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Rászorulóknak, nagycsaládosoknak segítenek 7. oldal
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Kisiskolás sakktehetségek a Zöldligetben 23. oldal
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Velencei események – röviden
Január 23. Jégpályák Éjszakája

 20:00-tól 24:00 óráig 

 Velence Korzó jégpálya

Január 23. Pótszilveszter

 (svédasztalos vacsorával) 

 19:00 órától hajnalig

 Velence Korzó, Rialto Étterem

 Belépőjegy: 3000 Ft

Január 29.–  SZÍNNEL-LÉLEKKEL kiállítás

február 15. (Kő Cecília amatőr festő alkotásai)

 08:00-tól 22:00 óráig 

 Velence Korzó

Január 30.  Zombori zenekar koncertje

 14:00 órakor

 Velence Korzó

Január 30. Velencei jeges csobbanás

 (Sztárvendég: Schirilla György)

 15:00 órakor

 Velence Korzó

Január 30. Éjszakai lobbanás

  A Lobbanáspont Tűzzsonglőr Egyesület 

tüzes produkciója

 18:30 órakor

 Velence Korzó

Január 30.  Velencei karnevál

  (Busófelvonulás, télűzés,  

kirakodóvásár)                                     

 10:00 órától 22:00 óráig

 Velence Korzó 

Január 31-ig  140 éves a méterrendszer Magyarországon 

kiállítás                        

 Hétköznapokon: 10–16 óráig 

  Munkaszüneti napokon telefonos 

bejelentkezés alapján  

a 06/20-326-3017-es telefonszámon. 

 Wenckheim-kastély kiállítóterme

Február 19. Zsuzsanna Bál 

 19:00 órától hajnalig

 Velence Korzó, Díszterem.

 Jegyár: 7000 Ft (vacsorával),  

 pártolójegy: 1500 Ft

Március 6-ig Fedett műjégpálya

  Hétfő–csütörtök: 16:00–20:00  

Péntek:16:00–20:00  

jégdiszkó : 20:00–22:00 

Szombat: 10:00–20:00  

jégdiszkó: 20:00–22:00  

Vasárnap :10:00–20:00

 Velence Korzó 

 Belépőjegy: 600-tól 900 Ft-ig

Tisztelt Olvasóink!
Ezen az oldalon mostantól rendszeresen megjelennek az 

aktuális időszak nyilvános velencei eseményei, programjai. 
A Velencei Híradó szerkesztősége szeretne minél több 

helyi programot megjelentetni a lapban, ezért köszönettel 
fogadunk minden olyan információt Önöktől, amelyek ezen 

eseményoldalunk tartalommal való megtöltését segítik. 
Programjavaslataikat  

a hirado@velence.hu e-mail címre várjuk.

Felelős kiadó: Velence Város Önkormányzata l A szerkesztőbizottság címe:  
2481 Velence, Tópart u. 26. l 06 22/589-402 l hivatal@velence.hu l 
Főszerkesztő: Mátay Balázs +36 20 542 0686 l hirado@velence.hu l Társ-
szerkesztők: Koszti András, Solymosy József, Pápai Szabó György, Vágó 
Tamás, Stehlik Norbert (fotó) l Nyomdai kivitelezés: Grafit Pencil Nyomda 
Kft., 1046 Budapest, Klauzál u. 9. l 06 1/370-8384 info@grafitpencil.hu
ISSN 2415–9670
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Nagyon fontos számunkra az új kerékpárút elkészülte is.  
A gyerekek örömmel vették birtokba.  Fotó: Stehlik Norbert

A karácsonyi ünnephez méltó és han-
gulatos eseményekkel zártuk az évet 
Velencén. December 20-án, Advent 

utolsó vasárnapján közösen gyújtottuk meg a 
negyedik gyertyát Pápai Szabó György képvi-
selőtársammal, református lelkésszel, Récsei 
Norbert katolikus atyával és Vadon Sándor 
baptista lelkésszel.

Sokan dolgoztak azért, hogy a Korzó azon 
a vasárnapon megteljen. A Velencei Nagy-
családosok és Rászorulók Klubjának Angyal 
kerestetik programja igazi siker volt, 100 
hátrányos helyzetű kisgyermek karácsonyát 
varázsoltuk boldogabbá. A Korzó üzemelte-
tőjének köszönhetően Oláh Gergő adott kon-
certet az épület melletti parkolóban, a benti 
színpadon pedig a Zöldliget Iskola tanulói 
mutatták be műsorukat.

Úgy gondolom, hogy a program sikere 
nagy részben köszönhető annak, hogy a ve-
lencei civil szervezetek, a városi vallási veze-
tők, a helyi vállalkozók, az önkormányzat és 
intézményei mind-mind hozzájárultak ehhez 
az eseményhez. Hiszem és remélem, hogy a 
jövőben ez a városi összefogás hasonlóan jól 
fog működni.

Ezúton is szeretném megköszönni a meg-
hívást a Meseliget Óvoda és a Zöldliget Ál-
talános Iskola karácsonyi ünnepségére. A 
gyerekek által előadott műsor mindkét köz-

Kedves Velenceiek!
nevelési intézményben nagy hatást gyako-
rolt rám, ezért külön elismerésemet fejezem 
ki az előadóknak és a felkészítő nevelőknek: 
név szerint Pirosné Kovács Viktória, Krepsz 
Mónika, Szűcs Attiláné (Katica csoport), to-
vábbá: Kovács Károlyné, Ander Beáta, Balom 
Józsefné (Csipet-csapat csoport) óvónőknek, 
valamint az iskola tanárainak: Ruskovics Gá-
borné, Nemes Rita (4/b. osztály) tanárnők-
nek.

Nem sokkal Szilveszter után, az újév első 
munkanapján, hagyományteremtő jelleg-
gel Velence Város Önkormányzata fogadást 
adott a helyi vállalkozások vezetőinek. Mos-
tanáig nem volt olyan fórum, ahol megis-
merkedhettek volna egymással azok a vállal-
kozók, akik a településen folytatják gazdasági 
tevékenységüket. Ez a rendezvény jó alkalom 
arra is, hogy kifejezzük köszönetünket, hi-
szen a város saját bevételeinek jelentős részét 
adják ezek a vállalkozások, valamint arra is, 
hogy elősegítsük a vállalkozók kapcsolat-
rendszerének bővülését, utat nyitva ezzel a 
szélesebb körű együttműködésnek.

Végezetül hadd hívjam fel szíves figyel-
müket Velence Város hivatalos Facebook 
oldalára. A választási ígéreteim között szere-
pelt, hogy javítani fogom a város és a lakos-
ság közötti kommunikációt. Két különböző 

irányból közelítettem meg ezt a kérdést. Az 
egyik feladat az volt, hogy a lakossághoz ki-
emelkedő minőségű információ jusson el a 
város életéről, a másik feladat, hogy minél 
több velencei értesülhessen a város híreiről, 
a városban történt eseményekről. A Face-
book oldal indításával azt szeretném elérni, 
hogy minél szélesebb körben, minden kor-
osztálynak tudjunk információt szolgáltatni. 
Hamarosan a város honlapja is megújul. Az 
új honlap tervezésekor szintén a könnyű hoz-
záférhetőség az elsődleges szempont.

Január 30. napján újra karneváli hangulat 
lesz Velencén!

A tavalyi nagy sikerű rendezvény után 
idén is busók vonulnak az iskolától a Korzó-
ig. Egész nap sokszínű és színvonalas prog-
ramok várják az érdeklődőket. Lesz maszk-
készítés, táncház, jelmezes fotózás, este pedig 
tűz-zsonglőr bemutató. Délután Schirilla 
György megmártózik a Velencei-tóban, a 
vállalkozó kedvű velenceiek csatlakozhatnak 
hozzá.

Remélem, hogy idén is legalább annyian 
leszünk, mint tavaly!

A fentiekben felvillantott programok évin-
dító gondolataival kívánok minden velencei 
lakosnak sikerekben és kikapcsolódásban 
gazdag új évet!

Koszti András polgármester

Képviselői fogadóórák 
2016. február

Dr. Sirák András :  15.00 – 16.00 
2016. február 4. (csütörtök) 

Dr. Sirák Andrásné : 15.00 – 16.00  
2016. február 4. (csütörtök)  

Fésűs Attila :  8.00 – 10.00 
2016. február 4. (csütörtök) 

Juhász Gyula :  8.00 – 10.00 
2016. február 1. (hétfő) 

Martinovszky József :  10.00 – 12.00 
2016. február 1. (hétfő) 

Szabó Attila:  8.00 – 10.00  
2016. február 5. (péntek)  

Szabó György :  14.00 – 16.00 
2016. február 25. (csütörtök) 

Uj Roland :  10.00 – 12.00 
2016. február 1. (hétfő)  

Helye:  Polgármesteri Hivatal, Velence, 
Tópart u. 26.
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Talányok a születése, neve, keresztelője 
körül: Tény, hogy 1823. január 1-én keresz-
telték Kiskőrösön, Alexander Stephanus, Pet-
rovics névre. A születés helyére ugyanakkor 
Kiskőrösön kívül Szabadszállás és Kiskunfél-
egyháza is igényt tart. 1842 májusban az  
Atheneumhoz küldött Borozó c. versét Pet-
rovicsként, az 1842 novemberében küldött 
Hazámban c. versét már Petőfi Sándorként 
írja alá. Segédszínészként 17-19 évesen a Ró-
nai, illetve Sió művésznevet is használja.

Talányok a szülők körül: Anyja, Hrúz Má-
ria, szlovák származású. Az apát, Petrovics Ist-
vánt – főleg a neve alapján – több életrajzíró 
is délvidékiként jegyzi, ezzel szemben felvidéki 
születésű volt. Egy szóbeszéd indult, közvetlen 
Petőfi segesvári eltűnése előtt, hogy költőnk 
természetes, vér szerinti apja gróf Széchenyi 
István. Mi adott, mi adhatott alapot ennek a 
sejtelemnek? Dr. Drábik Jánost idézem: Szé-
chenyi István először 1848 március közepén 
Bécsben mondotta a pozsonyi országgyűlés 
egyik képviselőjének, amikor fülébe jutott, 
hogy Pesten Petőfi az úr, és amit a körülötte 
állóknak is fontos információnak szánt akkor: 
„Igen, Petőfi a fiam.” Később – már Döbling-
ben – írta naplójába: Áll Buda, él a magyar 
még – ezt nem lehet többé mondani, és az ösz-
szes látnok, akik az utóbbi időben támadtak, 
mint például Petőfi – aki fiam, akinek anyját, 
mint annyi mást, hagytam elpusztulni – a 
felhőkben pontosan megrajzolt… Nyilván, ha 
Petőfi (még!) értesülhetett volna Széchenyi ki-
jelentéséről, akkor erre reagált volna, és ekkor 
tisztábban láthatnánk. A természetes apa eset-
legességét boncolgatók abban egyetértenek, 
hogy a nyalka huszártisztnek, a mai nyelven 

Solymosy József:

PETŐFIRŐL
(Rejtelmek, sejtelmek, talányok)
Petőfi Sándor, lánglelkű nemzeti hős, nemzetünk büszkesége, a nép nyelvét 
tovább nemesítő költőzseni! A nemzetekre alapozott világszabadság megéneklője, 
a magyar romantika kiteljesítője, a szerelmi költemények, családi líra, tájköltészet 
egyaránt nagyra hivatott mestere. A világirodalom nem tud olyan csodát 
felmutatni, mint Petőfi! Páratlan az a bőség, amely az általunk hivatalosan is ismert 
26 éves életszakaszból árad, a nyolcszáznál több ismert vers.
A jelentős személyiségeket, emberi nagyságuktól függően, több-kevesebb 
legenda övezi. Így van ez Petőfi esetében is, bár a korabeli és a későbbi hivatalos 
hatalom sok esetben a tényeket megmásította, elhallgatta, ezért is jelentőséget 
kell tulajdonítanunk a páratlan, de pártatlan Petőfi-kutatások eredményeinek is.

„egyéjszakás kalandjai” – túlzás nélkül – akár 
napirenden lehettek. Maglódon, Hrúz Mária 
tartózkodási helyén többször is megfordulha-
tott Széchenyi. Petrovics István – ugyancsak 
mai nyelvhasználattal – vállalkozásaihoz, azok 
beindításához (mészárszék, kocsmabérletek, 
termőföld, ház) jelentős tőke kellett, ennek 
forrása ismeretlen. Az ifjú Petőfi iskoláztatása 
(Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Szabadszállás, 
Sárszentlőrinc, Pest, Pozsony, Sopron, Aszód, 
Selmecbánya), a hibátlan latin- és német tudás, 
a francia és angol nyelv meglehetős ismereté-
nek a megszerzése, bizony, a szülők társadalmi 
helyzetén szokatlanul túlmutató volt. Amikor 
l838-ban anyagilag részben tönkrement a csa-
lád, Petrovics, a fia mindennemű támogatását 
beszüntette, úgy, ahogy ez vér szerinti apaság 
esetén nehezen képzelhető el. A K.U.K. hadse-
regből idő előtt – akár egészségi okokból – le-
szerelni, obsitot kapni, gyakorlatilag lehetetlen 
volt. Petőfinek sikerül. Ez csak úgy és akkor 
volt lehetséges, ha a leszerelést valaki igen be-
folyásos személy kezdeményezte… Azonos 
antropológiai jegyek, tudati hasonlóságok? 
Ilyen irányú kutatások – tudomásom szerint 
– nem történtek. Lelki azonosulás? Igen! Vagy 
tud valaki különbséget tenni Széchenyi lángol-
va lobogó, illetve Petőfi lobogva lángoló forró 
hazaszeretete között?!

Talányok, esetlegességek. Megfejtésük vá-
rat magára. Közben az emberi fantázia mind 
tovább boncolgatja, bontogatja. Sikerül egy-
szer teljesen kibontani? Talán…

Talány: meghalt? Nem: eltűnt! Szendrei 
Júlia két, apjához írt leveléből idézek: Apám, 
Te nem tudsz Sándornak megbocsájtani, 
pedig már nincs itt… Egy másik levélből: 

Kérded apám, miért írtam alá Sándor ha-
lálát bizonyító okiratot, mikor biztos valék 
életben lététől? Tettem a Hercegprímás Ő 
Eminenciájának és a Bécsi Kamarillának 
kemény nyomása alatt.

1849. július 31. a segesvári csataként el-
híresült, pontosabban a fehéregyházi csata 
időpontja. Bár Bem tábornok hátraküldi 
hadsegédjét, Petőfi őrnagyot, de a vesztett 
csata után az üldöző kozákok elérik a távo-
labb menekülőket is, levágják vagy rabszíj-
ra fűzik őket. A csatateret Bem parancsára 
többször is végigkutatják, a tisztek holttestét 
külön eltemetik, a közvitézek maradványait 
közös sírba teszik. Petőfi holtteste – bár azt 
külön is keresik – nem kerül elő. A hivata-
los történetírás szerint, az oroszok hadifog-
lyokat nem ejtettek, illetve azokat átadták az 
osztrákoknak. Beigazolódott: ez nem igaz, ez 
a Habsburgokhoz köthető – nem először és 
nem utoljára előforduló – történelemhamisí-
tás, hazugság!

Talányok vagy valódi bizonyítékok Szi-
bériából? Az I. világháború során (pontos 
számot nem ismerünk) nagyszámú magyar 
katona került orosz hadifogságba. Előbb 
bányákban dolgoztatták, majd Szibériába 
telepítették őket. Az akkori magyar kor-
mány a húszas évek végén, a Nemzetközi 
Vörös kereszt hatékony közreműködésével, 
mintegy százhúszezer embert tudott haza-
hozatni. Közülük sokan nyilatkoztak arról, 
hogy találkoztak magyarul jól beszélő he-
lyiekkel, akik az 1849-es magyar hadifogoly 
honvédek leszármazottjainak vallották ma-
gukat. Többen nyilatkoztak bizonyos Petro-
vichs őrnagy sírjáról, ottani életéről, ottani 
dalszerzői múltjáról, emlékezetekben mély 
nyomot hagyó személyéről. Itthon kampány 
indult nemzeti költőnk maradványainak 
hazahozataláért. Különböző lapokban mint-
egy 30 írás jelent meg a hazatért honvédek 
emlékezéseivel, amelyek Petőfi valamikori 
barguzini tartózkodását tanúsítják. Boros 
András, Sándor József, Strém István, Fábián 
László, Czotter Gábor, Stelczer Lajos egybe-
hangzó nyilatkozatait a hivatalos hatalom 
kevésbé vette figyelembe. Állítólag 1856 má-
jusában temették el burját földön a Petőfivel 
azonosítható magyar őrnagyot. Egyik lelkes 
rajongója fényképet is hozott haza a sírról, 
ezt tőle a Honvédelmi Minisztériumban 
elkérték, majd ott a képnek örökre nyoma 
veszett.

Talányos (?) versek Szibériából: Az itt-
hon szerzett Véres napokról álmodom, és 
a Szibériából hazakerült Álmok vagy a Szo-
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morú volt az életem c. orosz nyelven írott (V. 
Gurcsajev 1927-es szibériai gyűjtéséből szár-
mazó két népdal, Nehéz Mihály fordította 
magyarra) versek egyugyanazon költő, pon-
tosabban Petőfi Sándorunk művei! Ezt bárki 
verskedvelő meg tudja állapítani. A három 
vers ikervers! Tükörképei egymásnak. A so-
rok száma, a jambikus lejtés, a strófák mérete, 
a 8/9 periódusok egyezése, mindezek vélet-
len művei nem lehetnek. A mélyebb, részlete-
sebb és tudományosabb elemzés során prof. 
Szuromi Lajos is ugyanerre a nyilvánvaló 
megállapításra jutott.

Talány, hogy miért nem adott jelet a 
hollétéről? Könyörgöm: 8000 km-ről?! Hó-
mezőkön, hegy-völgyön, őserdőkön, lakatlan 
tundrákon keresztül? Mintha galaxisunk egy 
másik bolygójáról várnánk haza valakit. Régi 
életét, szeretteit, hazáját, illetve ezek emlékét 
csak lelke legmélyén rejtegethette. Csodála-
tos lelkierejével tudomásul vehette: az üstö-
kös végigszáguld az égbolton, aztán kihuny. 
Csak egyszer, megismételhetetlenül száguld 
végig.

Érthetetlen, hogy a hivatalos tudomány 
miért tesz meg mindent az ellen, hogy Pe-
tőfi szibériai évei megismerhetőek legyenek. 
Hivatkoznak arra, hogy a megismerés ese-
tén költőnk nimbusza, dicsfénye csökkenne. 
Badarság! Magamat kell ismételnem: Petro-
vics Sándor kitöltötte az Isten által neki kisza-
bott éveket. Közben Petőfi Sándorként, mint 
üstökös végigszáguldott az égbolton. Hama-
rabb hunyt ki az üstökös, a szellem, de tovább 
élt néhány évvel a test: Petrovics Sándor. Hi-
szem, hogy ez mindenki számára érthető, 
ezért senki tudatában nem csökken költőnk 
nagyrabecsültsége, inkább tovább teljesedik.

