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Velencei események – röviden
Március 4. Nőnapi Bál
  (a rászoruló gyerekek és családok 

táborozásáért és nyaraltatásáért)
 Díszvendég: Bangó Margit
 fellép: Láry (Martony Klára ) énekes
 19:00 órától hajnalig
 Velence Korzó, Díszterem.
  Jegyár: 7000 Ft (vacsorával és egy itallal), 

pártoló jegy: 1500 Ft

Március 6. OptiVita Kupa 
 12 órás Ultrafutóverseny I. fordulója
  (Félmaraton, maraton, 6 órás verseny,  

100 km-es verseny)
 9–21 óráig
 rajt-cél: Velence Korzó
 Nevezési információk: www.ironteam.hu    

Március 4.– Bence-hegyi napló
április 1. Szegedi Csaba kolorista kiállítása
 Hétköznapokon: 10–16 óráig
 Wenckheim kastély kiállítóterme

Március 12.– Kiállítás a Korzón
március 20.  Kanalovics János  festőművész alkotásai
 08:00-tól 22:00 óráig 
 Velence Korzó II. emeleti díszterme

Március 15. Ünnepi műsor
  Az 1848-as szabadságharc és forradalom 

emlékére
 10:00 óra 
  Hősök parkja

Március 19.– A világ csúcsain
április 2. Radics Tamás hegymászó, fotós kiállítása

 08:00-tól 22:00 óráig 

 Velence Korzó I. emeleti keringője

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

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

kisgyermekek köszöntése rózsaültetéssel, 

egyéb programokkal)

 10:00-től 20:00 óráig

 Babák Rózsaparkja 

 (Velence, Kis utca)

Velence Város programjairól, eseményeiről bővebben 
tájékozódhat az interneten a www.velence.hu és 
a www.velenceturizmus.hu weboldalakon, illetve 
Velence Város Hivatalos Facebook-oldalán:  
www.facebook.com/Velencevaros

Tisztelt Olvasóink!

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

szeretne minél több helyi programot 
megjelentetni a lapban, ezért köszönettel 

fogadunk minden olyan információt önöktől, 
amelyek ezen eseményoldalunk tartalommal 

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

Felelős kiadó: Velence Város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság címe: 2481 Velence, Tópart u. 26.
Telefon: 06 22/589-402
E-mail: hivatal@velence.hu
Főszerkesztő: Mátay Balázs +36 20/542 0686
hirado@velence.hu
Társ szerkesztők: Koszti András, Solymosy József, Pápai Szabó 
György, Vágó Tamás, Stehlik Norbert (fotó)
Nyomdai kivitelezés: Grafit Pencil Nyomda Kft., 
1046 Budapest, Klauzál u. 9.
Telefon: 06 1/370-8384 info@grafitpencil.hu
ISSN 2415–9670
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Idén januárban évek óta először fagyott be a Velencei-tó 
annyira, hogy korcsolyázni lehessen rajta, és ennek köszön-
hetően a tó régi arcát is megismerhette az ország. A Korzó 

előtt százak korcsolyáztak a jegén, az erről készült híradások 
bejárták nem csak a helyi, de az országos sajtót is. Velence egy-
re növekvő népszerűségéhez a befagyott tavon túl, a busójá-
rással egybekötött karneváli hangulat is jelentősen hozzájárult.

Január utolsó hétvégéjén rendeztük meg a Velencei Karne-
vált. A tavalyi – az egész várost megmozgató – eredményes és 
hatásos rendezvény után idén még nagyobb volt az elvárás, és 
aki jelen volt, láthatta, hogy sikerült egy jó hangulatú, családi-
as rendezvényt szervezni. Rengeteg látogató érkezett, mégsem 
volt zsúfoltság. Miközben a környéken mindenhol hétágra sü-
tött a nap, addig Velencét köd borította, azonban az időjárás 
tréfája sem tudta elűzni a fergeteges farsangi jókedvet.

A rendezvény alatt közvélemény-kutatást végeztünk, amely-
ben több mint kétszázan vettek részt. Kiderült, hogy a kar-
neválra legtöbben Székesfehérvárról érkeztek, többen, mint 
a helyi lakosok. Budapestről, Dunaújvárosból és Győrből is 
sokan jöttek, összesen 40 különböző város lakói töltötték ki a 
kérdőívet. A látogatók többsége családjával együtt érkezett, né-
hányan barátokkal együtt. A felmérésben részt vevők – néhány 
kivételtől eltekintve – a legjobb osztályzatot adták. Becslések 
szerint mintegy ötezer vendég érkezett a városba, a karnevállal 
kapcsolatos médiahírek számtalan helyen jelentek meg, így a 
legnagyobb online hírportálokon is.

Kedves Velenceiek!
A számok azt bizonyítják, hogy sikerült megszólítani azt 

a célcsoportot, amely Velence turizmusának szempontjából 
meghatározó lehet a jövőben. A turisztikai programlehetősé-
geinket csak akkor tudjuk fejleszteni és bővíteni, ha képesek 
vagyunk Velencére vonzani azokat az embereket, akik meg 
tudják és meg akarják fizetni a magasabb színvonalú szolgál-
tatásokat. Ez a rendezvény többek között bebizonyította azt, 
hogy jó úton járunk, és a TDM-mel közösen felépített straté-
gia megfelelően működik. A recept megvan, a TDM-ben pedig 
rendelkezésre áll az a szakértelem, amellyel el tudjuk érni, hogy 
a turizmusban Velence egyet jelentsen a minőséggel.

Az örömteli jövőbeli kilátások után sajnos kénytelen vagyok 
foglalkozni egy jelenlegi súlyos problémával. A város önkor-
mányzata évek óta százmilliós nagyságrendű adókintlévőség-
gel rendelkezik. Ezzel magam is polgármesterré választásom 
után szembesültem. Ennek az összegnek a behajtása elsődleges, 
az elmúlt hónapokban több intézkedést hoztunk ezzel kapcso-
latban. A Velencei Híradóban hónapokon keresztül olvashat-
ták a felhívást, hogy az érintettek rendezzék tartozásaikat. A 
jegyző asszony javaslatára élünk azzal a törvény biztosította jo-
gosítványunkkal, hogy a város kommunikációs felületein meg-
jelentetjük azokat az adóhátralékosokat, akik a 90 napot, ma-
gánszemély esetén 50 000 Ft-ot, jogi személy esetén 100 000 Ft-
ot meghaladó, helyi adóból származó tartozással rendelkeznek. 
Az intézkedéssel azt kívánjuk elérni, hogy a nyilvánosság erejét 
felhasználva növeljük a határidőre történő adófizetési morált.

Koszti András polgármester

Képviselői fogadóórák 
2016. március

Dr. Sirák András:
 2016 március 3. (csütörtök) 15.00–16.00
Dr. Sirák Andrásné:
 2016 március 3. (csütörtök) 15.00–16.00
Fésűs Attila: 
 2016 március 4. (péntek) 8.00–10.00
Juhász Gyula: 
 2016 március 7. (hétfő) 8.00–10.00
Martinovszky József: 
 2016 március 7. (hétfő) 10.00–12.00
Szabó Attila: 
 2016 március 4. (péntek) 8.00 – 10.00
Szabó György:  
 2016 március 10. (csütörtök) 14.00–15.00
Uj Roland : 
 2016 március 7. (hétfő) 10.00–12.00

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

A Velencei Karnevál ezúttal is nagy tömeget vonzott a tópartra, fotó: Stehlik Norbert
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Velencei Híradó (Solymosy József): Szerkesztőtársaim nevében is 
tisztelettel köszöntöm dr. Tassy Péter doktor urat, Velence új házior-
vosát. Köszönöm, hogy időt szakított egy rövid „bemutatkozó beszél-
getésre”.

Dr. Tassy Péter: Köszönöm a lehetőséget, igen fontosnak tartom, 
hogy ahogyan én a családokat, úgy a családok is minél jobban meg-
ismerhessenek engem. Csupán tréfásan, de megjegyzem, hogy „új” 
annyiban sem vagyok, hogy negyvenedik évemet taposom, ezen túl 
mintegy tíz éve vagyok háziorvos, de Velencén valóban „új” vagyok, 
csak 2015 szeptembere óta töltöm be az egyik háziorvosi állást.

VH.: Kérem doktor urat, szóljon a szűkebb értelemben vett család-
járól, magáról, eddigi életútjáról, terveiről!

Dr. Tassy Péter: Feleségem, dr. Szabolcski Enikő szintén orvos, 
belgyógyász. Két kislányunk van, a nyolcéves Kata és a négyéves Luca. 
Székesfehérvárott, a „királyok városában” lakunk, immár 15 éve. A 
Mátra alján, Gyöngyösön születtem, általános és középiskolai éveimet 
ott töltöttem, majd a Debreceni Orvostudományi Egyetemen tanul-
tam, ott doktoráltam. Előbb a székesfehérvári kórház belgyógyászatán 
dolgoztam 2 évig. Itt ismerkedtem meg a feleségemmel is, ezt követő-
en a Fejér megyei ÁNTSZ következett, itt három évet dolgoztam, vé-
gül az Országos Alapellátási Intézet alkalmazottjaként szakvizsgáztam 
2008-ban. 2006-ban kezdtem a háziorvosi gyakorlatomat Mezőfalván, 
amit 2015. augusztus 31-ig ott is gyakoroltam. Ekkor kerültem Velen-
cére, ahol azóta is háziorvosként dolgozom.

VH.: Örül, hogy Velencére került, jól érzi itt magát?
Dr. Tassy Péter: Örülök, hogy Velencére kerültem, itt a várakozá-

saimnak megfelelőek a körülményeim. Kiemelném a nővérek segítő-
készségét, képességeit, tapasztalatát, valamint a rendelő jó felszerelt-
ségét.

VH.:  Kérem doktor urat, válaszoljon, hogy mi a véleménye a la-
kosság egészségi állapotáról általában, és különösen velencei viszony-
latban.

Dr. Tassy Péter: Mint a fejlett országokban általában, hazánkban is, 
így Velencén is főleg a krónikus, állandó gondozást igénylő betegségek 
a mérvadók. Ide tartoznak a szív-érrendszeri betegségek, a daganatos, 
a mozgásszervi, valamint az anyagcsere-betegségek. Előnyös a helyzet 
Velencén annyiban, hogy van szakrendelő, így betegeimet – hazai vi-
szonylatban – rövid határidővel tudom további ellátásba juttatni.

VH.: Tudomásom szerint hazánkban mintegy 52 000 orvos műkö-
dik, több mint Romániában és Szlovákiában, de kevesebb, mint a töb-

Dr. Tassy Péter Fotó: Stehlik Norbert)

Új háziorvosunk:

Dr. Tassy Péter

bi európai államban. A vonatkozó statisztikák szerint, nálunk 100 000 
betegre 323 orvos jut, míg ez a viszonyszám Romániában csak 265, 
viszont Svájcban 404. Ön szerint valóban vészes a nálunk gyakran an-
nak mondott orvoshiány?

Dr. Tassy Péter: Bizonyos szakterületeken a hiány valóban erősen 
megmutatkozik, főleg a sürgősségi ellátásban. Több helyen a házior-
vosi ügyeleti ellátás is nehézségekbe ütközik, nálunk Velencén a szak-
rendelő szervezésében ez megoldott.

VH.: Tudomásom szerint az orvosok átlag életkora 59 év, de ezen 
belül a 70 éven fölüliek száma közelíti a 30%-ot. Szomorú statisztikai 
adat az is, hogy az orvosok az általános magyar életkort megelőzve,  
7 évvel előbb halnak meg.

Dr. Tassy Péter: Az életkor a háziorvosok körében sem mutat jobb 
eloszlást, sok a nyugdíj mellett dolgozó kolléga. Reméljük, hogy egy-
re több fiatal orvos körében lesz népszerű a háziorvosi szakma, de a 
szakma szó helyett inkább hivatást mondanék.

VH.: Kérdésem lenne még, hogy úgy általában, hogyan érzi magát 
Velencén, a velencei családok között, és a velencei természeti tájban?

Dr. Tassy Péter: Úgy érzem, hogy befogadó közösségre találtam. 
Velence térsége is megfogott a természeti szépségével! Családommal 
együtt élményt jelent kerékpáron megkerülni tavunkat, nem beszélve 
a tó adta strandolási lehetőségekről.

VH.: Mint beszélgetésünk kezdetén is, köszönöm, hogy időt szakí-
tott kérdéseim megválaszolására.

GYÓGYÍTÓINK
A megkérdezett olvasóinkkal egyetértve új rovatot indítunk 
a fenti címen. Rövid interjúkban, lapszámonként, sorozatban 
bemutatjuk, ismertté tesszük őket (orvosok, ápolók, 
gyógyszerészek, és sorolhatnám…), akik hivatásuk révén 
városunk lakosságának egészségét védik, őrzik, megőrzik.
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EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, GYÓGYSZERTÁRAK

I. sz. Családorvosi Rendelő

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

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

Szakorvosi rendelőintézet

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

Angelika Családorvosi KKT

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

Háziorvosi központi sürgősségi ügyelet:

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

I. sz. fogorvosi körzet

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

Fogorvosi rendelő

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

Gyermekorvosi rendelő  

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

I. sz. Védőnői körzet

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

II sz. Védőnői körzet

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

Gyógyszertárak

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

szombat: 8.00–14.00

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

Vörösmarty Gyógyszertár Újtelep
Velence, Iskola u. Tel.: 22/472-074
Nyitva: hétfő–péntek: 9.00–15.00
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Velencei Híradó: Kedves Barbara! Mióta és miért jelent neked töb-
bet Velence, mint egy átlagembernek, aki időnként megfordul itt akár 
vendégként, kirándulóként vagy nyaralótulajdonosként?

Xantus Barbara: Gyakorlatilag a születésem óta kötődöm a telepü-
léshez. A nagypapámnak volt egy telke, kertje Velencén, ahol ásott egy 
kutat, elültetett egy diófát még 1967 nyarán, majd utána szeptemberben 
születtem én. Itt építettünk egy ikernyaralót, megvettük a mellette lévő 
picike kis viskót, így alakítottuk ki végül azt a helyet, amit otthonomnak 
tekintek, ahol jórészt az időmet töltöm.

VH.: Mi az, ami a legnagyobb élményt adja neked, amikor itt töltöd 
a napjaidat? A nyugalom, a környék és a tó szépsége, vagy egészen más?

Xantus Barbara: A búzatábla! Mert mi éppen egy búzatábla mellett 
lakunk. Az emberek, akik egymásra köszönnek, az, hogy lekerekezek 
vagy lefutok a tóhoz, ami ilyenkor az enyém egy pillanatra, vagy amed-
dig ott állok a partján. Ez számomra egy csoda! Nem tudok a Balatontól 
így elvarázsolódni, pedig megvan a maga szépsége, de én teljesen ide 
tartozónak érzem magam. Nyáron mi úgy indulunk el reggel a gyereke-
immel, hogy lemegyünk a partra, úszunk egyet, majd hazafelé szintén. 
Végül jön a naplemente, ugrálnak a gyerekek a tóban, önfeledten örül-
nek, ennél szebbet én nem tudok elképzelni.

VH.: Úgy tudom, hogy édesanyád is nagyon kedveli Velencét, sok 
időt tölt itt. A gyermekeidről mennyire mondható el ugyanez, hiszen a 
fiatalok inkább a nagyvárosi nyüzsgést szeretik, kevésbé a nyugalmat és 
a szép környezetet...

Xantus Barbara: Ők is szeretnek itt lenni. Gyakran jönnek hozzánk 

Nekem Velence...
Ezeken az oldalakon hónapról hónapra olyan hírességek, 
közéleti szereplők, munkájukban elismert emberek 
szerepelnek, akiknek a kimondott szónál többet jelent 
Velence, a Velencei-tó és környéke. Olyanok, akik valamilyen 
módon kötődnek a városhoz, a tóhoz, a térséghez. Ebben a 
számunkban a népszerű színésszel, sokoldalú művésznővel, 
Xantus Barbarával beszélgettünk.

kis barátaink, fiatal kollégák, akikkel tüzet gyújtunk, szalonnát sütünk, 
lemegyünk a tóra, sátorozunk, szóval igazán jó hely ez a fiataloknak is. 
Van, amikor nagy a pezsgés a sűrűjében, ugyanakkor amikor hazasétá-
lunk a „faluba”, akkor ott megtaláljuk a csendet is.

VH.: Rugaszkodjunk el egy picit Velencétől. Az egész ország a Fa-
mília Kft. Krisztájaként ismert meg a 90-es évek elején, aztán sokáig 
elsősorban Székesfehérvárhoz kötött a munkád. Mi az, ami jelenleg leg-
inkább elfoglal?

