Amikor	 a	 színpadon	
a	hó	 is	hullani	kezdett,	már	mindenki	ujjongva	
tapsolt,	a	hangulat	a	tetőfokára	hágott.	A	törté-
nések	 innentől	 szélsebesen	követték	egymást	
a	színpadon,	és	már	el	is	jött	a	búcsú	pillanata.
A	 Mikulás	 indulás	 előtt,	 még	manóival	 együtt	
minden	ovis	csoporttal	 közös	 fényképet	készí-
tett	 emlékül.	 Ezután	 gyorsan	 elköszönt,	 mert	
sok	helyre	várták.	Mi	is	újra	felkerekedtünk,	újra	
buszra	 szálltunk,	 és	 nemsokára	 már	 az	 ovinál	
voltunk.	 Tárt	 kapuja	 már	 várt	 minket.	 Az	 igazi	
csoda,	még	csak	ezután	következett,	 amikor	 a	
gyerekek	 az	 ablakba	 tett	 kiscipőkben	 meglel-
ték	az	ajándékot.	Nekünk	az	ő	arcukon	látható	
öröm	volt	a	legnagyobb	ajándék.
Bánfalviné	Schultz	Judit	és	Vácziné	Kardos	Edina

	óvodapedagógus,	
Süni csoport

lehettünk,	 sok	 közös	 dologban	 együtt	 tevékeny-
kedtünk	 és	 nagyon	 jó	 élményekkel	 gazdagod-
hattunk,	amely	ráhangolt	bennünket	a	karácsony	
ünnepére.

Bóra Csilla  
óvodapedagógus,	
Piros	alma	csoport
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Karácsony	közeledtével	 a	gyerekek	egyre	nagyobb	 izgalommal	 számol-
gatták,	hány	napot	kell	még	aludni	az	ünnepig,	és	milyen	mesebeli	aján-
dékokra	vágynak.	Sokat	beszélgettünk	arról,	hogy	olyan	ajándékokkal	 is	
meg	 tudjuk	 lepni	 egymást,	 amelyek	pénzért	nem	vásárolhatók	meg.	 Jó	
érzés,	ha	édesanyának	segítenek	otthon,	ha	figyelmesek	egymáshoz.	De	
ajándék	a	 szép	 szó,	 a	 kedvesség	 is.	 Sok-sok	 lélekemelő	gondolattal	 let-
tünk	gazdagabbak	ezekben	a	napokban.	Nemcsak	a	csoportunk,	hanem	a	
lelkünk	is	díszbe	öltözött.	A	gyerekek	izgalommal	készítették	el	a	karácso-
nyi	üdvözlő	 lapokat	és	a	kedvelt	mézeskalácsot.	Szorgosan	munkálkod-
tak,	gyúrták-szaggatták	az	 illatos	 tésztát,	míg	kisültek	a	szebbnél	 szebb	
sütemények.
Nap	mint	 nap	 új	 verseket-dalokat	 tanultunk.	 Csodálatos	 karácsonyi	 tör-
téneteket	hallgattunk	meg,	miközben	csilingelő	karácsonyi	muzsika	töl-
tötte	be	a	csoportszobát.	A	gyerekek	hangulata	egyre	meghittebbé	vált,	
szeretetteljes	 viselkedésük	 egymással,	 nagyon	megható	 volt.	 Mindany-
nyian	 átérezték	 a	 karácsonyi	 várakozás	 örömét.	 A	 tulipánosok	 rendha-
gyó	módon,	egy	kis	meglepetésműsorral	 (dallal-verssel)	 kívántak	békés	
ünnepeket	a	szüleiknek.	A	városnak	pedig	hagyományos	módon,	őszinte	
szeretettel	nyújtották	át	„ajándékukat”.	A	kis	ovisok	részéről	óriási	dolog	a	
város	életében	való	szerepvállalás,	az	 iskolások	nagyszabású	karácsonyi	
műsorában.	A	gyerekek	 jókedvvel	készültek,	hogy	méltó	módon	mutat-
kozhassanak	be	a	nagyok	között,	táncukkal	örömet	okozzanak	másoknak	
és	„elvarázsolják”	az	ünneplő	vendégeket	ezen	az	estén.

Kövesdiné	Benedek	Csilla
	óvodapedagógus,	

Tulipán	csoport

Karácsonyi csengő

Úgy vártalak Karácsony,  
esték legszebbike!

Az	 adventi	 időszak	 lezárásaként	 a	 gyerekek	
nagy	 örömére	 elérkezett	 a	 negyedik	 hét,	 már	
az	utolsó	gyertyát	is	meggyújtottuk	az	adventi	
koszorún.	 Lázas	 készülődés	 folyt	minden	 cso-
portban.	 Tehetségéhez	 képest	 mindenki	 igye-
kezett	 a	 legszebben	 elkészíteni	 a	 szülőknek	
szánt	 ajándékot.	 A	 Süni	 csoportosok	 a	 korzón	
köszöntötték	 a	 várakozás	 idejében	 az	 ünne-
pet	 rövid	 műsorral,	 a	 Szivárvány	 csoportosok	
az iskolában tartott városi ünnepségen szere-
peltek.	December	19-én	az	óvodába	 is	megér-
kezett	 a	 karácsony.	 Már	 reggel	 belépéskor	 az	
aulába	a	 karácsonyfa	és	 sok-sok	 játék	 várta	 az	
épületbe	lépőket.
A	közös	karácsonyi	ünnepség	után,	ahol	dalok-
kal,	 versekkel	 köszöntötték	 a	 gyermekek	 az	
ünnepet,	 örömmel	 vették	 birtokukba	 a	 sok	
szép,	új	játékot.	A	sok-sok	játék	megismerésére	
nem	is	volt	lehetőség	a	karácsonyi	szünet	előtt	
az	 idő	 rövidsége	miatt,	 azonban	 az	 új	 évben	 a	
gyerekek	újból	birtokba	vették	azokat.	Köszön-
jük	a	sok	szép	ajándékot!

 Bartos Zoltánné
óvodapedagógus,	
Szivárvány	csoport
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Januári hó hull

„Januári	hó	hull,	fehér	lesz	minden,
tiszta	lapot	nyit	az	új	év.
mit	írunk	rá?	Itt	a	nagy	lehetőség,
egy	pillanatra	költő	lesz	mindenki,
a	hóra	íródik	a	közös	költemény!...”

(Csukás	István)

Igen,	itt	a	január,	az	új	év,	a	szokatlan	hideg.	Ki	
emlékszik	már,	mi	volt	tavaly?	Én	emlékszem.	
Sok-sok	 csillogó	 szempár,	 boldog	 mosolyú	
kis	 és	 nagy	 gyermek	 jelentkezett	 arra,	 hogy	
együtt	alkossanak	valami	nagyot,	amivel	szín-
padra	 lépve	 köszönthetik	 szüleiket,	 rokonai-
kat,	 barátaikat,	 ismerőseiket	 a	 szeretet	 ünne-
pén.	 104	 tanuló	 vett	 részt	 a	 városi	 és	 iskolai	

Nem	egyszerű	a	helyesírás.	Főleg	annak	a	nem-
zedéknek	 a	 számára,	 amely	 inkább	 rövidítése-
ket,	 képeket	 használ.	 A	 felnőtteknek	 is	 egyre	
nehezebb,	 hiszen	 változik	 időről	 időre.	 Tanu-
lóink	mégis	 vállalják,	 hogy	 részt	 vesznek	 ilyen	
megmérettetéseken.	Nem	volt	ez	másképpen	a	 
„J	vagy	Ly?”	megyei	bajnokságon	sem,	ahol	isko-
lánk	tanulói	ezúttal	is	szépen	szerepeltek.
Helyezettjeink:
1.,	 Zsombok	Imola	 5.	évfolyam
2.,	 Kedves	Patrik	 6.	évfolyam
6.,	 Urbán	Szabolcs	 3.	évfolyam
8.,	 Dávid	Dorka	 7.	évfolyam
9.,	 Horváth	Szelina	 4.	évfolyam
Gratulálunk	 mindnyájuknak,	 büszkék	 vagyunk	
rájuk!

„J” vagy „Ly”?karácsonyi	ünnepségen.	Az	órákat	össze	sem	
lehet	számlálni,	hogy	mennyit	készültek.	Hol	
vidáman,	 hol	 kicsit	 unottan,	 s	 a	 végére	 már	
nagyon-nagyon	fáradtan,	de	 lelkesen.	Renge-
teget dolgoztak.
A	 felkészítő	 kollégáknak	 és	 segítőknek:	 Kiss	
Gabriellának,	 Varga	 Virágnak,	 Smohay-Szöllősi	
Ágnesnek,	 Szilnerné	 Györe	 Juditnak,	 Szigetiné	
Csákvári	Évának,	Dobai	Istvánnak,	Elbert	Tamás-
nak,	Tóth	Lászlónak	és	Busa	Botondnak	 is	 jár	 a	
köszönet	és	a	hála.	Felsorolni	nem	is	lehet	mind-
azok	 nevét,	 akik	 a	 háttérben	 kellékekkel,	 esz-
közökkel,	 apróságokkal,	 kedves	 szóval	 járultak	
hozzá	a	közös	munkához.	A	gyermekeknek	és	a	
kollégáknak	 is	szívből	köszönöm	a	sok	munkát	
és	a	türelmet	e	nagy	alkotáshoz.