Talán a jobb megértéshez az is hozzájárul, 
hogy a Habsburgok keze akkor nagyon hosz-
szú volt, akár az egész világon is átívelő. Az 
Akasszátok fel a királyokat szerzője hollé-
tének felderítése, kézre kerítése, sok fullajtár 
jövőjét alapozhatta volna meg. Ez is oka, gya-
korlati oka lehetett annak, hogy Petőfi nem 
használta a költői nevét.

Talányok a sírhely körül: Morvai Ferenc 
vállalkozó 1989 júliusában expedíciót szer-
vezett. Kiszely István antropológus, Kéri Edit 
színművész, Petőfi-kutató és mások társasá-
gában a szibériai Barguzinba utazott. A cél: 
Petőfi sírjának megtalálása, a földi maradvá-
nyok feltárása, hazaszállítása. Nagyszámú té-
ves információ után találták meg a sírhelyet. 
Vaskos kötetet töltene ki mindannak a lejegy-
zése, ami a feltárást nehezítette. Több kötetet 
emésztene fel annak részletezése, hogy a fő-

leg magyar liberális bürokratizmus hogyan, 
milyen elfogadhatatlan módszerekkel nehe-
zítette a nyilvánvaló eredmény elismerését, 
közkinccsé tételét.

Talányok az azonosítás körül: Orosz 
és amerikai antropológusok bevonásával 
a feltárt csontvázon 21 olyan megegyező 
azonosítási jelet találtak, amelyek közül 
öt megegyező azonosítási jegy esetében a 
kriminalisztika pozitívan, sikeresnek ítéli 
meg az azonosítást. Köztük olyan egyezést 
is, ami számunkra, a laikusok számára is 
meggyőző. Ilyen a megegyező testmagasság, 
valamint szembetűnő, hogy a csontvázon is 
pontosan látszik, ami Petőfinél közismert 
volt: bal felső szemfoga nem illeszkedett a 
természetes fogsíkba, hanem meredeken 
előre ugrott. A Magyar Tudományos Akadé-
mia antropológusainak a döntéshozó része 
nyilatkozatot tett közzé, melynek alapján a 
hazaszállított csontváz egy női csontváz. 
Hosszú, nagyon hosszú, részleteiben belát-
hatatlan procedúra kezdődött a csontváz 
azonosításával kapcsolatban. A csontváz 
megjárta már Amerikát is, ott előbb Petőfi 
földi maradványaként ismerték el, később – 
állítólag magyar akadémikusok beavatkozá-
sa után – változtattak nézetükön, és az MTA 
női csontváz-elméletét fogadták el. Közben 
a világelsőként elismert kínai szakértők 
egyértelműen Petőfinknek tulajdonítják a 
csontvázat. Szakvéleményüket a Petőfi élő 
leszármazottaiból vett DNS-minták alapján 
alakították ki. A mindent eldöntő DNS vizs-
gálat elvégzéséhez szükség lenne a Fiumei 
úti temetőben elhantolt Hrúz Mária tete-
méből egy csontszilánkra. Budapest Város 
Közigazgatása, kegyeleti okokra hivatkoz-

va, nem engedélyezi a kihantolást. Morvai 
Ferenc 2015-ben egy sírhelyet vásárolt a 
Fiumei úti sírkertben az 58. parcellában. 
Több száz lelkes résztvevő jelenlétében itt 
helyeztek el egy szarkofágot, valamint egy 
márványtáblát, a következő vésettel:

Petőfi Sándor költő, forradalmár
Született Magyarországon 1823-ban
Meghalt Szibériában 1856-ban

Eltemette 2015. július 17-én a
Megamorv Petőfi Bizottság

Halvány talány, vagy merész remény? A 
világhálón gyakran jelenik meg egy kérdés-
csoport: ki a magyar? A bevett szokásainkra, 
gasztronómiánkra utaló részben tréfás vá-
laszok sorából soha nem hiányzik az alábbi, 
egyáltalán nem tréfásan feltett kérdés, az 
alábbi válasszal: Magyar az, akinek a Him-
nuszt hallván könny szökik a szemébe, és 
legalább három Petőfi-verset el tud szaval-
ni. Ismerek egy családot. Az unoka minden 
karácsonykor egy újabb Petőfi-verset szaval 
el ajándékként a nagyszülőknek. Az Anyám 
tyúkjánál kezdték, már túl a Nemzeti dalon, 
a Szeptember végénél tartanak. Vajon hány 
diák tudta a Nemzeti dalt 100 évvel ezelőtt el-
szavalni, hányan tudják most? Hiszem, hogy 
elkeserítő a számarány! Vajon, 100 év múlva 
hányan szavalják? Én hiszem, hogy bizako-
dásra adhat okot az akkori számarány. Euró-
pa rájött, hogy erősségét, sőt fennmaradását 
(!) a nemzetállamok biztosítják. A nemzetál-
lamok erejét? Bizony, hogy nem a szüntele-
nül (és szűretlenül!) beáramló multikultúra, 
hanem a tiszta, a csodálatos nyelvünkön szó-
ló nemzeti kultúra! Vegyük le a könyvespolc-
ról, vagy kölcsönözzük ki a Velence Városi 
Könyvtárból a Petőfi-kötetet! Adjuk gyerme-
keink, unokáink kezébe! Így épülhetnek ők 
fel értékes, boldog magyar emberekké! Így, 
Petőfi szavaival: A magyar név megint szép 
lesz, méltó régi nagy híréhez… Beteljesülhet 
a krisztusi stigmákat magán hordó Pio atya, a 
dalai láma, Nostradamus és más jeles szemé-
lyiségek hazánk felemelkedésére vonatkozó 
próféciája? Úgy legyen! Testem valamennyi 
sejtjével, tudatom valamennyi szikrájával hi-
szem, hogy így lesz, ez nem talány! 

(Felhasznált források: Szerb Antal: Magyar 
Irodalomtörténet,  Illyés Gyula: Petőfi,  Magyar 
Demokrata – 8 Megamorv cikk, Magyarok Vi-
lágszövetsége – Magyarságtudományi Füzetek 
25. sz.)
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2015. november 7-én a Borlovagrend meg-
tartotta szokásos összejövetelét a velencei 
Pince Soron, a római-kori Liberália-oltárkő-
nél. Az eseményen a régió borlovagrendjei-
nek képviselői, valamint számos vendég vett 
részt, és ünnepelte, illetve dicsérte a finom 
újborokat.

Az ünnepségen Koczor Kálmán, a Ma-
gyarországi Borrendek Országos Szövetsé-
ge (MBOSZ) elnöke Pro Vino érdemérmet 
adott át Richter Ferenc elnökségi tagnak, 
tagi küldött borlovagnak.

A Pro Vino érdemérmet az ország több 
mint 3000 borlovagrendi tagja közül éven-
te csak néhányak kapják meg, azok, akik a 
borrendek, a magyar borkultúra, a kulturált 
borfogyasztás népszerűsítése érdekében sok 
éven át kiemelkedő tevékenységet folytatnak.

Események a Szent Benedictus Borlovagrend életéből

A Velencéért Közalapítvány Kuratóriuma tisztelettel kéri a velencei lakoso-
kat, mindenkit, akik személyi jövedelemadó fizetésére kötelezettek, hogy 
adójuk 1 %-ának összegét utaltassák át a Közalapítvány OTP BANK NYRT 
Gárdony Fiókjánál vezetett 11736082-20054104 számú számlájára. Az át-
utalt összegek felhasználásáról a Velencei Híradó lapban részletesen be-
számolunk. A Közalapítvány Kuratóriuma a 2016. évre a civil szervezetek 
számára ismét  meghirdeti  a támogatás lehetőségét, célját, elnyerhető ösz-
szegének nagyságát. A 2015. évben a civil szervezeteknek, az Önkormány-
zat nagymérvű támogatásának köszönhetően, több mint négymillió forint 
összegű támogatást nyújtott, melyből óvodáskorúaknak, iskolásoknak, 
szépkorúaknak, autista gyermekeknek sikerült segíteni és örömöt szerezni.
A múlt esztendőben 124 ezer forint SZJA 1 % érkezett a Közalapítvány 
számlájára, melyet a Kuratórium,  hálás  szívvel köszön meg.

A Velencéért Közalapítvány Kuratóriuma  

Kedves Olvasó!

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

Velencei Helytörténeti Egyesület
Adószám: 18502411-1-07

Richter Ferenc, a Szent Benedictus Borlo-
vagrend alapító tagja 1984-ben megfaragta 
a Szent Orbán szobrot. A Szent Orbán napi 
ünnepségek minden évben itt kerülnek meg-
rendezésre az országos borlovagrendek köz-
reműködésével. Velencén a Bence-hegyen 
álló Vén Borász-szobrot és a Velencén talált 
rómaikori oltárkő másolatát is ő készítette. 
Közben szőlőt művel, borászkodik a Sárga-
földes úti pincéjében. Borversenyeken több 
érmet, elismerést kapott.

2015. december 27-én, Szent János ün-
nepén, a szentmise végén Norbert atya, 
velencei római katolikus plébános, a Szent 
Benedic tus Borlovagrend képviselőinek je-
lenlétében a hívek által hozott borokat  meg-
szentelte.

Dr. Hajdu Frigyes
elnök-nagymester

FELHÍVÁS
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2016 január közepe óta alapítványi formában működik  a Velencei és 
Velencei-tó Környéki Nagycsaládosok és Rászoruló Családok Klub-
ja, melynek tagjai rengeteget tettek önzetlen munkájukkal a rászoru-
lókért, főleg a gyerekekért az elmúlt esztendőben.

A mögöttünk hagyott év értékelése okán Fekete Zsuzsanna klub-
vezető elmondta: számukra a legfontosabb az apróságok segítése, az, 
hogy több száz gyermeknek tudtak örömet szerezni akcióikkal, prog-
ramjaikkal, ajándékaikkal. „A tavalyi esztendőt illetően igen eredmé-
nyes évvel gazdagodtunk mi is és a Velencén élő gyerekek is, de Ve-
lence városa is gazdagodott sok boldog gyermekkel, akiknek közösen 
csaltunk mosolyt az arcukra. Mindent amit mi kigondoltunk, azt a 
város lakóival összefogva megvalósítottuk. Ezúton is köszönjük  min-
denkinek, aki segíti munkánkat.”

A klubvezető hozzátette: büszke az eredményeikre, arra, hogy nem 
csak ajándékokkal, nyuszi-, télapó- és élelmiszercsomagokkal, hanem 
nyári programokkal, nyaralásokkal is tudták segíteni a rászoruló csa-
ládok gyermekeit, nem is keveset. „Nyuszicsomag, valamint élelmi-
szercsomag 60 gyermeknek és családjának jutott. Nyáron  közel 100 
gyermek táboroztatását tudtuk megoldani Velencén, illetve a Balato-
non, 40 gyermek számára nyújthattunk segítséget a beiskolázáshoz, 
és az advent – amire szintén az egész város megmozdult –, a közös 
karácsonyfadíszek  elkészítése, a fergeteges Mikulás buli a Korzón, na 

Immár alapítványként segítik  
a rászorulókat

pítványi formában, kicsit átalakulva, de töretlen hittel és lendülettel 
folytatják munkásságukat 2016-ban. „Alapítvánnyá alakulunk, így ja-
nuár közepétől a nevünk: Velencei és Velencei-tó Környéki Nagycsa-
ládosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány. A célunk ugyanaz: 
segíteni a családokat, gyerekeket, időseket, mindenkit, aki segítségre 
szorul. A részletes terveink is megvannak 2016-ra. Ezek megvalósu-
lását hónapról hónapra nyomon követhetik itt, a Velencei Híradóban. 
Számítunk Önökre idén is! Köszönjük” – zárta összefoglalóját a ne-
mes cél érdekében rengeteget dolgozó klubvezető, aki mellett ki kell 
emelni még a segítő csapat másik vezető személyisége, Koszti-Szegedi 
Mónika tevékenységét is, aki ugyancsak rengeteget dolgozott azért, 
hogy ilyen sok célt meg tudjon valósítani a klub.

Kívánjuk, hogy 2016-ban is hasonló sikerekkel végezzék áldozatos 
munkájukat!

(A Velencei és Velencei-tó Környéki Nagycsaládosokért és Rászo-
ruló Családokért Alapítvány elérhetősége telefonon: +36 70 31 00 042, 
e-mailben: nagycsaladosklub@gmail.com)

(Mátay Balázs)

meg az ANGYAL KERESTETIK! Ezekre mind-mind sikerként emlé-
kezhetünk vissza. Itt kiemelném, hogy minden angyalunkra nagyon 
büszkék vagyunk, főleg a Fő Angyalunkra, akit Tűz Andrea szemé-
lyesített meg. 100 gyermeknek tettük általa is felejthetetlenné a ka-
rácsonyt. 80 családnak juttatunk élelmiszert az ünnepekre, és 120 kg 
tartós élelmiszert a gyermekotthonba.”

Fekete Zsuzsanna a tervekről szólva kiemelte, hogy immár ala-
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VH. (Solymosy József): Tisztelettel és ba-
rátsággal köszöntöm alpolgármesterünket, 
dr. Sirák András főorvos urat.

Dr. Sirák András: Én is szeretettel kö-
szöntöm a kedves olvasókat.

VH.: Főorvos úr, kedves András! Engedd 
meg, hogy rendhagyó módon néhány rövid 
történettel kezdjem beszélgetésünket, hi-
szem, hogy olvasóink e kis történetek alapján 
jobban megismerhetik az alpolgármesterün-
ket.

Valamikor, még a rendszerváltozás előtti 
utolsó években, egy télen, hó takarta Velen-
cét. Egy-egy főbb úton talán igen, de mellék-
utakon egyáltalán nem takarították el a ha-
vat. Házunktól a fáskamráig igyekeztem egy 
szűk ösvényt kilapátolni, éppen ezzel fogla-
latoskodott a szomszédom is, aki már akkor 
állandó velencei lakos volt. Traktorrobaj, a 
kötésig érő hóban lavírozva – tolólapáttal fel-
szerelt – traktor csúszkál. Az új körzeti orvos 
– mondja büszkén a szomszéd.

Közvetlen a rendszerváltás után, társaság-
ban szóba kerül, hogy Sirák doktort el fog-
ják vinni az Egészségügyi Minisztériumba 
államtitkárnak. Eszembe jutott a traktoros 
eset. Egy pezsgőbe, hogy ez nem fog sikerül-
ni – szóltam – szerintem a doktorunk a köz-
vetlen gyógyító munkát soha fel nem cseréli 
íróasztalra! Nyertem!

Nos, de komolyabbra fordítva: kérlek 
főorvos úr, szóljál indíttatásodról, isko láid-
ról, életutadról, az általunk csak részben 
ismert, megérdemelt szakmai előmenete-
ledről!

Dr. Sirák András: Régi történet, ha jól 
emlékszem 1988 telén volt, amikor megta-
nultam traktort vezetni. Államtitkárnak meg 
tényleg felkértek, de nem vállaltam. Én min-
dig orvos akartam lenni.

VH.: Honnan indultál?
Dr. Sirák András: Budapesti gyerek va-

gyok. Zuglóban laktunk, akkor teljesen fa-
lusi környezetben. Én gyermekkoromban a 
második szomszédba jártam kannával tejért, 

ÉRTÜNK DOLGOZNAK
Alpolgármesterünk:

DR. SIRÁK ANDRÁS
tehát a szomszéd bácsinak tehenei voltak. 
Most itt tízemeletes házak magasodnak. A 
Nagymamámra nagyon szívesen emlékszem. 
Végtelen türelmű, aranyos néni volt, akivel 
kisgyermek koromban mindennap elsétál-
tunk a közeli körvasút felé, hogy én vonato-
kat tudjak nézni. Akkor még mozdonyvezető 
is akartam lenni, de ezen a kisfiúk jelentős 
része átesik.

Szüleim egyszerű, dolgos, becsületes em-
berek voltak, akik két testvéremmel együtt 
neveltek bennünket. Mindhármunknak 
biztosították a tanulmányokat egészen az 
egyetem befejezéséig, bár anyagi helyzetünk 
rózsásnak korántsem volt mondható. Mar-
git testvérem fizikatanár, Péter öcsém orgo-
naművész, én pedig orvos lettem.

Középiskolába a budapesti Piarista Gim-
náziumba jártam. Itt nagyon jól éreztem 
magam. Nagy szellemi műhely volt, ahol a 
komoly lexikális tanulás mellett egy máig is 
ható lényeglátó készséget, bátor, férfias kiál-
lást tanultunk meg. Meg persze itt alakultak 
ki bennünk a felnőtt keresztény hit alapjai.

VH.: Egy fölösleges kérdéssel kizökkentet-
telek,  bocsáss meg! Kérlek, folytasd életutad 
ismertetését, az érettségi utáni évekről.

Dr. Sirák András: Az egyetemre első év-
ben, érettségi után nem vettek fel. A felvételi 
beszélgetés – a sikeres felvételi vizsga ellenére 
– elég rövidre sikerült: „Piarista Gimnázium? 
Az ilyen alak nem való orvosnak” (ez szó sze-
rinti idézet). Ez után mentem el a Mentőkhöz 
dolgozni egy évre, azután második próbálko-
zásra fölvettek.

VH.: Mikor döntötted el, hogy orvos le-
szel, mi volt az institúció, mi  késztetett erre 
az elhatározásra?

Dr. Sirák András: Valamikor nagyon kis 
koromban már orvos, sőt mentőorvos akar-
tam lenni. Erre bizonyíték is van, a testvérem 
talált a családi fényképek között egyet, ahol 
én – úgy 4 éves koromban – egy menőautót 
szorongatok. Hogy mi volt az indíttatás, pon-
tosan nem tudom, talán a nagy bajban lévő 

embereknek segíteni, valami ilyesmi lehet, de 
pontosan nem emlékszem.

VH.: Fivéred nemzetközileg elismert híres 
orgonaművész. Te, azonkívül, hogy művészi 
fokon élsz hivatásodnak, különösen von-
zódsz valamelyik művészeti ág felé?

Dr. Sirák András: Hallgatni mindenféle 
zenét szeretek, de művelni sajnos egyiket sem 
tudom, kiváló botfüleim vannak.

VH.: Nem szóltál részletesen a szakmai 
előmeneteledről: családorvos, mentőorvos, 
egyetemi katedra, egyetemi tankönyv szer-
zője?

Dr. Sirák András: Már az egyetemi évek 
vége felé elég világosan éreztem, hogy házi-
orvos akarok lenni. Nagyon tetszett, hogy itt 
soha nem egy, a környezetéből kiemelt em-
berrel kell foglalkozni, hanem – mint a neve 
is mondja – egy családdal. Egyik kedvenc 
egyházi könyvemnek a címe: „Senki sem szi-
get”. Ez pontosan így van, mindannyian tar-
tozunk valakihez, valakikhez. A család az a 
legkisebb, de legfontosabb kis közösség, ahol 
számíthatunk valakire, és ahol számítanak 
ránk. A családorvos mindig a családban kell 
hogy beleillessze betegeit. Nagyon fontos, 
hogy valaki éppen egy fekvőbeteg idős szülőt 
ápol, napi 24 órában, vagy egy szál magában 
él a világban. Ezek nagyon meghatározzák 
egy-egy betegség kialakulását, gyógyulását, 
kimenetelét.