Xantus Barbara: Tavaly óta a Turay Ida Színház társulatának tagja 
vagyok, és most éppen az Égben maradt repülő című darabot játsszuk, 
ami egy Edith Piafról szóló történet. Én már voltam Edith Piaf egy má-
sik produkcióban régen, most viszont Marlene Dietrich-et alakítom, 
míg Piafot Keresztes Ildikó. Nagyon készülünk, nyakunkon a darab be-
mutatója. Remek színészekkel, kiváló csapattal dolgozom, ami boldog-
gá tesz. Elmondhatom, hogy ez egy igazán jó időszak nekem, nagyon jól 
érzem magam a bőrömben.

VH.: Ha már szóba került a Família Kft. a közmédia retró tv-csator-
náján most is fut éppen az egykori népszerű sorozat. Te magad hogy ér-
zed, mennyire volt meghatározó pályafutásod alakulásában a Szép csa-
lád és szomszédaik, barátaik mindennapjait bemutató szappanopera?

Xantus Barbara: Teljes mértékben! A nézők szívébe olyan szépen 
belopott engem, amit soha nem fogok tudni meghálálni Gát Gyurinak 
és Szurdi Mikinek, akik a producere, illetve a rendezője voltak a sorozat-
nak. Pedig eleinte nagyon tiltakoztam, inkább akartam lenni klasszikus 
darabokban Júlia a világot jelentő deszkákon, mint az ország Krisztája a 
tévében. Eljött annak is az ideje később, de így utólag értékelve, egyértel-
mű, hogy a Família Kft.-t nem pótolta volna semmi. Azt az ismertséget 

A Família Kft.-ben, Esztergályos Cecíliával fotó: MTVAChicago a Vörösmarty Színházban

„...én teljesen ide tartozónak 
érzem magam.”
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és szeretetet, amit ez számomra hozott, mással 
nem tudom összehasonlítani. Mindent ez a 
produkció és ez a szerep alapozott meg nekem. 
A sikerre, a nézői szeretetre persze nyilván rá is 
kellett szolgálni, de én pontosan tudom, hogy 
mit köszönhetek ennek a sorozatnak.

VH.: Pályád során sok darabban kellett éne-
kelned, ám emlékeimben leginkább egy 1995-
ben megjelent önálló albumod él, amelyen ki-
váló dalok voltak. Engem akkoriban rádiósként 
lenyűgözött a hangod, az, hogy mennyire tisz-
tán és profi módon adtad elő ezeket a számo-
kat. Sokat is forgattam – kollégáimmal egye-
temben – a felvételeket. 6 évvel később jött még 
egy szóló CD, mégsem lett ennek az énekesi 
vonalnak komolyabb folytatása, holott előadói 
és hangi adottságaid alapján bőven a hazai él-
mezőnyben lehetnél most is. Tudatosan alakí-
tottad úgy, hogy az éneklés számodra elsődle-
gesen a színpadi produkciók része maradt?

Xantus Barbara: Nem. Én nagyon szeretek énekelni, de még a 
színpadon sem kapok annyi zenés szerepet, mint amennyit szeretnék, 
amennyit jól el tudnék játszani. Minden castingon ott vagyok, ahol csak 
lehet, mégis végül többnyire mások alakítják azokat a szerepeket, ame-
lyeket én szeretnék. Ezt valahogy így hozta a sors, pedig én szívesen 
énekelnék még többet. Azért nem panaszkodhatom, van egy saját zene-
karom, velük járjuk az országot, s jó érzés, hogy sokan szeretik azt, amit 

mi csinálunk. Tehát én ezt nem hagytam abba, ha ismét kell, akkor újra 
fogom csinálni, újra fogok énekelni nagy musicalekben, de való igaz, ezt 
soha nem én irányítottam.

V. H.: Fehérvár felé sem magad irányítottad a sorsodat, amikor oda 
kerültél? Ott sem volt evidens, hogy sokat fogsz énekelni?

Xantus Barbara: De igen. Fehérváron kézenfekvő volt, mivel egy 
nagyon jól éneklő csapat jött össze, jó darabokat játszottunk, s minden-
ki pontosan tudta, hogy mire vagyok képes. Ennek megfelelően meg 
is kaptam azokat a szerepeket, amelyekben igazán megmutathattam a 
tudásomat, és talán állíthatom, hogy be is váltottam a hozzám fűzött 
reményeket. Remek időszak volt ez is, kétségtelen.

V. H.: És a kifejezett zenei karrier? A két saját album rendben van, 
ám egészen biztosan sokkal több maradt benned ebben a tekintetben is, 
főleg, mert ezek tényleg jók voltak, sok kiváló dallal.

Xantus Barbara: Én nem tudom igazán, miért nem teljesedett ez 
ki. Főleg azt nem értem ma sem, hogy ezeket a szerintem is jól sike-
rült anyagokat miért nem támogatták jobban, a zenéimet miért nem 
játszották többet a hazai rádiók. Én elénekeltem őket a legjobb tudásom 
szerint, de nem hallottam sokat ezeket a dalaimat rádiókban. Erősza-
koskodni nem fogok, nem az én stílusom rátukmálni magam, illetve 
a zenéimet a rádiókra, a szerkesztőkre. Egyébként is nagyon nehéz ma 
már lemezt készíteni, mert eladni sem lehet őket a klasszikus formában, 
hiszen minden fent van az interneten, és miért vennének CD-t az em-
berek, ha többnyire ingyen is le lehet tölteni őket a világhálóról? Érthető 
és logikus. Egyébként van néhány zenei szerkesztő barátom, akiket meg 
szoktam kérdezni, hogy miért nem forgatják a rádióikban a zenéimet, 
de ők mindig azt mondják, hogy játsszák, csak én nem hallom...

V. H.: Pedig tényleg jók a dalok! De az Aida produkció zenéi is, és 
más válogatások, nem csak a két szóló lemez.

Xantus Barbara: Na, igen. Az Aida tényleg jól sikerült, de volt ne-
kem egy platinalemezem is egy karácsonyi válogatás révén, amin sze-
repeltem a Szulák Andiékkal, az nagyszerű volt, ott lóg a falamon és 
szépen mutat. Tehát én készen állok bármilyen zenés szerepre, kihívás-
ra, nem rajtam múlik ez. Egyszerűen kevesebb a felkérés, kevés az ilyen 
jellegű feladat.

 (Mátay Balázs)

 Az Aida igazi sikertörténet, Barbara Amneris hercegnőt alakítja

 A művésznő az ABBA Show-ban is énekelt
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ÉRTÜNK DOLGOZNAK
Képviselőnk:

UJ ROLAND
Velencei Híradó (Solymosy József): Tiszte-

lettel köszöntelek, köszönöm, hogy a rendelke-
zésünkre állsz egy beszélgetés erejéig.

Uj Roland: Ez természetes, szeretném, hogy 
azok a velenceiek is megismerhessenek, akikkel 
eddig személyesen még nem találkoztam, ti pe-
dig jól közvetítetek az interjúalanyok és a Hír-
adó olvasói között.

VH.: Kérlek, éppen a jobb megismerhetőség, 
megismerés végett, szóljál néhány szót magad-
ról, a családodról!

Uj Roland: Nyilván, nem csodálkozol rajta, 
nekem a család a legfontosabb, először róluk 
szólnék. Szeretett feleségemmel, életem társá-
val, Katával három gyermekünk van: a tízéves 
Roland Lehel, az ötéves Décse Levente és a há-
roméves Zolta Levéd. Sietek megemlíteni, hogy 
a gyermekek nevelésében meghatározóan sokat 
segít nyugdíjas tanítónő édesanyám, aki velünk 
lakik. Én negyvenéves vagyok, tehát már „be-
nőtt a fejem lágya”.

VH.: Úgy tudom, hogy egy – úgymond – tör-
pegazdaságod, haszonállat-tenyészeted is van.

Uj Roland: Igen, 13 kecském, 2 üszőm, 3 ko-
cám és a szaporulata, valamint mintegy 100 tojó 
tyúkom…

VH.: Bocsánatot kell kérnem a „törpe”  szó-
ért, egyáltalán nem törpényi a gazdaságod, 
sőt… Gondolok a takarmányozásra, legeltetés-
re, beszerzési, eladási gondokra; munka szem-
pontjából bizton óriásinak is nevezhetnénk a 
gazdaságot.

Uj Roland: Igen, jól látod, valóban sok, néha 
túlzottan soknak tűnik az elvégzendő munka, a 
reánk nehezedő gond.

VH.: A munkáról esett szó, folytassuk ott. A 
munkád bizonyítottan a hivatásod! Máshogy azt 
nem lehet végezni. Mentőápoló vagy, az ehhez 
tartozó összes végzettséggel. Nem akarok nagy 
szavakat használni, de naponta szembesülsz 
emberi tragédiákkal. Szakértelmeddel, empá-
tiáddal emberi életeket mentesz, emberi sorsok 
vannak a kezedben… Esetenként hatalmas fele-
lősség zúdul a nyakadba. Hogyan lettél mentőá-
poló, mi indított erre az útra?

Uj Roland: Talán az utolsó kérdésedre vá-
laszolok először. Apró gyermekkoromban azt 
láttam a szüleimtől is, hogy legfőbb emberi kö-
telesség az egymás segítése. Ez maradandóan 
plántálódott bennem. Egészségügyi szakközép-
ben érettségiztem, majd egy kétéves mentő-sza-
kápolói iskolát végeztem, így lettem mentőá-
poló. 1997. február 3-án léptem be az Országos 
Mentőszolgálathoz.

VH.: Valamennyit sejtek belőle, hogy mi 
minden van az általad elmondottak mögött. 
Rokonságomban van szakápoló, láttam a tan-
könyveit az egészségügyi szakközépből. Mit ne 
mondjak?! A belgyógyászati szakkönyv nem 
sokkal karcsúbb a medikusok Magyar–Petrányi 
belgyógyászati szakkönyvénél. Tartalma nyilván 
summásabb és gyakorlatibb.

Uj Roland: Igen, nagyjából jól látod. Például, 
én tudom, hogy egy orrvérzésnek elég sok oka 
lehet. Az orvos felfedi az okokat, úgy segít. Én 

az ok-okozati összefüggésekkel kevesebbet tö-
rődve, az orrvérzést szüntetem meg a tanult és 
tapasztalatom szerinti leghathatósabb módon. 
Az egyes életfolyamatok biokémiájával, biofi-
zikájával nem foglalkozom, ezekről lényegesen 
kevesebbet tanultam, mint az orvosok.

VH.: A közeli múltban szerkesztőtársaim 
Sirák főorvos urat kérdezték egy sikeres újra-
élesztéssel kapcsolatban. A főorvos úr – a nála 
köztudottan magas etikai küszöb okán – nem 
nyilatkozott az esetről, csupán annyit, hogy 
összehangolt csapatmunka hozta meg az ered-
ményt, és nagyon elismerően nyilatkozott a te 
munkádról.

Uj Roland: Jólesik hallani, nagyon sokra be-
csülöm a főorvos urat, sokat jelent számomra 
ez az elismerés. Nálunk, mentősöknél a hivata-
los megszólítás az, hogy bajtárs. Hiszem, hogy  
ez sokat elárul a valóban uralkodó bajtársi szel-
lemből.

 …a demokrácia  
szabályai maradéktalanul 

érvényesülnek.

Képek nem fértek el.

 A képviselő, civil hivatása közben  fotó: Stehlik Norbert
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VH.: Nekem azt esett jól hallani, hogy Décse 
és Zolta gyermekednek ősmagyar, honfoglalás 
kori nevet adtatok. Manapság dívik a Pamella, 
Jack és egyéb, főleg angol nyelvterületről szár-
mazó személynevek adása.

Uj Roland: Magyar vagyok, gyermekeimet is 
magyarrá, a nemzeti értékeink tiszteletére, meg-
tartására nevelem. Nem tartom helytelennek, ha 
ez külsőségekben, mint például a névadásban, 
névviselésben is megnyilvánul. Én elmondha-
tom, hogy három L betűs magyar eredetű férfi-
név van, és ez az én gyermekeim második ne-
vükként viselik, Lehel, Levente és Levéd.

VH.: Elkerülhetetlen a kérdés, hogy te, aki 
az előző ciklusban is önkormányzati képviselő 
voltál, látsz-e különbséget az előző, és a jelen-
legi önkormányzat működése között? Ne értsd 
félre, senki nem kívánhatja, hogy az egyik ön-
kormányzatról elmarasztaló, a másikról pozi-
tív véleményt mondj, kérdésem kizárólag arra 
irányul, hogy a működésben és működtetés-
ben látsz-e különbséget, véleményed szerint jó 
irányba halad-e a várospolitika? Képviselőként, 
a jelenben, jól érzed-e magad?

Uj Roland: Igen. Van különbség a két ön-
kormányzat működése között. Igen, jól érzem 

magam a jelen önkormányzatban. Természe-
tes, hogy egyéni véleményemet, mint az előző 
önkormányzatban sem, most sem rejtem véka 
alá, igyekszem mindenkor a város, illetve a 
lakosság érdekeinek megfelelve szavazni egy-
egy ügyben, illetve javaslatot is így tenni. Nem 
hiszem, hogy a pártpolitikának bele kellene 
szólnia a városunk belügyeibe. De megnyug-
tatónak tartom, hogy a demokrácia szabályai 
maradéktalanul érvényesülnek. A többség sza-
va a döntő.

VH.: Kedves Roland, köszönöm az őszinte 
válaszaidat.

F  E  L  H  Í  V  Á  S
A Velencéért Közalapítvány Kuratóriuma tisztelettel 
kéri a velencei lakosokat, mindenkit, akik személyi 

jövedelemadó fizetésére kötelezettek, hogy adójuk  
1%-ának összegét utalják a Közalapítvány OTP BANK 

NYRT gárdonyi fiókjánál vezetett 
11736082-20054104 

számú számlájára. Az átutalt összegek felhasználásáról  
a Velencei Híradó lapban részletesen beszámolunk.

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

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

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

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

közalapítvány számlájára, melyet a kuratórium   
hálás szívvel köszön meg.

A Velencéért Közalapítvány Kuratóriuma.

Ünnepi műsor:
A Zöldliget Általános Iskola  

tanulóinak műsora

Köszöntőt mond:
Koszti András polgármester

Ünnepi beszédet mond:
Pápai Szabó György  

a Kulturális, Oktatási  
és Sport Bizottság elnöke

A Velencéért Emlékérem átadása

Az ünnep zárásaként koszorúzás  
az 1848-as kopjafánál.

Mindenkit szeretettel várunk!

Velence Város Önkormányzata  
szeretettel meghívja Önt

2016. március 15-én 10.00 órára 
 a Hősök Parkjába,

hogy méltó módon emlékezzünk meg együtt 1848 dicsőségéről.
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VÁROSÜZEMELTETÉS
karbantartás, felújítás, kivitelezés

Velencei Híradó: A Velence-tavi Úszó és Vízi-
labda Egyesület vezetőjeként ismerik Velencén. 
Mivel foglalkozik, amikor nem gyerekeknek tart 
edzéseket?

Csengődi Zoltán: Tizenhárom éve pénzügyi 
szektorban dolgozom, de ez az életem unalma-
sabbik része. Négy éve kezdtem el edzősködni 
Velencén. A Zöldliget Általános Iskola testneve-
lés tanárával, Varga Attilával indítottunk úszó-
tanfolyamokat, nem sokkal később csatlakozott 
hozzánk Kalamár Szandra. Attila és Szandra 
úszást, én vízilabdát oktatok. Az egyesület ügye-
it Velencéről koordinálom, hetente három-négy 
napot töltök itt, az edzések mellett az egyesület 
adminisztrációjával, a bajnokság ügyeivel, pá-
lyázatokkal, valamint a rendezvények előkészí-
tésével is én foglalkozom. Feladat van bőven, a 
tagságunk létszáma az elmúlt években 100 fő kö-
rül mozgott. 1992 és 2006 között versenyszerűen 
vízilabdáztam a budapesti másodosztályú Sport-
liget SE csapatban.

Velencei Híradó: Ön lett a beruházás projekt-
vezetője. Mesélne röviden a szakmai életútjáról?