	Nagy	Edit
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Tudósítónk	a	Zöldligetből:
Nagy Edit

A legszebb konyhakertek
Az	 Első	 Magyar	 Kert	 Szövetkezet,	 mint	 „A	 leg-
szebb	konyhakertek”	országos	program	lebonyo-
lítója,	a	2016.	év	zárásaként	ünnepséget	szerve-
zett	Nagytétényben	 a	Herman	Ottó	 Intézetben.	
Az	eseményen	részt	vevőket	Dr.	Mezőszentgyör-
gyi	 Dávid	 az	 intézet	 főigazgatója	 köszöntötte.	
Az	 eredményeket	 a	 2016.	 évi	munkáról	 Kovács	
Szilvia	 ötletgazda,	 programigazgató	 ismertette.	
Ezt	a	programot	2011-ben,	5	évvel	ezelőtt	Karcag	

2017.	január	6-án,	az	igencsak	zord	hidegben	–	
hasonlóan	Kanadához	–,	 immár	harmadik	alka-
lommal	rendeztük	meg	a	Kanada	napot	az	isko-
lában.	Sok	érdekes	feladat	várt	a	felső	tagozatos	
két	 tanítási	 nyelvű	osztályokra	 a	 délután	 folya-
mán,	 és	 természetesen	 nem	maradhatott	 el	 a	
kóstoló	sem,	a	mindig	oly	népszerű	sütemény,	a	
„Hódfarok”.	A	normál	tantervű	ötödik,	hatodik	és	
hetedik	 osztályosok	 pedig	 egy	 délelőtti	 órájuk	
során	próbálhatták	ki	a	Ms	Angela	által	összeállí-
tott	játékok	egy	részét.
A	Kanada	napra	megérkező	hideg	és	szél	miatt	
a	„Téli	Olimpiát”	és	a	célbadobást	az	iskola	épü-
letében	tartottuk.	A	„jávorszarvas-patkó	dobást”,	
a	 kanadai	 tárgyak	 utáni	 keresgélést	 és	 a	 nyo-
molvasást	az	 iskola	udvarán	teljesítették	a	cso-
portok.	Köszönet	illeti	a	8.	a	osztályos	segítőket	
és	az	angol	nyelvtanárokat,	de	mindenek	fölött	
Ms	 Angelát,	 aki	 évről	 évre	 lelkesen	 „elhozza”	
nekünk	 Kanadát,	 és	 betekinthetünk	 ennek	 a	
távoli	országnak	a	kultúrájába.

 Stillné Szabó Zoé

Canada Day

város	 alpolgármestereként	 indította,	 ami	 mára	
Kárpát-medencei	mozgalommá	 fejlődött,	hiszen	
2016-ban	 már	 318	 településről	 2800	 kert	 volt	
érintett,	14	ezer	fő	közreműködésével.
A	 résztvevők	 különböző	 kategóriában	 indultak,	
az	óvodás-iskolás	korosztálytól	a	96	éves	néniig	
szinte	 minden	 korosztály	 képviseltette	 magát.	
A	bírálóbizottságok	megállapításai	után	28	 tele-
pülés	 lett	díjazott,	 közöttük	Velence	 is.	Elismerő	

oklevélben	részesült	Katona	Zoltán	és	Éder	János	
szakszerűen	művelt	kertjéért.	Ez	nagy	elismerés,	
hiszen	2015-ben	csatlakoztunk	csak	a	program-
hoz,	elsőként	Csurgó	István,	Nagy	Istvánné,	Zilaj	
Józsefné,	 Katona	 Zoltán,	 Pintér	 Lászlóné,	 Tóth	
Mihály,	 Tóth	Antalné,	 Czakó	 Imréné,	 Czakó	Sán-
dor,	 Bozár	 István,	 Török	 Pál,	 Éder	 János,	 Galam-
bos	Mihály,	Nagy	Zoltán,	Magyar	Mátyásné,	Entz	
Ferenc	Szakképző	 Iskola	 és	Kollégium,	2016-tól	
pedig	 Gerhardt	 Kotroczó	 Ágnes,	 zenetér	 kertje-
ikkel.
A	 mozgalom	 összetart	 fiatalt,	 időset,	 tisztelik,	
becsülik	 egymást,	 hasznos	 tapasztalatokkal,	
tanácsokkal	 segítik	 a	 közös	 munkát.	 A	 kiemelt	
ágyás,	 a	magasművelés,	 csapadékvíz	összegyűj-
tése,	 a	 komposztálás,	 növénytársítás,	 a	 hasznos	
rovarok	védelme	stb.	művelési	formákkal	a	minő-
ségi,	 friss	 termésekkel,	 zöldséggel,	gyümölccsel	
láthatják	el	a	családokat.	A	program,	a	konyhakert	
művelés	2017-ben	 is	 folytatódik,	kérjük	a	velen-
cei	lakosokat,	hogy	minél	többen	csatlakozzanak.
Az	 önkormányzat	 támogatja	 ezt	 a	 közösségfor-
máló,	értékteremtő,	hasznos	tevékenységet.

		Juhász	Gyula
				önkormányzati	képviselő,
	a	Szociális	Bizottság	elnöke.
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A	 Zöldliget	 Magyar–Angol	 Két	 Tanítási	 Nyelvű	
Baptista	Általános	Iskola	6	évvel	ezelőtt	kapcso-
lódott	 a	 Magyar	 Kosárlabdázók	 Országos	 Szö-
vetsége	 által	 meghirdetett	 sportágfejlesztési	
programhoz,	 amelyet	 az	 MKOSZ	 azzal	 a	 céllal	
indított,	 hogy	 a	 kosárlabda	 népszerűsítését	
felvállaló,	 a	 gyerekek	 rendszeres	 képzésében	
segédkező	általános	 iskolák	kedvezőbb	feltéte-
lek	között	végezhessék	feladatukat.	A	cél	az	első	
időben	 a	 sportág	 megszerettetése	 és	 az	 ala-
pok	elsajátítása.	 Ez	 az	életkornak	megfelelően,	
játékos	 formában	történik.	A	 lehetőség	az	1–4.	
osztályosoknak	 szól,	 akik	 ingyen	 járhatnak	 az	
edzésekre.	 Az	 intézmények	 a	munkához	 tárgyi	
segítséget,	 labdákat,	 palánkokat	 kaptak	 a	 szö-
vetségtől,	a	gyerekek	pedig	pólókat.
Velencén	 Karácsonyné	 Kéki	 Andrea	 foglalkozik	
e	program	keretein	belül	a	gyerekekkel.	A	tanító,	
sportedző	elmondta,	hogy	két	csoporttal	műkö-
dik	náluk	a	program,	közel	40	gyerekkel.	A	kiseb-
bek	1–2.	osztályosok,	 illetve	a	3–4.	osztályosok,	
akik	kétszer	1	órában	ismerkedhetnek	meg	a	játék	
alapjaival.	 A	 kisebbek	 évente	 kétszer	 vesznek	
részt	sorversenyen,	ahol	megyénk	más	iskoláinak	
csapataival	mérik	össze	tudásukat.	A	nagyobbak	
az	Add	tovább!	játékban	vesznek	részt,	amely	egy	
passzolós	csapatjáték.	Karácsonyné	Kéki	Andrea	
hozzátette:	az	elmúlt	években	nagyon	sikeresek	
voltak	 a	Zöldliget	 kis	 kosarasai,	 hiszen	a	 területi	
versenyt	 kétszer	 megnyerve,	 megyei	 harma-
dikként,	 eljutottak	 az	 országos	 döntőre,	 melyet	
Budapesten	rendeztek	meg.
Az	edző-tanítónő	kiemelte,	hogy	az	évek	során	
csak	 kismértékű	 lemorzsolódás	 volt,	 ellenben	
kialakult	 egy	 olyan	 mag,	 amely	 komolyabban	
szeretett	 volna	 foglalkozni	 a	 kosárlabdával.	 A	
szülők	 kérésére	 és	 a	 vezetőség	 biztatására	 fel-
vették	a	kapcsolatot	a	Dávid	Kornél	Kosárlabda	
Akadémiával,	 így	 2015	 szeptemberétől	 azok	 a	
gyerekek,	 akik	 kikerültek	 a	 programból,	 akadé-
miai	 keretek	 között	 folytathatják	 a	 kosárlabdá-
zást,	ráadásul	helyben,	Velencén.	A	2015–16-os	
tanévtől	 két	 korosztállyal	 is	 versenyeznek	 az	
iskola	sportoló	növendékei	a	Kenguru	kupában,	
nem	 is	 eredménytelenül.	 Karácsonyné	 Kéki	
Andrea	azt	is	elmondta,	hogy	a	nagy	lelkesedés-
nek	 és	 pozitív	 akaratnak	 köszönhetően	 szülői	
összefogással	és	az	iskola	anyagi	támogatásával	
kültéri	pálya	épült	az	iskola	területén.
Kétségtelen,	 az	 utóbbi	 években	 nagyot	 nőtt	 a	
kosárlabda	 ismertsége,	 támogatottsága	 Velen-