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

Az oktatás meg csak úgy jött hozzá. 1986-
ban alakult a Semmelweis Egyetemen a Csa-
ládorvosi Tanszék. Ekkor hirdettek felvételt 
oktató családorvosnak, rögtön jelentkeztem. 
Arra nagyon büszke vagyok, hogy az évek 
során eddig összesen 27 rezidens töltötte ná-
lunk a gyakorlatát, majd szerzett szakvizsgát. 
Valamennyien megállják a helyüket az élet-
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ben és egy kivételével – „kalandvágyból” – 
mind itthon dolgoznak.

VH.: Egyetemi tankönyv?
Dr. Sirák András: Talán az is az oktatás-

hoz tartozik, hogy már régebben felmerült, 
a fiatal rezidensek számára szükséges volna 
összefoglalni főleg a sürgősségi betegellá-

tás legfontosabb tudnivalóit. Tanszékvezető 
professzorom biztatására álltam neki tan-
könyvet írni a sürgősségi betegellátásról. Az 
első kiadás 1999-ben jelent meg. Jelenleg az 
ötödik átdolgozott kiadásnál járunk, ennek 
is már nagyobbik része elfogyott, pedig 4000 
példányban jelent meg. Mind a négy orvose-

gyetemen hivatalos tankönyv. Ezt gondosan 
megírni nagyon nagy munka volt. Nagy örö-
mömre szolgál, amikor összegyűrve, aláhú-
zásokkal kiemelve a lényeget, meglátom egy-
egy fiatal medikus kezében.

VH.: Mint mentőorvos?
Dr. Sirák András: A mentőorvosi munka 

a nagy gyermekkori szerelem. A mai napig 
járok mentőzni a Budapesten futó Máltai 
rohamkocsira havonta 1-2 alkalommal. Ne-
hezen tudom megfogalmazni, mit szeretek 
benne, talán a váratlan helyzetek megoldása, 
talán a sokszor szükséges gyorsaság és dön-
tésképesség a betegellátás során, talán a fan-
tasztikus változatosság. Rengeteg tapasztala-
tot szedtem össze itt az évtizedek alatt.

VH.: Hogyan kerültél Velencére, miért ép-
pen Velencét választottad?

Dr. Sirák András: Az egyetem után a Fe-
jér megyei Csákberény községben kezdtem 
dolgozni. Itt 6 évig éltünk, majd a gyes le-
jártával olyan helyet kerestünk, ahol mind-
ketten körzeti, majd később háziorvosként 
dolgozhatunk. Így kerültünk Velencére 1980-
ban, azóta is itt élünk és dolgozunk.

VH.: Most már Dr. Sirák Andrást, váro-
sunk alpolgármesterét kérdezem. Alpolgár-
mester úr, mikor, miért folytál be a közélet-
be?

Dr. Sirák András: A rendszerváltás óta 
folyamatosan részt veszünk feleségemmel 
együtt a helyi közéletben a lakosság bizalma 
folytán, amit itt is köszönök. Azt hiszem, a 
háziorvoslás az élet sűrűje. Sokszor látok 
komoly, feszítő gondokat, melyeket első 
kézből észlelhetek, mert családorvos va-
gyok. Az emberektől szerzett tapasztalato-
kat, tudást igyekszem a közéleti munkában 
hasznosítani.

VH.: És alpolgármesterként?
Dr. Sirák András: A feladat hasonló a 

képviselőihez, talán egy kicsit nagyobb be-
lelátási lehetőséggel a döntések előkészíté-
sébe. Az egy éve történt polgármesterváltás 
után a képviselő testület lényegesen több 
információval bír a település helyzetéről 
és gondjairól. Én úgy látom, jó irányba in-
dultunk el. Azt nem hallgatnám el, hogy 
többször tapasztaltuk, a szekrényekből ki-
dől egy-egy csontváz. Egy olyan többmilli-
ós szerződés, olyan kötelezvény, amit még 
az előző polgármester kötött, de kifizetni a 
mostani testületnek kell.

VH.: Köszönöm, hogy behatárolt idődből 
reánk is tudtál fordítani.

Dr. Sirák András: Köszönöm én is a be-
szélgetést. Solymosy József
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A megyei vezető ünnepi beszédében 
kiemelte, hogy a projekt megvalósu-
lása a Fejér Megyei Önkormányzat 

mellett két országgyűlési képviselőnek kö-
szönhető: Tessely Zoltán képviselőnek és L. 
Simon László államtitkárnak, akik első perc-
től azon dolgoztak, hogy a sok előkészítés és 
tervező munka megvalósulhasson. Külön kö-
szönetet mondott a kormányhivatal vezetőjé-
nek, a kivitelezőnek, rövid idejű, ám színvo-
nalas munkájukért, a települések polgármes-
tereinek az együttműködésért, a lakosságnak 
a támogatásért. „Azt gondolom, büszkék 
lehetünk arra, hogy itt a tó környékén ilyen 
bicikliutak épülnek. A megyei önkormányzat 
hat pályázata szerintem országosan példaér-
tékű nemcsak összegszerűségében, hanem 
színvonalában is.” – hangsúlyozta Dr. Molnár 
Krisztián. Az elnök a kerékpárosoknak jó 
egészséget kívánt az új utak használatához, 
amelyek a baleset megelőzést, a települések 
összeköttetését is szolgálják.

VÁROSÜZEMELTETÉS
karbantartás, felújítás, kivitelezés

Két keréken a tó körül
December közepén került sor a Velencét és három környező települést 
(Kápolnásnyék, Sukoró, Nadap) érintő, legújabb kerékpárút-fejlesztés projektzáró 
rendezényére. Az eseményen a térség településeinek polgármesterei és a 
kivitelező képviselői mellett jelen volt és beszédet mondott a Miniszterelnökség 
parlamenti államtitkára, L. Simon László, a választókerület országgyűlési 
képviselője, Tessely Zoltán, valamint dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke.

Tessely Zoltán, a térség országgyűlési kép-
viselője köszönetet mondott a közgyűlés el-
nökének és L. Simon László államtitkárnak a 
beruházás megvalósításáért végzett munká-
jukért. További terveik között említette meg 
a velencei-tavi körgyűrű kiépítését, majd an-
nak összeköttetését Bicskével, majd azon át 
Etyekkel, és északon az Európai Kerékpárút 
Hálózattal. Etyeken át pedig még további öt 
települést érintően, ugyanezzel a kerékpárút-
tal – amely a Duna mentén húzódó európai 
főútvonal – Ercsinél találkozzon. Kiemelve 
a megvalósult kerékpárút-fejlesztések pozi-
tívumait Tessely Zoltán a Budapest–Balaton 
közötti kerékpárutak kiépítésének szükséges-
ségére is felhívta a figyelmet.

A Miniszterelnökség parlamenti államtit-
kára, L. Simon László elmondta, hogy ezzel 
a beruházással még nem zárul le a kerék pár-
út-fejlesztés a Velencei-tó környékén, más 
terveken is dolgoznak, melyeket további si-
keres pályázatok által a következő időszak-

ban szeretnének megvalósítani. Ezeknek már 
Pázmánd is részese lesz Nadapot, Sukorót és 
Velencét érintően, de terveznek egy Velencét 
Gárdonnyal közvetlenül összekötö külön ke-
rékpárút-szakaszt is.

Az államtitkár ismételten felhívta a figyel-
met a megyei szintű összefogás előnyeire és 
hangsúlyozta a hosszú távon elérhető fejlődé-
si lehetőségeket.

Az érintett települések polgármesterei 
örömüket fejezték ki a jövőbe mutató, a ke-
rékpáros turizmus tekintetében is jelentős 
beruházás megvalósulása kapcsán, s köszö-
netet mondtak mindenkinek, akik a projekt 
megvalósulásában segítettek. Koszti András, 
Velence polgármestere kiemelte, hogy a kor-

Tessely Zoltán a térség országgyűlési  
képviselője 

L. Simon László a Miniszterelnökség  
államtitkára 

Az érintett megyei és települési vezetők, a térség országgyűlési képviselője, a kivitelező 
képviselője és az az államtitkár vágták át a szalagot
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2016. január 23-án Velencén is elstartol a Jégpályák éjszakája!
A Magyar Jégkorong Szövetség hagyományteremtő jelleggel első 
alkalommal hirdeti meg a programot, hasonlóan a nagysikerű für-
dők vagy múzeumok éjszakájához. Ehhez a felhíváshoz csatlakozik 
a Velence Korzó jégpályája, ahol ezen az estén 20.00 és 24.00 óra 
között biztosítunk lehetőséget az éjszakai korcsolyázásra.

Nincs más dolgod, mint váltsd meg a belépőjegyed, húzz korcso-
lyát, és irány a jégpálya. Az sem baj, ha nincs korcsolyád, a helyszí-
nen bérelhetsz. 

Ajándék forró teát és forralt bort kínálunk a Pibistróban, amit 
a karszalagod felmutatásával kaphatsz meg. Ugyanitt a remek han-
gulatról Dj gondoskodik.

Bővebb információ:
Paulusz Anita
+36 30 525 0180
igazgatosag.vkorzo@gmail.com

mány, a megye, az önkormányzatok és a ki-
vitelező néhány hónap alatt szorosan együtt-
működve valósították meg a kerékpárutat, 
amely jelentősen megkönnyíti a helyben la-
kók mindennapos közlekedését, valamint re-
mekül illeszkedik jövőbeli terveikbe, ez által 
is szeretnék elősegíteni a sport és a turizmus 
megerősítését, stabil lábakra való helyezését.

Ami a számokat,  
tényeket illeti

A Fejér Megyei Önkormányzat sikeres pá-
lyázatának köszönhetően a Velencei-tó kör-
nyéki négy településen a Közlekedési Opera-
tív Program keretében kerékpárút-fejlesztést 
valósított meg mintegy 697,3 millió forintból.

Velencén a KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0045 

Dr. Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke Fotók: Stehlik Norbert

Jégpályák éjszakája

zaton elnyert mintegy 146,8 millió forintból; 
Sukorón a KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0047 
sz. „Hivatásforgalmi kerékpárút nyomvo-
nalának kialakítása (3.a) – Sukoró–Nadap 
szakaszon” című pályázaton elnyert mint-
egy199,7 millió forintból; Nadapon a KÖZ-
OP-3.5.0-09-11-2015-0048 sz. „Főhálóza-
ti kerékpár nyomvonal fejlesztése Nadap 
Község közigazgatási területén belül – (3.b) 
Nadap” című pályázaton elnyert mintegy  
198,5 millió forintból; Kápolnásnyéken a 
KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0046 sz. „Hiva tás-
forgalmi kerékpárút nyomvonalának kialakí-
tása Kápolnásnyéken, a Vörösmarty utca észa-
ki szakasz – Deák Ferenc utca (2.b) szakaszon” 
című pályázaton elnyert mintegy 152,3 millió 
forintból valósította meg a beruházást a me-
gyei önkormányzat.

A kerékpárutak műszaki átadása 2015. de-
cember 2-án történt meg.

(Mátay Balázs)

sz. „Hivatásforgalmi kerékpárút nyomvona-
lának kialakítása Velencén, a Hajóállomás – 
Vörösmarty ház (2.a) szakaszon” című pályá-

A gyerekek már nagyon várták, hogy birtokba vehessék az új bicikliutat
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Velence továbbra sem szerepel a bűnügyi 
és szabálysértési statisztikák élmezőnyé-
ben, ám éppen lapzártánk előtt kaptunk 

egy igen komoly bűncselekményről szóló infor-
mációt a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságtól: 
névtelen állampolgári bejelentés alapján végeztek 
házkutatást a rendőrök Velencén, a Régiposta 
utcában 2016. január 14-én. A bejelentés sze-
rint a családi házban kábítószert termesztettek, 
ezért a nyomozók az ingatlant átkutatták, azon-
ban nem találtak kábítószergyanús anyagot. A 
házkutatáshoz később csatlakozó – Renk névre 
hallgató – kábítószer kereső kutya szagolta ki a 
rejtekhelyet, ahová egy tükröt leakasztva jutottak 
be a rendőrök. A rejtett szobában 12 tő kendert 
foglaltak le a nyomozók. A ház 33 éves tulajdono-
sát a Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársai 
kábítószer birtoklása vétség elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsított-
ként, melynek során elismerte a bűncselekmény 
elkövetését.

 A velencei polgárőrök december hónapban 
is igen tevékenynek bizonyultak. Szilveszterkor 
a hagyományos Pezsgőfutást biztosították, előtte 
az adventi programok biztosítását végezték, míg 
közterületi járőrözés tekintetében 9 órában látták 
el feladatukat. A rendőrséggel közösen közbiz-
tonsági feladatokban is részt vettek 12 óra időtar-
tamban. Összesen 267 órányi tevékenységet vé-
geztek Velence közbiztonsága érdekében a város 
polgárőrei, Fehér István vezetésével.

Ami a 2015-ös esztendőt illeti, összesen 
3766 órát töltöttek közterületen való járőrö-
zéssel, rendőrséggel együttesen végrehajtott 
közbiztonsági szolgálattal, ellenőrzésekkel 

Biztonságunk érdekéBen

(334 órában) és sportesemények, rendezvé-
nyek biztosításával.

December 15-én idegenforgalmi értekezletet 
tartottak, amelyen részt vett dr. Varga Péter Fejér 
megyei rendőr-főkapitány, dr. Sági János a gárdo-
nyi kapitányság vezetője, Túrós András az OPSZ 
elnöke, Cseh István a megyei Polgárőr Szövetség 
elnöke, valamint a tó körüli települések polgárőr 
vezetői.

Magyar Mariann r. főtörzsőrmester, a Gárdo-
nyi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója 
arról tájékoztatta lapunkat, hogy a kapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztályának vízi körzeti 
megbízottjaiból alakított jégőrség 2016. január 
5-én tartott gyakorlatot a befagyott Velencei ta-
von. A gyakorlat során a tó 5 centiméter vastag 
jegén beszakadt férfit mentettek ki a rendőrök. A 
kimentést követően az Országos Mentőszolgálat 

munkatársai látták el a kihűlt férfit, és szállították 
el a gyakorlat helyszínéről.

A Gárdonyi Rendőrkapitányság Közlekedés-
rendészeti Osztályának vezetője, Bodó Miklós r. 
őrnagy felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy a 
Velencei-tó jege még nem alkalmas a sportolásra, 
valamint az általános szabályokról tartott tájé-
koztatót:

A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvi-
zek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, 
ha vastagsága eléri, vagy meghaladja a 10 cen-
timétert.

TIL OS a szabad vizek jegén tartózkodni:
•  éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
•  járművel, a biztonságos munkavégzés kivé-

telével,
•  kikötők és veszteglőhelyek területén,
• folyóvizeken!

Fókuszban a járművek  
téli felkészítése

Az igazi téli időjárás megmutatta már magát 
az elmúlt időszakban, hiszen december legvégén 
előbb jött a kemény hideg, majd az új esztendő 
első napja a havat is meghozta. A fehér égi ál-
dásból kaptunk további utánpótlást a hónap első 
teljes hetében, így a csúszós utak és a nem meg-
felelően felkészített járművek okán országszerte 
nőtt a közúti balesetek száma. A havas, jeges utak 
fokozott figyelmet és körültekintést igényelnek 
a közúti közlekedés valamennyi résztvevőjétől. 
Ennek elősegítése érdekében a továbbiakban a 
rendőrség ajánlása következik.

A gépjárművek vezetőinek az alábbiakra kell 
figyelmet fordítaniuk:

– a gépkocsival történő közlekedés fontos 
kelléke a jól működő ablaktörlő, a kézi jégkaparó, 
a jégoldó spray, a téli ablakmosó folyadék, a meg-
felelően működő páramentesítő;

– a műszaki biztonság egyik alapkövetelmé-
nye a futómű és a gumik kifogástalan állapota, 
fontos a megfelelően megválasztott téli autógu-
mi, mert a nyári gumi használata 7 C-fok alatt 
már nem biztonságos;

– a rosszabb látási viszonyok miatt célszerű 
nagyobb követési távolságot tartani, és az útvi-
szonyoknak megfelelő sebességet választani;

– a hirtelen kormány-, vagy fékmozdulatok 
helyett a sebesség – amennyiben lehetőség van rá 
– gázlevétellel és motorfékkel csökkenthető;

– a ködös útszakaszok, illetve a száraz és vizes 
útburkolatok hirtelen válthatják egymást, mely 
különös óvatosságot és figyelmet kíván;

Idegenforgalmi értekezlet rendőri és polgárőr vezetőkkel  fotó: Stehlik Norbert

Tükör mögött, rejtett szobában termesztette 
a kábítószert
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– lakott területen kívül és belül egyaránt vi-
gyázzanak az úttest mellett, vagy az úttest szélén 
haladó gyalogosokra, kerékpárosokra;

– hosszabb utazás esetén szükség lehet taka-
róra, melegebb ruhadarabokra, vontatókötélre, 
elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra is;

– az országos médián kívül érdemes figye-
lemmel kísérni a helyi sajtó, rádió és televízió 
híradásait, beszámolóit, hiszen ezeken keresztül 
is hasznos információkat kaphatunk az útviszo-
nyokról, az útlezárásokról és a közlekedésbizton-
ságot veszélyeztető körülményről.

A kerékpárosoknál a prizmák és a jól mű-
ködő világítások, illetve a láthatósági mellény, a 
gyalogosoknál pedig – lakott területen kívül – a 
láthatósági mellény a biztonságos közlekedés 
alapfeltétele.

Télen is közlekedjenek körültekintően! Bal-
esetmentes közlekedést kívánunk.

A helyi tűzoltók nem töltötték tétlenül a de-
cember közepétől január közepéig terjedő idő-
szakot sem, elsősorban közúti baleseteknél kel-
lett segíteniük, ám leginkább egy jégbe szakadt 
kutya kimentése okán kerültek a megyei – és 
részben az országos – média figyelmének fó-
kuszába. Január 2-án a Béke utca és a Cserje utca 

Vízből mentési gyakorlat a tavon 
 fotó: FMRFK

által határolt területen lévő kikötőben a Radar 
névre hallgató négylábú egy kacsát kergetve rá-
ment a Velencei-tó jegére, ami beszakadt alatta. 
Mivel az állat önerőből és a gazdája segítségével 
sem tudott kijönni a jeges vízből, a helyi tűzol-
tóktól jött gyors segítség számára. Velence Város 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületének tagjai egy létra 
segítségével tudták megközelíteni, majd kimen-
teni az átfagyott állatot.

