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Velencei és tókörnyéki
események
2019. december 20. péntek 18.00–19.00
Halász-kastély, Kápolnásnyék (Deák Ferenc u. 10.)
Az adventi időszakban újra Nádasdy Borbála grófnő mesél
kalandos életéről, a Nádasdy-családról, a nádasdladányi
kastélyról, valamint gyermekkora legszebb karácsonyáról és az
ünnepek jelentőségéről. Az esten az eddig megjelent kötetek
megvásárolhatók, és a grófnő szívesen dedikálja is azokat.
Közreműködik: a Canoras Kamarakórus.

2018. december 21. szombat 18.00
Római katolikus plébániatemplom (Velence, Fő u. 70.)
A velencei Zene-Tér Egyesület és a Canoras Kamarakórus
karácsonyváró hangversenye.
Vezényel: Páll Kata karnagy,
zongorán közreműködik: Csapó Gergely.
A belépés díjtalan.

2019. december 22. vasárnap 09.30
Green Residence Élményközpont
(Velence, Hársfa u. 1/A., tel.: 20 457 3630)
Zöldközpont: Okosító természetismereti karácsonyi játszóház

2019. december 22. vasárnap 11.00
Pákozd-Sukorói Arborétum
Évzáró vadasparki szakvezetés. A program a belépőjegy
megváltásával ingyenes, a szakvezetés időtartama kb. 1,5 óra.

2019. november 29. – 2020. január 6. 10.00–16.00
(hétköznapokon)
Wenckheim-kastély (Velence, Tópart u. 52.)
Téli Tárlat: a Velencei Helytörténeti Egyesület állandó kiállítása
Az advent jegyében Dura Elemér alkotásaiból
„Csodák magvakból”,
Rádainé Barbara „Álomképek papírból” c. kiállítása

2019. december 23. hétfő 16. 00–18.00
Közösségi Ház (Velence, Iskola u. 4.)
Rejtvényfejtők klubja: rejtvények, szójátékok,
kvízjátékok, scrabble stb.
Minden páros hét hétfőjén a Közösségi Házban

2020. január 4. szombat 19.00
Green Residence Élményközpont (Velence, Hársfa u. 1/A.)
Téli relaxációs tanfolyam 3. Dancs Andival

2020. január 5. vasárnap 09.30.
Green Residence Élményközpont (Velence, Hársfa u. 1/A.)
Gyermekmeditáció Rákosi Katával

Hauszmann Alajos EKIK Házasságkötő terme, Wenckheimkastély (Velence, Tópart u. 52.)
Révész Szilvia: A Hópárduc felesége – Életem Erőss Zsolttal
című interjúkötetének bemutatója. Vendégünk az írónő és
interjúalanya, Sterczer Hilda, Erőss Zsolt hegymászó özvegye.
A helyszínen a kötet megvásárolható, dedikáltatható.
A belépés díjtalan!

2020. január 18. szombat 19.00
Green Residence Élményközpont (Velence, Hársfa u. 1/A.)
Téli relaxációs tanfolyam 3. Dancs Andival

2020. január 19. vasárnap
Green Residence Élményközpont (Velence, Hársfa u. 1/A.)
Meseerdő Bábszínház: Cirkusz a meseerdőben

2020. január 21. kedd 17.00–18.30
Közösségi Ház (Velence, Iskola u. 4.)
Németh Ádám: Hisztitréning
Sok szülő félelemmel telve várja csemetéjének 2-3 éves korát,
a „rettegett dackorszakot”. A tréning segítséget nyújt az
otthoni feszültségek kezelésében.

2020. január 22. szerda 17.00
Hauszmann Alajos EKIK Házasságkötő terme, Wenckheimkastély (Velence, Tópart u. 52.)
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett
LÉLEKMELEGÍTŐ című est.
Fellépnek: Hajtmann Ildikó (Bonis Bona díjas karnagy,
előadóművész) – ének
Szabó Ila (Bonis Bona díjas költő) – vers
A belépés díjtalan.

2020. január 24. péntek 17.00–19.00
Wenckheim-kastély, házasságkötő terem
(Velence, Tópart u. 52.)
Török Lilla: Mesepszichológia. Interaktív előadás saját élményű
gyakorlatokkal és játékokkal.
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
A címlapon: Adventi gyertyagyújtás
a velencei római katolikus templom előtt
Fotó: Szilágyi Levente
Felelős kiadó: Velence Város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság címe: 2481 Velence, Tópart u. 26.
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Főszerkesztő: Dr. Mészáros Csaba István,
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Kellesz
Nem jó az embernek egyedül – jelentette ki
Isten alig pár nappal a világ teremtése után.
Mégis, évezredek számolatlan során keresztül
is a magánytól szenved az ember. Pedig egyre
több van belőle, sokak szerint túlontúl sok is, és
ezért esik újra és újra egymásnak, vagy ha nem
egymásnak, hát majd maga a bolygó roppan
bele a túlnépesedés okozta túlterheltségbe.
Vélik számosan.
Isten nem így gondolja. Nem gondolja azt, hogy
az emberből valaha is lehetne túl sok, és abban
sem változott az álláspontja, hogy nem jó egyedül embernek lenni. Csak mi vagyunk túlontúl
hajlamosak arra, hogy ne figyeljünk oda egymásra. Valahogy könnyebben időzik tekintetünk
akár naphosszat csak saját bánatunkra meredve.
Ha pedig megszabadulnánk ettől a bánattól, valahogy könnyebbnek találjuk csak magunk fáradozni saját bajunk elmúlatásán. Talán észre sem
vesszük eközben a bajaink és bánatunk mögött
tátongó sötétséget, az emberiség legősibb és
legvalóságosabb problémáját: magányunkat. Akár
sokan vagyunk, akár kevesen, akár csak egymagunkban, magányosak vagyunk. Nem elég egy
fedél alatt lenni, nem elég egy városban élni,
találkoznunk is kell egymással ahhoz, hogy ne
magányosak legyünk. Észrevenni egymást, meghallgatni egymást és oda is figyelni egymásra.
Amint nem saját bánatunkat akarjuk önkezűleg
orvosolni, hanem elkezdünk egymásért tenni,
nemcsak a másik ember baját tudjuk enyhíteni,
hanem a vele való találkozásban az ő jelenléte a
mi magányosságunkat is gyógyítja. És ekkor észrevesszük, hogy oszladozik a sötétség és világítani kezd a világosság, mert nem magányosságra
lettünk alkotva, hanem arra, hogy egymás számára legyünk emberek.
Együtt lenni öröm. Az öröm pedig együttes
természetű: közösségben létezik, éppen ezért
továbbadásra sarkall. Minél többekkel osztják
meg, annál több lesz belőle. Az együttléthez a
találkozás vezet, a találkozáshoz pedig az érkezés. Advent az érkezés ideje, amely karácsonykor
válik találkozássá. Isten tudja jól, mennyire nem
jó az embernek egyedül, hiszen a másik ember
nélkül is és Isten nélkül is magányos. Ezért döntött úgy, hogy egyszerre emberként és Istenként
is találkozik velünk Jézus Krisztusban, akinek már
a születése híre is tovaterjedő örömhír volt. Anyját, Máriát így köszöntötte az angyal: „Örvendj,
kegyelemmel teljes!” Az örömhír Máriát arra
sarkallta, hogy meglátogassa szintén gyermeket váró rokonát, Erzsébetet, akinek méhében
az örömtől megmozdult a magzat, amikor a két

édesanya találkozott. A Jézus születését elújságoló angyal örömhírt hozott a pásztoroknak:
„Nagy örömet adok tudtul nektek, és az lesz majd
az egész népnek!” Nem is csoda, hogy a pásztorok gyorsan útra keltek, és találkoztak Máriával,
Józseffel és a jászolban fekvő gyermekkel.
A találkozás öröm ember és ember között, Isten
és ember között. Jézus eljön, hogy benne Isten
találkozzon az emberrel, és eljövetele arra hív
minket, hogy találkozzunk vele is és egymással is.
A találkozás gyógyítja mindannyiunk magányosságát, az együttlétben elmúlik lelkünk sötétsége,
karácsonykor véget ér az éjszaka, mert meglátogat minket a napkelet a magasságból, hogy a
sötétben és a halál árnyékában ülőknek ragyogjon, és lépteinket a béke útjára irányítsa.

Nem jó az embernek egyedül. A magányosság
ellenszere a találkozás. Biztos, hogy van, aki éppen
rád vár, hogy találkozzon végre veled. Keresd fel,
kellesz neki! Hagyd, hogy felkeressen, kellesz neki!