Akikre Dávid Kornél  
is odafigyel

cén.	A	jelek	pedig	arra	engednek	következtetni,	
hogy	a	sportág	lehetőségei	tovább	fejlődhetnek	
a	 következő	 időkben.	 A	 legendás	 kosaras,	 az	
eddigi	 egyetlen	 magyar	 NBA-játékos,	 az	 aka-
démia	 névadója,	 Dávid	 Kornél	 személyesen	 is	

figyel	a	velencei	csoportra,	amit	ékesen	bizonyít,	
hogy	2015	őszén	–	mint	arról	akkoriban	beszá-
moltunk	 –	 az	 Alba	 három	 éljátékosával	 együtt	
meglepte	 edzés	 közben	 a	 gyerekeket,	 akikkel	
közösen	gyakoroltak	és	játszottak	is	egy	kicsit.

Túlestek a tűzkeresztségen a kézilabdás kislányok
A	Gárdony-Pázmánd	NKSE	velencei	 tagozata,	az	
egyesület	 legfiatalabb	 kézilabdázói	 december	
közepén	 Gosztola	 Petra	 edző	 vezetésével	 Tar-
jánba	utaztak	első	hivatalos	megmérettetésükre.	
A	kis	velencei	kézisek	neveztek	az	U10-es,	régiós	
felosztású	 bajnokságba,	 ahol	 havonta	 egyszer,	
torna	 jellegű	 rendezvényen	 lehetőségük	 nyílik	
felmérni,	 hol	 is	 tartanak	 a	 többiekhez	 képest,	 s	
mennyit	 fejlődtek	 az	 elmúlt	 időszakban.	 A	 kézi-
labdás	 növendékek	 jó	 hangulatban	 indultak	
útnak	Tarjánba,	 a	 buszon	énekelve	hagyták	már	
el	Velencét.	Többen	nagyon	izgultak,	hogy	milyen	
lesz	életük	első	meccse,	az	ellenfél	magas	lesz-e	
és	gyors,	vagy	kicsik	és	lassan	futnak,	milyen	lesz	
a	kapus,	tudnak-e	gólt	lőni	–	főleg	ezeket	a	kérdé-
seket	 tették	 fel	edzőjüknek,	 aki	 azzal	 a	nem	 tit-
kolt	céllal	és	instrukcióval	vezényelte	első	csatá-
jukba	tanítványait,	hogy	bátran	szerepeljenek,	ne	
ijedjenek	meg	az	ellenféltől,	akik	egyébként	sok	
esetben	évek	óta	együtt	versenyeznek,	és	már	a	
szivacskézilabdázásban	szerezhettek	némi	rutint.
A	 próbálkozás,	 kapura	 lövések,	 védekezés	 gya-

korlása	volt	tehát	a	fő	feladata	az	első	tornának,	
ami	a	nyitómeccsen	még	nem	nagyon	sikerült,	a	
lányok	nagy	izgalmukban	sok	esetben	elfelejtet-
ték	azt,	amit	edzésen	magabiztosan	megtanultak	
és	alkalmaztak	már.	Az	öltözőben	megbeszéltek	
szerint	 a	 szünet	után	 a	második	meccsen	a	 kis-
lányok	bátran	léptek	pályára,	s	a	mérkőzést	záró	
sípszóig	 mindvégig	 küzdöttek.	 Az	 újabb	 vere-
ség	ellenére	a	 találkozó	–	az	edző	tájékoztatása	
alapján	 –	 pozitívan	 értékelhető,	 a	 góllövőknek	
különösen	nagy	élményt	jelentett.	A	szülők	han-
gos	szurkolása	és	buzdítása	nagyban	segítette	a	
jó	hangulatot,	 ráadásul	 a	 tornán	 részt	 vevő	más	
csapatok	tagjai	közül	 is	többen	biztatták	korosz-
tályos	 társaikat.	Gosztola	Petra	kiemelte,	hogy	a	
meccs	előtti	közös	csatakiáltás,	a	pályára	történő	
bevonulás,	a	bíró	kedvessége	és	segítőkészsége,	
a	 meccs	 utáni	 pacsi	 az	 ellenféllel,	 mind-mind	
nagy	 élményt	 jelentettek	 a	 csapat	 számára,	 így	
a	hazafelé	út	is	gazdag	volt	örömben,	élménybe-
számolóban	és	jókedvben	a	fáradtság	ellenére.																																					

(Mátay	Balázs)
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Lakatos Zsanett újabb elismerése

Mozgásban

Mátay Balázs

 Velence sportja

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség december-
ben, Budapesten, a Várkert Bazárban tartotta 
évzáró gálavacsoráját, amelyen átadták a 
2016-os esztendő legjobb versenyzőinek 
járó díjakat. A felnőtt gyorsasági szakág-
ban az év női kenusa Velence legfiatalabb 
díszpolgára, Lakatos Zsanett lett, aki újabb 
vb- és Eb-címeivel teljes mértékben rá is 
szolgált a lehető legnagyobb hazai szakmai 
elismerésre. A roppant tehetséges és szim-
patikus kenus hölgy nagyon büszke, s alapo-
san meg is lepte a díjazás.
–	Meglepett,	hogy	én	kaptam	ezt	az	elismerést,	
hiszen	a	felnőtt	Eb-n	a	kizárásom	miatt	(Zsanett	
hajója	néhány	dekával	könnyebb	volt	a	megen-
gedettnél...)	nem	tudtam	úgy	szerepelni,	ahogy	

Szép	 hagyományokkal	 és	 remek	 eredmények-
kel	 büszkélkedhet	 a	 magyar	 vívósport.	 Olim-
piai	bajnoki	címek,	vb-	és	Eb-érmek	 fémjelzik	a	
hosszú	 évekig	 tartó	 kemény	 és	magas	 színvo-
nalú	munkát.	 Ez	 az	 a	 sportág,	 amelynek	 fegy-
vernemi	 mesterfogásait	 bizony	 nem	 könnyű	
megtanulni,	kitartást,	gyorsaságot,	 jó	kondíciót,	
robbanékonyságot	 és	 összpontosítást	 követel.	
Olyan	testmozgás	ez,	amely	erősíti	a	test	összes	
izmait,	fejleszti	az	akaraterőt	és	a	bátorságot	 is.	
A	velencei	Zöldliget	Általános	Iskolában	a	2013– 
2014-es	 tanévben	 kezdődött	 a	 vívás	 oktatása,	
ahol	 a	 kezdetekkor	 dr.	 Gedővári	 Imre,	 olimpiai	
bajnok	 kardvívó	 is	 részt	 vett	 a	 szakmai	 irányí-
tásban.	 Jelenleg	 Busz	 Zoltán	 világbajnoki	 11.	
helyezett	és	Berczelédi	Tamás,	aki	17	évig	a	Bp.	
Honvédben	oktatta	a	vívást,	majd	Németország-
ban	nevelt	ki	 világbajnokot,	 tanítja	az	általános	
iskolai	tanulókat	a	sportág	alapjaira,	hetente	két	
alkalommal.	
„Az	 idei,	 2016–2017-es	 tanévtől	 tíz	 tanulónak	
biztosított	 a	Magyar	Vívó	 Szövetség	 iskolavívás	
keretében	 fejvédet,	 vívónadrágot,	 vívóruhát,	
kardot	és	kesztyűt,	 így	a	szakmai	munka	tekin-
tetében	már	minden	vívónövendék	tud	asszózni	
egymással	 az	 edzések	 végén”	 –	 mondta	 Busz	
Zoltán.	 „A	 tanulók	 szakmai	 fejlődése	 a	 páston	
való	mozgással	(lábmunka)	kezdődik,	a	védése-
ket	és	a	vágásokat	ezek	után	tudják	elsajátítani	a	
növendékek.	Szeptembertől	a	Budapesti	Kárpáti	
Rudolf	Vívó	Klub	tagintézményeként	működünk	
itt,	Velencén	és	így	a	vívóink	már	versenyeken	is	