„A lakossági bejelentés a délutáni órákban 
érkezett hozzánk, miszerint a velencefürdői csó-
nak-kikötőnél sétáltatás közben egy nagytestű 
kutya tóba esett, onnan önerejéből kijönni nem 
tud. A helyszínre érkezést követően megállapítást 
nyert, hogy a kutya alatt beszakadt a tó jege, és 
a gazdája sem tudta kihúzni, ezért kéri a tűzol-
tók segítségét. Az egységünk négy tagja – Kovács 
Ákos, Kratancsik Zoltán, Vajda Attila és jóma-
gam – kihúzós létra segítségével a partról a kutyát 
megközelítette majd a nyakörvénél fogva a partra 
húzta. Az eb sértetlenül megúszta a kacsavadá-
szatot” – foglalta össze a történéseket Varga Márk 
mentésvezető.

A konklúzió, nem csak kutyáknak: a látszólag 
befagyott tó felületére csak megfelelő, legalább 10 
centiméteres jégvastagság esetén lehet rámenni 
biztonsággal. Minden esetben ajánlott előzetesen 
tájékozódni, és figyelni az erre vonatkozó közle-
ményeket, sajtóinformációkat.

Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesüle-
te (VÖTE) december végén tartotta évzáró 
közgyűlését. Kovács Ákos az egyesület elnöke 
elmondta, hogy az eseményen a jelenlévők a szo-
kásos beszámolókon kívül ötleteikkel is előruk-
koltak, s vázolták terveiket. „Egyértelmű volt a 
megjelentek részéről, hogy a jó irány látszik.  A 
fejlődés elsősorban technikai oldalát ecsetel-
tük, mely szerint el kellene mozdulnunk abba 
az irányba, hogy két gépjárművünk legyen. Így 
sokkal hatékonyabban és gyorsabban tudnánk a 

káreset jellegéhez képest beavatkozni. Műszaki 
mentőszer látszik reálisabbnak. Olyan, amely a 
jelenleginél kisebb,  mert ezzel gyorsabban meg 
tudnánk közelíteni a káresetet. Az egyetértés 
abban is megmutatkozott tagjaink között, hogy 
ennek megvalósításához több munkára lesz 
szükség. Felvetődött a önkormányzatnak történő 
munkavégzés, valamint más szervezetek megke-
resése, amelyek segíthetnének rajtunk.

Összegezve:  az egyesület megérett arra a 
szintre, hogy teljes értékűen segítse a hivatásos 
egységeket. Célunk, hogy az esetleges technikai 
lemaradásunkat folyamatosan csökkentsük, és 
így akár olyan helyzetekben, amit a 2015-ös év-
ben láthattunk hatalmas viharok képében, akár 
önállóan is segíthetünk a lakosságon. Ehhez a 
tagság elszántsága megvan, sok munkával és 
megfelelő segítséggel a kitűzött célokat biztosan 
elérhetjük.”

Kovács Ákos hozzátette, hogy továbbra is vár-
nak szeretettel mindenkit, akik önkéntes mun-
kájukkal másokon szeretnének segíteni a tűzol-
tóegyesület keretein belül.

Balesetnél segítettek a velencei tűzoltók
 fotó: Varga Márk

Radart szerencsésen kimentették tűzoltóink a jeges vízből
 fotó: Fodor Balázs

Velence önkéntes tűzoltói
  fotó: Stehlik Norbert
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TesTüleTi munkáról

máskÉPP

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

Velencei Híradó: Velence Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2015. december 17-én 
tartotta évzáró ülését. Az ülésről készült jegyző-
könyv 64 oldalas, ez igen terjedelmesnek tűnik. 
Maradjunk egy kicsit a számoknál. Hányadik tes-
tületi ülés volt ez 2015-ben?

Koszti András: 32 soros és soron kívüli ülést 
tartottunk 2015-ben, amelyből kettő közmeghall-
gatás volt. 317 határozatot hozott a képviselő-tes-
tület. Ebbe a sorozatba jól illeszkedett az utolsó 
ülés, ahol összesen 31 napirendi pontot tárgyal-
tunk. Ez az egész éves fokozott munkatempó 
mindannyiunk számára megterhelő volt. 

Velencei Híradó: Miért volt szükség ennyi tes-
tületi ülésre?

Koszti András: A megválasztásom után úgy 
gondoltam, hogy legfeljebb két évet szánhatok 
arra, hogy átalakítsam a polgármesteri hivatal 
szervezetét, és kialakítsam a képviselő-testület és 
hivatal hatékony együttműködését. Ehhez termé-
szetesen elengedhetetlen volt, hogy átlássam az 
önkormányzat és a város szempontjából meghatá-
rozó kormányzati, megyei önkormányzati szervek 
és egyéb szervezetek működését. Hogy ez az egy 
év nem csak tervezgetéssel ment el, azt jól mutat-
ja az ülések és a határozatok száma.  A képvise-
lő-testület csak minimális hatáskört ruházott át a 
saját döntési jogköréből a polgármesterre. Ezzel 
az átláthatóságot erősítjük, viszont több is vele a 
munka. Bizakodó vagyok, mert a képviselő-testü-
let jól működik, a polgármesteri hivatal szervezeti 
reformja megtörtént, a városban jelentős fejleszté-
sek indulnak.

Velencei Híradó: Nézzük a december 17-i ülés 
napirendi pontjait. Elfogadták a Velencei-tó Tu-
rizmusáért TDM Egyesület (továbbiakban: TDM) 
éves beszámolóját. A TDM vezetésében személyi 
változás történt közel egy éve. Miben változott 
meg a szervezet feladata?

Koszti András: A legfontosabb változás, 
hogy az eddigieknél szorosabb és szélesebb körű 
együttműködést alakítottunk ki Bársony Péter-
rel, a TDM új elnökével. Velence város turisztikai 
célpontként való újrapozicionálása egy hosszú 
távú folyamat, amihez az új TDM-ben rendelke-
zésre állnak a hozzáértő szakemberek. A széle-
sebb együttműködés persze többletelvárásokkal 

is társul, amennyiben a turizmus fejlesztésén 
túl a városi rendezvények megszervezésében is 
számítunk a szervezetre. Mivel Velencén egyre 
több és nagyobb esemény kerül megrendezésre, 
ezért fontos, hogy a nagy nyilvánosságnak szó-
ló, turisztikai és városi programokat megfelelően 
össze tudjuk hangolni.

Velencei Híradó: A 11. napirendi pont a Zöld-
liget Általános Iskola bútorbeszerzésével kapcso-
latos. Miért az önkormányzat vásárol bútorokat az 
iskolának?

Koszti András: Az ingatlan tulajdonosaként 
a városnak vannak kötelezettségei. A szerződés 
szerint az átadott ingóságok pótlásáról az önkor-
mányzat köteles gondoskodni. Most azonban új 
bútorokat vásároltunk, erre a megnövekedett ta-
nulólétszám miatt volt szükség. Nem sok olyan 
település van Magyarországon, amely azzal a ki-
hívással néz szembe, hogy évről évre növekszik a 
lakosság, és ezáltal az iskolai osztályok száma is. 
Ez egy örömteli eredmény, így azonban az iskola 
kapacitásának bővítésével már rövid távon szá-
molni kell.

Velencei Híradó: Új tornacsarnok épül a Dr. 
Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégiumban. Mikorra készülhet el a beruházás?

Koszti András: A tervek szerint 2017 nyarára 
készül el az új csarnok, így a 2017/18-as tanévben 
már használhatják a diákok, és megszűnik az az ál-
lapot, miszerint az iskola jelenleg nem rendelkezik 
a mindennapi testnevelésórák lebonyolítására al-
kalmas tornateremmel. A fejlesztést az Alba Regia 
SC koordinálja, amelynek mértéke nagyságrendi-
leg 500 millió forint.

Velencei Híradó: A velencei lakosok számá-
ra is elérhető lesz a kosárlabdacsarnok nyújtotta 
sportolási lehetőség?

Koszti András: Az iskola lesz a sportcsarnok 
tulajdonosa, de miután önkormányzati tulajdonra 
épül, ezért kellett a képviselő-testületnek hozzá-
járulnia a beruházáshoz, erről szavaztunk most. 
Az iskolával nagyon jó a város kapcsolata, biztos 
vagyok benne, hogy meg fogunk tudni állapodni 
abban, hogy az oktatási időszakokon kívül a város 
lakossága hogyan tudja használni az épületet. 

Velencei Híradó: A testület elfogadta az ön-
kormányzat költségvetési koncepcióját, valamint 

a 2016. éves ellenőrzési tervet. Miért volt ezekre 
szükség?

Koszti András: A 2016. évi ellenőrzési terv 
elfogadásával törvényi kötelezettségünket teljesí-
tettük, költségvetési szervként rendelkeznie kell 
az önkormányzatnak belső ellenőrzési tervvel. A 
költségvetési koncepció elfogadását ezzel szemben 
már nem írja elő kötelezően az államháztartásról 
szóló törvény, mi azonban fontosnak tartjuk, hogy 
a testület a költségvetés tervezése előtt meghatá-
rozza a tervezési elveket.

Dr. Szvercsák Szilvia: A 2015-ös költségvetési 
rendeletet nem előzte meg költségvetési koncepció 
készítése, ezért is tartalmaz a jelenlegi elgondolás 
egy alapvetést. A koncepció összefoglalja ezen túl 
a fontosabb jogszabályi és helyi változásokat, meg-
határozza a prioritásokat, áttekinthetővé teszi az 
önkormányzati feladatvállalás kockázati tényezőit. 
Ezzel azt a célt szeretnénk elérni, hogy a bevételek 
számbavétele után pontosan lássuk, hogy melyek 
azok a feladatok, amelyek a költségvetés tervezé-
sekor teljesíthetők.

Velencei Híradó: A Velencei-tavi Kistérségi Já-
róbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. által 
foglalkoztatott dolgozók béremeléséről is határo-
zott a testület. Miért az önkormányzat intézkedik 
ebben az ügyben?

Koszti András: Dr. Sirák András alpolgármes-
ter javaslatára döntöttünk 2 667 000 Ft elkülöní-
téséről, amit kifejezetten a szakdolgozók, azaz a 
nővérek, takarítónők és gépkocsivezetők bérének 
emelésére fognak fordítani. Az alpolgármester úr 
jelezte, hogy méltatlanul alacsony egyes dolgozók 
bére, ezt a helyzetet kívánjuk ezzel az intézkedéssel 
enyhíteni. Összesen 20 munkavállalóról van szó.

Velencei Híradó: Az Állami Számvevőszék 
utóellenőrzésével kapcsolatban intézkedési tervet 
fogadtak el. Milyen intézkedésekről van szó?

Koszti András: 2011-ben volt egy ÁSZ-elle-
nőrzés, amelynek 2014-es utóellenőrzése során 
megállapították, hogy az eredeti 15 pontos in-
tézkedési tervben meghatározottak közül hatot 
részben, egyet pedig nem hajtottak végre. Ezért 
egy hatpontos intézkedési tervet fogadtunk el, 
amelyek a város pénzügyi egyensúlyi helyzetének 
javításáról, a Velencei-tó Kapuja projekt 382 mil-
lió forintnyi kintlévőségeinek behajtásáról, a város 
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gazdasági társaságainak likviditási helyzetéről, és 
egyéb a pénzügyi helyzetet meghatározó döntések 
előkészítéséről és arról való beszámolásról szól. 
Az ÁSZ megköveteli tőlünk, hogy felelősen gaz-
dálkodjon a város, csak olyan vállalásokat tegyen, 
amelyeket képes finanszírozni. Örömmel teljesít-
jük ezt a feladatot, hogy elkerüljük a múlt hibáit.

Velencei Híradó: Kisebb vita alakult ki a Ve-
lencei-tavi Nyári Játékok Produkciós Irodának 
nyújtott 1 500 000 Ft támogatás körül. Mi a célja 
ennek a támogatásnak?

Koszti András: A Korzón lévő jégpálya üze-
meltetőjének szóló támogatásról van szó. Első-
sorban az a probléma, hogy a decemberi enyhe 
tél magasabb üzemeltetési költségeket eredménye-
zett. Senki sem számított tartósan 10 fok fölötti 
hőmérsékletre. Ezentúl a jégpálya nem csupán 
egy profitorientált vállalkozás. A Korzó keresi a 
helyét és a vendégkörét, elég egyértelmű, hogy a 
helyi lakosok egész egyszerűen kevesen vannak 
ahhoz, hogy az üzletek és éttermek rentábilisan 
tudjanak működni, a szezon pedig túl rövid. Mint 
ahogy a tavalyi évértékelőmben elmondtam, hogy 
a Korzónak a velencei közösségi élet központjává 
kell válnia. A korcsolyapálya ötlete ősszel született 
meg, és igazolta a várakozásainkat. A környező te-
lepülések óvodái, iskolái, lakosai előszeretettel lá-
togatják. Úgy vélem, hogy a jégpálya hozzásegíti a 
Korzót ahhoz, hogy a szezonon kívül is egy kedvelt 
programhelyszín legyen. A közösségteremtés az 
önkormányzat egyik legfontosabb feladata, mert 
egyrészt tulajdonosként, másrészt jelentős anyagi 
kötelezettségek vállalóiként, nem lehet számunkra 
közömbös, hogy mindez milyen helyszínen va-
lósul meg. Először van jégpálya a Velencei-tónál, 
tisztában vagyok vele, hogy milyen befektetést és 
kockázatokat vállalt az üzemeltető. A következő 
télen a mostani tapasztalatokat fel fogjuk tudni 
használni, és biztos vagyok benne, hogy a jelenlegi 
nézetkülönbségek kiegyenlítődnek.

Velencei Híradó: Még mindig csak a 20. napi-
rendi pontnál járunk. Mit jelent az egységes köz-
művelődési intézményközpont kifejezés?

Koszti András: Az előterjesztésben szerep-
lő gondolat régi vágyunk beteljesedése lehet egy 
klasszikus „Kultúrház” létrehozásával. A jelenlegi 
javaslat szándéknyilvánítás három helyi intéz-
mény, a Városi Könyvtár, a Civilház és a Közösségi 
Ház összevonására.

Dr. Szvercsák Szilvia: A fenti intézmények 
vonatkozásában már többször próbált Velence 
pályázati forráshoz jutni, de miután nincs egysé-
ges intézményünk, nincs egységes alapító okirat 
és nincs közművelődésről szóló önkormányzati 
rendeletünk, nem kaptunk pályázati támogatást. 
A felmerült közművelődési szakmai indokok és 
elvárások, továbbá az esetleges jövőbeni pályáza-

tok kihasználhatóságával kapcsolatban célszerű a 
három különálló intézményt integrálni. Tekintet-
tel arra, hogy az összevonáshoz szükséges szakmai 
háttérrel és tapasztalattal az önkormányzat nem 
rendelkezik, ezért felmerült az igény egy szakér-
tő cég bevonására, amely elvégzi az átvilágítást, és 
kidolgozza a szakmai koncepció alternatíváit. Erre 
adott felhatalmazást a testület.

Velencei Híradó: Rendeletalkotásban is ki-
emelkedőt nyújtott a képviselő-testület. Elfogad-
ták a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, az 
óvodai és nem önkormányzati tulajdonú intézmé-
nyek élelmezési (napi) térítési díj alkalmazásáról, a 
közterületek tisztántartásáról, és a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendeleteket. 
Jegyző asszony, megszokott, hogy egy testületi 
ülésről szóló jegyzőkönyvből kb. 30 oldal külön-
böző rendeleteket tartalmaz?

Dr. Szvercsák Szilvia: Nem szokványos, de 
szükséges. Az elmúlt hónapokban feszített tempó-
ban dolgozott az önkormányzat, az utolsó, decem-
beri ülésen szám szerint nyolc rendeletet alkotott. 
A Kormányhivatal célellenőrzései során feltárt 
hiányosságok alapján, a nem megfelelő szabályo-
zás megszüntetésére, a hatályos törvényeknek, 
jogszabályoknak megfelelően készültek el a most 
megalkotott, valamint aktualizált rendeletek. A 
Képviselő-testület szem előtt tartotta a törvényes-
ségi észrevételekben december 31. napjáig meg-
szabott határidőt, amelynek rövidsége azonban 
nagy kihívást jelentett a polgármesteri hivatalnak, 
hiszen az előkészítő munka kiemelt odafigyelést, 
alaposságot kívánt meg, és jelentősen leterhelte 
az apparátust. Kijelenthető azonban, hogy ennek 
eredményeként a testület megfontoltan és felké-
szülten tudott dönteni az immár minden szem-
pontból megfelelő kodifikációs eljárásban.

Velencei Híradó: 2016. január 11. napján so-
ron kívüli testületi ülést tartott az önkormányzat, 
amelynek két napirendi pontja volt: a Controll 
Holding Tanácsadó Zrt. és a Grafit Pencil Kft. 
ajánlatainak elfogadása. Milyen szolgáltatásokat 
végeznek ezek a cégek?

Dr. Szvercsák Szilvia: A Controll Holding 
Tanácsadó Zrt. a fent említett egységes közműve-
lődési intézményközpont, a régóta vágyott „kul-
túrház” megalapításához kapcsolódó közművelő-
dési, pénzügyi és gazdasági átvilágítást, valamint a 
szakmai koncepció elkészítését fogja elvégezni. A 
cég a referenciák, a szakmai múlt, az ellátandó fel-
adatok, a vállalási határidő és nem utolsósorban a 
vállalási díj tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot 
adta, ezért esett rá a testület választása. Az önkor-
mányzat rendszeres kiadványaként megjelenő Ve-
lencei Híradó című újság nyomdai szolgáltatásra 
vonatkozó vállalkozási szerződése decemberben 
lejárt. A beszerzéseket is szabályozó közbeszerzési 
szabályzat szerint 4 ajánlattételi felhívás került ki-
küldésre. A nyomdai szolgáltatás ellátására a beér-
kezett ajánlatok közül a Grafit Pencil Nyomda Kft. 
tette a legalacsonyabb összegű ajánlatot.