(Idézett szentírási részek:
Mózes első könyve 2,18;
Lukács evangéliuma 1,28.78-79; 2,10.16;
János első levele 2,8)

Joanovits Róbert,
a velencei római katolikus
plébánia lelkipásztori kisegítője
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SZERKESZTŐI ELŐSZÓ

Tisztelt Velenceiek!
A Velencei Híradó 2019. decemberi számától
kezdve kaptam megbízást arra, hogy az újság
szerkesztését átvegyem. Mielőtt a lapot érintő
változásokról írnék, engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzak. Velencén élek feleségemmel és két kisgyerekünkkel. 2011-ben
költöztem végleg a városba, családunkban én
vagyok az egyetlen nem velencei születésű.
Hivatásomra nézve néprajzkutató vagyok, és a
Néprajztudományi Intézet főmunkatársaként
dolgozom.
E helyt is szeretném megköszönni mindazok
munkáját, akik az elmúlt években hírekkel,
tudósításokkal, interjúkkal és fotókkal hozzájárultak a lap arculatának kialakításához. Külön
köszönettel tartozom Mátay Balázsnak, aki
amellett, hogy szerkesztői munkájával éveken
át biztosította a Velencei Híradó rendszeres
megjelenését, az átadás-átvétel folyamán is
segítőkész volt, a továbbiakban pedig a sportrovatot gondozza. Újdonsült szerkesztőként
legjobb tudásom és meggyőződésem szerint, a
lap értékeit megőrizve és megerősítve kívánom
folytatni a megkezdett munkát.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem lesznek
változások az újság szerkesztésében. Ez elsősorban három területet fog érinteni.
Egyfelől a képviselőtestület és a polgármester munkájának ismertetése változik meg. A
testületi ülésekről szóló beszámolók terveink
szerint tömörebbek, ugyanakkor informatívabbak lesznek. Arra törekszünk, hogy a mindennapjainkat és jövőnket érintő, valóban fontos
testületi döntéseket közérthetően mutassa be
az újság, ügyelve arra, hogy a fejlesztések és az
eredmények mellett a problémák és az előttünk
álló kihívások is megjelenhessenek. Elsősorban
a döntéseket és nem a döntéshozókat kívánjuk előtérbe állítani. A város vezetése nemcsak
közös feladata, hanem közös felelőssége is a
testületnek és városunk polgármesterének.
Ehhez kapcsolódóan fontosnak tartjuk azt
is, hogy a Velencei Híradó a közintézmények
munkájának és munkatársainak bemutatásán
túl segítsen megismertetni a közösségért tevékenykedő civil és karitatív szervezetek munkáját, a munkahely- és értékteremtő helyi vállal-
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kozásokat, valamint azokat a helyi művészeket,
alkotókat, akik részben városunkban kapnak
inspirációt munkájukhoz.
Ugyanígy elengedhetetlennek tartjuk, hogy
egy olyan településen, amelynek lakossága az
elmúlt években jelentősen megnőtt, többet
írjunk a helyi kulturális és természeti értékekről.
Ezekben ugyanis Velence bővelkedik. Ne csak
épületeket lássunk, hanem a hozzájuk tartozó
embereket, sorsokat, történeteket is. Talán jobban megbecsüljük azt, amink van, ha többet
tudunk róla. Talán jobban tudunk kötődni Velencéhez, ha jobban megismerjük. Szerencsére él
városunkban jó néhány olyan helytörténész, aki
eddig is jelentős tudást halmozott fel Velencéről. És hangsúlyosabban kellene megjelennie
városunk lapjában annak a páratlan természeti
gazdagságnak is, amely Velencét a települések közül változatosságával, sokszínűségével
kiemeli. A nádas, a szigetek, a tó és a Velencei-hegység élővilága mind-mind (ma már sajnos megóvásra szoruló) értékünk, és az egyik
legfőbb vonzereje városunknak.
Van tehát mit megismernünk, van mire büszké-

nek lennünk: ez a közös tudás is segíthet közösséget teremteni és közösséget erősíteni.
Nem szeretnénk azonban hirtelen és gyökeresen megváltoztatni a lap arculatát. A lap értékeinek megőrzése és szerzőinek megtartása
mellett fokozatosan szeretnénk bevezetni az
új rovatokat, témákat. A lehetőségekhez képest
szélesre kívánjuk tárni az újságot a velenceiek
előtt. A december a számvetés, az egymás felé
fordulás, az ünneplés kiemelt időszaka mindannyiunk életében. Ezért e szám beköszöntőjét
most Joanovits Róbert jegyzi, aki elgondolkodtató írásában osztja meg gondolatait adventről, a karácsonyról, az együttlét és a közösség
erejéről. A januári számban, az új év kezdetén
bővebben írunk a két hónapja megválasztott új
önkormányzat munkájáról, terveiről.
Kérjük, olvassák továbbra is az újságot, hiszen az
rólunk, nekünk szól.
Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk
lapunk minden olvasójának!
Mészáros Csaba
meszaros.csaba@velence.hu

Vasúti menetrend-változás, új vonatok állnak meg Velencén!
Értesítjük a vonattal járókat, hogy a december 15-én
életbe lépett új menetrendben egyes, Veszprém és
Budapest-Déli között közlekedő gyorsvonatok megállnak Velencén is. A fejlesztés
eredményeként munkanapokon reggel Budapest felé,
délután vissza közbenső
megállás nélküli járatokkal
is lehet utazni, ezekkel a
járatokkal Kelenföld 26 perc
alatt elérhető lesz. Reggel 7:53-kor indul Velencéről, Kelenföldre 8:21-kor, a Délibe 8:29kor érkezik. Délután két járat lesz a Déli pályaudvarról, 16:30-kor és 18:30 órakor. Kelenföldről 7 perccel később indulnak, Velencére 17:02-kor és 19:02-kor érkeznek.
Fenti, csak hétköznap közlekedő járatokon túl, minden este 22 órakor indul a Déli pályaudvarról
egy további veszprémi járat, amely 22:07-kor indul Kelenföldről, és 22:33-kor megáll Velencén. A menetrendi egyeztetések előrehaladottsága miatt, október végén a MÁV-Start Zrt. és
az illetékes Minisztérium képviselői nem tudták már befogadni a velencefürdői állomás kiszolgálásának javítására vonatkozó javaslatunkat, folytatjuk az egyeztetéseket, hogy a következő
menetrendi időszakban itt is megvalósulhasson a 30 percenkénti közlekedés.
Az új vasúti menetrend itt böngészhető:
https://www.mavcsoport.hu/…/2019-2020._evi_belfoldi_kozforg
Információval, észrevétellel kérjük, keressék bátran Pap Zsigmond képviselőt
a pap.zsigmond@velence.hu címen.
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Testületi
Tükör

Gerhard Ákos polgármester programadó beszéde
a 2019. november 28-án megtartott közmeghallgatáson

Szeretettel üdvözlök mindenkit a képviselő-testületi üléssel egybekötött közmeghallgatáson. Polgármesterként először áll módomban
elmondani Önöknek, hogy milyen kötelezettségeket és feladatokat ró ránk az a szolgálat
és tisztség, amelyet megbízatásunk jelent. Öt
évre kaptam felhatalmazást és bizalmat Önöktől munkám elvégzésére. Ez idő alatt a legjobb
tudásom szerint kívánok a város érdekében
tevékenykedni.
Hogy miképpen? Polgármesteri teendőimet
három fő célkitűzés határozza meg.
(1) hosszú távú, közösségben való gondolkodás,
(2) értékmegőrzés, értékteremtés,
(3) átláthatóság, a nyílt párbeszéd keresése.
1. Kezdjük az első célkitűzéssel! Választási
programomban is hangsúlyoztam azt, hogy
Velencére én elsősorban mint emberek
közösségére tekintek, és nem házak csoportjaként. Ez a szemlélet határozza meg azt,
hogy minden jelentős befektetés, fejlesztés
és változtatás a jövőben csak akkor valósulhat meg városunkban, ha az a velenceiek
hosszú távú érdekeit és a város fenntartható fejlődését szolgálja. Ne a befektetők,
ne a különféle érdekcsoportok határozzák
meg, hogy mi történik nálunk – mert nem
ők élnek itt, és nem az ő gyerekeik otthona
a város. Minden eddigi jelentős fejlesztés
és szerződés ügyében gondos és független
átvilágítás után döntést fogunk hozni, hogy
mi a további teendő. Látnunk kell, hogy a
korábbi kedves halászfaluból, majd turisztikai feladatokat is betöltő településből mára

Fotók: Igari Balázs

Tisztelt Velenceiek,
Kedves Megjelentek!

Gerhard Ákos megtartja programadó beszédét
egy életerős kisváros lett. Ez a helyzet új
feladatokat és kihívásokat jelent. A legfontosabb célunk az oktatási intézmények fokozott támogatása, fejlesztése, a közlekedési
problémák megoldása, és a helyi építési szabályzat városunk hosszú távú érdekeit szem
előtt tartó módosítása.
2. Második célkitűzésünk az értékmegőrzés,
értékteremtés. Velencén mind kulturális, mind
természeti értékek sokasága található. Mindkettőt óvni és gyarapítani kívánjuk, és ápolni hagyományainkat. Nem lehet városunk gazdátlan! Az
utóbbi időben elsősorban természeti értékeink
lettek elhanyagolva. Ezen mindenképpen változtatni fogunk faültetéssel, parkjaink fokozott
gondozásával, a partszakasz tisztántartásával.
Emellett az értéket teremtő helyi vállalkozóknak is egyre több lehetőséget kívánunk adni.