részt	 tudnak	 venni,	 amely	 országosan	 biztosít	
megmérettetést”	–	tette	hozzá	az	edző.
Az	előző	 tanév	márciusában	nagy	sikere	volt	az	
iskolavívás	országos	rendezvényének	is	(I.	Orszá-
gos	Sulivívó	találkozó),	ahol	a	sport	növendékei	
mérték	össze	tudásukat.	A	legfiatalabbak	„igazi”	
olimpikonokkal	is	találkoztak,	a	kétszeres	bajnok	
Szilágyi	Áron	szívesen	beszélgetett	a	csapat	tag-
jaival,	és	közös	kép	is	készült	mindenki	örömére.	
A	 vívótanulók	 szorgalmasan	 járnak	 edzésre,	
jókedvvel	dolgoznak	és	az	edzés	végén,	valamint	
évközi	 versenyeknek	 köszönhetően	 nagyon	
motiváltak.	Az	új	felszerelés	nagyban	segíti	mun-
kájukat,	 s	 a	 versenyzéshez	 is	 nélkülözhetetlen,	
kitartó	munkájuk	 pedig	 fejlődésükben,	 képzett-
ségükben	 tükröződik.	 A	 gyerekek	 fejlődését	
minden	 tanév	 végén	 házi	 versenyek	 keretében	
felmérik	 és	minden	 tanév	 végén	 bemutatóórát	
tartanak,	hogy	a	szülők	is	tájékozódjanak	a	gyer-
mekeik	 fejlődéséről.	 Nyaranta	 pedig	 egyhetes	
edzőtáborral	készülnek	fel	a	következő	szezonra.

	„Jelen	pillanatban	a	szülők	is	szerveznek	senior	
vívást	saját	maguknak,	és	már	rész	is	vesznek	a	
gyermekek	 edzésén,	 hogy	 hobbiból	 vívjanak.	
Céljaink	 között	 szerepel,	 hogy	 minden	 tanuló	
gyermekversenyeken	 részt	 tudjon	 venni	 szülői	
segítséggel,	valamint	az	országos	bajnokságban	
való	 részvétel	 nagy	 lehetőség	 minden	 sporto-
lónak.	 Szeretnénk	 a	 Velencei	 Önkormányzattal	
együttműködve	 minél	 több	 tókörnyéki	 gyer-
meknek	bemutatni	a	vívás	szépségét,	lehetősé-
get	 adni	 a	 sportág	megismerésére	 és	 űzésére,	
valamint	szakkörünkben	minél	több	tehetséget	
nevelni.	 A	 jövőben	 az	 újabb	 velencei	 tornater-
mek	épülésével	és	felújításával	sok	lehetőséget	
látunk	erre,	ezért	 folyamatosan	várunk	minden	
vívás	 iránt	 érdeklődőt”	 –	 mondta	 Busz	 Zoltán.	
Az	edző	arról	is	tájékoztatott,	hogy	aki	szeretné	
kipróbálni	 ezt	 a	 sportot	 és	 egy	 jó	 hangulatú,	
motivált	csapathoz	szívesen	csatlakozna,	szere-
tettel	 várják	 edzéseiken.	 Bővebb	 információért	
Busz	 Zoltánt	 lehet	 keresni	 a	 06-20-944-8880	
telefonszámon.
	 (Gosztola	Petra)

ami	 egyébként	 jól	 halad.	 Élvezem	 a	munkát	 a	
csapattal	 és	 új	 edzőmmel,	 Almási	 Nándorral,	
nyugodtan	mondhatom,	hogy	nagyon	jól	dolgo-
zunk	együtt	–	mondta	a	mindig	mosolygó	velen-
cei kiválóság.
Lakatos	Zsanett	mellett	természetesen	másokat	
is	díjaztak:	női	kajakban	a	háromszoros	olimpiai	
bajnok	Kozák	Danuta,	férfi	kajakban	a	K-1	1000	
méteren	 Európa-bajnoki	 bronzérmes	 Kopasz	
Bálint	 lett	az	 idény	legjobbja,	az	év	edzője	díjat	
Kozák	 Danuta	 trénere,	 Somogyi	 Béla	 kapta.	 A	
maratoni	szakágban	–	itt	 is	világbajnok	Lakatos	
Zsanett!	 –	 az	 idén	 18.	 világbajnoki	 aranyérmét	
ünneplő	Csay	Renáta,	a	kenusoknál	Kövér	Már-
ton,	a	kajakosok	mezőnyében	Boros	Adrián	lett	
a	győztes,	az	év	edzője	címet	Csay	Renáta	mes-
tere,	Sztanity	László	vehette	át.		
	 (MB)

szerettem	volna,	ezért	nem	számítottam	rá.	Szó-
val	 nagyon	 örülök,	 rendkívüli	 inspirációt	 jelent	
ez	nekem	a	2017-es	évre	való	felkészülés	során,	

Gedővári és Szilágyi nyomdokain járnának
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2016. október

TDM

A kiállítás megtekinthető december 
31-ig, hétfő és ünnepnapok 
kivételével 10-től 18 óráig.

A felnőtt belépőjegy ára 800 Ft, 
18 éves korig 400 Ft, 

6 éves kor alatt ingyenes.

Cím: Halász Gedeon Központ, 2475 
Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca 10.

www.vtka.hu
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Velencei Karnevál
Velence Korzó 2017. február 25.

Kigyúlnak a színes fények

Tartsanak	 velünk	 egy	 valódi	 időutazásra!	 Képzeljenek	 el	 egy	 reneszánsz	
karneváli	hangulatot.
A	középkori	 ruhába	bújtatott	Velence	Korzón	és	az	előtte	található	piac-
tér	 egyik	 sarkában	 éppen	 egy	 jós	 tekint	 a	 jövőbe,	 a	 bejáratnál	 artisták	
szórakoztatják	a	 járókelőket,	a	karzaton	vidám	nevetés	 jelzi,	hogy	éppen	
különböző	gyerekprogramok	zajlanak,	miközben	a	reformációt	képviselő	
kis	 művészek	 álarcokat	 festenek,	 mindehhez	 pedig	 az	 udvari	 zenészek	
muzsikája	adja	a	hátteret.

A	hangulat	emelkedtével		megérkeznek	a	belvárosból	a	jelmezesek,	akik-
nek	 célja,	 hogy	 elűzzék	 a	 telet,	 no	meg	 a	 félelmeket,	 rossz	 tulajdonsá-
gokat,	amelyeket	a	Tourinform	 irodában	 lévő	télboszorkára	 lehet	 rátűzni	
előzetesen.	A	piactéren	hatalmas	jégtömbök	várják	a	bátor	lovagokat,	akik	
csapatokat	 alkotva	műalkotásokat	 faraghatnak	 belőlük,	 az	 egész	 napos	
dínom-dánom	 végeztével	 pedig	 elégetjük	 a	 télboszorkát,	 elűzve	 ezzel	
minden	baljós	árnyat.
Ezek	után	már	nincs	más	dolgunk,	mint	Dj	Smash	zenéjére	ropni	a	táncot.
A	 látványos	középkori	piactér	hangulatfelelőse	a	székesfehérvári	Szabad	
Színház	társulata	és	a	Sub	Rosa	régizenei	együttes.

Figyelem! E	 jeles	 alkalomból	 jégszobrászver-
senyt	hirdetünk!	Jelentkezni	3-4	fős	csapatokkal	
lehet,	a	nevezési	díj	10	000	Ft,	amit	a	Tourinform	
irodában	kérünk	befizetni	2017.	február	15-ig.	A	
nevezési	 határidő	 ugyancsak	 február	 15.	 Szak-
értő	zsűri	bírálja	el	az	alkotásokat.	A	zsűri	tagjai	

közt	köszönthetjük	Péter	Ágnes	Munkácsy-díjas	
szobrászművészt	 és	 M.	 Tóth	 Zsolt	 aranyérmes	
nemzetközi	bajnok	jégszobrászt.		
Aki	 szeretne	 megszabadulni	 valós	 vagy	 vélt	
rossz	 tulajdonságától,	 félelmeitől,	 az	 egy	 kis	
papírlapra	 felírhatja,	 és	 ha	 leadja	 a	 Tourinform	

irodában,	 mi	 felragasztjuk,	 a	 télboszorkára	 és	
elégetjük	vele	együtt.

Kérünk	mindenkit,	 aki	 teheti,	 hogy	 húzzon	 jel-
mezt	 e	 jeles	 napon	 és	 örvendezzen	 velünk	 a	
tavasz	közeledtén!