Itt szeretnék visszacsatolni arra, amit polgár-
mester úr mondott a közbeszerzésekkel kapcsolat-
ban. A közbeszerzési törvény előírja, hogy milyen 
értékhatárok között milyen típusú eljárásokat kell 
lefolytatni. Ezzel kapcsolatban a képviselő-testület 
az önkormányzat működésére nézve azokra a be-
szerzési eljárásokra is szigorú szabályokat alkotott, 
amelyek nem érik el a közbeszerzési törvényben 
előírt nettó 8 millió forintos értékhatárt. Átruhá-
zásra került néhány döntéssel kapcsolatos hatás-
kör a polgármesterre, de gyakorlatilag minden 
vagyoni kiadással járó kötelezettségvállalás esetén 
a testület dönt. Többek között ez indukálta a szám-
talan soron kívüli testületi ülést is. (V.H.)
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Hit-Élet
Kölcsey Ferenc 194 éve, ezen a napon 

fejezte be és zárta le Szatmárcsekén 
Nemzeti Imádságunknak, a Himnusz 

szövegének végső kéziratát. A magyar reform-
kor politikai-szellemi képének egyik legmeg-
határozóbb egyénisége Sződemeteren látta meg 
a napvilágot, 1790. augusztus 8-án, kálvinista, 
középbirtokos nemes család gyermekeként. 
Édesapja Kölcsey Péter földbirtokos, édesanyja 
az erdélyi származású Bölöny Ágnes. Amikor 
az édesapa idejekorán meghal, négy fiúgyermek 
nevelésének gondja marad az özvegyre. A test-
vérek közül Ferenc a legidősebb, ekkor a hato-
dik évében jár. Hamarosan el is kerül otthonról 
a debreceni református kollégiumba. Nagybá-
tyja, az idős Kölcsey Sámuel viselte gondját a 
családnak, s halála után unokaöccseire hagyja 
álmosdi birtokát. Kölcsey Ferenc 11 éves, ami-
kor őt is, s szeretett édesanyját is elveszti. A 
korai árvaság egész életére kiható nyomot hagy 
Kölcseyben. Magányosságát, borongó hajlamát 
még inkább növelte, hogy gyermekkori himlő 
következtében elvesztette bal szemét. 

A debreceni kollégiumban 1796–1809 között 
tölti tanulóéveit. Szorgalmas diák, jó tanuló, s 
ha csak teheti, a kollégiumi könyvtárban tölti 
el idejét. 1805-ben Debrecenben, ő is ott állt a 
nagy példakép, Csokonai Vitéz Mihály koporsó-
ja mellett. A temetésen látta először Kazinczyt, 
másik példaképét, akivel hamarosan kapcsolat-
ba is kerül. 1810 elején, hét hónapos pesti jog- 
gyakorlata idején kerül közvetlenebb kapcso-
latba a pesti írótársadalommal, a Kazinczy köré 
tömörülő irodalmárokkal, aztán Berzsenyivel, s 
ekkor köt életre szóló barátságot Szemere Pállal, 
akinek Péceli birtokán később szép napokat tölt. 

Rövid pesti tartózkodása után sződemeteri 
birtokán gazdálkodik, ám 1814-től  – a családi 
birtok, ill. örökség testvéreivel való megosztása 
révén – Szatmárcseke lesz Kölcsey új, immár 
végleges lakóhelye. 

Kölcsey életművében 1816/17 körül éles 
választóvonal tapintható ki. Műveinek koráb-
bi klasszicista zártságát egy másik világérzés 
bontja meg, a romantika. Érdeklődése egyre 

A Himnusz születésnapja
A Magyar Kultúra Napja – január 22. 

inkább a nemzeti múlt, s a magyar függetlenség 
kérdése felé fordul. A mindenség birtoklásának 
végtelen vágyát, a népét közelről is ismerő érett 
férfi a hazaszeretet szent érzésében oldja fel, s 
szorítja határok közé. Úgy gondolja, hogy az 
író minden tollvonásával és cselekedetével a 
nemzet egészének tartozik felelősséggel. Ebből 
az erkölcsi kötelességtudatból vállalja a sokszor 
gyötrelmes politikusi pályát is.

Az 1817 táján írt Rákóczi hajh... kezdetű 
ódájában Kölcsey már aktuális nemzeti érzése-
ket fogalmaz meg, s a szabadságharc eszményét 
eleveníti fel a nemzeti emlékezet előtt. 

A Himnusz Szatmárcsekén, a költő házában, 
1823. január 22-én született. Maga a költő sem 
gondolhatta, hogy verse ilyen utat fut be. Nincs 
olyan nap e történelmi hazában, hogy a vers so-
rait imádságként ne szavalnák, s Erkel Ferenc 
dallamával ne énekelnék. Erkel 1844-ben szer-
zett hozzá dallamot, elnyervén a vers megzené-
sítésére kiírt pályázatot. 

A Himnusz belegyökerezett a magyar nép 
lelkébe, hisz a vers magába zárja a nemzet 
múltját, jelenét és jövőjét. A Himnusz a kál-
vini reformáció történetszemléletét tükrözi. 
Nemzeti múltunk kollektív tragédiáit Isten 
büntetéseként, figyelmeztetéseként értékeli. A 

csüggedésen azonban felülemelkedik az isteni 
kegyelemben való hit és reménység. A magyar-
ság nem veszhet el, hisz’ „megbűnhődte már e 
nép a múltat s jövendőt...” A megélt szenvedések, 
sorsváltozások után, mint a bibliai özönvíz után, 
e népnek is feltűnik az égen a szivárvány, Isten 
szövetségének jelképe. 

A debreceni kollégium szelleme, az ott ápolt 
kuruc hagyományok döntő hatással voltak a 
Himnusz keletkezésére. Debrecenben elevenen 
élt a Kölcseyék korában is tiltott Rákóczi-nóta 
kultusza, melynek szelleme tagadhatatlanul ott 
lüktet a Himnusz soraiban. A tudósok megál-
lapítása szerint is a Himnusz csak egy kálvinis-
ta lélekből fakadhatott fel. Károli Bibliájának 
és Szenci Molnár Albert zsoltárainak tartalmi 
mélysége és ízes magyarsága képezik a Him-
nusz másik alapvető forrását. Bibliai-zsoltáros 
ihletésű a bűntudat gondolata. A „bús” jelző 
használata a zsoltárok (pl. 38.) hatása, ahogy 
a „Nyújts feléje védő kart” kifejezése a „Perelj 
Uram perlőimmel” kezdetű zsoltárból (35.) 
származik. Éppígy az „Isten, áldd meg a ma-
gyart!” gondolata az egyik legismertebb újesz-
tendei református énekre vezethető vissza (190. 
dicséret – Batthyány-kódex, 16. sz.). A „Meg-
bűnhődte már e nép” kifejezésben pedig Ézsaiás 
próféta szavai elevenednek meg. 

S egymás után sorjáznak Kölcsey keze alól a 
nagy hazafias versek. „Huszt” című epigrammá-
jának sora nemzeti jelmondattá vált: „Hass, al-
koss, gyarapíts, s a haza fényre derűl!” A magyar 
társadalom jelenlegi helyzetében, újév kezdetén 
számunkra is útmutató, előrevivő lehet ez az 
üzenet. 

Utolsó nagy verse, a halála évében írt „Zrí-
nyi második éneke”.  A vers a költő haza iránti 
aggódásának fájdalmasan szép megnyilvánulá-
sa. Könnycsepp, mely igazgyönggyé vált. Mint 
a „legnagyobb magyar”, gróf Széchenyi István, 
talán ő is megérezte a ránk váró sorstragédiákat.

„Te lásd meg, ó sors szenvedő hazámat,
Vérkönnyel ázva nyög feléd!” (…)
1838. augusztus 24-én halt meg. Báró Wes-

selényi Miklós, amikor halála hírét meghallotta, 
így kiáltott fel: „Nem közénk való volt!”  Kölcsey 
Ferenc élete nemzeti múltunk e forrongó kor-
szakának erkölcsi példaképévé és szimbólu-
mává vált. Mély hazaszeretete, humanizmusa, 
szabadságszeretete, s nem utolsósorban európai 
műveltsége és látóköre mind hozzájárultak élet-
műve maradandóságához. Amit alkotott, nem 
csupán irodalom, s elszigetelt irodalmi jelenség, 
hanem az egész magyar valóságot felmutató 
kristálytiszta tükör, melybe szükséges belenéz-
nünk – ma élő nemzedékeknek is – a helyes 
nemzeti önismeretért. (Pápai Szabó György)
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Az elmúlt advent első vasárnapján, 
délelőtt fél 11 órakor felnőtt-csalá-
di (Soóki-család: Viktória, Emese, 

Mátyás) hármas keresztelő és konfirmáció 
volt az ősi velencei református templomban. 
Mindhárman a maguk döntéséből jutottak 
arra az elhatározásra, hogy Jézus Krisztus 
követői, s az 1567-ben, Debrecenben meg-
alakult Magyar Református Egyház, ill. az 
eredetét a 16. századra visszavezető Velencei 
Eklézsia tagjai lesznek.

Az alkalom maga volt a csoda...! Hisz 
akarva-akaratlan a főszereplő Matyi volt... 
A mérnök édesapa, s a most szintén hitval-
lást tevő, értelmiségi családtagok, Viktória 
és Emese együtt drukkoltak Matyi sikeréért. 
És Isten megáldotta hitüket és szeretetü-

Felnőttkeresztelés és konfirmáció a reformátusoknál

ket, mert áldása mindnyájukon és az egész 
gyülekezeten ott volt... Látni Matyit, ahogy 
ragyog... Újjászületett! Mennyi szenvedésen 
ment át ez a fiú, milyen súlyos betegséggel 
küzd, s lám itt minden kérdésemre értelmes 
és érthető szép választ adott...! Áldott legyen 
az Úr neve!

Ezen az alkalmon tényleg jelen volt Va-
laki, ezt éreztem én is, a jelenlévők is. A ké-
pek a felnőtt keresztelés-konfirmáció után 
készültek. 

 Pápai Szabó György lelkipásztor

Ahogy az óév a visszatekintést, úgy az 
újév az előrenézést jelenti. Nincs ez 
másképpen a katolikus egyházban 

sem. A december 31-én bemutatott szentmi-
sében hálát adtunk a Jóistennek az elmúlt év 
kegyelmeiért:  a jóért, amikor jutott belőle, és 
hogy a rossz időben sem hagyott magunk-
ra. Ebben a szentmisében emlékeztünk meg 
azokról a személyekről, kiket egyházközsé-
günk tagjaiként kísértünk ki a temetőbe, to-
vábbá megemlékeztünk azokról a kiemelkedő 
eseményekről, melyek mintegy mérföldkő-
ként voltak jelen az egyházközségben a 2015-
ös évben. Az új évben sok olyan programot 
szeretnénk továbbvinni, amely gazdagított 
minket. 

Minden hétfő délután ministráns foglalko-
zást tartunk azon gyerekek számára, akik szí-
vesen vállalnak szolgálatot az oltár körül. To-
vábbá is lesz kéthetenként kedd esti felnőttka-

tekézis  egy hitéleti kérdésbe. Egyébként ezen 
érdeklődést kívánja betölteni az a könyvtár is, 
melyet alig 2 hónapja nyitottunk meg, és olyan 
vallásos könyveket tartalmaz, melyek ebben 
nyújtanak segítséget.

Ugyancsak minden második héten kedd 
esti program (váltásban) a közös zsolozsmá-
zás, ami kicsit egy szerzetesi légkört kölcsönöz 
a jelenlevőknek. 

Minden hónap első keddjén nyugdíjasklu-
bot tartunk a plébánia közösségi házban.

Minden kedden reggel 6-kor, az újtelepi 
templomban gitáros szentségimádást tartunk.

Téli időben péntek esténként esedékes a 
régi fonók „hangulatát” idéző paplak-party.

Ugyan minden vasárnap van szentmise az 
újtelepi templomban (17.00), de a hónap ne-
gyedik vasárnapján különösen is a családosok 
irányába terelődik.

Az állandó programok mellett folytatni kí-

vánjuk az alkalmi programokat is. Hosszú idő 
óta a tavalyi évben ünnepeltük meg a plébá-
nia templom felszentelését. A 186 évvel ezelőtti 
eseményt idén január 17-én 11.00 órakor ün-
nepeljük meg. Nagybőjtben a lelki feltöltődést 
biztosító hetenkénti találkozókat (idén: Új élet 
Krisztusban kurzus), gitárfesztivál, jótékony-
sági és egyéb koncertek, Szent István-napok, 
családnappal egybekötött Kalazanci Szent Jó-
zsef-nap, spanyol napközis-, ministráns hittan 
táborok, iskolakezdéskor Veni sancte szentmi-
se, advent előtt koszorúkészítés.

A régi programok mellett több újat is ter-
vezzünk, melyet a körülményeknek megfele-
lően fogunk lebonyolítani: Meszlényi Gyula 
szatmári emlékkirándulás, római zarándokút, 
angol nyelvtábor stb.

Bízom benne, hogy a 2016-os évben sok 
programon fogunk egymással találkozni és 
egymást gazdagítani.  Norbert atya

Óév-újév
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GYEREKEKRŐL
Már hagyományként csendült fel 

Mikulás váró napokban ez a ked-
ves kis gyermekdal, együtt várva a 

csodát a nagyszakállú Mikulás megérkezését. 
Ez a várakozás nagy izgalommal töltötte el a 
gyermekeink szívét, és lelkét. Mi pedig vidám 
énekléssel, rövid kis mesékkel készítettük fel 

az óvodásainkat erre az izgalmas eseményre. 
A mi Nyuszi csoportosaink óvodai életünk-
ben első alkalommal találkozhattak a piros 
ruhás, nagy szakállú Télapóval és az ő játékos 
manóival, akik sok vidámságot és nevetést 
csaltak a csodálkozó gyermekarcokra. Szép, 
izgalmas és vidám perceket tölthettünk el így 

együtt, de még ennél is fontosabbnak tűnt az 
a kis csomag, amit a Mikulás apó ajándék-
ként puttonyából itt hagyott. Köszönjük min-
den támogatónak, aki hozzásegítette gyerme-
keinket ehhez a különleges élményhez.

 Banka Mária óvodapedagógus
Nyuszi csoport

„Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el kedves Télapó!”

A karácsony az egyik legszebb, legsze-
retetteljesebb ünnepünk. A szeretet, 
az összetartozás, ajándékozás ünne-

pe. Néhány napja, hogy elbúcsúztunk Mi-
kulástól, s máris elérkeztünk a legkedvesebb 
szeretetajándékozással egybekötött ünnep-
hez, a karácsonyhoz.

 Már advent heteiben elkezdődtek az ün-
nepi előkészületek, sürgés-forgás, izgalom. 
Ezeket a napokat sok örömmel, énekléssel, 
barkácsolással, zenehallgatással töltöttük el. 
Beszélgettünk a karácsonyi ünnepkör szo-
kásairól, hagyományairól, s arról, hogy nem 
csak az lehet az ajándék, amit kapunk, hanem 
az is, ha jót teszünk, segítünk másoknak, szót 
fogadunk. 

Míg odakint sütött a nap, bent tevékeny 
kis kezek munkálkodtak. Végezték a taka-
rítást, csinosították, díszítették a csoport-
szobát, karácsonyi asztaldíszt készítettek, a 

vázákba fagyöngyöt, borostyánt, fenyőágat 
tettek. Mint egy kis hangyaboly, fáradhatat-
lanul munkálkodtak az ovisok, és elkészült a 
mézeskalács is. Kimértük a hozzávalókat, a 
szükséges mennyiségeket. Megismerkedtünk 
az alapanyagokkal, mindent megszagoltunk, 
megízleltünk, megneveztünk a gyerme-
kekkel. A gyerekek egymást váltva gyúrták, 
nyújtották, majd tetszőlegesen szúróformá-
val szaggatták a tésztát.

A hónap minden napja lázas készülődéssel telt.
Szívünket-lelkünket feldíszítve, ünneplő-

be öltöztetve végre elérkezett a várva várt ün-
nep napja. Az óvodába lépő gyerekeket halk 
karácsonyi énekszó, fenyőillat köszöntötte. 
A tornateremben ott pompázott, ragyogott a 
gyönyörű, egyszerűen, de ízlésesen feldíszí-
tett karácsonyfa, csúcsán a csillaggal. Alatta 
megannyi játék. A sok kis csillogó szemet lát-
va melegség járta át a szívünket. A karácsonyi 

asztalnál (ünnepi terítő, asztaldísz, gyertya) 
elfogyasztott tízórai után került sor a kará-
csony ünneplésére a csillogó karácsonyfa kö-
rül. Meggyújtottuk az adventi koszorú utolsó 
gyertyáját, és közösen énekeltünk karácso-
nyi dalokat. A nagycsoportosok ajándékul 
eltáncolták karácsonyi táncukat, a kisebbek 
verssel, dallal köszöntötték az ünnepet és 
egymást. Végezetül elérkezett a várva várt 
pillanat, az ajándékozás, az ajándékok kibon-
tása minden gyermek legnagyobb örömére.                                                                                                                        

A városi ünnepségen a Katica csoportos 
és a Csipet-csapat csoportos óvodásaink va-
rázsolták el, „ajándékozták meg” táncukkal, 
énekükkel nagy szeretettel az együtt ünneplő 
vendégeket.      

Kovács Károlyné és Ander Beáta
óvodapedagógusok

Csipet-csapat csoport

  „Kis karácsony, nagy karácsony…”
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Nagyszerű élményben volt részük 2015. december 7-én a 
Velencei Meseliget Óvoda óvodásainak, látogatást tettünk 
Budapesten a Csodák Palotájában. (130 gyermek vett részt 

szülői engedéllyel a kiránduláson.)
A gyermekek nagyon izgatottak voltak már a buszon, a helyszínre 

megérkezve ez még inkább fokozódott. Sok-sok érdekes játékot kipró-
bálhattak. Nagy sikere volt a vasúti hajtánynak, melynek mozgatásához 
két gyermek ereje kellett. Egy eszköznél hatalmas tartályban víztorná-
dót lehetett létrehozni, egy kar segítségével. Tükörlabirintusban teke-
reghettek, bújócskázhattak, levegővel labdát mozgathattak óvodásaink. 
A gyerekek kipróbálhatták, hogy milyen egy holdjáró autóba beülni, 
vagy egy forgó szobában labdát gurítgatni egymásnak. Csodálatos 3D-s 
képeket nézhettek meg a bolygókról, a Földünkről, Naprendszerünkről.

Nagyon érdekes és izgalmas kísérleteket láthattunk, amelyen csak a 
Velencei Meseliget Óvodások vettek részt egy külön teremben.

Egyik kísérlet közben Hajni óvó néni kezén tűz égett, és mégsem 
lett sérülése. Egy másik kísérlet közben Erzsi óvó néni hangja egy hé-
liumos lufiból levegővétel után a hélium hatására elvékonyodott, majd 
egy másik lufiból szippantás után nagyon elmélyült. Láthattuk azt is, 
amint a lufit megfagyasztotta a kísérletet végző fizikus, majd darabok-
ra tört, amikor az egyik gyermek rálépett. Egy gép segítségével pedig 
színessé váltak az óvodások kezében a fehér fénycsövek. A kísérlet ve-
zetőjétől jól érthető, érdekes magyarázatokat kaptak a történtekről, az 
önként vállalkozó gyermekek és felnőttek pedig ügyes segítők voltak a 
kísérletek eredményes létrehozásában.

A Csodák Palotájában tett látogatás során sok élménnyel, új isme-
retekkel, „csodákkal” gazdagodtak az óvodásaink.

Krepsz Mónika óvodapedagógus
Katica csoport 

Csodák Palotája

Igaz, kicsit sokat kellett várni az első havazásra, de az óvodások 
számára annál nagyobb volt az öröm, amikor megérkezett a várva 
várt hóesés.