3. Végül fontos az átláthatóság és a nyílt
párbeszéd. Már most biztos vagyok abban,
hogy nem minden döntésünk fog mindenki
körében tetszést aratni. Sok esetben bizony
kompromisszumot kell kötni. Kinek itt, kinek
ott. Nem lehet mindenkinek egyszerre a kedvére tenni. Egy dologban azonban igen: bármilyen döntést is hozunk: az átlátható, követhető és számon kérhető lesz. Minden levélre,
igényre, panaszra időben válaszolni fogunk.
Az önkormányzat és a hivatal munkáját pedig
lényegesen ésszerűbbé, követhetőbbé és
átláthatóbbá tesszük.
Köszönöm a figyelmüket!
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Testületi
Tükör
Beszámoló
a közmeghallgatásról
Közmeghallgatást minden évben legalább egyszer tart a képviselő-testület. Ez
abban különbözik a lakossági fórumtól,
hogy a közmeghallgatáson feltett kérdésekre 15 napon belül írásban is választ kap
a kérdező, amennyiben megadja lakcímét. A
2019. november 28-án megtartott közmeghallgatás minden eddiginél több érdeklődőt
vonzott a Korzó dísztermébe. A hivatalába
négy hete, október 25-én beiktatott polgármester a saját és a képviselő-testület legjobb tudása szerint igyekezett választ adni
a felmerülő kérdésekre. A polgármesteri
program ismertetését követően a közmeghallgatás céljának, rendeltetésének érvényesülése érdekében Gerhard Ákos polgármester átadta a szót a jelenlévőknek. Az
alábbiakban a közmeghallgatáson elhangzott kérdések és válaszok összefoglalását
olvashatják.
Debreczeni Zoltán javaslatot tett arra, hogy a
város közútjait közlekedésbiztonsági szempontból mérje fel az önkormányzat. Megjegyezte
azt is, hogy több helyen hiányzik a zebra, és a
járdák rossz állapotban vannak. Hozzátette,
hogy Velence egy igazi városközpontra is rászorul, egy olyan helyre, ahol mindenki jól érzi
magát. A polgármester úr válaszában kiemelte,
hogy az egyik képviselő, Pap Zsigmond szakmáját tekintve közlekedésmérnök. A városi közlekedési koncepció kidolgozása elsősorban az ő
szaktudást igénylő feladata lesz. A következő
évben körülbelül 500 méternyi járda kiépítésére
lesz pénze a városnak.
Horváthné Gál Beáta arra kérdezett rá, hogy
a bölcsődére elnyert támogatásnak mi lesz a
sorsa, vissza akarja-e azt utasítani az új testület. Gerhard Ákos válaszában leszögezte, hogy
természetesen nem áll szándékukban visszautasítani a pályázatot. Viszont konkrét elnyert
pályázat valójában még nincsen, csupán egy
ígéret áll rendelkezésre, amelynek megvalósulásában bízik a testület. Így az önkormányzat
jelenleg várakozó állásponton van. Ez ügyben a
polgármester úr már egyeztetett a Fejér megyei
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Nagyon sokan jöttek el a közmeghallgatásra
közgyűlés elnökével, dr. Molnár Krisztián úrral,
és reméli, hogy a megyei közgyűlés bizottságainak felállása után a bölcsőde ügye is meg fog
oldódni. Szóban minderről pozitív megerősítést
kapott az egyeztetés során.
Pájovics Tünde elmondta, hogy néhányan
összeírtak egy 18 kérdésből álló kérdéssort,
amelyre választ szeretnének kapni. (A kérdéssort kinyomtatva a közmeghallgatás résztvevői
között szét is osztották.) A kérdéssorból feltett
első kérdése az volt, hogy miért irtják a nádasokat? Erre a kérdésre Sarf György képviselő
válaszolt. Elmondta, hogy nincsen tudomása
nádirtásról. Amit a kérdező nádirtásnak vélt, az
minden bizonnyal a nádas megfiatalító vágása
lehetett, amelyet a Vízügyi Igazgatóság Tófelügyelősége minden évben elvégez. Ez nem
árt, hanem használ a nádasnak, ugyanis ettől
jobban, sűrűbben nő. Egyes esetekben – tette
hozzá – előfordulhat, hogy a partfal-rekonstrukció munkálatai során a nádas sérül, azonban
ezeket az építő köteles újratelepíteni, öntözni.
A partfal-rekonstrukciót egyébként nagyon szigorú szabályok és előírások alapján végzik.
A következő kérdés a Babák Rózsakertjére
elnyert pályázati pénz sorsára vonatkozott,
illetve arra, hogy mikor játszhatnak ott a gyerekek. A polgármester úr elmondta, hogy megvan
a pályázati pénz. 500 millió forint áll rendelkezésére a városnak egy elkülönített bankszámlán.
A pályázatból az eredeti tervek szerint a Hősök
Parkja is megújult volna. Az összegből játszótéri játékokat, kültéri fitnesz-eszközöket lehet
telepíteni, valamint sétány és kamerarendszer

épülhet meg. Ugyanakkor a 2017. novemberi
pályázatbeadás óta eltelt két év alatt már olyan
mértékben emelkedtek az építőanyagárak,
hogy jelenleg a kivitelezésre beérkezett mindkét árajánlat felette van a rendelkezésre álló forrásnak. Egészen pontosan 63 millió forint hiányzik. Ennek ellenére a város elő fogja teremteni
a szükséges forrásokat – nem akar lemondani
erről a lehetőségről.
A harmadik kérdés arra irányult, hogy a város
miért rendelt el változtatási tilalmat elsősorban
a tópart körüli területeken, vajon az a célja az
új testületnek, hogy a borzalmas IFI-szálló és
étterem, a Lidó megmaradjanak, a műemlékek,
mint a Meszleny-kastély, pedig elpusztuljanak?
Esetleg egy Aliga-Invest Kft. nevű társaság
ingatlanpanamáját készítik elő? A kérdésre a
jegyzőasszony, Szombathyné dr. Kézi Aranka
válaszolt. Elmondta, hogy a nevezett cég a férjéhez, illetve a sógorához tartozik. Azt is hozzátette, hogy semmilyen szerződést nem kötött
ismerőse azoknál az önkormányzatoknál, ahol
eddig dolgozott, és nem kíván semmiféle üzleti,
vendéglátóipari tevékenységet folytatni Velencén. Közszolgálati esküjéhez híven járt el mindeddig, és ezután is így fog.
A beépítésre vonatkozó változtatási tilalomra
pedig azért volt szükség, mert az utóbbi években különböző székhelyű vállalkozók telkeket
alakítanak ki, és vesznek Velencén, és azokat a
hatályos Helyi Építési Szabályzat lehetőségeivel
élve, az építési övezetek teljes kihasználtsága
mellett építik be. Aztán a vállalkozó eladja a társasházakat, és elmegy. A települési infrastruk-
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Az idegenforgalmi adót
érintő rendeletmódosítás
A képviselőtestület novemberi 28-i ülésén
úgy döntött, hogy a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót 430 forintról 530
forintra emeli vendégéjszakánként. Ez az
adónem az egyetlen, amely a helyi lakosságot nem vagy csak kis részben és közvetve
érinti. A szálláshelyek ezt az adónemet
rendszerint a vendégekre hárítják át. Vagyis
anélkül lehet növelni a város bevételeit,
hogy a turisztikai terhelés vagy a lakosok
és üdülőtulajdonosok adóterhei megnövekednének. Az előzetes hatásvizsgálatok
szerint az adó behajtása plusz költséget
nem jelent a hivatal számára. A kivetett
adónemre vonatkozó kedvezmény igénybevételéről az adózónak elegendő írásban
nyilatkozatot tennie. A rendelet hatályba
lépésének időpontja 2020. január 1.

túra viszont már nem tud lépést tartani a megnövekedett lélekszámmal. Tehát valamiképpen
szabályozni kell ezt a helyzetet, új HÉSZ-t kell
kidolgozni, hogy az önkormányzat lépést tudjon tartani a lakosságnövekedéssel, és eleget
tudjon tenni jogszabályi kötelezettségeinek
(például a közoktatás területén: az óvodában és
az általános iskolában is férőhelyhiány van).
A helyi, közfeladatot ellátó kastélyépületek,
kúriák védelmét az önkormányzat fontos feladatnak tartja. Ennek érdekében kezdeti lépésként az új testület tervdokumentációt rendelt
meg a könyvtárt, helytörténeti kiállítást és
házasságkötő termet magában foglaló Meszleny-Wenckheim-kastély bővítésére, felújítására

Egymás után érkeztek a kérdések, hozzászólások
vonatkozólag, illetve további tervdokumentációt igényelt a polgármesteri hivatal lehetséges
bővítése kapcsán. A tervdokumentáció elkészült, a polgármester úr tárgyalt a tervezővel, és
a város számára kedvező kötelezettségvállalást
sikerült elérnie.
Végül Pájovics Tünde rákérdezett arra, lesz-e
EFOTT 2020-ban Velencén. Gerhard Ákos
elmondta, hogy kampányukban azt ígérték,
nem lesz EFOTT, és úgy véli, hogy a testület tagjai sem támogatnák azt. Testületi döntés lesz
ez ügyben – ha szükséges, de jelenleg nincsen
napirenden a kérdés.
Kovács Tibor elmondta, hogy türelmet kellene
tanúsítani az új képviselőtestülettel szemben,
ugyanis sok hiányossággal lehet találkozni, mert
a város népessége jelentősen megnövekedett.
A polgármester úr megköszönte az észrevételeket.

Tájékoztató a helyi adórendelet módosításáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 1. napi hatál�lyal módosította a helyi adókról szóló 24/2016. (XI.28.) önkormányzati rendeletét.
Korábban ugyanis az adókedvezményre jogosító, életvitelszerű tartózkodást hatósági bizonyítvánnyal kellett igazolni. A kiállítás illetéke 3.000 Ft volt. Annak, aki adókedvezményt akart igénybe venni, az illetéket a kedvezmény igénybevételéhez
szükséges igazolás iránti kérelem benyújtásakor ki kellett fizetnie. Tekintettel arra,
hogy az adóhatóság a hatósági bizonyítvány bekérése nélkül is meggyőződhet arról,
hogy a január 1. napja szerinti életvitelszerű tartózkodás fennáll, így az adókedvezmény a hatósági bizonyítvány bekérése nélkül is biztosítható.
A rendeleti szabályozás módosításának köszönhetően ügyfeleink 2020. január
1. napjától mentesülnek a hatósági bizonyítvány beszerzésének ügyintézése
alól.