A	jelmezes	felvonulás	13.30-kor	indul.
15.00	órától	 a	Garagulya	 társulat	 „Itt	 a	 farsang,	
áll	a	bál”	vidám	óriásbábos	előadását	tekintheti	
meg	a	nagyérdemű.
16.00	órától	a	táncos	lábaké	a	főszerep	a	rene-
szánsz	 táncházban.	 A	 talpalávalót	 a	 Sub	 Rosa	
régizenei	együttes	szolgáltatja.
17.00	 órától	 artista-	 és	 zsonglőrbemutató	 lát-
ható	majd,	ahol	a	művészek	egyedülálló	produk-
cióval	kedveskednek	a	kíváncsi	nézőknek.
17.45-kor	 kiderül,	 ki	 faragta	 a	 nap	 folyamán	 a	
legszebb	 jégszobrot.	 Ezenkívül	 megcsodálhat-
juk	 a	 legötletesebb,	 legszebb,	 leglátványosabb	
jelmezeket.
18.20-kor	M.	Tóth	Zsolt	aranyérmes	nemzetközi	
bajnok	 jégszobrász	 –	 látványos	 pirotechnikai	
show	kíséretében	–	 	10	perc	alatt	faragja	ki	 lát-
ványos	jégszobrát.
18.30-tól	 a	 Tűzfészek	 Társulat	 akrobatikus	 tűz-
zsonglőrshow-val	kápráztat	el	kicsiket	és	nagyokat.
19.00	órától		síppal-dobbal,	zenével,	jelmezben	

vonulunk	az	„égig	érő”	máglyához,	ahol	közösen	
égetjük	el	a		telet	jelképező	télboszorkát,	s	vele	
együtt	félelmeinket.

19.30-tól	DJ	Smash	karneváli	partijával	zárjuk	a	
napot.
A	programváltoztatás	jogát	fenntartjuk!
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Velencei értékek nyomában

A 
rovat	 címével	 harmonizálva,	 Velencei	
emlékek	nyomában	címet	viselő	kiál-
lításunk	 a	 befejezéséhez	 közeledik,	
2017.	február	1-ig	fogadjuk	a	látogató-

kat	a	Wenckheim-kastélyban.	A	tárlat	a	helyben	
gyűjtött	anyagokból	került	összeállításra.	A	kiál-
lítások	 anyaga	 mindig	 valami	 újonnan	 beszer-
zett	eszközzel	bővül.	Ebben	az	összeállításban	is	
akad	olyan,	ami	még	nem	volt	látható.
A	 tárgyak	 java	 részét	Macskásiné	Kiss	Mártától,	
Ludmann	Rózsika	 lányától	kaptuk	ajándékba.	A	
csodálatos	 Fejér	 megyei	 fehér	 hímzések	 kissé	
megkopottan,	 de	 korhűen	 megtekinthetők.	 A	
terem	bal	oldalán	a	kastélyok	konyháinak	felsze-
relése	kapott	helyet,	eredeti	terítőkkel	és	függö-
nyökkel,	valamint	a	kastélyok	 lakóinak	 fotóival.	

lizált	kemence	körül	helyezkednek	el	a	kenyér-
sütéshez	használt	eszközök	az	1800-as	évekből.	
Igen	régi	tejfölös-,	tejesköcsögök	(Korán	Ferenc	
ajándéka),	 fából	 vájt	 melence	 (kenyérkelesztő	
tál),	 valamint	a	 tésztatakaró	konyharuha	 is	ere-
deti	szőttes	(dr.	Magyar	Józsefné	és	Pajor	János	
ajándéka).
A	szobai	asztal	is	Ludmannék	hagyatéka,	felette	
Bod	László	„Május	reggele	Velencén”	című	ere-
deti	 képe	 látható.	 Jól	 felismerhető	 a	 képen	 a	
templom	és	a	Fő	utca.	A	sarokpad	felújításában	
Mátrai	Ágnes	bútorfestő	volt	az	egyesület	segít-
ségére.	 A	 következő	 sarok	 a	 cipészmesterség	
szerszámait	 mutatja	 be	 a	 faszögtől	 a	 fonalig.	
Érdekesség	 a	 kis	 dobozba	 rejtett	 kátrány,	 ame-
lyen	 végighúzták	 a	 varrócérnát,	 hogy	 bírja	 a	
nedvességet.	Látható	a	fonal	vágta	faggyú,	hogy	
jobban	csússzon	a	bőrben	a	cérna.
Velencén	 jó	hírű	cipész	volt	 többek	között	Haj-
gató	Zoli	bácsi,	ma	már	csak	egy	cipész	található	
a	 városban.	 Az	 1930–31-es	 összeírás	 szerint	 8	
cipész	és	csizmadia	volt:	érdekességből	felsorol-
nám	neveiket:	Benkő	Mihály,	Granitz	István,	vitéz	
Kőrösi	 János,	Kupi	András,	Reichenbach	Mihály,	
Stokinger	József,	Takács	Lajos,	Urfi	József.	Mike	
József	és	felesége	adományozta	a	bádogos	szer-
számkészletet,	 valamint	 a	 7	 darabból	 álló	 falc-
gyalu	 készletet,	 amely	 a	 bútorasztalos	 szakma	
szerszámkészlete.		Minden	gyalu	más-más	min-
tát	gyalul	a	fába,	a	bútorok	szegőit,	díszítőit	 így	
alakították	ki.	
Az	 1930-as	 év	 asztalosai:	 Domján	 József,	 Hub-
lik	Imre,	Kiss	Antal.	Klauz	Vilmos,	 	Szűcs	József.	
Ácsok:	 Enyedi	 István,	 Hajdú	 András,	 Szántó	
Lajos,	 Varga	 József.	 A	 tradicionális	 háztartási	
eszközök	 gyűjteményén	 kívül	 láthatók	 a	 köz-
kedvelt	 fotóalbumok	 is.	 Február	 elsejéig	 várjuk	
szeretettel	azokat,	akik	szeretnék	megtekinteni	
kiállításunkat.

Galambos	Györgyné

Eredeti	Zsolnay-porcelán	étkészlet	pár	darabját	
is	láthatjuk.
A	 következő	 sarok	 a	 zsellérházak	 konyháinak	
berendezését	 mutatja	 be.	 Jól	 érzékelhető	 a	
minőségbeli	különbség	a	két	teríték	között.	A	sti-
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Donna Tartt:  
Az Aranypinty

Az	Aranypinty	egy	régen	várt	klasszikus	történet	
veszteségről,	 megszállottságról,	 túlélésről	 és	
önmagunk	 megtalálásáról.	 Néhány	 oldal	 után	
magába	 szippant,	 nem	 hagy	 aludni,	 és	 nem	
engedi	magát	elfelejteni.
A	történet	főszereplője	egy	szerető	anya	és	egy	
távol	lévő	apa	fia,	a	tizenhárom	éves	Theo	Dec-
ker.	 Csodálatos	 módon	 túlél	 egy	 katasztrófát,	
mely	 azonban	 szétrombolja	 az	 életét.	 Magára	
marad	New	Yorkban,	irányvesztetten	és	teljesen	
egyedül,	 míg	 végül	 egy	 gazdag	 barát	 családja	
befogadja.	Ám	a	Park	Avenue	 jómódú	és	 távol-
ságtartó	 világában	 sehogy	 sem	 talál	 otthonra.	
Sóvárog	az	anyja	után,	és	görcsösen	ragaszkodik	
ahhoz	a	tárgyhoz,	amely	a	leginkább	rá	emlékez-
teti:	 egy	 kisméretű,	 varázslatos	 festményhez,	
amely	végül	az	alvilág	felé	sodorja.

J. K. Rowling:  
Harry Potter és az elátkozott 

gyermek
 

Harry	Potter	élete	sosem	volt	könnyű	–	és	most	
sem	az,	amikor	a	Mágiaügyi	Minisztérium	túlhaj-
szolt	 dolgozójaként,	 férjként	 és	 három	 iskolás-
korú	gyermek	apjaként	kell	helytállnia.
Miközben	 Harry	 a	 múlttal	 viaskodik,	 ami	 nem	
hagyja	magát	eltemetni,	legkisebb	fiának,	Albus-
nak	meg	 kell	 küzdenie	 a	 reá	 nehezedő	 családi	
örökséggel.	
A	 Harry	 Potter	 és	 az	 elátkozott	 gyermek,	 J.	 K.	
Rowling,	John	Tiffany	és	Jack	Thorne	új	műve,	a	
nyolcadik	 Harry	 Potter-történet,	 egyszersmind	
az	első,	amit	színpadon	hivatalosan	bemutattak.