A szabadban eltöltött közös játékokat igyekszünk ilyenkor kihasz-
nálni, hiszen ami a gyermekeknek jó móka, a pedagógusnak jó lehető-
ség bizonyos képességek fejlesztésére, mint pl. az állóképesség, szem-
kéz koordináció, figyelem, fegyelem, szabálytudat.

Jól tudjuk, az egészséges életmód egyik fontos eleme a jó levegő, a 
mozgás, amit télen sem szabad figyelmen kívül hagyni.  A testi edzettség, 
az egészségmegőrzés már kiscsoportban is fő feladatunk, ezért igyek-
szünk minél több mozgásos tevékenységet felkínálni az apróságoknak is.

Jó lehetőség volt erre a havas délelőtt, amikor is mindegyik csoportot 
megelőzve sikerült a kis pillangósoknak elsőnek kiérni az udvarra, így a 
még érintetlen hótakaró az ő kicsi lábuk alatt ropoghatott meg, ezzel is 
megtapasztalva a hó tulajdonságait. Kissé megszeppenve ugyan az első 
percekben, de a közös hócsata egymás kergetésével meghozta minden-
ki kedvét, majd egy kis bemelegítés után következhetett a már „pillan-
gós” hagyománnyá vált csoportos hóangyal készítés. Egyszerre feküdtek 
a hóba, készítve a kis angyalkákat, majd rácsodálkoztak saját műveikre. 
Ezután a „lábnyomokat követve” a hóban, visszataláltunk a csoportunk-
ba. Kellemes, vidám, de főképp nagyon hasznos délelőtt volt. Folytatás 
hóemberkészítéssel következik, amikor már a hó eléggé tapad.

Mindenkinek nagyon kellemes havas szórakozást kíván: Pillangó csoport
Cselkó Béláné óvodapedagógus, Pillangó csoport

A tél örömei az óvodában
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Történetek a Zöldligetből

Az eddigi évekhez hasonlóan, idén is a Zöldliget Angol–Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola tornaterme adott 
otthont Velence város karácsonyi ünnepségének.

A belépő vendégeket gyönyörűen feldíszített terem, hatalmas aranyba 
öltöztetett karácsonyfa, valamint a székekre helyezett, kedves karácsonyi 
üdvözlőlap várta. A kicsi ovis és a nagy iskolás fellépők az öltözőkben és 
a színpad mellett izgulva várták, mikor adhatják elő műsorukat. 

Az ünnepség kezdetén Koszti András polgármester mondott köszön-
tőt, majd a Meseliget Óvoda kicsinyei a karácsony színeibe öltözve és 
apró hópelyhekként varázsolták el a város lakóit. Őket az általános iskola 
4. b osztályosai követték a Szeretet ereje című előadásukkal, amelynek 
forgatókönyvét osztályfőnökük, Ruskovics Gáborné álmodta és írta 
meg. A gyönyörű színpadi díszlet szintén az ő fantáziáját, valamint El-
bert Tamás tanár úr és a lelkes, segítő szülők keze munkáját dicséri.

A 4.b kicsi angyalai, szegény emberei és utcagyerekei izgulva, de an-
nál nagyobb lelkesedéssel és örömmel adták elő mit is jelent számuk-
ra a karácsony, a szeretet és boldogság. Megható, gyönyörű előadással 
ajándékozták meg a megjelenteket, akik felállva, vastapssal jutalmazták 
a gyerekek hónapok óta tartó kemény munkáját és lelkesedését.

Köszönjük a gyönyörű élményt minden egyes fellépő ovis és iskolás gyer-
meknek, az őket felkészítő pedagógusoknak. Továbbá külön köszönet a gyer-
mekekben való hitért, a feléjük irányuló szeretetért és támogatásért, amely-
nek eredményeként e csodás műsor megszülethetett. Bodó Tünde, szülő

Karácsonyi előadás

A Zöldliget Iskola 4.b osztálya nem kis dologra vállalkozott. Elő kel-
lett adni sok-sok embernek a Szeretet ereje című karácsonyi műsort. Na-
gyon izgultunk. Persze nem rögtön álltunk színpadra, hanem sok-sok 
próba után. Az előadást már október elején elkezdtük gyakorolni az osz-
tállyal. A legelején még jelmez nélkül gyakoroltunk, aztán már jelmezzel. 
Az elején még elég nehezen ment, de utána már egész jól belejöttünk. A 
díszletet Elbert Tamás bácsi szüleink segítségével tervezte és készítette el.

Végre elérkezett a nagy nap. Az előadást december 17-én 17:00-kor és 
18-én 10:00-kor adtuk elő. Már a kezdés előtt sokan összegyűltek a torna-
teremben. Elkezdődött a műsor, nagy izgalommal énekeltünk és táncol-
tunk a színpadon. Annyira jól sikerült, hogy a végén nagyon nagy tapsot 
kaptunk. Margit néni (az osztályfőnökünk) az előadás után megdicsért 
minket. Nagyon büszkék vagyunk, amiért ilyen jól sikerült. Örömmel 
szerepelnénk még ilyen műsorban. Molnár-Bodó Regő, tanuló

Városi ünnepség a suliban

Az ünnepi műsor egy Apuka szemével

Az óvodások műsorában sok nagyon-nagyon ifjú tehetséget csodál-
hattunk meg, akik korukat meghazudtoló szinten adták elő a óvónők és 
segítőik által betanított táncszámokat.

Az ovisok produkcióját egy rövid hangszeres előadás követte, majd az 
ünnepség fő műsorszámaként a 4.b osztály tanulói következtek. Érintett 
szülőként nem biztos, hogy objektív véleményt fogalmazok, de úgy gon-
dolom, hogy a közönséget egyöntetűen meglepte a negyedikesek szépen 
megkomponált, fegyelmezetten, lelkesen bemutatott produkciója. A 
gyerekek úgy szerepeltek a színpadon, mintha az a világ legtermészete-
sebb dolga lenne, hogy hosszú, és néha nehéz szövegeket színjátszással 
adjanak elő nagyszámú felnőtt előtt. A gondosan felépített és apróléko-
san kivitelezett műsort jól szerkesztett zene, igényes díszlet és egy felsza-
badultan előadott zenés-táncos betét tette abszolút színvonalassá.

A nyújtott élményért köszönet illeti az osztály osztályfőnökét, aki az 
egész előadást megalkotta, a segédkező tanári kart, a közreműködő szü-
lőket és természetesen az osztály diákjait! 

Kiss János szülő

„A szeretet ereje”

Én, mint narrátor, órás, és csibész, jól éreztem magam a bőrömben. 
Az előadás három helyszínen, három történetet mesélt el. Több híres 
táncszám is szerepelt benne, mint például az Egy feladatod a Twist Oli-
vérből, az Angyaltánc, az Angyalkeringő, és végül a Szeretetlánc, mely-
ben mindenki szerepelt.

A díszletek készítésében édesapám, Kiss János, valamint egy osztály-
társam édesapja, Görög István is részt vett Tamás bácsi mellett. A rende-
zője és írója Margit néni volt.

Kiss Olivér, diák

A karácsony varázsa

Az adventi vasárnapokon a Korzón előadott műsorok megkoronázá-
sa volt számunkra az iskola tornatermében megrendezett Városi kará-
csony. A feldíszített karácsonyfa, a gyönyörű színpadi díszlet mellett a 
nézőket a székekre helyezett kis meglepetéssel is várták.

A műsort – a polgármester úr beszédét követően – a Meseliget Óvoda 
Katica csoportja nyitotta meg. Az óvódás gyerekek kedves táncát követte 
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az iskolába járó gyerekek „kis hangversenye”. (Czeilinger Izabella hege-
dű, Czeilinger Nóra fuvola, Gelencsér Fáni Aliz furulya) előadásában 
a „Csendes éj”-t hallgathatták meg az ünnepséget jelenlétükkel megtisz-
telők. Ezt követően egy animációs kisfilmet vetítettek le, amelyet az ani-
mációs szakkörre járó gyerekek készítettek (3.b).  

A karácsonyi ünnepség fénypontjaként a 4.b osztályos tanulók 
előadásában a szeretet és az önzetlenség fontosságáról, a karácsony 
szelleméről szóló színdarabot láthattunk, melynek címe A szeretet ereje 
volt. A gyerekek lelkesen, ugyanakkor nagyon komolyan véve a felada-
tukat játszották, táncolták el szerepüket. A darab rávilágít a szeretet, az 
együttérzés, a másoknak való segítség kiemelkedő szerepére. 

Köszönetünket fejezzük ki ezúton is a karácsonyi ünnepségen való 
részvételért a fellépő gyerekeknek, a felkészítő pedagógusoknak, és a 
szülőknek.

Soraimat a székekre helyezett kis ajándékokban fellelhető idézettel 
zárnám:

„Három kiválóság van, amelyre az ember született:
a szeretet, a szeretni tudás és a szeretet elfogadása.”
(Hioszi Tatiosz)

Kovácsné Mészáros Andrea

Elismerések
A Baptista Szeretetszolgálat oktatási intézményeiben dolgozó legki-

válóbb munkatársakat ismerték el 2015. december 13-án a Budapest 
Sportarénában rendezett „Baptista Szimfonikusok” elnevezésű adventi 
ünnepségen.

„Az év nevelőtestülete” díjat megosztva nyerte el két intézmény kol-
lektívája, köztük a velencei Zöldliget Magyar–Angol Két Tanítási Nyel-
vű Baptista Általános Iskola is.

Felettébb jólesett a kitüntetés, s mindenképpen büszkék vagyunk rá. 
Ám tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok segítséget és együttműködést kap-
tunk eddig is, most is és bízunk benne, hogy a jövőben is.

Köszönjük szépen!
Ezenkívül „Minden Tisztelet – érem”-mel lett gazdagabb kolléga-

nőnk, Bődyné Barna Etelka, akinek tiszta szívből gratulálunk!

Ökoiskola lettünk!
A Zöldliget Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános 

Iskola 2016. január 1. – 2018. december 31. közötti időszakra első íz-
ben nyerte el az Ökoiskola címet. A pályázatot az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet hirdette meg magyarországi székhelyű 
nevelési-oktatási intézmények számára. 

Az Ökoiskola címre 2005 óta lehet pályázni, és azért jött létre, hogy 
az iskolákban minél hatékonyabban jelen legyen a környezettudatosság, 
a fenntartható fejlődés elvei és gyakorlata.

A Zöldliget iskola 2016 februárjáig tervezett vállalásaiban létrehozza 
az iskola honlapján az ökofiókot, melyen keresztül a szülők és a diá kok 
kapnak tájékoztatást az ökoiskolai programokról. Valamint egy ener-
gia-járőrszolgálat felállítása is cél, melynek során diákok részvételével 
rendszeresen ellenőrizzük a tantermeket, mellékhelyiségeket annak 
érdekében, hogy minél kisebb energiafogyasztás valósuljon meg. Az 
elnyert cím vonzóbbá teheti az intézményeket a szülők számára is, vala-
mint az iskolák nagyobb eséllyel vesznek részt más, a környezeti nevelés-
sel és a fenntarthatósággal kapcsolatos pályázatokon.

Ebben a munkában és eredményben is hálásak vagyunk azoknak a szü-
lőknek, akik segítettek nekünk, s reméljük később is számíthatunk rájuk.

Borz Attila

Iskolánk vendége volt  
Pitti Katalin,  

az opera nagykövete
2016. január 11-én és 12-én iskolánkba látogatott Pitti Katalin 

Liszt Ferenc-díjas, Érdemes művész. A művésznő a Magyar Állami Ope-
raház pályázatán nyerte el az Opera nagykövete címet, melynek birto-
kában általános iskolások szívéhez szeretné közelebb vinni a műfajt. Be-
vezetőjében elmondta, hogy a cím elnyerése óta több mint száznegyven 
iskolába látogatott el, köztük hozzánk is.

Hamvas Béla sorait az ars poeticájának tekinti: A tanítás pedig szent kö-
telesség, mert „...amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg! 
Szabad vagy a kövektől az étherig, de jajj neked, ha magadnak tartod meg!”

A művésznő elsősorban saját szerepeiből, felvételeiből nyújtott át egy 
kis válogatást, melyeken keresztül  bepillantást nyerhettünk az opera vi-
lágába. Előadását Mozart Allelujájával indította, melyet egy részlet kö-
vetett Kacsóh Pongrác: János vitéz című művéből. Ezután Mozart (Va-
rázsfuvola), Verdi (Traviata), Puccini (Turandot) operáiból hallhattunk 
részleteket. A rendhagyó énekóra a Traviata pezsgőáriájával ért véget.

Elbert Tamás

Pitti Katalin saját szerepeiből adott ízelítőt a gyerekeknek
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MOZGÁSBAN
2015-ben a sport, ezen belül a tömegsport 

területén is sok pozitív változás történt Ve-
lencén. Korábban soha nem tapasztalt számú 
– és minőségű esemény házigazdája volt a 
város. Itt rendezték meg – egyebek mellett – 
az 5próba Rióba sorozat nyitó rendezvényét, 
valamint több futó, triatlon, kerékpár és Iron-
man viadalt.

Az esztendő utolsó napjára is jutott egy 
rangos, hagyományos esemény, a Szilveszteri 
Pezsgőfutás. A Velence Korzón a fagyos, igen 
hideg idő ellenére több mint 400 sportember 
gyűlt össze a rajtnál, hogy kocogjon egy jót, 
s nem utolsósorban esélye legyen hazavinni 
valamit az értékes nyeremények közül.  A 
patinás több, immár 31 éves múltra vissza-
tekintő sportesemény ezúttal is az IRON-
TEAM Szabadidő és Tömegsport Egyesület 
szervezésében, a Velence Korzó támogatásá-
val került megrendezésre 5, illetve 12 km-es 
távokon.

A már tradicionális (fél) sült malacot, a 
két táv abszolút győztesei most is magukkal 
vihették az esti házibuliba, voltak azonban 
olyanok is szép számmal, akiknek be kellett 
érniük forró teával, forralt borral, pezsgő-
vel vagy zsíros kenyérrel. Végső „vigaszdíj” 
mindenkinek jutott: a versenyre legyártott és 
kiosztott egyedi rajtszámot ugyanis az összes 

résztvevő megtarthatta emlékbe. Mindazon-
által talán kijelenthető, hogy nem a nyeremé-
nyek, de még csak nem is a már említett „ki-
egészítők” jelentették a legnagyobb élményt 
az indulóknak, hanem maga a sport, a futás, 
a távok teljesítése.

Ezekre bőven mutatkozott lehetőség a 
legfrissebb sportélmény kapcsán is, a Ma-
gyar Atlétikai Szövetség Ultrafutó Bizott-
sága által szervezett Évadnyitó Ultrafutó 
Találkozón, melyre január 23-án került sor. 

A nevezők a Juventus hoteltől rajtolva telje-
sítettek egy 29 km-es tókört. Ezen az esemé-
nyen került sor a 2015-ös év eredményeinek 
összefoglalójára, a 2016-os magyar bajnok-
ságok bemutatására és az év ultrafutóinak 
díjazására is.

Sportolásra, főképp kerékpározásra és fu-
tásra még számos alkalom mutatkozik 2016-
ban is Velencén. Az előzetes eseménynaptár-
ból kiderül, hogy az IRONTEAM csapata, 

valamint egyéb egyesületek szervezésében itt 
lesz majd az OptiVita Ultrafutó Kupa 12 órás 
futóversenye március 5-én, a Tour de Velen-
cei-tó kerékpáros megmérettetés május 19-
én, az Ironman próba május 21-én, az Extre-
meman olimpiai távú triatlon verseny május 
29-én, a 40. Velence Kupa kézilabdatorna 
június 10–12 között, a hagyományos biciklis 
tókör, a Tour de Ring július 9-én, vagy éppen 
az egyik legkülönlegesebb esemény, az Iron-
man Budapest 70.3 sorozat velencei állomása 
július 30-án.

Ezen verseny szervezői nem kisebb dicső-
séget tudhatnak magukénak, mint azt, hogy 
a tavalyi évben a részvevők értékelése alap-
ján Európa legjobb versenye címet kapta ez a 
sportesemény! Idén is a világ minden tájáról 
érkeznek sportolók. Komoly távot kell telje-
síteniük, ami nem mindennapi edzettséget 
igényel.

Az említetteken kívül lesz még júliusban 
Nagy Sportágválasztó, augusztusban MTB24 
Velence futam, valamint szeptember 3-án 
OptiVita Ultrafutó Kupa 24 órás futóverseny, 
ami ugyancsak embert próbáló viadalnak 
igérkezik, hiszen egy egész napot végig futni, 
még a legelszántabb, legkeményebb sporto-
lóknak is becsületükre válik. (Mátay Balázs)

 Az 5próba Rióba nyitó rendezvényén sokan indultak harcba a riói repülőjegyekért

 Sokan búcsúztatták az óévet futással Velencén fotó: Stehlik Norbert
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A sakkjáték képességfejlesztő hatásáról  
manapság sokat hallunk. Ez a remek 
szellemi sport nálunk is egyre nép-

szerűbb, bár talán megkockáztatható: mindig 
is népszerű volt. Portisch Lajos, Lékó Péter 
vagy a Polgár „lányok” személye – és persze 
elsősorban sikerei – okán ez egyáltalán nem 
meglepő. Immár Velencén is komoly  sportági 
utánpótlás-nevelő munka folyik a helyi Sakkis-
kola keretein belül. Egyre eredményesebbek a 
Zöldliget Általános Iskolában pallérozódó ifjú 
hölgyek és urak, akik Molnár Béla nemzetközi 
mester irányításával készülnek a versenyekre. 
A szakmai munkát vezető edző véleménye 
szerint a magyar oktatásügy is egyre inkább 
ébredezik, felismerve, hogy a tudásalapú is-
meretátadás mellett alkalmazkodni kell a je-
lenkor kihívásaihoz. Meg kell találni azokat a 
tanulásmódszertani „trükköket”, melyek során 
a diákok a „konstruktív életvezetéshez szükséges 
értékek birtokába jutnak, s olyan módon alkal-
mazkodnak, hogy figyelembe veszik a változó 
környezetüket, mely által képesek lesznek vá-
lasztani, dönteni, és vállalni tudják a döntésük 
következményeit. Olyan eszközre van szükség, 
amely segíti őket abban, hogy belső szükséglet-
ből cselekedjenek, morálisan, tudásban és mo-
tiváltság tekintetében készüljenek fel az életre” 
(Borosán Lívia: A személyiségfejlesztés kognitív 
és szociális feladatai a XXI. században).

Molnár Béla kiemelte, hogy néha a kevesebb 
több, mindez igaz lehet az oktatásban is, a túl-
zott lexikális ismeretek helyett a problémameg-

Sakkiskolás sikerek 64 mezőn
oldó gyakorlati tudás megszerzésével. A sakkjá-
ték mindehhez kiváló eszköz. A sakk becsüle-
tességre, a következmények vállalására, önura-
lomra, helyzetértékelésre, gyors megítélésre és 
döntésre, felelősségérzetre, versenyszellemre, a 
versenytárs tiszteletére, kitartásra, önbizalom-
ra, a kudarcok elviselésére, lényeglátásra, ba-
rátságra, rendszeres és pontos munkavégzésre, 
fegyelmezett viselkedésre, a szabályok, normák 
és törvények tiszteletben tartására nevel.