Dr. Magyar József szintén az EFOTT témájához
szólt hozzá, és elmondta, hogy 2015-ben, amikor
bizottsági tag volt, közel 58 millióval támogatta
az önkormányzat saját forrásból az EFOTT-ot, és
azután minden évben több 10 millió forinttal.
Azt javasolta, hogy ezt az összeget inkább óvodára, bölcsődére vagy a szabadidőpark kiépítésére költse az önkormányzat. Gerhard Ákos válaszában leszögezte, hogy az EFOTT első évében
1 millió forint volt a város nyeresége, a második
évben 2 millió forint, és utána kezdett el növekedni a bevétel.
Kalina Rezső megjegyezte, hogy immár három
és fél évvel ezelőtt egy lengyel autó kivitt három
oszlopot a Vörösmarty utca és a Kavicsos utca
kereszteződésénél. Az ott lévő terelősziget azóta
is teljesen sötétben van. Az iránt érdeklődött, hogy
mikorra tervezi a város az oszlopok visszaállítását?
Továbbá megkérdezte, hogy a partfal-rekonstrukció műszaki átvételénél milyen beleszólása van az
önkormányzatnak. A part menti út nagyon rázós,
és a csónakkikötők építéséről sincsen pontos
információja. A polgármester megígérte, hogy utánanéz a villanyoszlopok kérdésének. A partfal-rekonstrukció kapcsán elmondta, hogy ez ügyben
intézkedett, és egyes helyeken sikerült egy kicsit
javítani a helyzeten. Az önkormányzatok eddig
nem fektettek nagy súlyt a kérdésre, de mostantól
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és miniszteri biztos úr jóvoltából havi szintű egyeztetések
lesznek e tárgyban. Az eddigi megbeszéléseken
kiderült, hogy lesznek hiányosságokat korrigáló
pótberuházások, és a polgármester úr kérte, hogy
a lakosságot érthető formában, rendszeresen tájékoztassa a kivitelező az aktuális munkálatokról. A
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kikötővel kapcsolatban elmondta, hogy ebben a
pályázatban eredetileg nem szerepel a csónakkikötők újjáépítése. Az elbontásuk azonban igen,
ugyanis ki kell kotorni a kikötőkből az iszapot, a tó
egészséges élővilágának fenntartása érdekében.
A jelenleg használt (engedélyek nélküli) kikötők
tehát mindenképpen el lesznek bontva, viszont
úgy bontják el, hogy könnyen visszaépíthetők
legyenek, ha erre anyagi forrás adódik. Volt már
egy egyeztető tárgyalás Tessely úrral, hogy azokon a részeken, ahol csónakokat tárolnak, legyen
megoldva ez a kérdés.
Egresfalviné Vidos Annamária felvetette, hogy
szükség lenne egy nagy közös művelődési
házra, ahol a nagyobb közösségi rendezvényeket meg lehetne tartani. A polgármester úr válaszában elmondta, hogy ha sikerül forrást találni
rá, akkor lesz.
Schmidt Zsuzsanna egy, a személyes adatok
védelme miatt közmeghallgatáson nem tárgyalható kérdést követően kérdezett rá arra, hogy az
Északi strandnak mi lesz a sorsa? Gerhard Ákos
megnyugtatta a kérdezőt, hogy az Északi strand
marad, és a felröppent hírekkel ellentétben
senki nem akarja eladni azt a területet.
Lomb János azt kérdezte, miként lehet az, hogy
hiányoznak dokumentumok az uszodaépítés
és a korzó kapcsán. Azt is megkérdezte, hogy
mit kíván tenni az önkormányzat ez ügyben. A
polgármester úr azt válaszolta, hogy mivel ezek
folyamatban lévő ügyek, ezekről még nem tud
nyilatkozni. A jegyző asszony azonban hozzátette, hogy a testület már csak azért sem formálhat nyilvánosan véleményt, mert a Velence

Ajánlatkérés
járdaépítésre
Az önkormányzat sikeresen pályázott belterületi utak, járdák és hidak felújítására. A Belügyminisztérium döntésének köszönhetően
11.250.000 Ft vissza nem térítendő támogatáshoz jutott a város. A támogatás 75%os intenzitású, vagyis az önkormányzattól
3.750.001 Ft önrészt igényel. Ez az összeg az

Plus Kft-nek 40%-os üzletrész-tulajdonosa, és
a tulajdonostársak sok mindent üzleti titokként
kezelnek. Annyi mondható el ez ügyben, hogy
valóban nem teljes a hivatal vonatkozó ügyirata.
Ám úgy tűnik, hogy kedvező a helyzet, és kerülnek elő a polgármesteri hivatalban fel nem lelhető dokumentumok. Ez ügyben a polgármester úr további tájékozódás után meg fogja tenni
a szükséges lépéseket.
Besenyei Rita kérdése a Zöldliget iskola bővítésére irányult, kérve az önkormányzatot, hogy
segítse az iskola magas szintű oktató-nevelő
munkáját. Gerhard Ákos biztosította arról a kérdezőt, hogy az önkormányzat minden lehetséges módon támogatja az iskolát, ezért heti
rendszerességgel egyeztet az igazgató úrral.
A jelenlévő igazgató, Czuppon István szót is
kapott, és elmondta, hogy a jelen körülmények
közepette az iskolai férőhelyek számát nem
tudják tovább növelni. Amikor a két iskolaépületet átvették tíz évvel ezelőtt, még 17 osztályra

Több kérdés érintette az iskola, az óvoda és a bölcsőde sorsát
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önkormányzat 2019. évi költségvetésében
rendelkezésre áll. A támogatást az Államkincstár már át is utalta az önkormányzat számlájára. Ennek alapján az önkormányzat bruttó
15.000.000 Ft értékben árajánlatot kíván kérni
legalább három cégtől a kivitelezésre.
A beruházással érintett utcák:
Velence, Iskola utca, 390 fm hosszban,
Velence, Templom köz, 50 fm hosszban,
Velence, Fő utca, 50 fm hosszban.

terveztek, jelenleg pedig 26 osztály működik a
két épületben. Az iskolának 750 tanulója van, a
működési engedély pedig 754 főre szól. Szeptember óta tehát nem vehet fel gyereket, még
akkor sem, ha velencei lakcímkártyával rendelkezik. Elmondta azt is, hogy a polgármester úr
is találkozott már a fenntartó képviselőjével, és
vannak tervek a helyzet kezelésére. Most úgy
tűnik, hogy szeptemberre talán felépül négy
tanterem és egy ebédlő a Zöld iskolarészben. Ez
az épület könnyűszerkezetű lesz (nem konténer). Második kérdésével Besenyei Rita az iskolai közlekedés problémáit tárta fel, rámutatva
arra, hogy a buszok késnek, és ésszerűtlenül
közlekednek. Pap Zsigmond képviselő adott a
kérdésre választ, és elmondta, hogy milyen közlekedési problémák állnak a késések hátterében,
valamint arról is tájékoztatott, hogy a menetrend-változtatás, -kiigazítás minden bizonnyal
márciusban várható.
Bodor Szonja az iránt érdeklődött, hogy miért
nem működik jégpálya a Korzón. Gerhard Ákos
elmondta, hogy a Korzó üzemeltetője novemberben közölte, hogy nem fogja idén üzemeltetni a jégpályát a létesítmény területén. Ott
pedig az önkormányzat nem üzemeltethet, létesíthet jégpályát – ezt csak a bérlő teheti, tehetné
meg.
Végül Dr. Sirák Andrásné vetette fel, hogy a
Regélő Egyesület kampányígéreteivel szemben
a képviselőtestületi ülések nagy része jelenleg
is (az elmúlt időszakhoz hasonlóan) rendkívüli
ülés, és az ülések anyagai csak késve válnak
nyilvánosan elérhetővé. A polgármester úr ezt
elismerte, és elmondta, hogy jelenleg olyan
nehézségekkel néznek szembe, amelyek megkövetelik a gyors intézkedéseket, szükségessé
téve rendkívüli ülések tartását. A jövőben azonban e tekintetben is be fogják tartani választási
ígéreteiket.
A több mint másfél órás közmeghallgatást követően nyílt, majd zárt üléssel folytatódott a képviselőtestület munkája.
Velencei Híradó
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Október 30-án délelőtt a Szent Benedictus
Borlovagrend vezetőivel találkozott, délután a
Fontos, hogy a városvezető munkájáról képviselőkkel együtt László Csabával, Bársony
megfelelően értesüljenek a város polgárai. Péterrel és Csapó Tamással egyeztető tárgyaláEnnek érdekében Gerhard Ákos kezdemé- son vett részt az uszoda ügyében.
nyezésére a Velencei Híradó rendszeresen November 4-én reggel intézményvezetői érteközölni fog olyan összefoglalást, amely, kezletet tartott, majd Görgicze Zoltánnal folytabár nem tartalmazza az összes polgármes- tott megbeszélést. Ezt követően Péter Ágnest
teri teendőt, ám minden olyan fontos meg- fogadta a polgármesteri hivatalban, és átadta a
beszélésről, tárgyalásról beszámol, ame- díszpolgári címmel járó emlékplakettet.
lyen a polgármester úr a város érdekében November 6-án a Helyi Értéktár Bizottság elnökét, Kárpáti Miklóst fogadta, majd Ferenczi Gyurészt vett.
Gerhard Ákos polgármester a képviselő-testület lával, a Velence SE elnökével egyeztetett. Ezt
alakuló ülésétől, 2019. október 25-től kezdve követően a GOMI Kft. képviselőjével területbenovember 29-ig az alábbi egyeztetéseken, tár- járást tartott a Korzón. Ekkor közölték a polgármesterrel, hogy 2019-ben nem kívánnak jégpágyalásokon vett részt:
Október 28-án intézményvezetői értekezletet lyát telepíteni a Korzóra.
tartott, egyeztetett az önkéntes tűzoltó-egye- November 7-én a VHG Kft. ügyvezetőjét, Kovács
sület vezetőivel, majd a védőnőkkel folytatott Attilát fogadta, majd az Albensis Kft. projektmenedzsereivel folytatott egyeztető tárgyalást. Ez
megbeszélést.
Október 29-én Bárdos Csabával, a DRV velencei a cég bonyolítja le az elnyert parkfelújítási pályáüzemvezetőjével tárgyalt, egyebek mellett a zatot, amely Zöld Város projektként ismert.
Legenda Söröző (közismert nevén: „Fakocsma”) November 8-án munkareggelit tartott az önkormellett évek óta tátongó gödör megszüntetését mányzati társulásban érintett polgármesterek,
célzó munkálatokról. Pontos tájékoztatást kért a alpolgármesterek és jegyzők részvételével. Ezután a Humán Család- és Gyermekjóléti Társulás
gödör eltüntetésének menetrendjéről.
és az Orvosi Ügyeleti
Társulás ülésén vett
részt, végül a Velence
Plus Kft. taggyűlésén
képviselte az önkormányzatot.
November 9-én részt
vett a Szent Benedica lakosság és az üdülőtulajdonosok számára
tus Borlovagrend által
az alábbi munkák elvégzését:
szervezett
Liberália
Borünnepen.
November
11-én
i
n
t
é
z
m
é
n
y
v
e
ze
tői
ü Fűvágás, kaszálás 5000 Ft-tól,
értekezletet tartott.
ü Z öldhulladék-elszállítás
Ezután Bogdán Csabával, a TDM elnökével
5000 Ft+áfa/m3-től,
tárgyalt. Fogadta Lendvai Csabát, a Közép-duü Fakivágás 10 000 Ft-tól,
nántúli Vízügyi Igazü É pítőanyag-szállítás Velence területén
gatóság megyei szakaszmérnökét, majd
5000 Ft-tól.
Maszlavér Gáborral, az
EFOTT fesztiváligazgatójával és kollégáival
egyeztetett.
IsmerB kategóriás jogosítvánnyal rendelkező munkatársat
tette a rendezvény
szervezőivel a válaszés kilátóőrt keresünk
tási programját és célkitűzéseit.
Tel: +36 30 217 08 34
November 12-én a
E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu
védőnőkkel
tartott