László Csaba: Sportolói karrierem befejezé-
se után az Erste Bank székesfehérvári fiókjában 
kezdtem el dolgozni, majd a budapesti központ-
ba kerültem. Három év után visszatértem Szé-
kesfehérvárra, ahol az állami tulajdonú Magyar 
Fejlesztési Bank Fejér megyei képviseletén, a 
hitellehetőségek mellett a GVOP-s pályázatok 
ellenőrzése volt a feladatom. Innen az állami 
tulajdonú MAG Zrt-hez kerültem, itt GOP-os 

Uszoda Velencén

A hírekben már megjelent, de 
konkrétumot keveset tudni a 
Velencére tervezett uszodáról. 
Csengődi Zoltánnal, a Velencei-
tavi Úszó és Vízilabda Egyesület 
elnökével, valamint László 
Csabával, a pályázó Velence Plus 
Kft. ügyvezetőjével és egyben a 
projektmenedzserével jártunk 
utána, hogy milyen szakaszban tart 
ez a régió szinten is meghatározó 
fejlesztés.

pályázatokkal foglalkoztam. Ezt követően rövid 
ideig a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökségnél is dolgoztam. Az évek során fel-
halmozott szakmai tapasztalattal a hátam mögött 
kezdtem vállalkozni, pályázatírással, projektme-
nedzsmenttel és hitelkérelmek előkészítésével 
foglalkoztam. Ezután a közvetve állami tulajdonú 
RFH Nonprofit Zrt. megyei képviseletén finan-
szírozási tanácsadással segítettem a vállalkozáso-
kat, önkormányzatokat.

Velencei Híradó: Mit sportolt?
László Csaba: 1987-től 1996-ig a Videoton 

labdarúgója voltam. Ezután az NB II-es Gázszer-
ben játszottam, ahol bajnokok lettünk. valamint a 
BVSC-ben is futballoztam másfél évig.

Velencei Híradó: Honnan ered az uszoda 
ötlete?

Csengődi Zoltán: Ez nem egy ötlet volt, ha-
nem triviális hiány. Velencén meg lehet és meg 
kell honosítani a vizes sportokat, de ehhez uszo-
dára is szükség van. Maga a tó egy kiváló alap, 
de uszoda nélkül nem létezik sem úszás, sem 
vízilabda, sem szinronúszás. Szerveztünk már 
korábban vízilabda bajnokságot a Velencei-tóra, 
de egy ilyen esemény sokkal inkább szól a nyárról 
és a kikapcsolódásról, mint a kemény edzésekről. 
A szemem előtt lebeg Szentes példája, ahol az 
uszodafejlesztésnek köszönhetően lehetőség nyílt 
komoly vízilabdacsapatot építeni, és az alföldi 
kisváros már hosszú évek óta OB I-es csapattal 
rendelkezik, ami országos ismertséget biztosít a 
településnek. Velence sportbeli identitását meg-

határozza a Velencei-tó, ha az Alföldön sikerült 
egy vízilabda központot létrehozni, akkor ennek 
sikerülnie kell nálunk is. Jó volt megtapasztalni, 
hogy a kezdeményezés mögé helyi és országos 
politikusok is felsorakoztak. Koszti András pol-
gármesterré választása óta a sport sokkal na-
gyobb figyelmet kapott a településen, az uszoda 
építését is a kezdetektől fogva támogatta.

Velencei Híradó: Pontosan hol épül az 
uszoda?

Csengődi Zoltán: Amióta Velencén edzős-
ködöm, folyamatosan nyitott szemmel jártam, 
hogy hol lehetne egy ilyen létesítményt felépíteni. 
A sok különböző szempontnak végül csak az Ifi 
Szálló és a Velence Resort&Spa közötti üres te-
rület felelt meg. Ez az ingatlan önkormányzati 
tulajdonban van, és az építmény nem zárja el a 
tó látványát a lakóházaktól. A partról nézve belát-
ható a tó egész velencei kanyarszakasza, ahol már 
most is az új épületek dominálnak. Az uszoda, és 
a partfal rekonstrukció által megújuló part menti 
infrastruktúrának köszönhetően egy országosan 
is egyedülálló partvonal jöhet létre. Különösen 
örülök neki, hogy az új uszoda, amellett, hogy a 
tömegsport központjává válhat, esztétikailag is 
illeszkedni tud Velence arculatába.

Velencei Híradó: A látványtervek már ké-
szen vannak, a további részleteket azonban nem 
ismerjük. Bemutatná, hogy milyen uszodát ter-
veznek építeni?

Csengődi Zoltán: Már a tervezésnél figyel-
tünk arra, hogy az uszoda 0-tól 99 éves korig 
mindenki számára használható legyen. Az egye-
sületnél megfigyelhető a piramisszerű felépítés, 
tömeg-, gyerek-, versenyelőkészítő-, versenyző 
csoportokat lehet jól elkülöníteni. Ezeket a fog-
lalkozásokat nem lehet ugyanazon a helyszínen 
tartani, ezért arra törekedtem, hogy az oktatási 
folyamat lépcsőzetessége a leendő infrastruktúrá-
ban visszaköszönjön. A gyerekek először egy 20 
méteres 70 cm mély tanmedencében kezdenek 
úszni tanulni, ezután kerülnek át az ugyancsak 
20 méteres, de mélyebb medencébe, majd ezt 
követően mehetnek a versenymedencébe. Mind-
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ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy a medencék 
alig néhány métererre vannak egymástól, így 
egyszerre több korosztály edzését is tudja a veze-
tőedző felügyelni. Ezenkívül van egy 25 méteres 
1,40 cm mély kültéri medence. Ma a vízilabdában 
az a szakmai irány, hogy a gyerekeket úszatni kell, 
majd a megfelelő erőnlét elérése után lehet ver-
senyeztetni. Ennek köszönhetően a vízilabdának 
nincsen tömegek számára elérhető ága. Ebben a 
medencében egy könnyített helyzetet kívánunk 
teremteni, ahol akár egy általános iskolai testne-
velés óra keretén belül meg lehet ismertetni, és 
akár meg is szerettetni a gyerekekkel a vízilabdát. 
Az uszoda része egy ezerfős öltöző, valamint egy 
alkalmi lelátó, amely versenyek idejére kinyitha-
tó, a mindennapokban nem foglalja a teret.

A LEN és a FINA szabályainak is megfelel az 
uszoda, így akár nemzetközi úszó- és vízilabda 
versenyeket lehet benne rendezni. A helyszín to-
vábbi előnye, hogy a jó megközelítés és a parko-
lási lehetőségek miatt akár ezrek mozgatását is le 
lehet anélkül bonyolítani, hogy az a városra nézve 
jelentős többlet terhet jelentsen.

Velencei Híradó: Hogyan halad a projekt elő-
készítése?

László Csaba: Jelenleg a Magyar Vízilabda 
Szövetség döntésével rendelkezünk, ami tá-
mogatja a pályázatunkat. Ebben a szakaszban 
a TAO támogatás fedezetének megteremtésén 
dolgozunk, amelyre 2016. végéig van lehetősé-
günk. Nem szeretnénk az utolsó pillanatig várni, 
aktívan dolgozunk a forrás előteremtésén, amit 
mi sem bizonyít jobban, mint hogy a Magyar 
Vízilabda Szövetség 2015. december 17-én meg-
hozott döntésétől a mai napig már a támogatás 
közel felére sikerült forrást szereznünk, ami el-
sődlegesen a régió potentátjainak köszönhető.

Velencei Híradó: Elmondaná, hogyan mű-
ködik a TAO támogatás? Nem egészen világos, 
hogy miért a pályázónak kell a támogatási ösz-
szegről gondoskodnia.

László Csaba: A TAO támogatás egy meg-
szerezhető keretet jelent, amelyet a pályázónak 
kell a Magyarországon adót fizető vállalkozások-
tól összegyűjtenie. Szerencsére nem csak helyi 
vállalkozók elkötelezettek Velence ilyen típusú 
sportfejlesztése mellett. Az eddigi tárgyalásaink 
alapján bizakodó vagyok, úgy tűnik, képesek le-
szünk a teljes támogatási összeget előteremteni.

Velencei Híradó: Mennyibe kerül és miből 
finanszírozzák az építkezést?

László Csaba: A projekt teljes költsége közel 
kétmilliárd forint, ennek 70%-át TAO támoga-
tásból fogjuk biztosítani, tehát 1,4 milliárd forint 
támogatást kapunk az uszoda megépítéséhez. A 
Velence Plus Kft. tulajdonosainak a fennmaradó 
600 millió forintot kell biztosítaniuk.

Velencei Híradó: Mit jelent ez az önkormány-
zat és a lakosok szempontjából?

László Csaba: A Velence Plus Kft. egyik tu-
lajdonosa Velence Város Önkormányzata. Az 
önrész előteremtésében a tulajdonosok előzetes 
egyeztetése alapján a tulajdoni hányaduk arányá-
ban vállalnak részt, így az önkormányzatnak is 
ennek arányában kell részt vállalnia.

Velencei Híradó: A Velencei-tó Kapuja pro-
jektben végül a tervezett önerőnek a többszörösét 
kellett az építkezésre fordítani. Ebben az esetben 
mi a biztosíték arra, hogy nem növekednek a vá-
ros kötelezettségei?

László Csaba: A tulajdoni arányok ismere-
tében az önrész az önkormányzat részről ma-
ximum 240 millió forintos vállalást jelent, ez 
kevesebb, mint a fele a Velencei-tó Kapuja pályá-
zathoz tervezett önerőnek. A Velence Plus Kft. 
tulajdonosainak döntése értelmében a beruházás 
csak akkor kezdődik el, ha a támogatási összeg és 
az önrész is 100%-ban rendelkezésre áll. Ennek 
előteremtésére és a szükséges egyeztetések lefoly-
tatására közel egy évünk van még. A Velence Plus 
Kft. tulajdonosai dolgoznak azon, hogyan lehet 
ezt az összeget alternatív források bevonásával 
mérsékelni.

Velencei Híradó: Ki képviseli az önkormány-
zatot, ezáltal a velenceieket a beruházással kap-
csolatos döntésekben?

László Csaba: Az egyeztetéseken Koszti And-
rás polgármester van jelen, de döntéseket kizá-
rólag a képviselő-testület előzetes felhatalmazása 
alapján hozhat.

Velencei Híradó: Milyen előnyökkel jár a vá-
ros számára ez az új sportközpont?

Csengődi Zoltán: A környéken nincs más 
olyan sportszolgáltatás, ahol 0-tól 99 éves korig, 
a tömegsporttól a versenysportig rendelkezésre 
áll sportolási lehetőség. Mondjon még egy olyan 
helyet az országban, ahol egyszerre van kültéri és 
beltéri medence, nyíltvízi és mesterséges úszási 
lehetőség? Én nem tudok ilyenről. Mindenféle-
képpen ki kell emelni az úszás pozitív fiziológiai 
hatásait, a gyerekek esetében különösen hasznos, 
például erősíti a mélyizomzatot, javítja a mozgás-
koordinációt. Ez több száz gyereket érint köz-
vetlenül csak Velencén. A nemzetközi versenyek 
lebonyolítására való alkalmasság növeli a város és 
a tó országos és nemzetközi jelentőségét. A ver-
senyek közönségének köszönhetően szélesedik a 
látogatók köre, több szolgáltatásra lesz szükség.

László Csaba: A sportolási lehetőségek bővü-
lése mellett a városnak gazdasági előnyei is szár-
maznak a beruházásból. Minden bizonnyal nő 
az úszó- és vízilabda versenyek, rendezvények, 
edzőtáborok száma a városban, ezek növelni fog-
ják a vendégéjszakák számát, ami idegenforgalmi 

adóbevételt jelent a városnak, ráadásul szezonon 
kívül. Időközben a Kormány döntött a Testne-
velési Egyetem (TF) azon szándékáról, hogy ki-
helyezett tanszéket működtessen Velencén. Az 
uszoda megvalósítása ezt az együttműködést 
tovább erősíti. Emellett, az uszodával kiegészít-
ve a kerékpáros fejlesztések újabb sportágakat 
vonzhatnak a városba, például a triatlont. Az 
időjárástól független szolgáltatásként nem csak 
a szezon alatt előforduló esős, rossz idő esetén, 
de elő- és utószezonban is fürdési kikapcsolódá-
si lehetőséget biztosít a Velencére látogatóknak. 
Az uszodának köszönhetően szezontól független 
munkahelyek is létrejönnek, és a leendő dolgo-
zók velenceiek, valamint környékbeliek lesznek.

Velencei Híradó: Az uszodával a város arcu-
latára is hatással lévő létesítmény épül a parton. 
A hasonlóság miatt önkéntelenül is a Korzó elhú-
zódó kálváriája jut eszünkbe. Mi a garancia arra, 
hogy a város életét nem bolygatja fel az építkezés, 
és határidőre elkészülnek?

Csengődi Zoltán: Tizenhárom éve dolgozom 
a bankszakmában, így bőven van tapasztalatom 
projektek finanszírozásában. Az épület tervezője 
Bordás Péter, aki nagy tapasztalattal rendelkezik 
tömegrendezvények helyszínéül szolgáló létesít-
mények tervezésében. Többek között az ő tervei 
alapján készült el a debreceni Nagyerdei Stadion 
rekonstrukciója, a BVSC uszoda bővítése, a Sza-
badtér Színház Debrecen, valamint az Ybl Villa 
rekonstrukció a budai Várnegyedben. A leendő 
MTK stadion tervpályázatán is az általa készített 
terv nyert.

László Csaba: A múltban 30-35 Európai Uni-
ós pályázat lebonyolításában vettem részt. A pro-
jektek többségét a régióban, Székesfehérváron, 
Bodajkon, Inotán, Oroszlányban, Etyeken valósí-
tottuk meg. Jól ismerem a pályázati elszámolás-
hoz szükséges adminisztrációt, valamint jogsza-
bályi környezetet. Azok a pályázatok, amikben 
eddig részt vettem, sikeresen megvalósultak.

Csengődi Zoltán: A beruházásban részt vevő 
személyek szakmai háttere a biztosíték arra, hogy 
a megvalósítás gyors és hatékony lesz. Ezentúl 
az építkezés körülményei eltérnek a Korzó épít-
kezésétől. A terület a lakók napi életvitelét szinte 
egyáltalán nem befolyásolja. Nem a város legna-
gyobb strandján, hanem egy ma használaton kí-
vüli területen lesz a munkaterület. Semmilyen ma 
meglévő szolgáltatást nem korlátoz az építkezés. 
Természetesen még nagyon sok egyeztetés van 
hátra a kezdésig. A legfontosabb a biztos anyagi 
háttér, amelynek előteremtéséhez szorosan együtt 
kell működjünk a várossal; közösen tudunk csak 
döntéseket hozni, a város szempontjai már az elő-
készítéskor elsődlegesek voltak. 

 (V.T.)
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Biztonságunk érdekéBen

2016 január közepétől lapzártánkig súlyos 
bűncselekmény nem történt Velence váro-
sában. Néhány baleset és szabálysértés adott 
munkát a rendőrség és a tűzoltóság illetéke-
seinek. Magyar Mariann r. főtörzsőrmester, a 
Gárdonyi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési 
előadója arról tájékoztatta lapunkat, hogy ja-
nuár hónapban egy esetben intézkedtek ittas 
járművezetővel szemben Velencén a járőrök. 
A férfi elektromos kerékpárral vett részt a köz-
úti forgalomban, amely során őt a járőrök in-
tézkedés alá vonták. Az intézkedés során meg-
állapítást nyert, hogy a járművezető szerve-
zetében szeszesitalból származó alkohol van, 
a légalkoholmérő készülék a helyszínen 0,39 
mg/l értéket mutatott. A férfit gyanúsítottként 
hallgatták ki a kapitányság munkatársai, majd 
bíróság elé állítását foganatosították.

Tűzoltóinkra  
sok feladat hárult

Január 15-én összeütközött két gépkocsi 
a Halász és Gerle utca sarkán. Az egyik au-
tóba egy ember beszorult, őt feszítővágó és 
vákuummatrac segítségével szabadították ki, 
egy másik utast a mentők szintén kórházba 
szállítottak. A megyei katasztrófavédelmi 
műveleti szolgálat, a pusztaszabolcsi kataszt-
rófavédelmi őrs tűzoltói és a velencei önkén-
tesek vonultak a balesethez.

Egy sajnálatos haláleset kapcsán akadt fel-
adatuk tűzoltóinknak január 27-én. A rész-
letekről a VÖTE helyszínre érkező önkéntes 
tűzoltója, Varga Márk adott tájékoztatást: 

A velencei baleset  Fotó: Varga Márk

Varga Márknak nem volt könnyű  
kimenteni a cicát a szűk átfolyóból,  
 fotó: VÖTE

 Az alkoholszonda most sem tévedett

 Az M7-esen történt baleset Fotó: Varga Márk

„13:30-kor kaptuk a riasztást, miszerint Gár-
dony, Holdfény sétányon lévő betonstégnél 
holttestet találtak. Az elhunyt férfit a székes-
fehérvári tűzoltókkal közösen emeltük ki a 
fagyos vízből. A pórul járt illető valószínűleg 
egy horgász lehetett, aki beleesett a tóba, köz-
ben próbált a ruházatán könnyíteni, de saj-
nos nem sikerült felmásznia a stégre.”