Jakupcsek Gabriella :  
Megúszhatatlan

	 Jakupcsek	Gabriella	Magyarország	egyik	 legis-
mertebb	és	 legnépszerűbb	 televíziós	műsorve-
zetője.	 Szinte	 mindenki	 ismeri	 felkészültségét,	
alaposságát,	finom	kérdezési	stílusát.
Könyvében	 végiggondolja,	 melyek	 az	 élet	
megúszhatatlan	helyzetei,	melyek	azok	a	kérdé-
sek,	amelyekkel	előbb-utóbb	mindnyájan	szem-
besülünk	–	s	közben	arra	is	keresi	a	választ,	hogy	
hogyan	mesélheti	el	mindezt	a	kislányának.	Az	
anya	felelősségérzetével,	a	barátnő	kedvességé-
vel	és	a	kommunikációs	 szakember	hozzáérté-
sével	mesél	a	tőle	megszokott	könnyed,	önironi-
kus,	mégis	komoly	hangon	mindenkit	érintő	és	
érdeklő	témákról.	

Sinkáné	Mihály	Zita	intézményvezető

Új nyitvatartás 2017. január 4-től:
Hétfő zárva
Kedd 10.00 – 17.00
Szerda 13.00 – 17.00
Csütörtök 10.00 – 17.00
Péntek 13.00 – 17.00
Szombat  9.00 – 13.00
Vasárnap zárva

Köszönjük mindenkinek, aki a 2016-os évben a Velencei Meseliget Óvodát segítette anyagilag, tár-
gyi eszközökkel, természetbeni munkájával. Kívánunk mindnyájuknak a 2017-es évben sikerekben, 
egészségben, örömökben gazdag évet és további hasznos és jó együttműködést intézményünkkel 
és tevékenykedést a velencei közösség javára!
Teljesség	igénye	nélkül	köszönjük	támogatóinknak:
•		Dr.	 Papp	 Dénesnek	 intézményünk	 a	 Velencei	 Korzón	 tartott	 Mikulás-ünnepségén	 a	 színvonalas	 vidám	
Mikulás	műsort,	amit	a	honorárium	átvállalásával	biztosított	számunkra.

•		Meseliget	 Óvodásaiért	 Alapítvány	 Kuratóriumának,	 akik	 a	 rendezvényeink	megtartásában,	 kiscsoportos	
óvodásaink	pólói	megvásárlásában	nyújtottak	anyagi	segítséget.

•		A	Szülői	Közösségnek	akik	anyagi	támogatásukkal	és	munkájukkal	segítettek	óvodásaink	játékállományá-
nak	bővítésében,	az	udvari	környezet	szebbé,	komfortosabbá	tételében.

•		Egy	magát	„Sukorói	nyugdíjasnak”	nevező	jótevőnek,	aki	300	000	Ft-ot	adományozott	óvodánknak,	mely-
ből	fejlesztő	játékokat	vettünk	a	csoportoknak,	illetve	mozgásfejlesztő	eszközöket	a	településrészeknek,	
a	megbeszéltek	szerint.

•		A	NOSZTALGIA	3-as	számú	Nyugdíjas	Klub	tagjainak,	akik	a	csodaszép	fával	ajándékozták	meg	az	ó-falusi	
településrész	 óvodáját.	 Nemcsak	 ajándékba	 adták	 az	 óvodásainknak	 hamarosan	 árnyékot	 biztosító	 fát,	
hanem	vidám	hangulatban	el	is	ültették.

•		Karácsonyi	ünnepünkre	ajándékozott		hatalmas	és	csodaszép	ezüst	fenyőfákat	a	Richter	családnak	és	Var-
jas	Lászlónénak.

•		A	velencei	polgárőröknek,	az	önkéntes	tűzoltóknak	rendezvényeink	biztosítását	és	színesebbé	tételét.
•	Szalmás	Gábornak	rendezvényeink	színvonalas	hangosítását.
•	Görgicze	Zoltánnak	rendezvényeink	megtartásában	nyújtott	technikai	segítségét.

Serhókné Varjas Edit óvodavezető
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Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub
Meleg	 szobámban	 írom	 e	 sorokat,	 odakint	mínusz	
14	 fokot	 mutat	 a	 hőmérő.	 Hétvégén	 –	 a	 tavon	 –	
ezrek	 korcsolyáztak	 a	 „meghízott”	 jégen,	 szólt	 a	
zene,	forralt	bor	illata	terjengett	a	levegőben,	a	par-
kolókban	nem	lehetett	helyet	találni..	A	téli	sportok	
szerelmesei	rátaláltak	a	Velencei-tó	természet	adta	
óriási	„korcsolyapályájára”.	
A	 decemberi	 lapzárta	 óta	 eltelt	 egy	 hónap	 rendkí-
vül	gazdag	volt	eseményekben,	 rendezvényekben.	
December	 7-én	 tartottuk	 a	 Télapó-ünnepséget,	
amelyen	korelnökünk	Horváth	Gyula	bácsi	játszotta	
el	 –	 sokadszor	 és	 remekül	 –	 a	 Mikulás	 szerepét.	
December	 12-én	 a	 polgármester	 úr	 és	 a	 jegyző	
asszony	fogadta	a	Nyugdíjas	Klubok	vezetőit.	Hasz-
nos	megbeszélést	tartottunk	a	klubok	támogatásá-
nak,	 a	 városvezetés	 és	 a	 klubok	 együttműködésé-
nek	 egyes	 kérdéseiről.	 December	 14-én	 Luca-napi	
megemlékezésen	 felelevenítettük	 a	 népi	 szokáso-
kat,	emlékeket.	Feldíszítettük	a	klub	karácsonyfáját.		
December	 16-án	 részt	 vettünk	 Mary	 T.	 Csajághy	
meseíró	 és	 Káldy	 Imre	 –	 mindketten	 amatőr	 fes-
tők	 –	 kiállításának	 megnyitóján,	 majd	 18-án	 az	
utolsó	 adventi	 gyertya	 ünnepélyes	 meggyújtásán	
a	 Velence	 Korzó	 épületében.	 A	 Coca	 Cola-kara-
ván	 velencei	 megállója	 után	 máris	 megérkezett	 a	
karácsonyi	 rendezvényünk	 napja,	 amelyet	 21.-én	
ünnepi	 külsőségek	 között	 tartottunk	meg	 klubter-
münkben.	 A	 meghívásunkat	 elfogadva,	 az	 ünnep-
ségen	 részt	 vett	 városunk	 polgármestere,	 jegyző	

asszonya	 és	 a	 polgármester	 úr	 felesége	 is.	 A	 ben-
sőséges,	meleg	hangulatú	ünnepség	műsorában	a	
tánckar	karácsonyi	dallal,	az	új	klubvezető	megható,	
színes	 megemlékezéssel,	 a	 versmondó	 klubtagok	
karácsonyi	versekkel	és	egy	100	évvel	ezelőtt	–	az	
Új	Idők	1916.	évi	számában	megjelent	–	történettel	
köszöntötték	 a	 résztvevőket.	 Az	 ünnepség	 során	
virággal	 és	 emléktárggyal	 köszöntük	 meg	 Lukács	
Sándorné	volt	klubvezető	5	éves	odaadó	munkáját.
A	rendezvényünk	napján	volt	a	polgármester	úr	szü-
letésnapja.	 Ez	 alkalomból	 tortával,	 kis	 ajándékkal	
köszöntöttük	a	város	elöljáróját.	Ezután	Halász	Jutka	
előadásából	 ismert	BOLDOG	SZÜLETÉSNAPOT	dalt	
énekelte	el	a	klubtagok	kórusa,	tapssal	kísérve…	 	A	

szép	pillanatok	koccintással	zárultak…	Ezt	követően	
az	 ötletes	 sapkakupakokkal	 ellátott	 ajándék	 italok	
átadására	 került	 sor,	 majd	 a	 Koszti	 András	 polgár-
mester	és	dr.	Szvercsák	Szilvia	jegyző	asszony	adta	
át	 a	 város	 szaloncukor	 ajándékcsomagját	 a	 klub-
tagoknak.	 A	 karácsonyest	 a	 tagjaink	 által	 készített	
süteményköltemények,	 italok	 fogyasztásával	 és	
jóízű	beszélgetéssel,	énekléssel	zárult.
A	karácsony	szomorú	hírt	is	tartogatott	számunkra.	
December	23-án	78	éves	korában	elhunyt	–	egyik	
kedves	klubtársunk	–	Benkő	Józsefné	(Jutka).	Klub-
napon,	 gyertyagyújtás	 mellett	 emlékeztünk	 meg	
róla	 és	 vettünk	 részt	 testületileg	 a	 temetésén.	
EMLÉKÉT	MEGŐRIZZÜK,	NYUGODJÉK	BÉKÉBEN.
Szomorúságra	azonban	nincs	sok	 idő.	A	homokóra	
pereg.	 Mi,	 klubtagok,	 a	 hátralevő	 kis	 életünkben	
igyekszünk	 jól	 érezni	magunkat.	 „Együtt	 sírunk	 és	
együtt	nevetünk”	jelmondattal	máris	a	pótszilvesz-
teri	 rendezvényre	 készültünk.	 A	 zenés,	 műsoros	
délutánra	 január	 6-án	 került	 sor,	 melyet	 a	 polgár-
mester	úr	is	megtisztelt	jelenlétével.	A	zenét	a	kör-
nyék	vidámságfelelőse,	Molnár	István	szolgáltatta.	A	
műsorban	a	klubvezető	magánszáma,	a	hölgyeknek	
kalap-,	 a	 férfiaknak	 csokornyakkendő-viselési	 ver-
seny	 és	 szerencsemalac-díj	 átadása	 is	 szerepelt.	 A	
finom	ételeket	 a	 klub	 vezetőségi	 tagjai,	 a	 sütemé-
nyeket	a	klubtagok	készítették.	Az	éneklés	és	tánc	
közben	pezsgővel	kívántak	egymásnak	BOLDOG	ÚJ	
ÉVET	a	résztvevők.	
VELENCE	 város	 lakosságának	 ezúton	 kívánunk	
BÉKÉS,	BOLDOG	ÚJ	ESZTENDŐT…