A Velence Városgazdálkodási
Kft. vállalja

Kérje egyedi ajánlatunkat!

megbeszélést, ezután Kun Tímea főépítészt
fogadta. A Fehérvár Tervező Kft. részéről Bodó
Beátával és Ertl Antallal tárgyalt. A tárgyalás
célja a helyi építési szabályzat szakmai hátterének megteremtése volt.
November 13-án délután részt vett a Velence
Plus Kft. taggyűlésén.
November 14-én a Fejér Megyei Közgyűlés elnökével, dr. Molnár Krisztiánnal volt találkozója,
ahol egyebek mellett a bölcsőde építése és a
parkok felújítása is szóba került.
November 15-én az Albensis Kft. képviselőivel
volt egyeztető tárgyalása. Ez a cég végzi a Zöld
Város projekt lebonyolítását, szervezését.
November 18-án intézményvezetői értekezletet tartott, majd részt vett a Közép-Dunavidék
Zrt. társulási tanácsának alakuló ülésén. Ezt
követően a TDM elnökével volt megbeszélése.
November 19-én Kormány Tamással, a Controll
Zrt. ügyvezetőjével tárgyalt a folyamatban lévő
projektekről, például a parkfelújításhoz kapcsolódó Zöld Város projektről is.
November 20-án a Velencei-tó partfal-építésével kapcsolatos megbeszélésen vett részt, ahol
arra kérte a projekt kivitelezőit, hogy részletes,
közérthető és rendszeres tájékoztatást adjanak
a munkálatokról.
November 21-én a TDM elnökével, Bogdán Csabával volt egyeztető megbeszélése. Délután
munkaértekezletet, majd soron kívüli testületi
ülést tartott.
November 22-én Titonelliné Nemzetes Gabriellával tartott pályázati megbeszélést jövő évi
kulturális programokról. Ezt követően a Gárdonyi Járási Hivatal vezetőjével, Sági Tiborral és
a környékbeli polgármesterekkel találkozott,
majd részt vett a Velence Plus Kft. taggyűlésén.
November 25-én Dr. Túrós Andrással, az Országos Polgárőr Szövetség elnökével volt megbeszélése. Délután részt vett a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ülésén, majd
a Zöldliget Általános Iskola és Gimnáziumban a
jövőbeni gimnazisták szüleinek tartott fórumán
és nyílt napján.
November 26-án a Velencei-tavi partfal-felújítással kapcsolatos megbeszélésen vett részt. A
Tessely Zoltán kérésére szervezett találkozón
a tóparti települések polgármesterei, Csonki
István, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
műszaki igazgatóhelyettese, illetve a kivitelező
vállalatok képviselői voltak jelen.
November 27-én Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő úrral találkozott, majd a Testnevelési
Egyetemen volt egyeztető tárgyaláson.
Velencei Híradó
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Adventi beszélgetés
Iancu Laurával és
Szabó-Zsombók Magdolnával
Iancu Laura József Attila-díjas költő, a
Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja a
Pécsi Egyetemen tanító férjével és két kisfiával Velence egyik csendes utcájában él.
Laura nem csupán az egyik legjelesebb kortárs magyar költő, akinek számos verseskötete, prózai műve és drámája jelent meg, és
Szeretföld című regényéből film is készült,
hanem a moldvai magyarság vallási életének kutatója is. Volt olyan kötete, amelyhez
Jankovics Marcell készített illusztrációkat, tavaly megjelent Gerlice című kötetét
pedig Velencén megismert barátja, Szabó-Zsombók Magdolna illusztrálta. Magdi
gimnáziumi évei alatt Bakonyi Mihálynál
vett rajzórákat, majd az ELTE Tanító- és
Óvóképző Karán vizuális nevelés műveltségterületen végzett. Második gyermekét
várva szerzett alkalmazott grafikus OKJ-t.
A négygyermekes családanya azóta több
illusztrációs pályázaton vett részt, borítóterveket, grafikai terveket alkotott. A Gerlice
kapcsán elmondhatjuk talán, hogy egy több
szempontból is velencei kötődésű műnek
örülhetnek az olvasók...
Hogyan ismerkedtetek meg Velencével, és
hogyan érzitek magatokat a városban?
Laura: A hosszú évekig tartó nomadizmusból az
ember idővel kiöregszik. Keresnünk kellett egy
olyan helyet Magyarország 2014-es térképén,
ahonnan működtethetőnek, illetve összehangolhatónak tűnt a családi élet és a munkába
járás. A fiúk számára legalább ilyen fontos szempont volt az, hogy ez a hely a Dunántúlon legyen,

Iancu Laura
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Velencei művészek

és legyenek olyan földrajzi felszínei, amelyek
emlékeztetnek a szülőföldre: a Mecsekre. Az én
listámon a csillagos ég és a naplemente szerepelt. Szóval: a vasút, az autópálya, a hegyek és
persze a tó is hívószó volt.
Magdi: Bátyám és sógornőm révén ismerkedtünk meg Velencével. Budapestről költöztünk
ide 2017-ben, akkor még három gyermekünkkel. Régóta terveztük, hogy idejövünk, ahol a
testvéremék és az unokatestvéremék közelében lehetünk. Nagyon jó döntés volt részünkről,
ezt nap mint nap megállapítjuk.
Miképpen inspirál benneteket a tó, a természet
közelsége és a velencei közösség?
Laura: Azt hiszem, a környezet mindenképpen
hat egy-egy munka folyamatára. Persze, nem
közvetlenül, hanem az emberre, s így aztán
közvetetten a munkájára is. A főváros tizenharmadik kerületében egy tízemeletes tömbház
kilencedik emeletén alkotó szerző írásaihoz
nem a velencei Malom utca diófái termik a rímeket. Nekem is csak akkor, ha cserében „kiteszem
a lelkem”... Mert valamiképpen belül dolgozik
valami. Volt rá példa, hogy a tó körüli biciklizés
alatt a külső és a belső szálak összeértek, és az
út végére összerázódott egy-egy későbbi írás
alapváza. A helyi közösség, az egymásra figyelő
szülők, a gyerekbandák a legértékesebb ajándék, amit Velencén kaptunk.
Magdi: Szeretek nézelődni, amikor járom az
utcákat. Mindig látni egy-egy különleges házrészletet, növényt, kaput, amelyeket megpró-

bálok elraktározni az emlékezetemben, hátha
egyszer le tudom rajzolni. Rengeteg érdekes és
értékes emberrel ismerkedhettem meg, mióta
itt élünk. Itt ismerkedtünk meg Laurával, s kért
meg arra a megtisztelő feladatra, hogy illusztráljam a könyvét.
Közeleg a karácsony, hogyan készültök az
ünnepre? Miről szól nálatok az adventi időszak?
Magdi: Mindig is szerettem ezt az időszakot.
Gyerekként leveleket, meséket írtam az angyalkának, angyalkákról, fenyőfákról. Szüleimnek
hála, sokáig meg tudtam élni a varázslatot.
Szeretném ezt továbbadni a gyermekeimnek

Iancu Laura

Ta-ní-tás
Be irigyeltem, Gyermekjézus,
makulátlan talpadat!
Enyém bocskort növesztett,
és ’91 tele is ráfagyott!
Szád végéből
nem hullott
morzsa,
és ruha takarta pocakodat,
amikor vad hajjal énekeltem
hozzád
oláhul egyszer,
máskor
csak úgy, magyar szavakat.
Tanítottam:
É-des-a-nya! Gyere és mondd utánam!
Szótagolva még szebb, mint
egybemondva!
Szád járását tisztán
látom,
de a hangod ma is
néma.