Február 2-án anyagi káros közúti közle-
kedési baleset történt az M7-es autópálya 48. 
kilométerszelvényében, Sukoró és Pákozd 
között a Balaton irányába vezető oldalon, 
ahol egy tehergépkocsi és egy kamion ütkö-
zött egymásnak. A mentési munkálatokban 
részt vettek Velence Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületének tagjai is. Az egyik járműbe egy 
ember beszorult, őt a tűzoltók a katasztrófa-

védelmi műveleti szolgálattal közösen vágták 
ki az összeroncsolódott fülkéből. A kamiont 
tűzoltódaru segítségével vontatták le a leálló-
sávba, hogy a forgalom zavartalanul haladjon.

Legutóbb beszámoltunk arról, hogy ja-
nuár elején egy – szó szerint – vékony jégre 
tévedt, majd vízbe szakadt kutyát mentettek 
ki a tóból Velence Város Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületének tagjai, akik január 21-én újra 
„állati” jót cselekedtek. Az ebmentésben is 
élenjáró Varga Márk egy rémült cicát mentett 
ki az egyik út melletti árok átfolyócsövéből az 
állatvédők, és állatbarátok nagy örömére.

Ugyanezen a napon egy gyorsan pusztító 
tűzesetnél is helytálltak a velencei önkén-
tesek, akik nagyon gyorsan kiérkeztek Gár-
donyba, a Berzsenyi utcában égő hétvégi ház-
hoz, s az oltást megkezdték pusztaszabolcsi 
és székesfehérvári kollégáikkal. Több sugár-
ral oltották a teljes terjedelmében lángokban 
álló házat. A tüzet végül megfékezték, ennek 
ellenére az épület szinte teljesen leégett.
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 Illegálisan lerakott hulladék Velencén

Hasznos eszközöket is nyertek a tűzoltók fotó: Katasztrófavédelem

Derék tűzoltóink kapcsán egy igazán po-
zitív hírt is megoszthatunk olvasóinkkal: 
több mint húszmillió forint értékben nyertek 
támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek 
Fejér megyéből az önkéntes tűzoltó egyesü-
letek és mentőszervezetek 2015. évi országos 
pályázatán. Az önkéntesek laktanya-felújítás-
ra, üzemeltetési költségekre, tűzoltótechnika 
kezelői képesítések megszerzésére, valamint 
eszközbeszerzésre kérhettek támogatást. A 
megítélt informatikai eszközöket, védőesz-
közöket, tűzoltótechnikai eszközöket és ké-

ziszerszámokat huszonöt önkéntes tűzoltó-
egyesület és négy járási mentőcsoport vehet-
te át január 29-én, pénteken a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. A támo-
gatottak között volt Velence Város Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülete is.

A velencei polgárőrök január hónapban 
is igen tevékenynek bizonyultak. A város ki-
emelt eseménye, a Velencei Karnevál kapcsán 
8 fővel, 112 órában, közterületi járőrözés te-
kintetében 11 alkalommal 206 órában látták 
el feladatukat, míg a rendőrséggel közösen  

Egyre ijesztőbb mértéket ölt városunkban 
az illegális hulladéklerakás. Sajnos minden 
egyes nap szembesülünk azzal, hogy közterü-
leten, az utak mellett, csapadékvíz-elvezető ár-
kokban újra és újra szeméthalmok tűnnek föl. 
Ez különösen azért indokolatlan, és érthetet-
len, mert a hulladékszállítást az önkormány-
zat szervezett keretek között, erre szakosodott 
céggel rendszeresen, folyamatosan biztosítja.

Hiába van kitéve a tábla, hogy szemetet 
lerakni tilos, ha a figyelemfelhívás mellett 
is találunk zsákszámra lerakott szemetet! A 
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Osztályának vezetője, Vand-
lik Csaba elmondta, hogy csak az elmúlt év-
ben az illegálisan lerakott hulladékok össze-
gyűjtésével 12-13 db 5 m3-es konténert kel-
lett megtölteniük, és ez az önkormányzatnak 
több százezer forintjába került.

Azoknak, akik szemetüket zsákszámra do-
bálják szét utcáinkon, nem árt tudniuk, hogy 
az illegális hulladéklerakás komoly szabály-

1 fő vett részt közbiztonsági szolgálat ellátásá-
ban. Mindösszesen 342 órányi tevékenységet 
végeztek Velence közbiztonsága érdekében a 
város polgárőrei, Fehér István vezetésével.

A segélyhívó számok ismerete 
életet menthet!

Ezúttal is szeretnénk felhívni a figyelmet 
arra, hogy mennyire fontos a segélyhívó szá-
mok ismerete! Emberéletbe is kerülhet, ha 
adott veszélyhelyzetben nem jut eszünkbe, 
vagy egyáltalán nem ismerjük ezt a néhány 
nagyon fontos számot. Ezek néhány másod-
perc alatt a telefonunk memóriájába elment-
hetők, így mindig kéznél vannak, ha szüksé-
ges. A segélyhívó számokat egy kis papírra 
írva, igazolványtokban is tarthatjuk, ez szin-
tén megfelelő módszer, és kellő gyorsaságot 
biztosít, ha cselekedni kell.

Mentők .............................. 104

Tűzoltók ............................. 105

Rendőrség ......................... 107

Általános segélyhívó ........ 112

(Mátay Balázs)

Környezetünk védelmében: STOP az illegális hulladéklerakóknak!
sértésnek, súlyosabb környezetszennyezéssel 
járó esetben bűncselekménynek minősül, 
így jelentős szankciókkal kell szembenéznie 
annak, akit tetten érnek, vagy bebizonyoso-
dik róla, hogy tiltott helyen szabadult meg 
hulladékától. Szabálysértésnél 150 ezer Ft is 
lehet a büntetési tétel, bűncselekmény meg-
valósulása esetén akár többéves börtönnel 
sújtható az illegális hulladéklerakás. Velence 

Város Önkormányzata kéri a lakosok segítsé-
gét, hogy ha illegális hulladéklerakást lát, ha-
ladéktalanul jelezze az alábbi telefonszámon: 
06/30 588-6416.

A büntetések azonban nem óvják meg 
egyre sérülékenyebb környezetünket, a prob-
léma valódi megoldása a lakosság környezet-
tudatos magatartásában rejlik. Gondolkod-
junk felelősen! (MB, VT)
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TesTüleTi munkáról

máskÉPP

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

Velencei Híradó: Velence Város Önkor-
mányzatának képviselő-testülete 2016. ja-
nuár 28-án tartotta idei első ülését. A soros 
ülésen 17 napirendi pontot tárgyalt a testület, 
az ülés 17:00 órakor kezdődött, de csak 20:30 
órakor indulhattak haza a képviselők. Mi in-
dokolta, hogy ilyen későn végeztek?

Koszti András: Van még mit növelni a 
testület hatékonyságán, az előzetes felkészü-
lés elengedhetetlen az érdemi vitához, főleg, 
amikor ilyen sok napirendi pontot tárgya-
lunk. Előfordult már, hogy volt, aki láthatóan 
az ülésen találkozott először az előterjeszté-
sekkel. Az elsődleges cél a soron kívüli ülések 
számának csökkentése, azonban soron kívüli 
ülésre valószínűleg az idén is lesz példa, hi-
szen többek között a költségvetést érintő 
döntések tekintetében erősen korlátozott ha-
táskörrel rendelkezem, szinte mindenhez a 
képviselő-testület felhatalmazására van szük-
ség. Miután a testület időszakosan működik, 
a rövid határidőhöz kötött döntések nem vár-
hatnak a féléves munkatervben előre kitűzött 
időpontokig.

Velencei Híradó: Rendhagyó esemény-
nyel kezdődött az ülés. Fésűs Attila képviselő 
lemondott a Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottság elnöki tisztségéről, egyben bizottsági 
tagságáról. Mi áll a döntésének hátterében?

Koszti András: Sajnálom, hogy képviselő 
úr így döntött, engem is váratlanul ért a le-
mondása. A döntését a testületi ülésen nem 
indokolta, amit én tiszteletben tartok. Az ed-
digi munkáját köszönöm, a továbbiakban is 
számítok az együttműködésére.

Velencei Híradó: Az első napirendi pont 
a velencei vízi vár bérleti szerződésével fog-
lalkozott. Sikerült megállapodni a bérlővel?

Koszti András: Egyrészt örömteli, hogy 
az új üzemeltetőben egy korrekt partnerre 
találtunk, aki hosszútávon gondolkodik, és 
hajlandó jelentős beruházásokat végrehajta-
ni egy olyan területen, ami az önkormányzat 
tulajdona. Ezzel semmiképpen sem a korábbi 
bérlőt szeretném minősíteni, nem is tudnám, 
hiszen az új bérlő érkezése és a polgármesteri 

ciklusom kezdete majdhogynem egybeesett. 
Másik oldalról azonban sajnálatos, hogy a 
bérleti szerződés módosítását a mai napig 
nem sikerült aláírni. Bízom benne, hogy a 
februári testületi ülés után minden akadály 
elhárul, és aláírhatjuk a szerződést.

Velencei Híradó: Nincs egyetértés a kép-
viselők között a szerződésmódosítás tartal-
mát illetően?

Koszti András: Szerintem a képvise-
lő-testület egyetért ebben a kérdésben. Szabó 
Attila képviselőtársam volt az egyetlen, aki-
nek a megállapodás nem felelt meg. Ahogy 
a szavaiból kivehető volt, ő azt tartaná a 
legjobb megoldásnak, ha az önkormányzat 
üzemeltetné a strandot. Ezzel több probléma 
is van. A strand felújításra szorul, a részletes 
műszaki dokumentáció szerint több mint 16 
millió Ft-ot kell a csatornahálózatra költeni, 
ezt a bérlő vállalta. Ez egyértelműen érték-
növelő beruházás. Több önkormányzati üze-
meltetésben lévő strandot is találhatunk a 
környéken, például Gárdonyban, ahol mára 
ezzel a tevékenységgel felhagytak, mert vesz-
teséget termelt. Továbbá nem biztos, hogy az 
a jó irány, ha az önkormányzat tevékenységi 
körét olyasmivel bővítjük, amihez jelenleg 
hiányzik a szükséges szakértelem. Fel kel-
lene vennünk egy komplett üzemeltetési 
csapatot, de a szezon után nem tudnánk 
foglalkoztatni őket. Tisztességes bérleti díja-
kat fizetnek a strandok üzemeltetői, cserébe 
az önkormányzat kockázata minimális. A 
strandok bérbeadása során olyan üzemeltető 
partnereket keresünk, akik hosszú távra ter-
veznek, és motiváltak, hogy a szolgáltatást 
különböző egyéb programokkal bővítsék. A 
VVV strand esetében számos sportesemény 
kötelező megszervezését kötöttük ki az el-
múlt évi szerződésmódosításban, amelyek 
maradéktalanul megvalósultak. Szerencsé-
sek vagyunk, hogy minden jelenlegi bérlőnk 
megbízható, az önkormányzattal kifejezetten 
együttműködő, bár ez nem csak szerencse 
kérdése, hanem kitartó, körültekintő munka 
eredménye.

Velencei Híradó: Az önkormányzat szer-
ződést kötött a Transbalett Kft.-vel. Mivel 
foglalkozik ez a vállalkozás?

Koszti András: Minél több pályázaton 
szeretnénk indulni, ehhez azonban tapasz-
talt szakemberekre és lobbistákra van szük-
ségünk. Ez a megállapodás egy lehetőség, 
nem jár pénzügyi kötelezettséggel a város 
számára. Amennyiben a Transbalett Kft. te-
vékenysége során a város plusz forrásokhoz 
jut, akkor természetesen megilleti a sikerdíj.

Velencei Híradó: Kiírták a Meseliget óvo-
da vezetői pályázatát. Elégedett a megbízott 
óvodavezető tevékenységével?

Koszti András: A kezdeti nehézségek elle-
nére mára kiegyensúlyozott az együttműkö-
désünk, hiszen Velence egyetlen óvodájának 
és az önkormányzatnak a kapcsolata túlmu-
tat a vezetők személyén. A véleményem sze-
rint ezt igen hamar beláttuk, és mindketten 
tettünk azért, hogy hatékonyan működjünk 
együtt. Az óvodavezető asszony elfogadta az 
új testület által felállított stratégiai koncepci-
ót, én pedig az elmúlt időszakban kellőkép-
pen és részleteiben is megismertem az in-
tézmény szakmai működését. A legnagyobb 
probléma továbbra is a helyhiány, amit sem 
az óvoda, sem a város nem képes önállóan 
megoldani. Nem véletlenül keressük a pályá-
zati lehetőségeket, és lobbizom a térség veze-
tő politikusainál forrásért. Ebben a ciklusban 
ezt a problémát mindenképpen szeretném 
megoldani.

Velencei Híradó: A Vincent Auditor Kft. 
lett a győztese a belső ellenőri feladatok el-
látására kiírt ajánlatkérésnek. Mit kell tudni 
erről a cégről?

Dr. Szvercsák Szilvia: Az önkormányzat 
törvényben előírt belső ellenőri feladatainak 
ellátását a tavalyi évben is ez a vállalkozás 
végezte, a munkájukkal összességében elé-
gedettek vagyunk. Természetes volt, hogy 
amikor az idei évre vonatkozóan megkértük 
az ilyen tevékenységet végző cégek ajánlatait, 
őket is meghívták. Tekintettel arra hogy ők 
adták a legkedvezőbb ajánlatot, a szerződést 
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végül velük kötjük. Fontos feladatot végez-
nek, örülök, hogy korrekt partnerrel tudunk 
az idén is együttműködni.

Velencei Híradó: Megszületett a helyi 
közművelődési feladatok ellátásáról szóló 
önkormányzati rendelettervezet. Milyen új-
donságokat tartalmaz ez a rendelet?

Dr. Szvercsák Szilvia: Ez még csupán egy 
tervezet, amelyet társadalmi egyeztetésre el-
helyeztünk a város kommunikációs felülete-
in. A város közösségi életét nagyban befolyá-
soló intézkedésről van szó, ezért szeretnénk, 
ha a lakosság minél szélesebb köréhez eljutna 
a dokumentum, valamint minél többen ten-
nének észrevételt. Nagy reményeket fűzünk a 
jövőben megalakuló egységes közművelődési 
központ létrejöttéhez, hiszen az önkormány-
zat kiemelt feladata a helyi közművelődési te-
vékenység támogatása. A közművelődéshez 
való jog gyakorlása közérdek, ennek támoga-
tása közcél, és a közművelődési tevékenysé-
gek feltételeinek biztosítása a mi feladatunk.

Velencei Híradó: A kormány migránsügy-
ben kialakított álláspontjának támogatása is a 
testület elé került. Miért került napirendre ez 
a kérdés?

Koszti András: Meggyőződésem, hogy az 
Európai Unió által szorgalmazott betelepíté-
si kvóta nem megoldás. És ez nem azért van, 
mert hogy Magyarország ne akarná befogadni 
azokat, akik menedékre szorulnak. 1991-ben 
48 000 ember menekült a délszláv háború elől 

Magyarországra, és – emlékeim szerint – ez 
nem generált feszültséget a társadalomban. 
A mostani helyzetben világosan látszik, hogy 
a migránsok túlnyomó többsége gazdasági 
menekült, akik kihasználva a szíriai polgárhá-
borút, hamis papírokkal vagy azok nélkül ér-
keznek Európába. Ezekre az emberekre nincs 
szükségünk, és a nemzetközi jog támogatja az 
ilyen formában zajló migrációt. Ha lenne bete-
lepítési kvóta, akkor Magyarország kénytelen 
lenne olyan embereket befogadni, akik jogta-
lanul tettek szert menekültstátuszra. Ezt meg 
kell akadályoznunk, és helyi szinten mi ezzel 
az eszközzel rendelkezünk. A határozatot egy-
hangúlag támogatta a testület.

Velencei Híradó: Az ülés végén megvá-
lasztották a Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottság új elnökét és tagját. Jegyző asszony, 
ismertetné a testület döntését?