A Baptista Szeretetszolgálat támogatásával 
egy éve működik a Velencei Sakkiskola, ahol 
havonta egyhetes táborban sakkmesterek irá-
nyításával zajlik a versenysakkozás utánpótlás 
tehetségeinek oktatása, képzése. A program 
esélyt nyújt olyan gyerekeknek is a magas szin-
tű versenysakkozás alapjainak megszerzésére, 
ahol a szülői háttér ennek finanszírozására 
nem lenne képes.

A nemzetközi mester elmondta, hogy a 
Zöldliget iskolából jelenleg négy tehetséges 
fia tal vesz részt a programban, a Vicze lányok, 
Zsófi és Kata sikeres évet tudhatnak maguk 
mögött, egy év intenzív sakkozás után diá-
kolimpiai aranyérem, korosztályos helyezé-
sek mutatják a fejlődést. Kata a szorgalmas 
edzésmunkának köszönhetően rövid idő alatt 
utolérte korosztálya élmezőnyét, diákolimpiai 
győzelme pedig ígéretes sportolói adottságo-
kat sejtet. Zsófi a csapatversenyeken szerepelt 
kiemelkedően, több alkalommal is megbíz-
ható tagja volt a fiatal együttesnek. A Baptista 
csapat legfrissebb felfedezettjei, Bodrogi Lili 

és Bendegúz csupán néhány hónapja, tavaly 
ősszel kapcsolódtak be az edzésmunkába, de 
a megyei szintű eseményeken már több szép 
győzelmet értek el, ígéretes fejlődést mutatnak.

Az elmúlt nyáron került sor a Második 
Baptista Tehetségkutató Táborra, amelynek is-
mét a Zöldliget suli adott otthont. Az egyhetes 
sportos táborozás változatos programot kínált 
a szellemi sporttal ismerkedő fiatalok számá-
ra. A sakkoktatás, a kombinációs feladatok fej-
tése mellett igazán mozgalmas programok is 
szerepeltek a napi események sorában, így fo-
cikupa, asztalitenisz, horgászverseny, csoport-
játékok és a mindig nagy sikerű sorverseny 
biztosította az igazi tábori hangulatot.

Molnár Béla az eredményeket is összefoglal-
va igen sikeresnek ítéli a 2015-ös évet: „A nyár 
végén a nevelő egyesületek két fontos eseményén 
vehettünk részt. Elsőként a Régiós Kupa csapat-
versenyre utaztunk Kisvárdára, ahonnan az 
értékes ezüstérmes helyezést sikerült elhoznunk. 
Augusztus végén az Ifjúsági Csapatbajnokságon 
szerepeltünk. Ezen a megmérettetésen 22 részt 
vevő alakulat közül a 3.-4. helyen végeztünk, 
csupán a holtversenyes értékelés alapján marad-
tunk le a dobogóról. Összességében sikeres évet 
hagyunk magunk mögött, de már készülünk a 
tavaszi megmérettetésekre, ahol a rapid orszá-
gos egyéni és csapatversenyeken ülnek majd  
asztalhoz a Velencei Sakkiskola versenyzői.”

(Mátay Balázs)

A Velencei Sakkiskola kis versenyzői a Régiós KupánVicze Zsófia szimultán közben

A két legifjabb velencei tehetség, Bodrogi 
Bendegúz és Bodrogi Lili az oklevelekkel
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Szeretettel invitálunk kicsiket és nagyokat január 30-án a Korzó-
ra, hagyományteremtő Velencei Karneválunkra.

Figyelem! Szeretnénk, ha idén egyre többen öltöznének 
jelmezbe, és nem csak gyerekek. Várjuk az ötletesebbnél ötletesebb 
jelmezbe bújt felnőtteket is!

Az sem baj, ha valaki a helyszínen szeretne álarcot készíteni. A 
Korzó belső rendezvényterén 10.00 órától farsangi alkotóház keretén 
belül biztosítjuk erre a lehetőséget. Farsangi trombita, papírálarc, busó 
papírálarc készítésében animátorok segítik a résztvevőket. Külön térí-
tési díj ellenében igazi velencei maszk készíthető, csillámporral, tol-
lakkal, strasszkövekkel és festékkel. 

10.00–18.00 óráig Arcfestésre várnak mindenkit a Kacagó Játszóház 
munkatársai.

A 14.00–22.00 óráig tartó jelmezes fotózás a belső rendezvénytéren 
egy úgynevezett green boxban történik, azaz zöld háttér előtt. 
Az általunk biztosított jelmezkollekcióból kiválasztott jelmezbe 
bújva, eredeti velencei háttér előtt készült képeket a helyszínen 
kinyomtatjuk és átadjuk. 
Délután Flusznik Elemér tekeri verklijét, visszarepítve bennün-
ket az időben egészen a múlt század elejéig.

10.00 és 17.00 óra között a Korzón két, hatszemélyes hintó várja a 
kocsikázni vágyókat.

A zenés-zajos felvonulás a busókkal 13.30-kor indul a Zöldliget Is-
kolától a következő útvonalon: Zöldliget Iskola (Kis utca 1.) 7-es 
főút, gyalogos aluljáró, körforgalom, Tópart utca, Fő tér (megke-
rülve a Hősök Parkját) a Tópart utca belső felén vissza a SPAR 
áruházhoz, ahol a partról megközelítve érkezik a csapat a külső 
rendezvénytérre.

14.00 órakor a belső színpadon a Zombori zenekar koncertjét lát-
hatják az érdeklődők. A fúziós világzenét játszó formáció a 
népzenétől ihletett dallamokat ötvözi a legkülönfélébb zenei 
stílusokkal. Az együttes 2013-ban az A38-as Talentométer világ-
zenei döntőjén első helyezést ért el. 

15.00 órától Schirilla György csobban a Velencei-tóban, ami izgal-
mas látványosságnak ígérkezik. 

Kedves Velencei Lakosok!
15.30-kor A busók „Sokackör” csoportjának néptáncbemutatóján 

vérpezsdítő táncokat láthatunk.

16.10-kor a Langaléta Garabonciások gólyalábakon, síppal-
dobbal űzik a telet, és közben mókás kalandokba keverednek a 
közönséggel.

17.00 órakor Mesébe szőtt tánc – táncba szőtt mese: a belső színpa-
don a Görömbő Kompánia Gyula és a csodaduda című meséjé-
nek, a belészőtt népi gyermekjátékoknak lehetnek hősei, szereplői, 
táncosai, akik együtt töltenek velük egy mesés, táncos, víg órát.

18.00–18.30-ig a busók „Sokackör” csoportjának táncházas mulatsá-
gán rophatják a táncot gyerekek és felnőttek.

18.30-tól Éjszakai lobbanás címmel a Lobbanáspont Tűzzsonglőr 
Egyesület tüzes produkciója varázsolja el a közönséget. A forró 
hangulatot két dobos kísérete fokozza.

19.00 órától indulunk a tűzhöz, ahol kiszebáb égetéssel elűzzük a 
telet. Vigyázat! A szép lányokat a busók elrabolhatják! Nem kell 
megijedni, vissza is hozzák őket, a mulatság a tűznél így lesz teljes.
Egy kis érdekesség: A karnevál egyik fontos eleme a tűz. A meg-
tisztulást jelképezi, tűzre teszik a rosszat, és mindenki megszaba-
dul a bűntől. Ezzel a pillanattal a természet végre kilép a télből, és 
visszatér az élethez.

20.00 órától a nap zárásaként a külső színpadnál DJ SMASH télűző 
karneváli partijára vár mindenkit, aki szeret táncolni, bulizni.

Sötétedéstől fénnyel festjük meg a Korzó területének egy részét.

Egész nap kézműves kirakodóvásár, forró italok, ínyencfalatok 
várják az érdeklődőket.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Bővebb információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület Tourinform Pultjánál a 

Korzón a 22 470-302 és  30 974 2566 telefonszámokon, valamint az 
info@velenceturizmus.hu e-mail címeken.
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Manapság sokan úgy érzik, nem en-
gedhetik meg magunknak, hogy a 
fájdalom miatt ne lássák el a fel-

adataikat otthon és a munkában. Legtöbben 
ilyenkor a fájdalomcsillapítás mellett dönte-
nek, ami azonban csak tüneti kezelést jelent, 
a valós problémát nem oldja meg. Ezért fog-
fájással a legjobb, ha mihamarabb fogorvos-
hoz fordulunk!

A fog, anatómiájából következően, ideg- 
és vérellátását egyetlen ponton keresztül 
kapja, melynek helye a gyökércsúcson talál-
ható. Azokban az esetekben, amikor a fogbe-
let tartósan ingerek érik – mély szuvasodás, 
fognyaki irritáció, vagy erőteljesen lekopott 
fogak esetén –, a pulpában gyulladásos ele-
mek jelennek meg. Mivel a gyökércsatorna 
fala merev, nem tud tágulni, ezért a kiala-
kuló nyomás fájdalmat vált ki. Később ez a 
nyomás, ami az itt lévő ereket és idegeket 
terheli, az ideg elhalásához vezet. Ilyenkor 
tapasztalható, hogy a korábban rágásra, hi-
deg-melegre, édesre fájdalomként reagáló 
fognál a panaszok megszűnnek. Ez azonban 
nem jelent jót, mivel a pulpa elhalását köve-
tően rövidebb-hosszabb idő elteltével, már 
a gyökércsatornát meghaladva, a folyamat 
a gyökércsúcs körüli területet is érinti, ahol 
gyulladás alakul ki. Ez sokáig tünetmentes 
lehet, de röntgenfelvétellel igazolható a kó-
ros folyamat jelenléte. Bizonyos hatásokra a 
krónikus állapot akuttá válhat, ilyenkor az 
érintett terület fájdalmassá válik, a fog ko-
pogtatásra érzékeny, arcduzzanat alakul ki. A 
gyulladást némely esetben hőemelkedés, láz 
kísérheti. 

Fontos, hogy a tünetek korai észlelésénél 
forduljunk fogorvoshoz, hiszen a kezdeti 

Miért fáj a fogam?

hideg-meleg, édesre való érzékenység ese-
tén, sokszor még konzervatívan, töméssel 
megoldható a probléma. Sajnos előrehala-
dottabb esetekben gyökérkezelés szükséges, 
legrosszabb esetben pedig fogeltávolításra is 
sor kerülhet. Ez utóbbit azonban a fogorvos 
igyekszik elkerülni. Minél hamarabb jelent-
kezik a páciens, annál nagyobb esélyünk van 
rá, hogy a beteg fogat megmentsük.

Dr. Dobos Bettina, 
fogorvos

KAVICS KLINIKA & FOGÁSZAT 
2481 Velence, Csemete utca 41.
 
EGÉSZ NAP HÍVHATÓ: 06 70 352 72 72 

SZABó ZOLTÁN
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

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

Velencei-tó  

Nyelviskola  

angol, német, orosz, spanyol.
Kiscsoportos és egyéni tanfolyamok, 
nyelvvizsgákra, érettségire felkészítés, 
korrepetálás
Óradíj:    900 Ft-tól
Helyszín:  Velence, Gárdony
Honlap:   www.velencenyelv.hu,
E-mail:     info@velencenyelv.hu.
Telefon:   06 30/398-8515 vagy 06/22 474-570 (N
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olvasni – való

Nemzet-e vagy nép-e a székelység? Ne-
tán kisebbség? címmel jelent meg a 
Magyarságtudományi Füzetek 26. 

kötete, Velence református lekésze, Pápai 
Szabó György szerkesztésében. Kiadója a 
Magyarok Világszövetsége, szponzora pedig 
Fuksz Sándor vállalkozó volt, az MVSZ al-
elnöke, az ő önzetlen anyagi támogatása tette 
lehetővé a kötet megjelenését. A bemutató 
január 7-én volt az MVSZ Magyarok Szék-
házában.

Lelkészi hivatása mellett – többek között 
– önkormányzati képviselőként, valamint 
a helyi Kulturális, Oktatási és Sport Bizott-
ság elnökeként is tevékenykedő Pápai Szabó 
György elmondta, hogy a megjelent kötetre, 
a szerzők mondandójára sokan voltak kíván-
csiak, de az érdeklődők a világhálón is élőben 
követhették az elhangzottakat.  A kötetet, a 
benne lévő tanulmányokat, írásokat a szer-
zők s összeállítók, mint maguk is székelyek – 
Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke, illetve 
Borsos Géza, a Székely Nemzeti Tanács alel-
nöke ismertették.

A könyv szerkesztője – aki egyben a be-
mutató moderátora is volt – kiemelte, hogy 
nem lepte meg a nagyfokú érdeklődés a hi-
ánypótló kötet iránt, hisz a székelyek múltját 
még mindig próbálják elmaszatolni, kaoti-
kussá tenni, vagy éppen letagadni. Jelenük, 
akár a múltjuk, ma is folytonos harc alapvető 
jogaikért, az életben maradásért, a szülőföld-
jükért. Egy több százezres, magyarul beszélő 
nép Erdélyben, amely az egyértelmű nemzet-
közi és európai jog ellenére – a nacionalista 
román állam ellenkezése miatt – évtizedek 
óta hiába harcol önrendelkezéséért, az auto-
nómiáért. Jövőjük a többségi román állam-
ban pedig valóban ettől, vagyis kizárólag az 
önrendelkezési jog kiharcolásától, elérésétől 
függ…

Pápai Szabó György hozzátette: a kötet 
szerzői a címben feltett kérdésre egyértel-
műen azt a választ adják, hogy a székelység 
mindig is a magyarsággal szoros életkö-
zösségben élő, szkíta-hun származású nép, 
mely a múltban is a magyar királyok, ill. az 

Új kötet a székelyekről
Magyarságtudományi Füzetek (Bp., 2016. MVSZ)

erdélyi fejedelmek, tehát a Magyar Szent Ko-
rona joghatósága alá tartozott. A székelyek 
áldozatos katonai szolgálataikért nemesi sza-
badságot, s számos más privilégiumot nyer-
tek el a történelmük folyamán.

Ez a múlt nagyon szerteágazó, s összetett, 
hisz a „siculusok” (s a sicamberek) már az 
ókorban is Eurázsia számos térségében meg-
találhatók. S akik daha/szarmata-szaka-aba 
szkítaként, hunként őshazájuknak vallhat-
ták Közép-Ázsia turáni népek lakta térségeit 
(Oxus, Jaxartes vidéke, az Aral-tótól délre eső 
Chorezm, Szogdiana stb.), India, Mezopotá-
mia egyes területeit, de a Kaukázus vidékét 
is (hun-masszagéta, besenyő gyökerek), úgy, 
hogy korábban „szeszklo” – illetve daha-dák 
szkíta népként mindig is Erdély őshonos, ős-
lakos népei voltak.

De ott voltak a mai kutatások szerint már 
a sumer-káld határvidékeken, mint katona-
nép. Majd a Kárpát-medencei, ill. Pannóni-
ai Avar Birodalom szélein, az Enns folyónál 
(innen az „Óperencián túl kifejezés a magyar 
népmesékben, hisz addig terjedt a határ, a 
magyar ember látóhatára, ami azon túl volt, 
az idegen és ismeretlen volt…). S persze az 
Árpád-házi királyok idejében a mainál jóval 
nagyobb kiterjedésű Őrségben, ahol az ősla-
kosság jelentős része bizonyosan székely ere-
detű. S az is tagadhatatlan, hogy a siculusok 
Szicília névadó őslakosai, akik rokonnépek 
az Itáliát megalapító, ugyancsak szkíta ere-
detű etruszkokkal, s a trójai sicamberekkel. 
Sütő András írja (1973) a Rigó és apostol c. 
kötetében: „… katonanép, de nem hajlama, 
hanem sorsa tette azzá…”

S milyen igaza van Rugonfalvi Kiss Ist-
vánnak, amikor azt írja a székelyekről: „A 
székely nép a történelem viharait mindig úgy 
állta, mint földjének égbe meredő sziklái…”

Igen, külön nép, de testvérnépe a ma-
gyarnak, Hunor és Magor testvérsége nyo-
mán. Széllyes Sándor székely költő írja oly 
szellemesen, ismert versében („Székely Ka-
rácsony”): „… a székely es magyar, csak ki-
csivel több… Legalább úgy három vagy négy 
fokkal…”

„Hát, kicsivel talán ezért több a szenvedé-
se is…” – foglalta össze a lényeget Pápai Sza-
bó György.

(A kötet megvásárolható és megrendelhető: 
Magyarok Világszövetsége, 1052 Bp., Semmel-
weis u. 1–3. Ára 700 Ft/db. )

(MB)

VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.

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

honlap : www.velence-bibl.eoldal.hu

A KÖNYVTÁR  
NYITVATARTÁSA :

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

Beiratkozási díjak :

A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek 
beiratkozása ingyenes.

A Velencén dolgozó pedagógusok és 
köztisztviselők a könyvtár szolgáltatása-
it, illetve a könyvkölcsönzést ingyene-
sen vehetik igénybe.

A beiratkozási díj 2016. január 5-től 
2016. december 31-ig érvényes.

A tárgyév július 1-je után történő be-
iratkozás díja az éves díj 50 %-a.

Velencei illetőségű:
önálló keresettel rendelkezők : 800 Ft
diák, velencei oktatási  
intézményben tanulók  
(16 év feletti), nyugdíjas,  
gyed, gyes, szociális segély,  
ápolási díj, munkanélküli : 400 Ft

Egyéb településről :
Beiratkozási díj :    1.700 Ft
Diákoknak (16 év feletti) :    850 Ft

Bővebb információk a könyvtár honlap-
ján megtalálhatóak.
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szépkorúak

A 2015-ös évet vidám, tombolahú-
zással egybekötött Mikulás-nap-
pal és bensőséges hangulatú ka-

rácsonyi ünnepséggel zártuk.
A kicsit későn, 9-én, érkezett Mikulást 

nagy szeretettel fogadtuk. Az ajándé-
kosztásban ezúttal a Mikulásruhába bújt 
„táncoslányok” segítettek a Mikulásnak, 
Gyula bácsinak.

Karácsonyi ünnepségünkre vendéget 
is vártunk Koszti András polgármester 
úr személyében.

Vendégünket és klubtársainkat a köl-
csönös üdvözlések után a tánckar tag-
jai gyertyafényes karácsonyi énekekkel, 
versekkel köszöntötték. Karácsonynak 
szentelt délutánunkat Újvári Misi által 
előadott meghatóan szép Karácsony, 
Harang csendül című Ady Endre-vers és 
Kesztyűsné Ilike boldogságról, szeretet-
ről szóló története még ünnepélyesebbé, 
meghittebbé tette.

A polgármester úr jókívánságok kí-
séretében személyesen adta át az ön-
kormányzat ajándékát, a díszdobozos 
szaloncukrot, amit ezúton is köszönünk. 
Majd kellemes karácsonyi ünnepeket kí-
vánva átadtuk a mi ajándékunkat is pol-
gármester úrnak.