2019. december

Szabó-Zsombók Magdolna
is, kialakítani a saját szokásainkat. Minden este
meggyújtjuk a koszorún a gyertyát, éneklünk,
imádkozunk, s előre megbeszélt sorrend szerint
fújhatják el a kis lángot.
Laura: Az alapokat az egyházi szertartások
adják. Az időszak sajátos díszlettára (adventi
koszorú, gyertyák, csengők stb.) valamiképpen
megkönnyíti az ünnepre való hangolódást. A
nagyfiunk megkérdezte, hogy miért van az,
hogy Jézus születésnapján fordítva történnek
a dolgok: mi kapunk ajándékot, holott ő a születésnapos. És megállapodtunk abban, hogy
korrigáljuk a dolgot oly módon, hogy Jézus is
kapjon majd ajándékot születésnapján. Azt még
nem tudjuk, mi lenne, lehetne az az ajándék, de
erősen rajta vagyunk. Annyi biztosan tudható:
akármivel nem állhatunk a színe elé...
Mészáros Csaba

Tán igaz sem volt...
Egy késő novemberi nap a hatvanas évek vége felé. Debrecen. Még járt a
már akkor is szépkorúnak számító Csapó utcai villamos, melyen gondosan kihelyezett táblákon figyelmeztettek arra, hogy a földre köpni tilos,
vagy hogy a hadirokkantaknak és terhes anyáknak kötelességünk azonnal átadni a helyet. Szóval ebben a dekadenciára hajlamosító időszakban
a szinte kizárólagos „fényazéjszakában” - amely bevilágította az egész
Árpád teret -, egy fáskamra méretű trafik volt. Elmaradhatatlan tartozékával a - talán Annának hívott - dohányos hangú nénivel, aki fondorlatos
módon jugoszláv csempészárukból tartotta fenn magát, ily módon lopva
be a mámorító Nyugat illatát a szocialista realizmusba és párhuzamosan
a szívünkbe.
Mi, földszintes lények cigirágóért jártunk oda, melyek dobozait vásárlás előtt hosszú percekig csodáltuk az aprócska kirakatban: Chesterfield, Camel, Reyno, Winston, Marlboro. Egy dobozzal soha nem
tudtunk venni, hisz a világon nem volt annyi pénz, így tehát darabra
vásároltuk őket, amelyeket aztán harmadoltunk vagy hatodoltunk.
Szinte minden szál más színű volt, az íz azonban egységesen tutti-frutti aroma, mely ötperces rágás után kezdett kioldódni a kőke-

mény anyagból. S hogy mi volt ebben a jó? Lehet, hogy akkor semmi,
csak elütöttük vele az időt. Az időt, amely végérvényesen visszahozhatatlan múlttá vált.
Kalmár Zsolt

2481 Velence, Tópart u. 52.
www.helytörtenet.eoldal.hu
e-mail: velencehelytörtenet@gmail.com
www.velence.hu
Facebook: Velencei Helytörténeti Egyesület

Helytörténet A-tól Z-ig
1.kép

Kedves Olvasóink, engedjék meg, hogy a Laci bácsiról szóló vis�szaemlékezés utolsó része helyett, amely a januári számban lesz
olvasható, a Helytörténeti Egyesület részéről – aktualitása miatt
– az adventi koszorú értelmezését mutassuk be.
átfogni, mert a kék Mária színe. A kék szalag a
bennünk lévő isteni fény védelmezője is.
A koszorú gyertyáinak égtájak szerinti bontása_
A gyertyák tájolásának és meggyújtásának is
meghatározott sorrendje van.
1. Kelet – tavaszi napéjegyenlőség
2. Dél – nyári napforduló
3. Nyugat – őszi napéjegyenlőség
4. Észak – téli napforduló.
Az idő és a tér formája kerek. A születés is időben és térben történik, ezért az Észak az időnek
és a térnek is a szimbóluma. Így utolsóként kell
meggyújtani. A négy gyertya a négy napfordulót
is jelképezheti.

Advent időszaka a várakozás jegyében telik.
Várjuk a fény megszületését, a világosság
növekedését. Ez a Jézus születésére való
várakozás, a felkészülés, a reménykedés
időszaka. Az advent szó jelentése: eljövetel.
A latin adventus Domini („az Úr eljövetele”)
kifejezésből származik az elnevezés. A karácsonyi ünnepek mindig advent első napjával
kezdődnek. Az András napjához (november
30.) legközelebb eső vasárnap és a december 25. közötti négyhetes „szent
idő” a karácsonyra való lelki felkészülés ideje.

2. kép

ható, a minden létező, ahonnan a teremtés
indult.
A kör és a kereszt az Egység, a Teremtés és a
Mindenható hármasa.
A mai kor embere már csak a koszorút mint kört
használja, ami azonban kevés, hiszen hiányzik
belőle a Mindenható. Azzal, hogy belehelyezzük a Mindenhatót is, újraélhetjük a születését
a saját lelkünkben.
A koszorút otthon szokás készíteni fűzfavessző-

Közlemények:
Az állandó kiállítás aktuális témája:
Téli tárlat
Helye: Velencei Helytörténeti Egyesület
Kiállítóterme (Tópart u. 52.)
Ideje: 2019. nov. 29. – 2020. jan. 7. ,
hétfőtől péntekig 10-16 óra között
Foglalkozások:
Origami, I. foglalkozás: 2019. dec. 13.
péntek, 16:30

A hagyományos adventi
koszorú elkészítésének
folyamata és jelentése:

Papírfonás, II. foglalkozás: 2020. január 3.

Eredendően minden adventi koszorút egy kör és egy kereszt alkot.
Kör: a Boldogasszony ölelését szimbolizálja, a fény óhajtásának és őrzésének megjelenítése.
Kereszt: Ige, a Teremtő kiáradó fénye. A kereszt
egyértelműen Jézushoz és az Ő tanításaihoz
köthető.
Kereszt közepe: Isten helye. Maga a Minden-

a vendéglátásért VI. sétánk során.
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péntek, 16:30
Köszönet Galambosné Marikának

Elérhetőségeink:
ből, hagyományosan négy vagy nyolc vessző
adja a keresztet. A vesszők közé szorították be
a méhviaszgyertyákat, a körbe pedig fenyőágakat tűzdeltek az óramutató járásának megfelelő
irányban. A kereszt közepébe csipkebogyókat
tettek, ami az Életfát volt hivatott jelképezni.
A gyertya derekát fontos volt kék szalaggal

Velencei Helytörténeti Egyesület
2481 Velence, Tópart u. 52.
www.helytörtenet.eoldal.hu
e-mail: velencehelytörtenet@gmail.com
Facebook: Velencei Helytörténeti
Egyesület
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Helytörténet A-tól Z-ig
Az adventi ünnepek csendes őrzője
– Velence legidősebb lakója
Velencén az adventi vásár évek óta a római katolikus templom előtti
kis téren kerül megrendezésre. Az ünnep és a hangulatos vasárnap
esti találkozások, beszélgetések lehetőséget teremtenek arra is,
hogy egy kicsit megálljunk, elgondolkodjunk azon, hogy városunk
terei, utcái, épületei történeteket rejtenek. Így van ez a velencei plébániatemplommal, és még inkább a templom három harangja közül
az egyikkel.

T

alán kevesen tudják, hogy az adventi
ünnepségek színhelye felett, a templom tornyában lakik Velence egyik
legidősebb, ha nem a legidősebb lakója – az
öreg harang. Az 1554-ben öntött harang Fejér
megye egyértelműen legrégebbi harangja, de
az országban is csak 15 ennél régebbi és még
működő harangot találunk. De vajon honnan
tudható a harang kora? Onnan, hogy rá van
írva. Patay Pál 1983-ban mérte fel és írta le a
harangot nagy gonddal. Eszerint a harang latin
nyelvű felirata egy újszövetségi idézet Szent
Péter apostol első leveléből (1Pét.1.25): Verbum Domini Manet In [a]Eternum, vagyis „Az Úr
igéje örökké megmarad.” Emellett szerepel rajta

a pontos évszám is: Ano.
D. 1554. A harang kora
tehát egyértelmű.
S hogy miképpen került
ez az 1554-ben öntött
harang a velencei plébániatemplom harangtornyába? A kérdés még
nem teljesen tisztázott.
Annyi bizonyosan tudható, hogy ezt a haran- A harang felirata közelről
got nem a velencei
templom számára öntötték eredetileg, hanem „bevonultatott”, ám értékes régisége miatt be
utólag került Velencére, hiszen a településen nem olvasztott darab lehet. Hogy ez pontosan
már jóval korábban is állt templom. Nem tudni, így volt-e, nem tudni. A Meszleny család legenhogy a korábbi temp- dáriuma mindenesetre így őrizte meg a harang
lom(ok)ban
milyen történetét.
harangok voltak. Akkor A harangtoronyban lakik tehát ma a 465 éves
mégis mikor és hogyan öreg harang, a Slezák László által 1947-ben
került Velencére? Mesz- öntött nagyharang és egy kis lélekharang melleny Ignác, a Velencét lett. Az öreg harang azonban (szemben a nagy(újra)alapító
Meszle- haranggal) ma már csöndes, nem kongatják
nyek
leszármazottja meg. Baja ugyan nincsen, de minden bizonnyal
visszaemlékezéseiben kongott már eleget, jobb ma már óvni, kímélni.
(Velencei
tallózások) Hiszen bárhogy is, bárhonnan is került ide ez
elmondja, hogy a haran- a harang, ma mi vagyunk az őrzői, ahogyan a
got az I. világháború harang is őriz minket, és őrzi a meghitt adventi
után kapta Velence a vasárnap estéket a Fő utcában.
beolvasztott
régebbi
harangjai kárpótlása- A harang történetének megírása során Fehér
képpen, édesapjának, Árpád írására (velenceblog.com) és a Nagy
Meszleny Pálnak Kle- Károly által beterjesztett, a Velencei Értékbelsberg
Kunóhoz, tár részére készített leírásra támaszkodtam.
egykori iskolatársához Köszönet kutatásaikért és Kárpáti Miklósnak a
fűződő személyes kap- segítségéért.
csolatai révén. Meszleny
Mészáros Csaba
Ignác szerint az öreg
harang valószínűleg a
trianoni döntés után
13
elcsatolt területekről

www.velence.hu
Velence múltja – úgy, ahogyan
nem mindannyian ismerjük
Fehér Árpád és szerzőtársai, a velencei helytörténészek évek óta ritka
alapossággal és érzékenységgel írnak városunk múltjáról a velenceblog
hasábjain. Nemcsak a személyes hangvétel különbözteti meg a blogot
más települések helytörténeti munkáitól, hanem kivételes alapossága,
illetve az, hogy ahol a források hallgatnak, ott a blog szerzői sem bocsátkoznak alaptalan feltevésekbe. Városunk történetének ezen értékes forrását ugyanakkor nem sokan, vagy inkább nem elegen ismerik Velencén,
ezért a Velencei Híradóban rendszeresen szemlézzük – Fehér Árpád jóváhagyásával – a velenceblog.com bejegyzéseit.