Ujvári	Mihály	klubvezető	
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Nosztalgia  
III. számú Nyugdíjas Klub

Ófalusi II. számú Nyugdíjas Klub Megint	 eltelt	 egy	 hónap,	 rohan	 az	 idő,	 immár	
2017-et	írunk.	Visszatekintve	az	elmúlt	hetekre,	
mozgalmas	 időszakon	vagyunk	túl.	Ott	voltunk	
a	 város	 valamennyi	 kiemelt	 rendezvényén,	
az	 adventi	 gyertyagyújtásokon,	 a	 színvonalas	
kiállításokon,	 az	 Angyal	 Kerestetik	 ajándékozó	
eseményen	és	a	Városi	Karácsony	ünnepségén	
is	az	iskolában.	A	mi	karácsonyi	rendezvényünk	
sajnos	 nem	 sikerült	 olyan	 jól,	 mint	 szerettük	
volna,	ugyanakkor	a	január	13-án	megrendezett	
pótszilveszteri	 eseményünk	 igen.	 Ismét	 eljött	
hozzánk	polgármester	úr	 is,	akinek	köszönjük	a	
sok	törődést.	Ő	és	az	önkormányzat	szívén	viseli	
a	sorsunkat,	sokat	segítenek	nekünk.	Reméljük,	
2017-ben	is	így	marad.
Rövid	 beszámolóm	 végén	minden	 klubtagunk-
nak és a kedves olvasóknak egészségben gaz-
dag,	békés,	boldog	új	évet	kívánok!	

	Kantár	Ferencné	klubvezető

Decemberben	 mindig	 sűrű	 programunk	 van.	
Nagyon	 jól	 sikerült	 a	 karácsonyi	 ünnepsé-
günk,	 amelyen	 Koszti	 András	 polgármester	 úr	
és	 felesége,	 Pápai	 Szabó	 György	 tiszteletes	 úr,	
dr.	 Szvercsák	 Szilvia	 jegyző	és	Mátay	Balázs	 úr,	
valamint	 klubunk	 támogatói,	 Krausz	 György	 úr	
és	felesége,	valamint	Lindardics	Iván	úr	párjával	
együtt	vett	részt.
Koszti	András	polgármester	úr	az	önkormányzat	
nevében	 szaloncukorral	 kedveskedett,	 Krausz	
György	úr	a	vacsorához	csirkehússal	járult	hozzá.	
Linardics	 Iván	úr	meglepetésként	mindenkinek	

sapkát	 készíttetett,	 ráhímezve	 klubunk	 nevét.	
Kirándulásaink	 alkalmával	 büszkén	 viseljük	
majd.	 Ezenkívül	 fürdőbelépővel	 és	 –	 mivel	
nekünk	 már	 nem	 könnyű	 a	 cipőnk	 felhúzása	
sem	 –	 hosszú	 fém	 cipőkanállal	 is	 meglepett.	
Köszönjük,	 hogy	 kedvességükkel	 örömet	 sze-
reztek	 nekünk,	 időt,	 pénzt	 és	 fáradságot	 nem	
kímélve	gondoltak	ránk.
Horváthné	Marika,	mint	minden	évben,	most	 is	
gyönyörű	 karácsonyi	 énekekkel	 örvendeztette	
meg	 klubtársait	 és	 a	 vendégeket.	 Következő	
héten	 gyújtottuk	meg	 az	 adventi	 koszorúnkon	
a	negyedik	gyertyát.	Ebből	az	alkalomból	verebi	
vendégeink	 nagyon	 szép	 karácsonyi	 dalokat	
énekeltek,	 ezúton	 is	 köszönjük,	 hogy	 minden	
évben	eljönnek	hozzánk,	fokozva	az	ünnepi	han-
gulatot.	Vacsorára	bográcsban		székelykáposztát	
készítettünk,	amit	mint	mindig,	most	 is	 jóízűen	
fogyasztottunk	el.
A	Korzón	Mary	T.	Csajághy	író,	meseíró	és	amatőr	
festő,	valamint	Király	 Imre	amatőr	 festő	alkotá-
saiból	rendezett	kiállításon	vettünk	részt.	
Január	 elején	 pótszilvesztert	 tartottunk.	 Egy	
kicsit	 meggyűlt	 a	 bajunk	 a	 kemencében	 sült	
malacpecsenyével	(a	nagy	hidegben	a	kemence	
is	 fázott),	végül	csak	elkészült.	Polgármester	úr	
és	 Krausz	 György	 úr	 felköszöntötte	 klubtársa-
inkat,	 az	 50.	 házassági	 évfordulójukat	 ünneplő	
Benkő	Istvánt	és	feleségét	Rózsikát.	Természete-
sen	mi	is	még	nagyon	sok	boldog,	együtt	töltött	
éveket	kívánunk.	
Sajnos	 ismét	vannak	közöttünk,	akik	betegség-

gel	 küszködnek.	 Valamennyien	 mielőbbi	 fel-
épülést	 kívánunk,	 reméljük,	 hamarosan	 ismét	
köztünk	lesznek.	Mindenkinek	békés,	boldog	új	
esztendőt	és	jó	egészséget	kívánunk.

Herczeg	Ferencné
klubvezető



Egyensúlyunkért Alapítvány
Pszichiátriai Betegek Közösségi Pszichiátriai  

Ellátás – Szociális Alapszolgáltatás

Alapítványunk	a	Gárdonyi	kistérség	településein	2016.	január	1-től	

működteti	a	szociális	közösségi	pszichiátriai	ellátást

Feladata:

Szociális	és	mentális	gondozás,	pszichés	állapot	javítása,	készségek,	

képességek	megtartása,	javítása	az	igénylő	lakókömyezetében.

Ellátási terület: 

Gárdonyi	Járás	települései:	Gárdony,	Kápolnásnyék,	Nadap,	Pákozd,	

Pázmánd,	Sukoró,	Szabadegyháza,	Velence,	Vereb,	Zichyújfalu

A	szolgáltatás	térítésmentes,	igénylése	önkéntes,	pszichiátriai	szakorvos	

javaslata	alapján

Elérhetőség: 

Szabó István 0630/723-6264	közösségi	pszichiátriai	ellátás	koordinátora

Székhely:	8000	Székesfehérvár,	Sütő	u.	10–12.	Tel.:	310-944	

lntézményvezető:	Szabó Edina

www.egyensulyunkert.hu

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

Tai chi  
17.15–18.15

Gymstick  
19.00–20.00

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00 órától

Eszter-Anna ovis torna 
15.45–16.15

II. sz. Nyugdíjas Klub 
15.00 órától

Női torna 
17.45–18.45

Női torna 
17.45–18.45

Karate  
18.15–19.15

Gymstick  
19.00–20.00

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

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  

16.00–17.00
Meteor dance  
17.00-18.00

Mozgásfejlesztő torna  
16.00–17.00

Ritmikus gimnasztika
17.00–18.30

Pilates 
18.00–19.00

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00

Regélő Egyesület  
társastánc  

18.45–20.15

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00
5. Terem

Női torna 19.15–20.15 Ringató foglalkozás 
17.00–17.30

Golden Tiger Egyesület   
Taj-Chi csoportja 

18.00–19.30
Klubszoba

Velencei-tavi Rózsa  
I. számú Nyugdíjas Klub 

nyáron: 16.00 órától
télen: 14.00 órától

Házasságot kötöttek:
2016.	december	10-én

Pósa Ádám – Kőrösi Veronika

2016.	december	31-én
Aradi Mátyás – Balog Nóra

Gratulálunk!
Egri	Andorné,	Máthay	Erzsébet	anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

A Tour de Hongrie mezőnye Velencén!