Dr. Szvercsák Szilvia: Velence Város Ön-
kormányzat képviselő-testületének 14/2015. 
(IX. 25.) rendelete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról meghatározza a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság összetételét és tag-
jainak számát. Tekintettel arra, hogy Fésűs 
Attila képviselő úr bizottsági tag és elnök is 
volt egyben, és mindkét pozícióról lemon-
dott, ezért szükségessé vált új tag és új elnök 
megválasztása. Miután Pápai Szabó György 
már tagja volt a bizottságnak, polgármester 
úr javaslatára őt választotta meg a testület 
a bizottság elnökének. Új tagnak pedig Ju-
hász Gyula képviselő úr került a bizottságba. 
Remélem, hogy sikerül a közös munkánk 
során a város érdekében eredményesen, ha-
tékonyan és előremutatóan együttműködni. 
Ezúton is sok sikert kívánok a munkájukhoz.

(V.T.)

Katonai toborzás és ügyfélszolgálati ügyintézés

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancs-
nokság 3. Katonai Igazgatási Központ (Székesfehérvár) munkatársai 
2016. 03. 09-én 09.00-12.00 között katonai toborzó tájékoztatót tar-
tanak Velencén, a Közösségi Házban (Iskola u. 4), melynek során az ér-
deklődők megismerkedhetnek a Magyar Honvédség kínálta szolgálat-
vállalási lehetőségekkel. A tájékoztatóval párhuzamosan a Központ 
gondoskodási körébe tartozó nyugállományú katonák, özvegyek és ár-
vák intézhetik ügyeiket.
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Hit-Élet
Ellentétben áll-e egymással  

a hit és a tudás?

Sokszor próbálták egymással szembeál-
lítani a hitet és a tudást, mintha a kettő 
kibékíthetetlen ellentétben lenne egy-

mással. Melyek itt a vélt és valós konfrontáci-
ók? Tud-e egymással harmonizálni a hit és a 
tudás? Ezek a kérdések régóta foglalkoztatják 
az emberiséget, s magát a teológiát és a tudo-
mányt is. Persze a teológia is tudomány, sőt a 
tudományok királynője a hagyomány szerint.

A középkori egyház a vallás féltéséből sok-
szor volt gátja a tudomány fejlődésének, a ku-
tatásoknak. A 16. századi reformáció viszont 
szabad teret engedett a tudományos vizsgáló-
dásoknak és kísérleteknek, s ezzel hozájárult 
a tudomány rohamos fejlődéséhez.

Leszögezhetjük, hogy a hitnek a hitetlen-
ség, a tudománynak a tudatlanság a legfőbb 
ellentéte.  Maguk a nagy természettudósok 

is jobbára Isten-hívő emberek voltak, hisz 
tudatában voltak az emberi tudás végességé-
nek, az ember kicsinységének, az Univerzum 
végtelen, ember számára kikutathatatlan 
titkainak. Az információrobbanás korában, 
a tudomány  fejlődésével megdöbbentő mó-
don együtt üti fel fejét számtalan tévhit, ezo-
terikus sarlatánság, meddő boszorkányság, s 
miközben a tudomány egyre többet tud „Kék 
Bolygónkról” – azonközben az emberek egy 
része szektás tévelygésekbe, vallási túlburján-
zásokba esik, s úgy él és gondolkodik, mintha 
a középkorban lenne…

21. századunkban tehát mind a hit, mind 
a tudás fogalmát újra kell értelmeznünk, s 
a rárakódott salaktól és sallangoktól meg 
kell őket szabadítanunk. Összetartoznak, 
szövetségesek, hisz mindegyik előre viszi az 

emberiséget. De amig a tudomány felnőtt, s 
nagykorú lett, rohamléptekkel fejlődött, ad-
dig a hit kihűlt hamúvá lett az emberszívek-
ben. A hit helyett a hiszékenység hódít. Pedig 
hit nélkül nem lehet élni! Hit nélkül halott az 
emberi szív!

Tudósok vallják, hogy pl. 1900-1960 kö-
zött, mintegy fél évszázad alatt annyit fejlő-
dött a tudomány, mint az Ókor kezdeteitől a 
20. sz. elejéig. E 60 év alatt megkettőződött 
az ember tudásszintje. 1960 óta pedig ez 
a megkettőződött tudás kettőződik meg 6 
évenként. Ez egy megdöbbentő adat. Micso-
da hatalmas felelősség ez az ember, a tudósok 
vállán és lelkén, lehetőségeiben és lehetetlen-
ségeiben. A lelkiismeretlenül végzett kutatá-
sok (pl. atom és hidrogénbomba robbantások  
és kísérletek stb.) végtelen nagy kárt okoztak 
az emberiségnek.

Tény, hogy a tudomány fejlődésével nem 
volt összhangban a hit, az erkölcs, a morál 
fejlődése. Minél nagyobb tudásra tört az em-
ber, annál inkább istennek képzelte magát, s 
úgy gondolta, hogy mindent megtehet az élő 
és igaz Isten és az ember ellen. Az emberelle-
nes, elembertelenítő diktatúrákat hozom fel 
példának. Látjuk mi lett a sorsa a hitleri, vagy 
éppen a sztálini diktatúráknak. Amikor az 
ember Isten helyére akar lépni, s istenné akar 
lenni, akkor mindig végzetesen a vesztébe, 
a pusztulásba rohan.  Nagyravágyásunkban, 
önző vakságunkban nem vigyázunk arra a 
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bolygóra, melyet Isten a kezünkbe adott. Ma 
már az egész teremtés, Isten teremtett világa 
veszélyeztetett az emberi felelőtlenség mi-
att, holott nincs hová mennünk. Csak e föl-
di tér adatott nekünk. Erről szól  a Laudato 
si’ – azaz „Áldott légy!” c. pápai enciklika, 
Ferenc pápa első enciklikája, amely a „Közös 
otthon gondozása” gondolatébresztő  alcímet 
kapta. Az enciklika a pápa szándéka szerint 
elsősorban szociális témákról és a társadalmi 
igazságosság  kérdéseiről szól, amelyek kö-
zött jelentős szerep jut a környezetvédelem-
nek. Aki elkezdi olvasni, nem tudja letenni, 
s rádöbben, hogy egyen-egyenként is milyen 
felelősségünk van a világért, a benne élő em-
berért, az állatokért, a növényekért. Protes-
táns talajon erről szól a világhírű teológus, 
orgonaművész, orvos, dr. Albert Schweitzer 
életműve is.

Ugyanakkor a hit és hitetlenség dolgában 
is el tudjuk mondani: soha nem hittek any-
nyi  hamis, porlékony és illékony dologban az 
emberek, mint amióta sem Istenben, sem más-
ban nem hisznek. Az álhitek (Ady) soha nem 
szaporodtak úgy el, mint éppen a tudomány 
korában. Naponta új, vallási köntösbe bújt 
közösségek jelennek meg, s elvárják, hogy 
maradéktalanul elismerjék és támogassák 

őket és mind  azt vallja, hogy csak az övé az 
igazság. A túlburjánzó, fanatikus, szektás gon-
dolkodás és magatartás beszűkíti az élő-igaz 
hit mozgásterét, a krisztusi misszió hatékony-
ságát is. Oly korban korban élünk, amikor a 
vélt tudások és vélt hitek még jobban pusztít-
hatnak  kizárólagosságra való törekvésükkel, 
devianciájukkal és intoleranciájukkal, mint a 
dogmatikus középkorban. A tévtanok és álpró-
fétáik egymással is rivalizálnak, egymásnak is 
ellentmondanak.

Ha a test és a lélek egészséges jézusi har-
móniájában élek, s komolyan veszem, amit 
Descartes mondott: „Cogito ergo sum! – Gon-
dolkodom, tehát vagyok!” – s vallom, amit az 
Apostoli Hitvallás: „Hiszek…” – akkor ben-
nem a tudás és a hit összhangban van, gyó-
gyít, épít, előre visz… Ugyanis mindkettő 
fontos számomra. A tudás a tudomány által 
eddig feltárt, és megfellebezhetetlen tényeknek 
és ismereteknek az összessége, a hit pedig – 
mint tudatos kapcsolat az élő Istennel, a Vég-
telennel, a transzendenssel – nemcsak elméleti 
sikon, hanem az életgyakorlatomban, életmi-
nőségemben eredményezhet pozitív változást, 
mivel olyan életigazságokat ragyogtat fel szá-
momra, amelyek újjászülnek, új emberré tesz-
nek.

Ahogy az Újszövetség írja: meghal ben-
nem óemberem, s megszületik bennem a 
krisztusi új ember (homo Christianus). A 
hívő ember, bár lelkével, hitével felfelé néz, de 
lábaival e földön jár, egészségesen gondolko-
dik, s ahogy Radnóti Miklós írja a szenvedés-
ben, a halál árnyékának völgyén: „mint egy 
hűvös hullám, a 2 x 2 józansága hull rám…”.

Az egészséges történelmi keresztyén hit-
ben a tudás és a hit kiegészítik egymást, s 
hívőként nem gondoljuk azt, hogy szem-
be mehetünk a gyorsvonattal, mert Isten 
úgyis csodát tesz, s megment bennünket... 
A kegyelemmel élni kell, s nem visszaélni! 
Amennyiben elismerjük Isten szuverén vol-
tát, akkor megértjük felelősségünket az ál-
tala teremtett világ megőrzésében, s éppen 
a tudomány tehet ezért a legtöbbet. A zseni, 
Leonardó da Vinci csodálatos tételének igaz-
sága így hangzik: – Kevés tudomány eltávolít 
Istentől, sok tudomány közelebb visz hozzá…

Ne felejtsük hát, hogy a hívő tudatlanság, s 
a tudatlan hit milyen károkat okozott már az 
emberiségnek. S azt se, hogy a hitnek a hitet-
lenség, a tudásnak a tudatlanság az ellenfele! 
A hívő tudás s a tudós hit viheti csak előre és 
tarthatja meg az emberiséget!

Pápai Szabó György
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GYEREKEKRŐL
Állatkerti mackófesztivál

Egy mindenki által kedvelt esemény vette kezdetét február első 
hetében a Velencei Meseliget Óvodában: a Mackó-hét.

Ennek során a gyermekek megismerkedhettek a medvével 
kapcsolatos népi hiedelemmel, játékba ágyazva új ismeretre, tapasz-
talatra tehettek szert. Az óvodában életkortól függően körbejártuk ezt 
a témát, sok-sok játékkal, mesével, mozgással, dallal, kézműves tevé-
kenységekkel gazdagítottuk a gyermekek sokoldalú tudását.

Beszélgettünk a világban fellelhető medvefajtákról, életformájuk-
ról, veszélyeztetett helyzetükről. Képeket gyűjtöttünk, könyveket né-
zegettünk, és korcsoportonként értelmi fejlettségüket és a komplexitás 
elveit szem előtt tartva bővítettük ismereteiket.

Heti ütemtervünk minden tevékenysége rendkívül változatos és 
színes programot biztosított a gyermekek számára.

Az országban számos állatkert tartott az idén medveleső programokat. 
Hogy még izgalmasabbá tegyük ezt a hetünket, ellátogattunk az állatkert-
be, ahol érdekes programokkal vártak bennünket „medvekukkolókat”.

A Fővárosi Állat- és Növénykert is február 2-án megtartotta a ha-
gyományos medveárnyék-észlelést. A hagyományok szerint ezen a 
napon kell megfigyelni a medvéket. Ha ekkor a maci a saját árnyékát 
meglátja, megijed és visszabújik aludni, hosszú télnek nézünk elébe. 
Ha azonban szürke, borús az idő, hamarosan jön a tavasz.

A barlangból előcammogó két kamcsatkai medvének (a gyerekek 
nagy örömére), Tibornak és Romulusnak jól látható árnyéka volt, ami 
a napos időben nem is volt igazán meglepő. A népi időjóslás szerint 
tehát hosszú télre kell számítanunk.

Megtudtuk még azt is, hogy az állatkerti medvék aktivitása egyéb-
ként kissé eltér a vadonbeli medvéktől. A medvék ugyanis a valóság-
ban nem alszanak olyan igazi téli álmot, csupán kevésbé aktívabbak, 
hogy a kevesebb táplálékot nyújtó téli időszakban takarékoskodjanak 
az energiával.

Az állatkerti medvék ráadásul télen is jól táplálkoznak, ezért nem is 
volt kérdés, hogy előjönnek-e, a barlangjukból, hiszen ezt az év min-
den napján megteszik.

Az állatkert remek helyszínt és programlehetőséget nyújtott az óvo-
dán kívüli természetismereti foglalkozások megszervezéséhez. Csak 
néhány órát töltöttünk itt csoportunkkal, de úgy gondoljuk, igazán 
minőségi programokon vehettünk részt.

Ander Beáta óvodapedagógus
Csipet-csapat csoport

Kérjük továbbra is támogassák személyi 
jövedelemadójuk  

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

„Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány  
A kedvezményezett adószáma: 

18492587-1-07  
Számlaszám: 11736082-20055064  

További célunk az előző évekhez hasonlóan a 
gyermekprogramok, kirándulások,  

rendezvények, ballagók, új óvodások  
támogatása, és a játékállomány bővítése.

„Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány Kuratóriuma
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Óvodai nevelési programunkban fontos szerepet tölt be a környe-
zeti nevelés. A hétköznapokban arra törekszünk, hogy gyermekeinket 
tudatos környezetvédelemre neveljünk. A különböző tevékenységek 
által tanítjuk őket, hogy miként óvjuk és védjük közösen a körülöt-
tünk lévő természetet.  Az idei évtől szeretnénk pályázni a „Madár-
barát óvoda” címre. A program célja, hogy az év folyamán különbö-
ző madárvédelmi feladatokat végezzünk el. Ajándékba kaptunk egy 
programcsomagot, amely tartalmaz egy odút, madáreleséget, Madár-
barát kert kalendáriumot és a Madárhang CD-t.  Madárvédelmi hetet 
tartottunk, amelyen a kalendárium útmutatásai szerint elkészítettük 
a madáreleséget, megbeszéltük, hogy miként gondoskodunk a ma-
darakról, madárcsicsergést hallgattunk, megismerkedtünk az év ma-
darával, a harissal. A sétánk során kiválasztottuk a legmegfelelőbb fát, 
ahová közösen a gyerekekkel elhelyeztük az odút és a madáreleséget. 
Izgatottan várjuk, hogy a tavasz folyamán beköltözik-e egy madárpár 
az odúnkba.

Bóra Csilla óvodapedagógus Piros Alma csoport

Madárvédelem az óvodában

A farsangi ünnepkör január 6-a után kezdődik, és húshagyó keddig tart.
Az óvodában ebben az időszakban sok-sok vidám, bohókás verset, 

éneket tanulunk, farsanggal kapcsolatos mesét, zenét hallgatunk, jel-
mezekről, maskarákról, népszokásokról  beszélgetünk, álarcot készí-
tünk. Ebben az évben január 18-án tartottuk meg a jelmezes – álarcos 
– zenés mulatságunkat. Már pénteken feldíszítettük a termeket lam-
pionokkal, lufikkal, szerpentinnel, hogy hétfőn a jelmezbe öltözött 
gyerekeket már a felékesített óvoda várja.

Farsang az oviban

Köszönjük Velence város képviselő-testületének az általa biztosított és a Velencéért Közalapítvány 
Kuratóriuma által kezelt 500 000 Ft-ot, melyet többek között a velencei Meseliget Óvodások rendez-
vényeinek színvonalas megszervezésére, vendégművész biztosítására fordítottuk, illetve gyermeke-
ink közös helyszínre történő utaztatását finanszíroztuk (Mikulás, farsang). Szintén ebből az összeg-
ből fedeztük a Csodák palotájába a Tulipán, a Maci, a Csipet-csapat, a Nyuszi, a Szivárvány és a Ka-
tica csoport „felfedező, kísérletezős” kirándulását a belépővel és természetesen az utazás költségével. 
Nem terhelte anyagilag sem a szülőket, sem az intézmény költségvetését ezeknek a rendezvényeknek 
a lebonyolítása. Reméljük, számíthatunk ebben az évben is erre a támogatásra, és óvodásainknak 
tartalmas és hasznos programokat tudunk ezáltal is biztosítani.

Serhókné Varjas Edit óvodavezető

Volt itt aznap mindenféle furcsa szerzet: Pókember, béka, macska, 
bandita, virág, focista, boszorkány, rendőr, malac, hercegnők, király-
lányok. A gyerekek egész nap beöltözve játszhattak, szórakozhattak.

Délelőtt folyamán táncoltunk, ha megéheztünk, a szülők készítet-
te fánkokat és egyéb nyalánkságokat eszegettük, üdítőt meg szörpöt 
ittunk. A Portéka Színház művészei pedig remek beszélgetős – zenés 
– interaktív játékukkal elvarázsolták a gyerekeket.