Harangszentelés Velencén
A velencei plébániatemplom előtti tér nemcsak az idei adventi vasárnapoknak ad otthont, hanem régóta szolgálja a velenceieket.
1925. március 25-én, szerdán rengeteg ember gyűlt össze a plébániatemplom előtti téren. Az eseményen apácák, papok, nemes urak és hölgyek jelentek meg – és persze a falu apraja-nagyja. Kérdés, hogy a székesfehérvári püspök (ekkor Prohászka Ottokár) is jelen volt-e az eseményen.
Hogy miért gyűltek össze ilyen sokan? Harangszentelést tartottak a falu
főterén. A velencei plébániatemplom ugyanis új harangokat kapott. Ezek a
harangok az öreg harang díszes társai, egy kisebb és egy nagyobb harang
voltak. Hogy ezek a harangok ma hol vannak, mi lett a sorsuk, nem tudni.
Azonban a képek tanúsága szerint a templom előtti tér ugyanúgy, ahogyan ma is, otthont adott a velencei ünnepeknek.
A Fehér Árpád által közétett és Berta Kristóftól származó album képei
méltó módon zárják az évet és az adventi időszakot a helytörténeti rovatban a Velencei Híradó hasábjain.
A blogbejegyzés, ahol még további érdekességeket és képeket is találnak
az olvasók, a velenceblogon az alábbi címen érhető el: https://velenceblog.com/2017/02/11/velence-talan-legoregebb-lakojarol/

Dr. Entz Ferenc emlékezete
A velencei Mezőgazdasági Szakgimnázium névadója, az országosan és nemzetközileg is elismert orvos, szőlész, kertész,

az első önálló hazai kertészképző intézmény megalapítója, számos tanulmány
szerzője, szaklapok szerkesztője 1805ben e hónapban, december 6-án született Sümegen.
1825-től Pesten folytatta orvosi tanulmányait, melyeket 1831-ben Bécsben
fejezett be. 1848-ig uradalmi orvos, az
1848–49-es szabadságharcban honvéd
főorvos volt. Orvosi gyakorlata közben
különös érdeklődéssel foglalkozott a kertészet és szőlészet elméleti és gyakorlati
kérdéseivel. Tapasztalatait szaklapokban
és a 15 kötetből álló Kertészeti Füzetekben közölte. E munkája korának alapvető
kertészeti és szőlészeti kézikönyvének
bizonyult. Művének nagy érdeme a hazai
kertészeti műnyelv kialakítása, erre épül
a mai kertészeti szaknyelv is. Előbb Mezőkomáromban, majd 1850-ben – orvosi

gyakorlatát abbahagyva – Pesten létesített
kertészetet és faiskolát, amelyet 1853-ban
kertészképző iskolával egészített ki.
Működésében mindenkor a hazai viszonyokhoz alkalmazkodott, és ehhez szabta a nyugat-európai országokban szerzett tapasztalatait. Úti beszámolói nyomtatásban is megjelentek. Számos lap munkatársa volt; ő alapította és 1870-től szerkesztette a Borászati
Füzetek című szakközlönyt, amelyet 1874-től
állami támogatással Borászati Lapok címmel
adnak ki. A Kertészeti Tanintézet, majd a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Emlékére 1963ban a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola tanácsa
évenként kiosztásra kerülő Entz Ferenc-emlékérmet alapított a kiváló kertészeti szakemberek jutalmazására.
(Forrás: Magyar Tudománytörténeti Intézet,
MATI; Magyar életrajzi lexikon; MEK)
-mátay-
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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

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

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

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

I. sz. fogorvosi körzet
Rendel: Dr. Vargyasi–Dávid Kata
Rendelés helye: Velence, Balatoni u. 65.
(Szakorvosi Rendelőintézet)
Rendelő telefonszáma: +36-70-226-9469
Rendelési idő:
hétfő: 10:00-16:00 kedd: 10:00-17:00 szerda: 12:00-19:00
csütörtök: 08:00-14:00 péntek: 08:00-12:00

II. sz. fogorvosi körzet
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.:20/967-33-02
A körzetbe Velence Ófalu és Bence-hegy településrészek
tartoznak.
Terhes tanácsadás - csütörtök: 10.00-11.00
Csecsemőgondozás és tanácsadás
egészséges gyerekeknek - csütörtök: 8.00-9.00

II. sz. Védőnői körzet
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

www.velence.hu
Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

Entz-iklopédia

Nyílt nap
Évről évre egyre többen érdeklődnek a
nálunk folyó képzések iránt. Az idei nyílt
napjaink igazán sikeresek voltak. Vendégeinket először iskolánk igazgatója köszöntötte, aki ismertette az új szakképzési rendszerben induló szakokat és szakirányokat.
Leendő diákjaink és hozzátartozóik érdeklődési körüknek megfelelően néztek körül
állattartó telepünkön, tangazdaságunkban
és virágkötő műhelyünkben. Sokan voltak
kíváncsiak a nyílt tanítási órákra is, mi pedig
örömmel mutattunk meg mindent, hogy
valós képet kapjanak mindenről a hozzánk
jelentkezők, akik így vélekedtek a mai napról:

„Nagyon jó, hogy amiről tanulunk, azt ki is lehet
mindjárt a gyakorlatban próbálni.”
„Tetszik a mezőgazdaság. A családomban többen is foglalkoznak vele, és látom, hogy ennek
van jövője.”
„Nagyon jó nap volt. Sok érdekességet és újdon-

ből biztosan meg lehet élni. Ahol mi lakunk,
nagy igény van a traktorosokra, ha itt fog
tanulni, biztosan el fog tudni helyezkedni.
Ráadásul ösztöndíjat is kaphat, ez még egy
pozitívum!”
„Ez milyen jó volt! Nálunk miért nem így
magyaráznak?”
„Ha ilyen lett volna a töri óránk, lehet, hogy
én is töri tanár leszek. Ismertem már ezeket,
hisz tanultuk annak idején, de ez mégis más
volt. Sokkal többet hallottunk, mint ami a
száraz tananyag.”
„Itt mindenki jó? Vagy csak meg lettek
tanítva, mert ma jöttünk hozzájuk? ;)”
„Biztos, hogy ide jövök! Itt tök jó fejek a
tanárok!”

Újabb kiemelkedő
versenyeredmény

ságot hallottunk és tapasztaltunk. Ráadásul itt
ösztöndíjat is kaphatok majd.”
„Nekünk az tetszett, hogy ez egy családias
iskola. Itt nem zajosak a gyerekek.”
„Emlékszem, hogy amikor eljött a tanárnő
az iskolánkba egy osztályfőnöki órára, azt
mondta, hogy nincs rossz gyerek, csak össze
kell hangolódni, és beszélni kell egymással,
mert ez egy közös munka. Ez nagyon tetszett,
ezért jöttünk el.”
„Szakmát is szeretnék, és érettségizni is, ezért
gondoltam, hogy megnézem, itt mire van lehetőség. Szerencsére mindkettőre.”
„Egy jó szakmát szeretnénk a gyereknek, ami-
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A Székesfehérváron évente megrendezésre kerülő, megyei szintű Egészséges
életmód és élhető környezet elnevezésű versenyen évek óta jól teljesítettek az entzes csapatok. Idén azonban a
korábbi eredményeket is felülmúlva a Pajor
Viktória, Szajkó Kitti, Pózsa Henrietta, Újvári
Leila, Szabados Dominika és Koncz Gabriella
összetételű kollégiumi együttes végre feljutott
a csúcsra, és a nyolc induló csapat közül I. helyezést ért el! Gratulálunk a győzteseknek és felkészítő tanáruknak, Szűcsné Boros Teréziának!

Hulladékcsökkentési hét
November utolsó hetében rendeztük meg
hagyományos hulladékcsökkentési hetünket,
amelynek során tanárok és diákok színes programok keretében bizonyították be, hogy milyen
sok lehetőség kínálkozik a mindennapi szemét
újrahasznosítására – ennek csak a kreativitásunk
szabhat gátat, ahogyan azt az alkotásokból a
rendezvénysorozat végén létrehozott kiállítás is
tanúsítja.