Az	idén	június	27-én,	kedden	rajtol	és	július	2-án,	vasárnap	ér	véget	a	legnagyobb	magyar	kerék-
párverseny,	a	Tour	de	Hongrie,	melyen	a	résztvevők	világranglistapontokért	is	harcolhatnak	majd.	
A	nemzetközi	szinten	 is	egyre	elismertebb	sportesemény	egyetlen	Fejér	megyei	helyszíneként	
Velence	bekapcsolódik	a	rendezésbe!	A	tervek	szerint	a	körverseny	második	szakaszának	rajtját	
bonyolítják	 itt	 le,	 június	 29-én,	 csütörtökön	 reggel.	 Aznap	 a	 mezőny	 Siófokig	 kerekezik	 majd.	
Velence	számára	nagy	elismerés,	hogy	 felkérték	a	 rendezésre,	ugyanis	nem	csak	az	 induló	ver-
senyzők,	hanem	a	rajt-cél	helyszínekre	kandidáló	városok	számát	tekintve	is	jelentős	volt	a	túlje-
lentkezés.	A	szervezők	fő	célja,	hogy	a	Magyar	Kerékpáros	Körverseny	világszínvonalú	eseménnyé	
váljon,	melyen	keresztül	szeretnék	megmutatni	a	világnak	országunk	legszebb	tájait,	történelmi	
épületeit,	nevezetességeit.	Ebbe	a	koncepcióba	városunk	és	a	tó	környéke	tökéletesen	illeszkedik.	
Az	esemény	beharangozó	sajtótájékoztatójáról	és	a	pontos	menetrendről	 februári	 lapszámunk-
ban	olvashatnak	bővebb	tájékoztatót.																																																																																																																							(MB)
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Polgármesteri Hivatal

PolgáRmEstER
Koszti András 

HIVAtAlVEZEtŐ:
Dr. szvercsák szilvia jegyző

tItKáRságI osZtálY:
Vandlikné lengyel Edit  
osztályvezető 589-419
Heinczné Horváth Edina  589-412
humánerőforrás-szakreferens 
(személyzeti ügyek, közfoglalkoztatás, 
birtokvita)  
Kusnyérné Retezi gyöngyi 589-416 
testületi referens  
Varga Viktor  589-402 
személyi asszisztens 
szabóné Rácz Éva  589-425 
titkársági ügyintéző 
mátay Balázs  20-542-0686 
önkormányzati és kommunikációs 
referens 

IgAZgAtásI osZtálY
szelei Andrea aljegyző 589-418
máthay Erzsébet  589-417 
anyakönyvvezető (anyakönyvezés, 
állampolgársági ügyek, hagyatéki
ügyintézés, lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta  589-408 
igazgatási ügyintéző  
(települési támogatás, 
gyógyszertámogatás, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény,
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás)

Zsovák Nóra  589-400 
igazgatási ügyintéző 
(iktató, kereskedelmi igazgatás, 
telepengedélyezés,
szálláshely-engedélyezés, talált tárgyak, 
kifüggesztések)
Ablonczi Ernő  589-422, 30-588-6416  
közterület-felügyelő
Pécsi Viktor  589-422, 30-255-7392 
közterület-felügyelő

PÉNZÜgYI És gAZDAságI osZtálY
Nochtáné sulyok mariann  
osztályvezető 589-414
Zsapka Judit  589-410 
pénzügyi ügyintéző 
Csikmérő Enricóné 589-411
főkönyvi könyvelő
Egri Andorné 589-411
főkönyvi könyvelő 
sári Viktória 589-415
pénzügyi ügyintéző
Balogh 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
szilassy gabriella 589-405
(út- és közmű építési ügyek,  
tulajdonosi hozzájárulás, 
fakivágási, tűzgyújtási ügyek)
Ruff-Pánczél Zsuzsanna  589-401 
városüzemeltetési ügyintéző

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    10.00–12.00
szerda     9.00–12.00
   13.00–15.00
péntek     9.00–12.00

Sürgős esetben, munkaidőben, 
félfogadási időn kívül is a lakosok 
rendelkezésére állunk. 

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

Humán Család- és gyermekjóléti szolgálat 

2481	Velence,	Zárt	u.	2.	T:	22/	470-288		F:	22/	589-157

E-mail:	human01@freemail.hu	Honlap:	www.human01.eoldal.hu

INTÉZMÉNYVEZETŐ:	TöRöK ÁGNES

VELENCE VÁROS TERÜLETÉN: CSALÁDSEGÍTŐ: CSINCSI ÉVA

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE: SZERDA: 8.00–16.00

HELYE: VELENCE, ZÁRT UTCA 2.

SZEMÉLYES	GONDOSKODÁST	NYÚJTÓ	ELLÁTÁSOK:

•	 Család-	és	gyermekjóléti	szolgáltatás:

Egységvezető	Dócziné	Horváth	Erika

•	 Házi	segítségnyújtás,	jelzőrendszeres	házi	segítségnyújtás:

Egységvezető	Palánki	Katalin

M:	06-30-915-1895,	T:	06-22-589-157

•	 Szociális	étkezés,	jelzőrendszeres	házi	segítségnyújtás:

Lukács	Ildikó

T:	06-22-589-157

•	 Nyugdíj	és	társadalombiztosítási	szaktanácsadás:

Bencsik Ferencné

Szerda:	9.00–11.00

Ingyenes	jogi	tanácsadás	a	szolgálat	székhelyén.

Előzetes	időpont-egyeztetés	a	22/470-288	telefonszámon
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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  

 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 
                                            

 

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.



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

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

2017. FEBRUÁR 11.

BÁLINT-NAP
GYERTYAFÉNYES VACSORA a panoráma teraszon vagy a dézsma pincében

A SZERELEMVÖLGYBEN
Előzetes asztalfoglalásra szükség van az info@balintborarium.hu e-mailen

vagy a 06 20 274 20 66-os telefonszámon.

BÁLINT BORÁRIUM
PÁZMÁND, SZERELEMVÖLGYI ÚT, 1026 HRSZ. 

WWW.BALINTBORARIUM.HU - WWW.FACEBOOK.COM/BALINTBORARIUM
ASZTALFOGLALÁS: +36 20 274 20 66

DISZNÓTOROS
HÉTVÉGE

TOVÁBBI RÉSZLETEK:
W W W . B A L I N T B O R A R I U M . H U

2017. 02. 25. 11.00 ÓRÁTÓL

2017. 02. 25–26.

Nagy családi, baráti
HURKA- ÉS KOLBÁSZTÖLTÉS

DISZNÓTOROS HÉTVÉGE 
a Bálint Boráriumban
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bb_velencei_180x120.ai   1   1/13/2017   12:11:29 PM

Közérdekű telefonszámok
Helyi Tűzoltó Egyesület 30/631-5666
Polgárőrség, (szombat-vasárnap  
és ünnepnap 12.00-20.00) 30/927-0422
Magán állatorvos
dr. Horváth Béla 20/311-7021  
 22/474-483
MOHOSZ 
Velencei-tavi Kirendeltsége 22/370-339
Sebestyén András vezető 30 /954-0731

Velencei-tavi halőr  
Bozay Zsolt csoportvezető 30/512-7947
Bodnárné Jávori Tímea  
falugazdász 70/199-2773
kedd: 13.00-16.00  
(Kastély, házasságkötő terem)
VHG központi iroda 22/579-185
(hulladékszállítás, közvilágítás)
Herke Bt. 20/939-1955
(folyékony hulladék elszállítása)

DRV Zrt.  
Információs Pont  40/240-240
Velence, Szabolcsi u.40.
Hibabejelentés:  22/584-200
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda 8.00-
13.00
Szakorvosi  
Rendelőintézet: 22/589-515
Központi  
Háziorvosi Ügyelet:  22/311-104
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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?

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





w w w. v e l e n c e s p a . c o m

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

velencei hiradó_2014.november.indd   1 2014.11.27.   17:53:17

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

Gárdony Szabadság út 2.    
  SPAR-ral szemben.

minőségi palackos és folyó borok közvetlenül
Villány, Szekszárd, Eger, Tokaj, Velencei tó, 
Balaton, Tolna borászataiból

Nyitva tartás: 
hétfő-péntek 9-13 és 1430-1730, 
szombat 9-1330, vasárnap zárva

vinotéka
delikát

rendelés és házhozszállítás:
06 205 422 977
bachmannkft@t-online.hu

kézműves élelmiszerek, ínyencségek,  
biotermékek hazai kistermelőktől,  
biogazdáktól ajándékba vagy csak úgy!!!

A gárdonyi Rendőrkapitányság 
Velencei Körzeti megbízottjai 

FogADóóRát 
tartanak minden hónap első és harmadik 

csütörtökén, 
15.00 és 16.00 óra között 

a Balatoni út 65. szám alatt található 
KmB irodában.