Liptai Zita óvodavezető-helyettes
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Történetek a Zöldligetből

A Határtalanul! program  keretében isko-
lánk sikeresen pályázott, így 2016. április 18. 
és 22. között negyvenöten Erdélybe utazha-
tunk. Pályázatunk célja, hogy az ünnepek, a 
megemlékezések, az irodalom- és történele-
mórai tanulmányok helyszínei életszerűvé 
váljanak, minél többet megismerhessünk a 
valóságból. 

Tervezett útvonalunk: Nagyvárad – Bánffy -
hunyad – Kolozsvár – Oroszhegy – Székelyderzs 
– Székelyudvarhely – Csíksomlyó – Békás-szo-
ros – Gyilkos-tó – Parajd – Korond – Farkaslaka 
– Székelykeresztúr – Fehéregyháza – Arad

Tematikus címválasztásunkat indokolják 
szándékaink, miszerint az erdélyi kultúra 
egy-egy szegmensét kívánjuk felfedezni, mi-
közben túrákat szervezünk a természeti kin-
csek felfedezéséhez, bebarangolásához is. 

Történelmi tanulmányaink egyes helyszí-
nei is elénk tárulnak, így koszorúzunk Ara-
don, emlékszalagot kötünk Fehéregyházán, a 

Kultúr-túrák Erdélyben 

múzeumot is meglátogatjuk Petőfi körtefája 
mellett. Kolozsváron Mátyás emléktáblájánál 
adózunk kegyelettel. Az 1848/49-es szabad-
ságharc állomásainál emlékezünk Petőfi Sán-
dor mellett Bem Józsefre is. Csaba királyfi 
mondája, a turul, a rovásírás mind a korábbi 
ismeretek elmélyítését szolgálja. 

A kalotaszegi látogatás felidézi a cifra motí-
vumok sokaságát, ami nemcsak a tárgyi kultú-
rát, hanem a táncok motívumait, a népdalok 
dallamvilágát is jellemzi. Utunk során sort 
kerítünk a közös éneklésre, székely népdalok 
tanulására, néhány tánclépés begyakorlására. 
A néphagyomány őrzésével ismerkedünk meg 
korondi látogatásunkkor, a népi fazekasság, 
díszítőművészet személyes megtapasztalása 
felejthetetlen élményt nyújthat számunkra.

A biológiai, kémiai és földrajzi ismeretek 
megszilárdítását segíti a növényszintek meg-
figyeltetése, a borvizek jellegzetességeinek 
felismerése, megcsodálhatjuk a „zordon Kár-

Iskolánk az idei évben rendhagyó módon 
emlékezett meg a magyar kultúra napjáról. A 
három hatodik évfolyamos osztály egymás 
között felosztva témákat keresett, gyűjtött 
anyagot, amiről három kisfilmet készítettek.

Ebben szerepelt, hogy miért pont január 
22-hez kapcsolódik ez az emléknap, hogy 
kinek az ötlete volt, mióta tartjuk meg hiva-
talosan.

A gyerekek utánajártak, hogy milyen ha-
zánkra jellemző jelképek vannak, hogy mi-
lyen híres költők, írók, festők, zeneszerzők, 
képzőművészek, tudósok és feltalálók öregbí-
tik hazánk nevét. Sőt, még érdekességképpen 
a régi magyar nevek kialakulásáról, a külön-
böző népi kultúrához fűződő magyar nép-
szokásokról, énekekről, táncokról is esett szó.

Mivel iskolánk jól felszerelt technikai bá-
zissal rendelkezik, ezért ezeket a rövid kisfil-
meket a belső hálózaton tudtuk levetíteni, így 
minden osztály külön láthatta, s utána ezeket 
meg is tudta beszélni, s így történhetett meg 
az, hogy a témában kiosztott totót az osztá-
lyok közösen nagyon jól ki tudták tölteni.

pátoknak fenyvesekkel vadregényes tájait”, s 
utunk során feltérképezhetjük a növény- és 
állatvilágot. 

A közösségi munkára való felkészülés, a 
környezetvédelem, a rászorulók támogatása 
is helyet kap túránk során. Rózsatő ülteté-
se, takarítási munkák kaptak helyet prog-
ramunkban, de felkeressük a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány Napközi Otthonát is ado-
mányunkkal, amit az előzetes felkészülés 
ideje alatt gondosan összekészítünk. Szintén 
adományt adunk át Bánffyhunyadon a refor-
mátus templomban.

Túránk során megfigyelhetjük a székely 
nyelvjárást. Megtapasztalhatjuk, hogy a csa-
ládi élet része, a gyerekek számára is felada-
tot jelent a „dologidő”, s az ott élő gyerekek 
szabad idejük egy részében a családdal együtt 
dolgoznak a földeken. Náluk nagyon fontos 
Tamási Áron Ábelének mondása, miszerint: 
„Első a kötelesség, második a magam gyara-
pítása”. Nagy örömmel készülünk az útra. 

A Zöldliget Általános Iskola  
7. osztályos tanulói

Magyar Kultúra 
Napja

Gyertyaszentelő napjáról (febr. 2.) több 
népi hiedelem is ismert. Az egyik szerint 
ezen a napon kijön a maci a barlangjából és 
szétnéz. Ha süt a nap, a mackó megriad ár-
nyékától, és ijedtében visszafekszik még né-
hány hétre, azaz hosszú tél várható. Borús 
időben ellenben a medve nem bújik vissza, 
tehát közeleg a tavasz. E népszokás alapján 
jött az ötlet, hogy macihetet tartunk az 1. a 
osztályban. 

Beszélgettünk, 
olvastunk különbö-
ző medvefajtákról. 
Képeket és köny-
veket gyűjtöttünk, 
macis mondókákat, 
verseket mondunk 
és mesét hallgat-
tunk. Az otthon-
ról hozott kedvenc 
medvéikből kiál-
lítást rendeztünk, 
ahol mindenki 
büszkén mutatta 

„Mackó brummog: irgum-burgum…”
mackóhét az 1. a osztályban

meg társainak a sajátját. A tornateremben 
fogócskát, barlangba bújást játszottunk és 
medvevadászatot tartottunk. Elkészítettük 
macis álarcainkat, papírképeinket és óriás-
posztert színeztünk. Az éhes és fáradt bo-
csok mézet is kóstolhattak Ónodi Lili szü-
leinek jóvoltából. 

1. a osztály

Együtt brummogunk
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Január végén, egy pénteken tartottuk osztályonként a farsangot, 
melyre sokat készültünk az idén is. Az osztályt is dekoráltuk és jelme-
zeket is készítettünk egyénileg vagy kis csoportokban.

Az első angol órán már bemutattuk jelmezeinket, majd egy projekt 
munkán tevékenykedtünk. A többi órán is rajtunk maradhatott a jelmez, 
és így vetélkedtünk a farsangról kis csapatokban, tablót készítettünk, így 
sok szép színes munka került ki a kezeink közül. A tablókészítést szellemi 
vetélkedő követte, szintén a farsang témaköréből. Ugyanígy a jelmezes 
csapatok között. Nagyon élveztük a feladatokat, és ezt követően végig 
mentünk minden alsós tantermen és bemutattuk csodás, vicces  jelmeze-
inket az alsós tanulóknak. Korán megebédeltünk, és az ebéd után jöhetett 
a parti, eszem-iszom dáridó, tánc és buli egész délután az osztályban. A 
sok finom sütiből, üdítőből megkínáltuk egymást és tanárainkat is. 

Fergeteges nap volt, mint minden farsang, és így  fáradtan ugyan, 
de nagyon vidáman tértünk haza aznap. 4.a. OsztályMi jól voltunk!

CANADA DAY
Iskolánkban hagyomány, hogy megismerkedünk más népek, orszá-

gok és települések kultúrájával. Az idén az angolos és az angol anya-
nyelvű tanáraink Kanada napot  hirdettek. Előzetes feladatként tablót 
készítettünk csapatonként. Ennek a projektnek az eredményhirdeté-
sével kezdődött február 5-én, pénteken délután a „Canada Day”. Az 
osztályból több csapat is nyereményben részesült, aminek mi nagyon 
örültünk. 

Majd öt állomásra szervezték a következő programokat:

– Hogyan készül a juhar szirup? Természetesen meg is kóstolhattuk.
– Megismerkedtünk a floorball- és hokijátékkal, és játszottunk is. 
– Zoé néni „konyhájában” hódfarokkóstolás volt a program, mely-

lyel a sportolás utáni éhségünket csillapítottuk, és megtudtuk a titkos 
receptet is. Ezt követően ügyességi váltóversenyek voltak, végül kana-
dai játékokat tanítottak nekünk. 

Ezúton is nagyon köszönjük, hogy a délutánjukat velünk töltötték 
a hatodik osztályos tanulók, akik sokat segítettek, és ezzel nagy örö-
met szereztek, valamint tudásunkat is gyarapíthattuk. Természetesen 
mindezt angolul. Észre sem vettük, hogy eltelt az idő. Reméljük, más-
kor is lesz ilyen kellemes napunk! 4. a. osztály tanulói

 A tablókészítés végeredménye

Az iskolánkban működő ZÖLDLIGET ALAPÍTVÁNY  
évek óta azon munkálkodik, hogy az intézményünkben 

tanuló gyermekek a lehető legkellemesebb környezetben, 
hangulatos, gyermekközpontú lehetőségek között  

nevelkedjenek.
Ennek megsegítésére számítunk Önre is! 

Adója 1%-ával támogassa iskolánk alapítványát!

A Zöldliget Alapítvány adószáma:
18495951-1-07

Köszönjük támogatásukat!

Farsang gyerekszemmel

Sokak szívét megdobogtatja, ha szeretik őt, 
vagy ha ő maga tud szeretni valakit. Nem 
csak szerelemmel lehet szeretni, hanem mil-
lióképpen. 

Mára már Magyarországon is hagyomá-
nya van a Valentin, nálunk Bálint napnak.

Iskolánkban a 6. b osztályosok – Izabel-
la ötlete nyomán – heteket készültek, hogy 
szívecskéket gyártva, azokat kérésre a cím-
zettnek postázhassák. Bálintunk Cupidónak 

Bálint napi szívküldés
öltözött, s többen ingyen ölelést ajánlottak fel 
társaiknak.

Azt gondolná az ember nem olyan nagy 
dolog. De! Hatalmas! Ők ugyanis mindezt 
maguktól, önállóan szervezték és bonyolítot-
ták le. 

Én, mint az osztályfőnökük nagyon büsz-
ke vagyok rájuk, s köszönöm a szülőknek is, 
hogy ennyire csodálatos gyermekeket nevel-
tek, nevelnek! Nünü néni
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MOZGÁSBAN

Schirilla csobbanásához kellettek a he-
lyi önkéntes tűzoltók is, akik egy jó-
kora léket vágtak a befagyott tó jegén, 

különben a sportember aligha tudott volna 
szenvedélyének hódolni. Az attrakció a zajló, 
alattomos örvényekkel, jégtáblákkal tarkított 
folyóhoz képest tulajdonképpen gyerekjáték 
volt számára, mindazonáltal így is több he-
lyen megvágta, felsértette a jég a lábát, ám 
őt ez egyáltalán nem zavarta, mint mondta, 
ehhez már régen hozzászokott. Cseppet sem 
veszélytelen produkciójához csatlakozott né-
hány bátor fiatal, akik a mester mellett maguk 
is kipróbálták a fagypont közeli mártózást.

Nem mindenki, ugyanis alapos óvintézke-
dések és helyszíni orvosi vizsgálat előzte meg 
a mutatványt, s a doktor bizony nem minden 
vállalkozó szellemű jelentkezőt engedett a 
vízbe, mert akadt, akinek nem volt rendben 
a vérnyomása, vagy egyéb más ok miatt lett 
volna túl kockázatos a csobbanása.

A karnevál alatt csobbant  
a „Nemzet Rozmárja”

A Velencei Karnevál egyik legnagyobb tömeget vonzó látványossága Schirilla György 
jeges fürdőzése volt. Az ismert vasember – akinek már az édesapja is kivívta egy ország 
csodálatát azzal, hogy 35 éven keresztül hatalmas tömeg előtt úszta át télen a jeges 
Dunát Budapesten – méltán érdemelte ki a „Nemzet Rozmárja” becenevet, hiszen maga 
is rendszeresen randevúzik a jeges vízzel. Nem csak a Dunával, sokszor a Tiszával és más 
folyókkal, tavakkal. Január 30-án a Velencei-tóban csobbant, ezres nézőközönség előtt.

Schirilla György mindenkinek megkö-
szönte a részvételét, s őszinte örömmel állta 
a közös fotót készíteni szándékozók és au-
togramkérők rohamát, valamint fogadta a 
temérdek elismerést és gratulációt. „Nagyon 

köszönöm, rendkívül megtisztel, hogy ennyien 
kíváncsiak rám, arra amit csinálok. Tényleg 
nagyon örülök, hogy itt lehetek” – mondta a 
vasember, aki hozzátette, máskor is szívesen 
jön csobbani Velencére, ha hívják.

De, hogyan is jutott el odáig, hogy – ki-
lépve híres édesapja árnyékából – immár az 
ő sportteljesítményét süvegeli meg egy egész 
ország? A példa előtte volt, mert bár édes-
apja mindössze 60 évet élhetett, tudni kell 
róla, hogy szívbetegen jött világra, ráadásul 
szívét a kamaszkorban kapott (akkor még 
gyógyíthatatlannak számító) gyermekparalí-
zis tovább terhelte. Már ezt megelőzően azt 
mondták szüleinek az orvosok, hogy jó, ha 
megéri a 40. életévét. Ehhez képest úgy élt, 
úgy táplálkozott, úgy vigyázott magára, hogy 
kapott a sorstól plusz 20 esztendőt. „Édes-
apám ízig-vérig növényevőnek számított. 
Rendkívül egyszerűen étkezett. Kerülte a hő-
kezelt, „halott” ételeket. A kezdetben lakto-ovo 
vegetáriánus életformát végleg elhagyva, áttért 
a teljes növényi táplálkozásra. Ezt követve én 
is így étkezem. Egyébként futással, jógával, 
hideg vízben való merüléssel és pozitív gondo-
latokkal készülök a téli rendezvényekre. Össze-
ségében ezeknek köszönhetem, hogy jól bírom 
a megpróbáltatásokat, az extrém terhelést” – 
összegezte a lényeget Schirilla György.

A „Nemzet Rozmárja” azt is megosztot-
ta velünk, hogy kezdetben félve ereszkedett 
a Dunába, de sok-sok edzéssel ez a helyzet 
hamar változott. Minden télen és tavasszal 
országos turnéra indul, hogy úszóbemuta-
tókat tartson, rendszerint népes közönség-
nek. Mindezek mellett az egészséges életmód 
fontosságát az óvodások között tornával, 
futással, játékos vetélkedőkkel, az idősebb 
korosztály körében pedig a jóga mellett időn-
ként többnapos kalandtúrák szervezésével és 
lebonyolításával terjeszti.

 (Mátay Balázs)

Fotók. Stehlik N
orbert
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Már az idei év első napjaiban megmutatta igazi téli arcát az 
időjárás, hiszen a nagy hideg hóeséssel társult, miközben 
szépen hízott a Velencei-tó jégvastagsága is, ami ugyan-

csak kecsegtetőnek bizonyult a téli sportok kedvelői számára. Ekkor 
még – mivel hirtelen enyhülni kezdett – nem lehetett a jégre merész-
kedni, ám a lehullott hóvastagság 1-2 napig nagyszerű lehetőséget biz-
tosított a szánkózás szerelmeseinek. A kisebb-nagyobb dombok meg-
teltek gyerekekkel, de felnőttek is szép számban siklottak szánjaikon 
és egyéb csúszó alkalmatosságaikon a megfelelő mennyiségű fehér égi 
áldás biztosította terepeken.

A sportos téli örömök végül január 23-án, szombaton tetőztek be, 
amikorra – az időközben visszatérő kemény fagy hatására – több part 
menti részen is biztonságos vastagságúra hízott a tó jege, így az il-
letékes hatóságok a vonatkozó biztonsági előírások betartása mellett 
mindenki számára engedélyezték a jégre lépést a kijelölt helyeken. A 
legtöbben kétségkívül a Velence Korzón voltak, hiszen óvatos becs-
lések szerint is ezernél többen koriztak, csúszkáltak, jégkorongoztak 
ezen a napon.