A karácsonyfa alatt sorakozó aján-
dékokkal klubtagjainknak szereztünk 
meglepetést, örömet!

A polgármester úr meglepetése az 
ajándékba hozott nagyon finom süte-
mények, finom üveg bor volt, amit nagy 
örömmel és köszönettel fogadtunk!

A téli szünet után, január 9-én a zord 
idő ellenére is megtartottuk a pótszil-
vesztert!

A vacsorát Horváth Lajos és segítői, 
Nagy Karcsi és Zsolnai Józsi készítették. 
A terítésben, tálalásban Katonáné Ma-
rika, Sinkáné Marika, Nagyné Piroska, 
Zsolnainé Marika jeleskedett, később 
Duráné Emőke és fiatal gondnokunk, 
Bea is besegítettek.

A jó zenéről most is Molnár István 
gondoskodott, olyannyira, hogy még 

Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub

Borika védőnénit is megtáncoltattuk. A 
kitűnő hangulat közepette tombolahú-
zásra is sor került! Majd a rövid pihenő 
után folytatódott a tánc, a vidám nótá-
zás. Fergetegesre sikeredett Óév-búcsúz-
tatónkról most is Hoppálné Gizike és 
Újvári Misi készítette a videót és fényké-
peket.

Természetesen azokról a klubtársa-
inkról sem feledkezünk el, akik beteg-
ségük miatt nem lehetnek velünk, sze-
retettel gondolunk rájuk, és otthonukba 
visszük az ajándékot.

Az év első napjaiban felidézzük az 

elmúlt év kedves emlékeit, eseményeit, 
vagy akár tanulságait is. Bízunk benne, 
hogy az idei év is tartogat számunkra 
számos élményt, szórakoztató kikap-
csolódást, amelynek legfőbb záloga az 
egymás iránti tisztelet, szeretet és meg-
becsülés.

Az új esztendőben is kívánok kedves 
klubtársaimnak sok szép közös progra-
mot, kedves nyugdíjastársaimnak, a ked-
ves olvasóknak jó egészséget, békés, szép 
napokat. 

Lukács Sándorné
klubvezető                                         

Az I. sz. Nyugdíjas Klub tagjait is meglepte a Mikulás

 Koszti András polgármester is részt vett a klub eseményén
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II. számú Nyugdíjas Klub

III. számú  
Nosztalgia Nyugdíjas Klub

Igen, a négyhetes adventi várakozás 
után elérkezett a karácsony, Juhász 
Gyula szép sorai jutottak eszembe:

„...És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorúan nézek.

A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.”

Klubtagjaink Székesfehérváron az 
„Életet az Éveknek” Alapítvány által 
rendezett karácsonyi ünnepségen vettek 
részt. Az elnök ünnepi köszöntője után 
színvonalas, hangulatos műsort mutat-
tak be a klubszervezetek tagjai.

December 18-án tartottuk meg ka-
rácsonyi ünnepünket. Vendégünk volt  
a polgármester úr és felesége, de meg-
tisztelt bennünket a jegyző asszony is. 

Mindannyian örültünk, hogy szemé-
lyesen is megismerhettük. Polgármester 
úr átadta tagjainknak az önkormányzat 
ajándék szaloncukorját, és finom süte-
ménnyel is meglepett bennünket.

Köszönjük, hogy mindig szakít időt 
a nyugdíjasokra, és figyel ránk, törődik 
velünk!

Finom ünnepi menüt varázsoltunk a 
feldíszített asztalokra, meghitt hangulat-
ban, közös énekléssel ünnepeltünk, kis 
fenyőfát állítottunk. (A karácsony egyik 
szimbóluma a fenyő, ami az örökkéva-
lóságot jelképezi. A hagyomány szerint 
a 16. században Luther Márton díszített 
először fenyőt karácsonykor. A karácso-
nyi ajándékozás szokása csak a 19. szá-
zad végétől van.)

Véget ért a 2015-ös év. Január 8-án 

December talán az év legszebb hó-
napja, az adventi gyertyagyújtá-
sok, a várakozás, gyermekeink, 

unokáink csillogó szemei, és a várva várt 
karácsony közelebb hoz valamennyiün-
ket egymáshoz. Karácsonyi ünnepsé-
günk is meghitt hangulatú volt. 

Köszönet Koszti András polgármester úr-
nak, Norbert atyának és Vadon Sándor bap-
tista lelkipásztor úrnak, hogy mint minden 
évben, most is ellátogattak hozzánk. Nyugdí-
jas társunk, Horváthné Marika csodás hang-
jával idén is elvarázsolt mindenkit. Különö-
sen hálásak vagyunk a verebi polgármester 
asszonynak és csapatának a szép karácsonyi 
műsorért.

Valamennyien örömmel vettük át pol-
gármester úrtól az önkormányzat aján-
dékát.

Klubunk tagjai virággal köszönték 
meg az én munkámat is, amit zavartan 
vettem át, hiszen klubunk minden tagja, 
egész évben lelkesen vett részt a szerve-
zésben, a közös főzésekben és minden 
társadalmi munkában. Sikereink csapat-
munkának köszönhetőek.

pótszilveszteri bulin búcsúztattuk az 
óévet, természetesen a pázmándi test-
vérklubunk tagjaival. Polgármester úr 
megtisztelt bennünket itt is. Nagyot mu-
lattunk.

„A tegnapokkal fogy az élet,
a holnapokkal egyre nő,
s szemedben mégis mindörökké
a mának arca tűn elő...
Ezért, ha illan ez az év is,
s a múltba szállva szétomol,
lelkedben ott a kincs örökre,
amely valaha benne volt.”

Mihail Eminescutól idézve kívánunk 
mindenkinek eredményekben gazdag, 
boldog új évet, főként jó egészségben, 
szeretetben.

Pardi Erzsébet

A két ünnep között néhányan meg-
néztük a budapesti karácsonyi vásárt, 
és bátran mondhatjuk, hogy fővárosunk 
Európa talán legszebben tündöklő váro-
sa volt az idei ünnepek alatt. Jókedvűen 
sétálgattunk az igényes elárusítóhelyek 
között, iszogattuk a finom forralt boro-
kat, teát és ettük a főtt csülköt, kolbászt.

Az ünnepek után 6-án pótszilvesztert 

tartottunk, ahol hangulatos zene mellett 
jókedvűen fogyasztottuk el a kemencé-
ben sült bőrös császárhúst.

Ez évre is rengeteg tervünk van, re-
méljük, hogy jelentős részét sikerül meg-
valósítanunk.

Kívánok ehhez jó egészséget vala-
mennyi nyugdíjas társunknak.

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

Tai chi  
17.00–18.30

Gymstick  
19.15–20.15

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00 órától

Torna – Gyógytorna 
18.00–19.00

II. Sz. Nyugdíjas Klub 
16.00 órától

Gymstick 19.15 - 20.15 Gymstick 19.15 - 20.15

Közösségi ház - órarend Velence, Iskola u. 4.  
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

4. Terem
Mamin babihordozós  

latin fitness 
9.30–10.30

Aprócska Néptánc  
1-3 éves gyerekeknek  

10.00–11.00

Mozgásfejlesztő torna  
gyerekeknek  
16.15–17.15

Mozgásfejlesztő torna  
5-6 éves gyerekeknek  

16.45–17.15

Aprócska Népi játék  
és néptánc 

ovisoknak 3-6 éveseknek 
16.15–17.00

Mozgásfejlesztő torna  
gyerekeknek  
17.15–18.15

Mozgásfejlesztő torna  
5-6 éves gyerekeknek  

17.15–18.15
Alakformáló torna 

18.30–20.00
Alakformáló torna  

18.30–20.00

5. Terem
Női torna 19.15–20.15 Női torna 19.15–20.15

Klubszoba
Velencei-tavi Rózsa  

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek:

2015. december 5-én: Salamon Zsolt – Galamb Orsolya

2015. december 12-én: Heiter Dániel – Mészáros Nikolett

2016. január 8-án: Pók Péter – Trócsányi Eszter

2016. január 16-án: Jónás András – Balanek Vivien

Gratulálunk!
Egri Andorné, Balogh Erika, Máthay Erzsébet anyakönyvvezetők

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük 
miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 
időskorú, valamint fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek 
részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek 
elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rend-
szerben működik. Segítségével fenntarthatóak a biztonságos életvitel 
feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybe vevő 
személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.

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

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybe vétele szempontjá-
ból szociálisan rászorult:

a) az egyedül élő, 65 év feletti személy,
b) az egyedül élő, súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg sze-

mély, vagy
c) a kétszemélyes háztartásban élő, 65 év feletti időskorú, illetve sú-

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

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

Ezen szolgáltatást térítési díj fizetése ellenében lehet igénybe venni.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja: 1600 Ft/hó

Érdeklődni:
Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Palánki Katalin
szakmai egységvezető
06-30-915-1895, 06-22-589-157

Tisztelt Gazdálkodók!

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy az őstermelői igazolvány meg-
hosszabbítása elkezdődött. A jogfolytonosság miatt március 20-ig, de 
legkésőbb az értékesítés előtt szíveskedjenek befáradni hozzánk, meg-
hosszabbítani igazolványukat.

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
Hétfő:  RÁCKERESZTÚR Hősök tere 20., Polgármesteri Hivatal 08.00-12.00
 ERCSI Szent István út 12-14., Művelődési Ház 13.00-16.00
Kedd:  MARTONVÁSÁR Budai út 13., Városháza, Gerots terem 08.00-12.30
 VELENCE Tópart u. 52., Kastély 13.00-16.00
Szerda:  KAJÁSZÓ Rákóczi út 79., Polgármesteri Hivatal 08.00-12.00
 GYÚRÓ Rákóczi út 49., Polgármesteri Hivatal 12.30-16.00 (páratlan héten)
 TORDAS Szabadság út 55. Művelődési Ház 12.30-16.00 (páros héten)
Péntek: SZÉKESFEHÉRVÁR Budai út 9-11., 07.30-14.00
Baracskán továbbra sincs ügyfélfogadás. Várom Önöket a fent felsorolt települések egyikén.

Üdvözlettel: Gulyás Nikoletta, Falugazdász



Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTER
Koszti András 

HIVATALVEZETŐ:
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

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

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

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

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

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

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

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

Pénztár nyitvatartása: 
hétfő    10.00-12.00
szerda     9.00-12.00
   13.00-15.00
péntek     9.00-12.00

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

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

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

Török Ágnes
Intézményvezető,

Dócziné Horváth Erika
Gyermekjóléti egységvezető

Palánki Katalin
M: 06-30-915-1895
06-22-589-157
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
egységvezető

Lukács Ildikó
06-22-589-157  
Családsegítés családgondozója
Szociális étkezés

Csincsi Éva
Családsegítő

Bencsik Ferencné
Nyugdíjas-tanácsadó
Szerda: 9.00-11.00

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

Ügyfélfogadási rend:

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

Humán Család- és  
Gyermekjóléti Szolgálat 
közérdekű információi

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS ADÓHÁTRALÉK RENDEZÉSÉRE

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. § (1) bekezdése értelmében: 
„Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer 
– magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon keresztül folya-
matosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, 
székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben 
szokásos módon közzéteheti.”
Velence Város Önkormányzata a még fennálló adótartozással rendelkező a ma gán-
személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok 
és szervezetek fenti adatokat tartalmazó listáját a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblá-
ján, a város honlapján, illetve a Velencei Híradó következő számában közzéteszi.
A fentiekkel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Adócsoportja ügyfélfogadási időben 
készséggel áll az adózók rendelkezésére.

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

A Velence korzón
elegáns divatáru üzlet várja!

mini & maxi
36-54-es méretig kínálunk öltözéket

esküvőre, alkalmakra és a hétköznapokra is.
Áruválasztékunk férfi divatáruval folyamatosan bővül.

Minőség elfogadható áron!
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FEJÉRVÉD 
BIZTONSÁGI 
SZOLGÁLAT
Riasztórendszeres távfelügyelete
Garantált biztonság
- Riasztórendszerek tervezése, kivitelezése
- Riasztók vezetékes és rádiós távfelügyelete
- Fegyveres objektumőrzés, vagyonvédelem
- Kivonuló szolgálat

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

Nem kell féltenie autóját! Műholdkövető 
rendszerünk vigyáz rá!

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

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

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

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

önkormányzat az ajándék elkészítésére. 

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

Hivatal munkatársai felkeresik Önöket és átadják az ajándékcsomagokat. 

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

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

készítette elő Önöknek.
Koszti András
Polgármester

Kedves Nyugdíjas lakosaink!

Egész évben szép környezet
Kertépítés · Kertrendezés

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

Rotálás ·Favágás ·Kertépítés

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

Egra
2003 Bt.
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Schwarzkopf 
fodrászat

női   férfi    gyermek

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

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

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

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

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

Kóruszene Karácsonyra

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

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.

Redőnyök, napellenzők javítása.
Szakszerű beépítés és igény szerinti 

visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

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

Fodor Rita 
06 30/651-6251

Kövesdi Rita 
06 20/330-9435

NYITVATARTÁS 
hétfő, szerda, péntek: 

9.00-13.00 
kedd-csütörtök: 11.00-17.00 

szombat bejelentkezés

Velence, Szabolcsi út 3.

Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.
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ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,  
(RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK) 

 
 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁk 

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

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

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

 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 
                                            

 

FELNŐTTEKNEK / SZÜLŐKNEK 
 

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

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

 Párkapcsolati, családi, munkahelyi 
krízisek megoldásában való 
támogatás                          

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

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

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

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

GYEREKEKNEK / KAMASZOKNAK 
 

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

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

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

KISMAMÁKNAK 
 
 Meddőséget, fogantatási nehézségeket 

okozó pszichés blokkok oldása 

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

 Szülésre való lelki felkészülés 

 Kapcsolatépítés a magzattal 

Bejelentkezés és további infó: 
 

Hodos Enikő  
06 - 20 - 399 - 0137 

 
www.boldogsagban-felcseperedni.hu 

Velencén 
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Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

besemisi@freemail.hu

Családi vállalkozásunk a 
megoldás kulcsa!

Tervezés, kivitelezés, építőanyag 
egy helyen!

Pontos, precíz, korrekt 
kivitelezés!

Építőanyag kedvez   áron!
Referenciáink biztosan 

meggyőzik!
Hívjon bizalommal!

Építkezik? Felújít?

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

TOLLTISZTÍTÁS
új pehelypaplanok

Szállodai textília,

törölköző, köntös, ágynemű, 

tefl onos terítő

Budapest, XI. Fehérvári út 114/b

www.juditpaplan.hu

06 30/940-8359, 

06 30/971-7195

Paplan-párna 
készítés

átdolgozás hagyományos módon

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

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

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

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

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

Boczán Géza  intézményegység-vezető

Szakiskolások sikere

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

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

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

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

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

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

vegyes magkeverék kapható.

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

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

Tel.:  06 70/ 933-0446

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

ő

Tömegkályhák építését, 
cserépkályhák átrakását, 

építését vállalom. 

Zsadányi Tamás 
20 499 3974

Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

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

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

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

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

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

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

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

tevékenységre kiadó 
(fodrász, iroda)

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

Büfé berendezések eladók.
Szigligeti Istvánné: 

06 20/942-5700

Velencei-tó
Nyelviskola  - 

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

Tanfolyami oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra, 
érettségire felkészítés

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

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

Műanyag ajtók, ablakok

7 légkamrás profi lból

Redőnyök, szúnyoghálók, 

reluxák, szalagfüggönyök, 

párkányok gyártása,

forgalmazása, javítása

rövid határidővel. Szakszerű, 

megbízható munkavégzés. 

Ingyenes helyszíni felmérés,

szaktanácsadás. 

Igény szerint visszajavítással.

06 20/924-1267, 

06 30/456-4042  

Oravecz Csaba

Képíró József
kerékpárjavító

2475 Kápolnásnyék, 

Ady Endre u.8.

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

A turizmus – lehetőség vagy 
tehetetlenség?
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Velence Resort & Spa superior

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

Töltsd nálunk a délutánt!

Születésnapi élmények a 
Velence Resort & Spa-ban 

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

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

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

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

Bővebb információ: 
www.velencespa.com

velencei hiradó_2015.október A4.indd   1 2015.10.12.   11:14:19
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Velence Resort & Spa superior

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

ÉLMÉNYEK FELSŐFOKON A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK

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

www.soltours.hu
ingatlan@soltours.hu

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK
Külföldi és belföldi ügyfeleink részére!
Értékesítés valódi lehetőségekkel.

Ha eladó ingatlanja értékesítésre vár, kérem, keressen 
bennünket!

SOL INGATLAN Ingatlanforgalmazó, Értékbecslő  
és Értékesítési Iroda

Gárdony, Szabadság út 12. (Pavilonsor)
06-22/570-158, 06-20/229-4401

Fiókiroda: Velence, Ország u. 25/A. 06-22/470-497

www.soltours.hu
ingatlan@soltours.hu

KIADÓ NYARALÓKAT,
ÜDÜLŐKET KERESÜNK

Nyári időszakban szeretné ingatlanját 
nyaralóvendégek részére értékesíteni, állandó 

költségeit a nyári időszak bevételeivel könnyíteni?
Kérem, keressen bennünket!

25 éves tapasztalat a TURIZMUSBAN.

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

Női-Férfi Kozmetika 
Ajándék utalvány kapható

Bejelentkezés: 

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

28 2014. november–december

Kulcsrakész
lakásfelújítás

Épület energia tanúsítvány
Családi házak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése

Gipszkarton falak, álmennyezetek, belsőépítészet

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

 kulcsrakesz99@gmail.com

SZABÓ ZOLTÁN
Festés- mázolás, tapétázás

Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

ANDY KOZMETIKA-FLABÉLOS
Velence, Szabolcsi úti Pavilonsor

Bejelentkezés: 06 20/230-8125

-Sejtrevitalizáló, növényi őssejt arckezelés

-Intenzív hidratáló és ránctalanító hatású

Hyaluronic kezelés

-Anti-ageing fi atalító arckezelés Argán növényi 

őssejtekkel

-Exkluzív arckezelés ..örök fi atalság” proteinekkel

-Feszesítő-gyöngyvarázs arckezelés

-Görögdinnyés nyugtat, hidratáló,

regeneráló arckezelés

-Tisztító arckezelés

Oros Andrea kozmetikus

A természet professzionális ereje!

ANDY KOZMETIKA 
VELENCÉN 

várja minden kedves régi és új vendégét!

a bor-kereskedő
Minőségi palackos és folyó borok közvetlenül 

Villány, Kiskunság, Mátra, Szekszárd, 
Badacsony borászataiból

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

szemben

KARÁCSONYI BOR- ÉS 
PEZSGŐVÁSÁR!

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

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

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

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

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

Sportolók összefogása 

Cipőjavító és 
kulcsmásoló

Véghelyi György
Velence, Fő u.101.

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