A képek is tanúsítják, hogy nagyon sokan egészen extrém módon 
keresték a jeges sportok örömeit. Volt jégszörfös, sílécen csúszó ki-
te-os, korcsolyázó kite-os, kitewinges és jégvitorlás is. A szakembe-
rek szerint egy kellemes 5-ös erősségű szélben a vállalkozó szellemű 
„freestyler” sportolók egy másfél méter hosszú deszkán, zsebkendő 
méretű vitorlával gond nélkül repeszthetnek 80-nal a jégen, a spin out 
veszélye nélkül. Ma már hivatalos versenyeket is rendeznek időnként 
ezeknek az adrenalinvadász uraknak és hölgyeknek (bizony, ők is űzik 
ezt az „ipart” szép számmal). Ugyanez a sebesség nem érhető el bicik-
livel, ám bőven voltak olyanok, akik kerékpárral merészkedtek a jégre, 

Szánkóverseny a dombon,  
jeges nap a Korzón

vállalva az esés igen komoly kockázatát. Akadtak, akik a kutyájukkal 
futottak versenyt a befagyott tavon, s olyanok is, akik – talán kicsit 
túlságosan bátran – babakocsiban tologatták kisgyermeküket a jégen. 
Igaz, ez nem nagyon nevezhető sportnak, veszélyesnek viszont annál 
inkább...

Persze a hagyományos, valóban oda való sportágakat is szép szám-
mal űzték a Korzó előtti területen, így fiúk-lányok sokasága vívott ádáz 
hokicsatákat a tó felületén, s rendeztek családi és baráti versenyeket 
jégszánkózásban, korizásban vagy éppen csak sima csúszkálásban. A 
sors fura, de mindenképpen pozitív fintora, hogy éppen ezen a napon 
rendezte meg hagyományteremtő jelleggel, első alkalommal a Magyar 
Jégkorong Szövetség a jégpályák éjszakája programot, hasonlóan a 
nagysikerű fürdők vagy múzeumok éjszakájához. Ehhez a felhíváshoz 
csatlakozott a Velence Korzó fedett műjégpályája, ahol január 23-án 
20.00 és 24.00 óra között biztosítottak lehetőséget az éjszakai korcso-
lyázásra. A lehetőséggel sokan éltek, akik számára a hangulatot remek 
zenékkel, s persze forralt borral és teával fokozták a helyi szervezők.

Sajnos a szabadtéri jeges örömök egyszeri alkalomnak bizonyul-
tak, ám a tél még nem ért véget, így talán van még remény arra, hogy 
hamarosan ismét előkerüljenek a szánkók, a korcsolyák, a hokikapu 
szerepét betöltő cipők és az ütők, így tovább folytatódhatnak az ádáz 
baráti, családi ütközetek. Addig is érdemes a Korzó műjégpályáját 
használni, amely március 6-ig tart nyitva.  

(MB)

Két cipő a kapu, máris indulhat a hokimeccs!Sport a jégen és jég felett

Jég hátán kerékpárral, bátor vállalkozás... fotók: Stehlik Norbert

Fotók. Stehlik N
orbert
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Az elsőnél is nagyobb sikert hozott a 2016. 
január 30-án rendezett télűző fesztivál 
Velencén. A Velencei Karneválra a  ked-
vezőtlen, ködös időjárás ellenére is kö-
zel ötezren voltak kíváncsiak. A Velence 
Város Önkormányzat támogatásával, a 
Velencei-tó turizmusáért TDM Egyesület 
szervezésében, és a partnerszervezetek 
közreműködésével létrejött esemény tar-
talmas programot kínált gyerekeknek és 
felnőtteknek egyaránt. Ebéd után a busók 
jelmezes felvonásával indult a program, 
amelyre már többen is a helyben készített 
maszkkal az arcukon érkeztek, miközben 
a Velence Korzón jelmezes fotózáson ve-
hettek részt az érdeklődők.

A felvonulást a Zombori együttes koncert-
je és Schirilla György jeges csobbanása 
követte, majd egészen a naplementéig fo-
lyamatos programok szórakoztatták és tar  -
tották melegen a résztvevőket. Sötétedés 
után jöhetett a tűzzsonglőr show, valamint 
a tél elűzése a kiszebáb égetésével a távol-
ról is jól látható háromméteres máglyán. 
Akinek pedig még maradt ereje – és sokan 
voltak így ezzel –, azok Dj Smash zenéjére 
szórakozhattak az immár hagyományte-
remtőnek mondható karneválon. 

Jövőre folytatjuk…

A Velencei-tó Turizmusáért TDM 
Egyesület elmúlt évekbeli legmeg-
határozóbb online fejlesztése a most 

megújult weboldal. Az átalakítás – lépést 
tartva a legújabb trendekkel – a modernizá-
lás jegyében történt. Átláthatóbb, letisztult 
design, felhasználóbarát szerkezet és a mo-
bileszközökre történő optimalizálás jellemzi a 
megújult honlapot. A www.velenceturizmus.
hu weboldal megnyitását követően egy látvá-
nyos légi felvétel várja az érdeklődőket, majd 
minden további menüpontnál új képekkel is 
bővült a tartalom. Az új designnal büszkél-
kedő weboldalon máris közel 20 000 látogató 
fedezhette fel online a Velencei-tó turisztikai 
kínálatát. Mindemellett az online kommu-
nikáció erősítésére létrehoztuk a Youtube-on 
a Velencei-tó official csatornát, illetve az Ins-
tagramon szintén a Velencei-tó official profilt. 
A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület 
a Facebookon a https://www.facebook.com/
velenceitoofficial/ linken érhető el.  
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Kiállítás a Korzón

Kanalovics László 
velencei festőművész kiállításának megnyitója

2016. március 12-én, 14 órakor lesz  
a Velence Korzó II. emeleti dísztermében.

A kiállítást megnyitja Pápai Szabó György képviselő,  
a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke.

Vendégszereplők:  
Turánszky Gyula (gitár), Turánszky Edina (ének)

A kiállítás március 20-ig tekinthető meg.

A világ csúcsain

Radics Tamás
 hegymászó, fotós kiállítása Velencén

A gyermekkorát Velencén töltő,  
28 éves Radics Tamás hegymászó,  

fotós, világutazó, 
egyetemi PhD-hallgató fotókiállítása 

március 19-én, szombaton, 
14 órai kezdettel nyílik meg 

a Velence Korzó I. emeleti keringőjében.

 A páratlanul érdekes kiállítást 
megnyitja 

Pápai Szabó György képviselő, 
a Kulturális, Oktatási 

és Sport Bizottság elnöke.

A kiállítás megtekinthető április 2-ig.

olvasni – való
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

Fábián Janka: Búzavirág
Ha valakit az 

életednél is job-
ban szeretsz, ak-
kor kiszolgáltatod 
magadat a legna-
gyobb fájdalomnak. 
Emíliát már kis-
lányként elbűvöli a 
színpad varázsa, és 
az akkoriban még 
újdonságnak számí-
tó mozgókép. Ud-

varlójával, Vincével még egy amatőr filmet 
is forgatnak a lány főszereplésével, amellyel 
kapcsolatban nagyratörő terveik vannak. 
Ám a Nagy Háború kitörésekor a fiút elviszik 
katonának, Mimi pedig ápolónőként utazik 
ki a frontra, hogy megkeresse szerelmét...  
A háború végeztével Mimi mindenét elve-
szíti: a vőlegényét, az egészségét, még szí-
nészi karrierje is derékba törni látszik. A 
lány azonban nem adja fel – többek közt 
Vince emlékéért is elhatározza, hogy be-
teljesíti régi álmukat, és rövid kitérők után 
Hollywoodban próbál szerencsét. Pálóczy 

Emília hamarosan Mimi Hamiltonként 
ünnepelt sztár lesz a kor filmcsillagainak 
oldalán, de vajon a sikerekben és csillogás-
ban megtalálja-e az elveszített boldogságot?  
Fábián Janka Búzavirág című regényében 
az Ághfay-kúria újabb nemzedékének sorsát 
követhetjük végig a huszadik század első év-
tizedeiben.

Finy Petra: A darvak tánca – 
Magyar tájegységek meséi

Finy Petra mese-
gyűjteménye kü-
lönleges a hazai 
gyerekirodalomban: 
Magyarország hat 
földrajzi tájegysé-
gének és fontosabb 
vizeinek (a Fertő-tó, 
a Velencei-tó, a 

Kis-Balaton, a Tisza és a Duna) meséit gyűjti 
egybe, miközben mindegyik szöveg a szerző 
saját meséje. A klasszikus, hagyományosan 
ismert állatmesék, legendamesék és tündér-
mesék motívumai valószínűleg ismerősek 

minden olvasni tudó gyereknek, ám a szerző 
ezeket olyan sajátosan lírai és meghökken-
tően újszerű motívumkészlettel gazdagítja, 
amelyek eredményeképpen, egy izgalmas, 
titkokkal teli, s mint ilyen, felfedezésre csá-
bító mesevilág teremtődik a könyv lapjain. 
Szegedi Katalin légies, a klasszikus varázsme-
sék hangulatát idéző, részletgazdag festmé-
nyeivel, kollázsaival a kiadvány megjelené-
sében is különleges esztétikai élményt jelent.
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Velencei Híradó: Egy rövid bemutatkozást 
szeretnék kérni mindkettőjüktől.

Lampert Graciela Lidia: Argentínában 
születtem. Édesapám Magyarországon szü-
letett, Gombos faluban, ami ma Szerbiához 
tartozik. Nagyapám magyar katona volt az 
első világháborúban. Trianon után Argent-
ínába emigrált, mert az új Jugoszlávia nem 
volt biztonságos a család számára. Általános 
iskolai tanárnőként dolgoztam, de már nyug-
díjas vagyok. Gyerekkoromban nagyszüleim 
és apukám is magyarul beszéltek. Férjemmel, 
Ricardóval 43 éve vagyunk házasok, egy lá-
nyunk és két fiunk van és két unokánk, ők Ar-
gentínában élnek. Gyerekkorom meghatározó 
élménye volt nagyapám honvágya. A magyar 
nyelv, a kultúra és a gasztronómia az életünk 
része volt, libákat és kacsákat tartottunk. Egy 
kis Magyarországot rendeztek be nagyszüleim 
és szüleim odahaza, büszkék voltak a gyöke-
reikre. Apám ötéves koráig lakott Gomboson, 
mégis egész életében emlegette a befagyott 
Dunát, ahol anyukájával sétált télen. A magyar 
nemzeti ünnepeket is minden évben megün-
nepeltük. Ilyenkor feltűztük a kokárdát (es-
carapela), és úgy jártunk a városban. Jelentős 
magyar diaszpóra él Argentínában, ez az ösz-
szetartó, a mai napig aktív közösség sokat se-
gített a nemzeti hagyományok megtartásában.

Salvatierra Ricardo Luis: A családom 
Észak-spanyolországból származik. Argentína 
lakosságának 90%-a európai betelepülők, csa-
ládok leszármazottaiból áll. Buenos Airesben 
nőttem fel, ott is tanultam, és a fővárosban 
ismerkedtem meg Gracielával. Jogi egyetemet 
végeztem. Bíróként dolgoztam, de egyetemen 
is tanítottam Dél-Argentínában. Alkotmány-
jog és nemzetközi jog a szakterületem. Az 
egyetemen különböző országok alkotmányai-
nak vizsgálatával foglalkoztunk. Az egyik 
kutatásom során a magyar és az argentin al-
kotmányt hasonlítottam össze, kiemelve azok 
erősségeit és gyengeségeit. A kutatás érintette 
az 1948-as, az 1989-es és a 2011-es alkotmányt 
is. De nem csak Gracielán és a munkámon 

Argentínából jöttek

„...ne csak tanárként, hanem 
emberként nézzenek ránk.”

Lampert Graciela Lidia és Salvatierra Ricardo Luis szeptember óta tanít a 
Zöldliget Általános Iskolában. 2010-ben jártak először Magyarországon. 
Annyira megszerették a Velencei-tó környékét, hogy ma már Sukorón élnek, és 
mindketten megszerezték a magyar állampolgárságot. Graciela és Ricardo több 
kérdésre magyarul válaszolt, ugyanis lelkesen tanulják a magyar nyelvet, de nem 
ez volt az egyetlen meglepetés az argentin házaspár különleges és izgalmas 
életútjában.

keresztül kerültem kapcsolatba magyarokkal, 
születésemkor édesanyám orvosa is magyar 
volt, tehát ha úgy nézzük, az életemet magyar 
kezekben kezdtem, valószínűleg ez a pillanat 
az egész életemre hatással volt. (nevet)

Velencei Híradó: Hogyan esett a választá-
suk a Velencei-tó környékére?

Salvatierra Ricardo Luis: Pár évvel ezelőtt, 
egyik látogatásunk során jártunk először Ve-
lencén. Körbesétáltuk a várost, felmentünk 
a Bence-hegyre, ekkor ismerkedtünk meg a 
környékkel. 2014-ben konkrét tervekkel ér-
keztünk, és dönteni akartunk arról, hogy az 
ország melyik részére költözzünk. Több lehe-
tőség közül végül azért választottuk a Velen-
cei-tó környékét, mert itt egész évben bizton-
ságban érezhetjük magunkat. Sajnos, kevés 
ilyen hely van a világon. Látjuk, hogy Velence, 
és a környék fejlődik, ami szintén fontos szem-
pont volt a döntésünkben. Nem utolsósorban 
az első pillanattól kezdve éreztük, hogy a kör-
nyéknek van egy sajátos hangulata, ami mind-
kettőnket megfogott.

Velencei Híradó: Mikor döntötték el, hogy 
tanítani fognak?

Salvatierra Ricardo Luis: Három hónap-
pal a költözésünk után megtudtuk, hogy a 
Zöldliget Általános Iskolában spanyoltanárt 
keresnek. Ez egy újabb olyan pont volt az éle-
tünkben, ahol a lehetőségeink és a szándéka-
ink éppen egybeestek.

Velencei Híradó: Minden apró jel arra mu-
tat, hogy jó döntés volt Magyarországra köl-
tözniük!

Lampert Graciela Lidia: Két párhuzamos 
valóságban élünk. Ma már itt lakunk Magyar-
országon, gyermekkorunk, családunk pedig 
Dél-Amerikához, a világ másik feléhez köt 
minket. Ez a két eltérő világ a szívünkben talál-
kozik, így érezzük teljesnek az életünket, és ki-
mondhatom, hogy nagyon boldogok vagyunk.

Velencei Híradó: Hány órájuk van egy hé-
ten?

Lampert Graciela Lidia: Mindketten heti 
két napon, két-két órát tanítunk. Számomra 

Velencei Híradó: Miért döntöttek úgy, 
hogy Argentínából Magyarországra költöz-
nek?

Lampert Graciela Lidia: Az elmúlt évek-
ben egyre inkább tapasztaltuk, hogy a sors 
Magyarország felé terel minket. 2010 óta min-
den évben Budapesten töltöttük szabadságun-
kat. Én nyugdíjas vagyok, Ricardónak pár éve 
van hátra a nyugdíjig. A gyerekeink felnőttek, 
elköltöztek, családot alapítottak. Már az első 
alkalommal, amikor itt jártunk, beleszeret-
tünk az országba, tisztában voltunk vele, hogy 
mennyire vonz minket a kultúra, a környezet 
és remekül kijöttünk a magyar emberekkel is. 
Úgy ítéltük meg, hogy most jött el az alkalmas 
időpont, hogy nekivágjunk ennek a kaland-
nak. Sukorón bérlünk házat, és ma már mind-
ketten magyar állampolgárok vagyunk.
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ez egy különleges tapasztalat. Az elmúlt negy-
ven évben általános iskolában tanítottam, első 
osztálytől nyolcadikig. Mégis először kerültem 
olyan helyzetbe, hogy a diákok más nyelven 
beszélnek, mint én. Nem csak én tanítok spa-
nyolt a gyerekeknek, hanem nekik köszön-
hetően én is folyamatosan tanulom a magyar 
nyelvet.

Velencei Híradó: Milyen a kapcsolatuk a 
diákokkal?

Lampert Graciela Lidia: A világon közel 
400 millió embernek spanyol az anyanyelve, ez 
a mandarin után a második, és az angol követi 
a sorban. A tanítás során szeretném megmu-
tatni, hogy mekkora jelentősége van a spanyol 
nyelv ismeretének a világban, milyen előnyők-
kel jár, ha beszélik ezt a nyelvet. A visszajel-
zések alapján úgy érzem, hogy a gyerekekkel 
sikerült azonnal kapcsolatot teremteni, látom 
az érdeklődést a spanyol nyelv és kultúra iránt.

Salvatierra Ricardo Luis: Egy magyar 
kisgyerek számára nem könnyű elsajátítani 
a spanyolt. Teljesen más a nyelv eredete. A 
nyelvtan jelentősen eltér a magyarban meg-
szokottól. Sokat segít nekünk a tanításban, 
hogy mi gyakorlatilag a diákjainkkal párhu-
zamosan tanulunk magyarul, így látjuk, hogy 
milyen nehézségekkel küzdenek, mire kell 
jobban odafigyelni. Büszkék vagyunk rá, hogy 
a szeptember óta eltelt négy hónap alatt már 
megtanultak folyékonyan olvasni, és a kiejté-
sük kiemelkedő.

Lampert Graciela Lidia: Az osztályte-
remben van egy poszter, amely a diákok 
írásaival van tele. Ezt a feladatot egyénileg 
és segítség nélkül kellett végrehajtaniuk, és 
kiválóan teljesítették. Az a szándékom, hogy 

a spanyoltudás az életük fontos részévé vál-
jon. Amikor erre a poszterre nézek, ennek a 
visszaigazolását látom. Értik, amit olvasnak, 
képesek önállóan fogalmazni, és rövid párbe-
szédeket folytatni.

Velencei Híradó: Magyarországon a leg-
alacsonyabb az idegen nyelvet beszélő lakosok 
aránya az Európai Unióban. Tanárként mit 
mondanának egy tanulónak, akinek nincs 
kedve a nyelvtanuláshoz?

Lampert Graciela Lidia: Az első tanórán 
ezzel kezdtem. Elmondtam a gyerekeknek, 
hogy ők már egy másik világban nőnek föl, 
mint amilyenben én voltam gyerek. Ez egy 
globális világ. Magyarország az Európai Unió 
tagja, így ők a magyar állampolgárság mellett 
az európai közösség tagjai is egyben. Mára a 
mindennapi élet része, hogy külföldiekkel ke-
rülnek kapcsolatba. Az első lépés a jó kommu-
nikációs képesség. Ez turistaként megkönnyíti 
az életüket külföldön, továbbtanulás során 
Erasmus programokban tudnak részt venni, 
illetve jobb munkahelyek közül választhatnak, 
vagy akár külföldön is vállalhatnak munkát a 
jövőben. Az idegen nyelvek ismerete csupán 
lehetőség. A döntés, hogy mit kezdenek vele, 
az övék.

Velencei Híradó: És ezeket az érveket meg-
értik a 10-12 éves gyerekek?

Salvatierra Ricardo Luis: Nagyon is. A 
mai gyerekek tisztában vannak az őket körül-
vevő világgal, tudják azt, hogy milyen előnyei 
vannak a nyelvismeretnek. Mindketten érez-
zük, hogy értik, amikor erről beszélünk nekik. 
Az iskolában a spanyoltanulás újdonság, ezt 
ők választották. Motiváltak és érdekli őket, 
amit tanítunk.

Velencei Híradó: Említették, hogy sikerült 
azonnal megtalálni a kapcsolatot a gyerekek-
kel, számomra úgy tűnik, hogy ezek az órák 
pozitív élményt jelentenek a gyerekeknek és 
önöknek is egyaránt. Mennyiben járul ehhez 
hozzá az önök személyisége?

Salvatierra Ricardo Luis: Biztosan számít, 
hogy latin országból érkeztünk. A mentalitá-
sunkból következik, hogy nyitottak vagyunk 
és keressük a kapcsolatot a többi emberrel. 
Ebből is adódik, hogy nem viselkedem szigo-
rú professzorként, és Graciela sem ilyen típus. 
Fontosnak tartjuk, hogy ne csak tanárként, ha-
nem emberként nézzenek ránk.

Velencei Híradó: Hogyan jönnek ki a kol-
légáikkal?

Lampert Graciela Lidia: Nagyon kedvesen 
fogadtak minket, mindenben a segítségünkre 
vannak. Hamar megtaláltuk a közös hangot, 
hiszen ugyanaz a hivatásunk, és ez egy közös 
„nyelv”, amin keresztül jól megértjük egymást. 
Már van olyan tanár kollégánk is, aki spanyo-
lul tanul.

Velencei Híradó: Végezetül elmesélnének 
egy Magyarországgal kapcsolatos érdekes tör-
ténetet az életükből?

Salvatierra Ricardo Luis: Graciela, két hó-
nappal megismerkedésünk után bejelentette, 
hogy elérkezett az idő, hogy találkozzam az 
édesapjával. Előre jelezte, hogy készüljek fel, 
mert ő egy különleges személyiség. Amikor 
megérkeztem hozzájuk, bemutatkoztam a 
szüleinek, majd Graciela bejelentette, hogy 
most magára hagy minket az apjával, hogy 
kettesben beszélgessünk. Az édesapja első 
kérdése az volt, hogy magyar vagyok-e? Azt 
válaszoltam, hogy természetesen nem. Ez-
után megkérdezte, hogy mit tudok Magyar-
országról? A középiskolában tanultunk az or-
szágról, de valójában keveset tudtam a föld-
rajzi elhelyezkedésén kívül. Erre azt mondta, 
hogy ahhoz, hogy a lányával találkozzak, is-
mernem kell Magyarországot, és emlékezzek 
erre a négy szóra: Duna-Tisza-Dráva-Száva, 
valamint másik háromra: Tátra-Mátra-Fátra. 
Ezek az ország folyói és hegyei. Ezután egy 
négyórás történelemóra következett Szent 
Istvántól kezdve a közelmúltig. A kimerítő 
oktatást egy kérdéssel zárta: Szerelmes vagy 
a lányomba? Igen, válaszoltam. És Graciela is 
szerelmes beléd? Azt mondja, igen, válaszol-
tam. Erre felcsattant, hogy ha ti már mindent 
megbeszéltetek, akkor semmi értelme, hogy 
mi négy órája beszélgetünk.

(mindketten nevetnek, és közben Graciela 
megjegyzi: típico)

 Vágó Tamás
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szépkorúak
Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub

86 éves Südiné Juliska. Isten éltesse sokáig!

A városi könyvtár előtt a kiállítást követően

Városunk kiemelkedő eseménye volt a Ve-
lencei Karnevál, a jelmezes farsangi felvo-
nulás a mohácsi busókkal. A nagyszabású 
rendezvényen tagjaink is nagyon jól szóra-
koztak a több száz résztvevővel együtt, és a 
busókkal mókás fotók készültek.

Klubtagjainkkal a Helytörténeti Egye-
sület rendezésében igen gazdag, lát-
ványos „A méterrendszer kialakulása” 
című kiállítást is megtekintettük.

Klubnapjaink a kulturális és történel-
mi évfordulókra emlékezés jegyében zaj-
lottak. Megünnepeltük a Himnusz szüle-
tésnapját (1823. január 22.), amely 1989 
óta a Magyar Kultúra Napja.

Január 27-én, a Holokauszt Emléknap-
ján főhajtással emlékeztünk a Holokauszt 
áldozataira. A történelmi tragédia esemé-
nyeit Újvári Mihály idézte fel, aki a hábo-
rús történetek kapcsán a Velence térségé-
ben dúló harcokról szóló ismereteinket 
helyi vonatkozású, kevésbé köztudott, új 
adatokkal, nevekkel egészítette ki. 

Horváth Gyula bácsi a fiatalon, Velen-
cén átélt háborús élményeiről mesélt.

A Rákellenes Világnapot (február 4.) 
gyümölcsnappal kötöttük össze, és meg-
hallgattuk Dr. Dudás András előadását, 
valamint hasznos tanácsait arról, hogyan 

tehetünk minél többet a betegség meg-
előzése érdekében. Duráné Emőke is el-
mondta, mire kell, illetve kellene figyelni 
az élelmiszerek vásárlásánál. 

Nosztalgiás teadélutánunk vidám 
hangulatban, palacsintázással, sütizés-
sel telt, és nagy szeretettel köszöntöttük 
a 86. születésnapját  − és névnapját is − 
ünneplő Südiné Juliskát. 

Az új év első hetei mindig az előző évi 
számvetésből és a következő évi terve-
zésről szólnak.

A január 22-i klubnapunkon a klub-
vezető megtartotta a 2015-ös évről szó-
ló költségvetési beszámolóját. Részletes 
tájékoztatást adott a tavalyi évi bevé-
teleiről és kiadásairól. Elkészítettük és 
eljuttattuk a Velencéért Közalapítvány 
Kuratóriumához az elmúlt évben kapott 
támogatás felhasználásáról készült elszá-
molásunkat. Ez az összeg nagyban hoz-
zásegítette klubunkat ahhoz, hogy közös 
programjainkat megvalósíthassuk. Kö-
szönjük a támogatást!

Drága Juliska! Sok boldogságot, na-
gyon jó egészséget kívánunk!

Klubnapjaink eseményeit ezúttal is 
egy-egy fotóval megörökítettük.  

Kívánok minden Kedves Olvasónak 
és nyugdíjas-társamnak mielőbbi szép 
tavaszi napokat és nagyon jó egészséget.                                                          

Lukács Sándorné 
klubvezető

II. számú Nyugdíjas Klub
Január 30-án egész napos farsangi mu-

latságon vettünk részt a Velencei Korzón. 
A városi rendezvényre a mohácsi busók 
is eljöttek, felvonulásuk a nap fénypontja 
volt. A mohácsi busójárás az UNESCO 
szellemi kulturális örökségének listájára 
felkerült népszokás. A sokacok mesz-
sze földön híres farsangi fesztiválját egy 
1783-as feljegyzés említi először. A le-
genda szerint a mohácsi sokacok furfan-
gos ősei a török megszállás elől a Duna 
túlsó partján lévő Mohács-szigetre me-
nekültek. Álruhákat öltve tértek vissza a 
folyón átkelve, és rajtaütöttek a babonás 
törökökön, akik az ijesztő maskarások-
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tól megrémülve fejvesztve menekültek 
a városból. A karneváli mulatozás zárá-
saként finom vacsorán vettünk részt a 
Juventus Hotel éttermében. 

Vendégünk volt polgármester úr és 
felesége is, aki köszöntött bennünket és 
kellemes délutánt kívánt nekünk. Sajnos, 

egyéb elfoglaltsága miatt korábban el 
kellett mennie.

Február 3-án néhány klubtagunk 
fürödni volt a velencei termálfürdőben. 
Az időjárás ugyan még nem bizonyult 
ideálisnak a kinti fürdésre, de a tavasz 
azért már közelít, hamarosan el is jön. 

„Az örök nap még bágyadtan ragyog, De 
tavaszosok már a csillagok. S az éjszaká-
ban zizzenő neszek, Egy új világ susogja 
már: leszek.” (Juhász Gyula) Ezekkel a 
költői sorokkal kívánunk mindenkinek 
türelmes tavaszvárást és jó egészséget.
 Pardi Erzsébet

Mohácsról idén is eljöttek a busók, hogy 
a velenceiekkel együtt elűzzék a telet. 
Reméljük, sikerült. Jó hangulatban, ki-
csit borzongva figyeltük, hogy Schirilla 
György vidáman lubickol a jeges vízben.

Már nagyon várjuk a tavaszt, mert 
tél derekán nem terveztünk hosszabb 
kirándulást. Úgy gondoltuk, érdemes 
csodás fővárosunkat is felfedezni, ezért 
igyekszünk időnként múzeumokat, mű-
emlékeket látogatni. Most az Iparművé-
szeti Múzeumban jártunk, ahol nemcsak 
európai rangú gyűjteményt, hanem ma-
gát az épületet is megcsodáltuk.

A budapesti Iparművészeti Múzeu-
mot a londoni és a bécsi után Európá-
ban harmadikként 1872-ben alapították. 
A magyar szecessziós épület Lechner 
Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 
mindössze három év alatt készült el. Kí-
vülről hatalmas színes kupola borul az 
épületre, Zsolnai-kerámiákkal díszítve, 
napsütésben már messziről ragyogva tű-
nik ki a szürke háztömbök felett. Belépve 
úgy érezzük, mintha kelet mesés palotái-

Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub
nak egyikébe csöppentünk volna. Lech-
ner egyaránt merített a keleti, nyugati, 
valamint a magyar népi művészetből.

Maga a kiállítás a magyar kerámiák 
mellett az iszlám művészeti alkotásokból 
a 9. századtól a 19. századig Marokkótól 
Iránig mutat válogatást. 

A gyűjtemény jelentős részét az Osz-
mán-török Birodalom területéről szár-
mazó szőnyegek, drágakövekkel díszített 
díszedények és fegyverek alkotják.

Még útba ejtettük a Bakáts-téri As-
sisi Szent Ferenc műemlék templomot, 
amit Ybl Miklós tervei alapján építet-
tek. Sajnos csak kívülről nézhettük, 
pedig belül a szentélyben Than Mórtól 
és Lotz Károlytól láthatók freskók. Ki-
csit fáradtan, de élményekben gazdagon 
tértünk haza.

Gratulálunk Horváth Dánielné Mari-
kának, aki Székesfehérváron megnyerte 
a fánkversenyt.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk.

Herczeg Ferencné Horváth Dánielné az oklevéllel



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

Mamin babahordozós latin 
fitness 

09:30–10:30

Mozgásfejlesztő torna  
5-6 éves gyerekeknek  

16.15–17.15

Aprócska Népi játék  
és néptánc 

ovisoknak 3-6 éveseknek 
16.15–18.00

Mozgásfejlesztő torna  
gyerekeknek  
16.15–17.15

Ritmikus gimnasztika
16.15-17.45

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00

Ritmikus gimnasztika
17.45-19.15

5. Terem
Női torna 19.15–20.15

Klubszoba
Velencei-tavi Rózsa  

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

Tisztelt Gazdálkodók!
Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy az őstermelői igazolvány 
meghosszabbítása elkezdődött. A jogfolytonosság miatt március 
20-ig, de legkésőbb az értékesítés előtt szíveskedjenek befáradni 
hozzánk, meghosszabbítani igazolványunkat.
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
Kedd: Velence, Tópart u. 52., (Kastély) 13.00–16.00
Várom Önöket a fenti időpontban.
Üdvözlettel: Gulyás Nikoletta falugazdász

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

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

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

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

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

Hallottad valaha?
Hogy régebben mamutcsontokat találtak a Bence-hegyen?

Ha bővebben érdekel, gyere közénk!

Belépő: egy darab kb. 40-50 éves történet vagy írásos dokumentum vagy képnevekkel.
A Velencei Helytörténeti Egyesület szeretettel hívja és várja soraiba azokat a városlakókat, 
akik érdeklődnek Velence múltja, jelene, valamint értékei iránt, és szívesen vennének részt 
ebben a munkában.
Az eddig bekerült helyi értékek (fotókkal illusztrálva) olvashatók az egyesület honlapján 
(www.helytortenet.eoldal.hu).
Légy te is tagja a Velencei Értéktár előkészítő csapatának!
Elérhetőség:  Telefon: 06 70/629-0894
E-mail: velencehelytortenet@gmail.com, galambosne.marika@gmail.com



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

Kedves Olvasó!

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

Velencei Helytörténeti Egyesület
Adószám: 18502411-1-07

Közérdekű telefonszámok
Helyi Tűzoltó Egyesület 30/631-5666
Polgárőrség 30/927-0422
(szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00-20.00)
Magán állatorvos
dr. Horváth Béla 20/311-7023 
22/474-483
MOHOSZ 
Velencei-tavi Kirendeltsége 22/370-339
Sebestyén András vezető 30 /954-0731
Velencei-tavi halőr
Bozay Zsolt csoportvezető 30/512-7947
Kasztner Kitti falugazdász 70/490-6170
kedd: 13.00-16.00 (Kartély, házasságkötő 
terem)

VHG központi iroda 22/579-185
(hulladékszállítás, közvilágítás)
Herke Bt. 20/939-1955
(folyékony hulladék elszállítása)
DRV Zrt. Információs Pont  
40/240-240
Velence, Szabolcsi u.40.
Hibabejelentés:  22/584-200
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda 8.00-13.00
Szakorvosi  
Rendelőintézet: 22/589-515
Központi Háziorvosi  
Ügyelet:  22/311-104
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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.

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!



33www.velence.hu

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

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?

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

Gárdonyi Járási Hivatala
Települési ügysegéd 

ügyfélfogadása:
Szerdai napon 10-11.30-ig

Ápolási díj
Közösségi ellátás

Egyészségügyi szolgáltatásra  
való jogosultság 

Időskorúak járadéka

06/22 795 306
hivatal@gardony.fejer.gov.hu
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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
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Velence Resort & Spa superior

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

ÉLMÉNYEK FELSŐFOKON A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK
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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