Adventi készülődés
Velencén is sor került december első hétvégéjén
az első adventi gyertya meggyújtására. Örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a
város ünnepi koszorúját ismét virágkötő lányaink készíthették el Vadász-Király Edit és Bontovics Elvira tanárnő irányításával.
Meseszép mesebeli világgá alakult át Székesfehérvár belvárosának egyik leglátványosabb
utcácskája, a Vasvári Pál utca is az adventi időszakra. A varázslat a Virágvár virágüzlet és virágkötő tanulóink ügyességét dicséri. Biztatunk
mindenkit, ha arra jár, sétáljon keresztül a kis
sikátoron, élvezze a karácsonyi hangulatot.
Meghitt ünnepi hangolódást kívánunk mindenkinek!
Pálfi Éva
informatikatanár

2019. december

Gyerekekről
Márton nap az óvodában
A Márton napi vigasság nagy öröm a gyerekeknek. Kolléganőimmel arra törekedtünk, hogy
gyermekeink cselekvő, alkotó részvétel mellett ismerjék meg a múlt értékeit. Számunkra a
népi kultúra ápolása, a múlt gazdag értékeinek
megőrzése, átadása, megbecsülése fontos feladat. Az ünnepre való hangolódást már október
végén elkezdtük. Kiemelt feladatunknak tartot-

tuk a népi kultúra vizuális és szellemi értékeinek
beépítését a mindennapi tevékenységekbe. Az
előző hetekben minden csoportos óvónő megismertette a gyermekeket – fejlettségi szintjüknek
megfelelően – különböző játéktevékenységek
segítségével a Márton naphoz kapcsolódó szokásokkal, népi hiedelmekkel, történetekkel, legendákkal. Fontos eleme volt az előkészületeknek
az irodalmi, zenei élménynyújtás is. A délelőtti
foglalkozások keretén belül tudatosan felépített
és megvalósított „ünnepi előkészület” kellően

felcsigázta a gyermekek érdeklődését, így izgatottan várták november 11. reggelét. Ezen a reggelen játékos feladatok várták az óvoda udvarán
a gyerekeket, melyeket szüleikkel együtt járhattak végig. Örömmel tapasztaltuk, hogy többségük együttműködő volt, élvezettel, jókedvvel
oldották meg a feladatokat. Jó hangulat, derűs,
alkotó légkör alakult ki az óvoda udvarán. Az élő,
igazi liba felejthetetlen élményt nyújtott felnőttnek és gyereknek egyaránt. Amerre a szemünk
ellátott, vidám, jókedvű családokat pillanthatott
meg.
A délelőtt folyamán a Kölyökidő Alapítvány közreműködésével népzenére rophatták a táncot a
gyerekek.
Bízunk abban, hogy ez a nap segített nekünk
abban, hogy a szülőkkel szorosan együttműködve olyan hagyományszerető gyerekeket
neveljünk fel, akik megbecsülik az értékeket,
vigyázzák és ápolják a magyar kultúra kincseit.
Ható Hajnalka
óvodapedagógus

Kedves Szülők,
Nagyszülők, Velenceiek!
Segítségüket szeretnénk kérni, hogy a
velencei Meseliget Óvoda egyik csoportszobájának bővítése mihamarabb megvalósulhasson. Ehhez kérnénk a támogatásukat. A csoportszoba bővítésével minimum
12 új férőhelyet biztosíthatnánk a velencei
gyerekek számára.
Számlaszám:
- Velence Város Önkormányzata
- 11736082-15363107-00000000
- Közlemény:
Meseliget Óvoda csoportszoba-bővítés
Köszönjük!

www.velence.hu

Történetek a Zöldligetből

Tudósítónk a Zöldligetből:
Bálintné Nagy-Kaszap Ditta

Márton-nap
November 8-án Márton napi programokon
vehettek részt mindkét iskolarész tanulói.
Sportrendezvények, vetélkedők, kreatív fog-

köszönjük kollégáinknak: Tóth Jolánnak,
Kutainé Somogyi Anikónak, Karácsonyné
Kéki Andreának és Bálintné Nagy-Kaszap
Dittának.

Rendhagyó
órák Szabó
Balázzsal

lalkozások, tematikus fényképezkedések után
libazsíros kenyeret falatoztak kicsik és nagyok
egyaránt. Köszönjük Szávainé Mike Tímea,
Gőgös Andrea és Sziliné Dombi Zsuzsanna kolléganők munkáját és a színes programokat!

Vers- és prózamondó verseny
az alsó tagozaton
2019. november 20-án a Liget iskolarész 3. és 4.
osztályos, november 27-én a Zöld iskolarész 1.
és 2. osztályos tanulói szavaltak, illetve meséltek az iskolai vers- és prózamondó versenyen. A
megnyitókat követően a versenyzők sorszámot
húztak, majd meghallgathattuk előadásaikat. A
zsűri értékelései szerint a gyerekek szépen felkészültek, ügyesen választottak korosztályuknak
megfelelő verseket, meséket. Gratulálunk a versenyzőknek, a díjazottaknak, illetve köszönjük a
felkészítést a tanító néniknek és a szülőknek!
Az események szervezését és lebonyolítását
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Ismét iskolánk vendége volt Szabó
Balázs
gospel-zenész. A hit- és erkölcstan órák keretében három
évfolyam ellátogatott a
Hajnalpír Baptista Gyülekezetbe. Ott tartottuk
meg ezeket a rendhagyó
órákat. A zenész beszélt
a családjáról, életéről,
valamint arról, hogy milyen nagy öröm az Urat
szolgálni. Istent dicsőítő dalokat énekelt, amit
együtt dúdolt vele a lelkes közönség. Ezúton is
szeretnénk megköszönni a baptista gyülekezetnek, hogy helyet biztosítottak nekünk.
Másnap az elsősök és a másodikosok is találkozhattak Balázzsal és Sanyival. Két rövidfilmet

is megnézhettek a kicsik. A filmek mondanivalói: elégedettek-e a saját életükkel, vagy irigykednek-e másokéra?
Vidáman énekelték együtt a zenésszel a „Veled
minden más” sorait és a többi, Istent dicsőítő
dalt.
Hálásak vagyunk, hogy ismét eljöttek hozzánk!
Köszönjük szépen a szolgálatukat!
Papp Sándorné
hitéleti-nev. ig.h.

Mézes reggeli
A NAK Fejér Megyei Szervezetének köszönhetően már harmadik éve
vesz részt a 3. b. osztály
a hazai mézfogyasztást
népszerűsítő
európai
Mézes reggeli programban. Az idén november
21-én meghívást kapott
a másik két párhuzamos
osztály is, így az egész
harmadik évfolyam kóstolgathatott finom mézeket. A méhek természetéről, a méhészkedésről,
a méz felhasználásáról
hallhattunk
előadást.
Érdekes
eszközöket,
m é h é s z f e l s ze r e lé s t ,

2019. december
védőruházatot próbálhattunk ki. A gyerekek
számtalan kérdésükre kaphattak választ a
bemutatót követően.
Köszönjük szépen
a lehetőséget!
Maslonkáné Tengely Jolán

Adventi gyertyagyújtás
December 2-án, hétfőn közösen gyújtottuk
meg a Liget iskolarész adventi koszorúján az
első gyertyát, mely alkalomból a 3.a. osztály
verselt, énekelt. A Zöld iskolarészben a 2.b. osz-

Ady Endre
Karácsony –
Harang csendül...
I.
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba’
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenne
A nagy Isten

tályosok műsora kísérte az első gyertyaláng fellobbanását. Köszönjük
szépen a gyerekeknek, illetve a felkészítő tanítóknak!

Ünnepi díszben és hangulatban
Iskolánk is ünneplőbe öltözik karácsony közeledtével. Az osztálytermekbe,
aulákba is beköltöznek a fények, a hangulat és az illatok. Mindkét épületbe
Tűz Andrea (3.b. osztályos tanuló édesanyja) készített egy-egy hangulatos
kandallót a gyerekek és pedagógusok örömére. Nagyon köszönjük!
A karácsonyfák feldíszítésére előkészített díszes dobozok már egymáson tornyosulnak a tanári szobákban. A napokban elkészülnek az iskolarészek karácsonyfái is.
A Zöld épület aulájában Domak Krisztina által készített adventi koszorú
jelzi az ünnep közeledtét. Köszönjük!
Áldott, békés, meghitt karácsonyt, boldog új esztendőt kívánunk mindenkinek!
Szeretettel: a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Baptista Általános Iskola és Gimnázium tanulói és dolgozói

Szent kegyelme súgna,
szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
II.
Bántja lelkem
a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna, mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

III.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.

Meg
pultr
utast
bűnc
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Karácsonyi örömhír
„Íme nyitott ajtót adtam eléd,
amelyet senki sem zárhat be.”
(Jelenések könyve 3:8a)
Pár évtizede még sok helyen ismerték és gyakorolták a
kántálás-betlehemezés hagyományát. Ez a szép népszokás, tradíció, Istennek hála, még elevenen él az elszakított magyar
területeken, így pl. Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken. Gyermekek, felnőttek indulnak el karácsonykor, és kopognak a házak ajtaján: – Szabad-e
kántálni? Van, ahol kinyílik, van, ahol zárva marad az ajtó. Mi karácsonyi,
megfáradt vándorok, a modern kor betlehemezői, avagy Krisztus-keresői
a szeretet ünnepén ne a valóságosan vagy jelképesen az orrunk előtt
becsapódó vagy mindig zárt ajtókat keressük, hanem a szeretet csodáit és
kinyíló lehetőségeit az életünkben. Mert sok ilyen csoda van körülöttünk,
csak legtöbbször észrevétlenül megyünk el mellettük.
Karácsonykor, a Születés éjszakáján ne a különböző lehetőségektől való
elesés, a kudarcok mélybe húzó érzése, sokszori kisemmizettségünk keserűsége vagy az emberi kapcsolataink megromlása nyomán bezáruló ajtók
negatív élménye hasson ránk. Ne a kirekesztettség, a bizalmatlanság, az
örök emberi szeretetlenség uralja lelkünket, hanem ezen az ünnepen töltsön be minket az az embert mentő isteni szeretet, amely kétezer évvel
ezelőtt forradalmian átalakította a világot. Szülessen meg hát bennünk, a
mi szívünkben is a Szeretet Istene.
Az első karácsonykor Mária és József is átélte a zárt ajtók és a kirekesztettség, az elhagyatottság minden fájdalmát. Az értünk emberré lett Isten
Fiáról szomorúan mondja János apostol: „… saját világába jött, és az övéi
nem fogadták be őt.” (Jn.1,11). A mi karácsonyi megtapasztalásunk útiránya ugyanaz, mint az első karácsony bizonyságtevőié. Rideg, szeretetlen
embervilágunk félelmeiből ragad ki bennünket az Isten, hogy nagy örömhöz juttasson minket.
De ne keressük e világban a nagyhangú, reflektorfényes lehetőségek
nyitott és díszes ajtóit se, amelyek mindent ígérnek, milliárdokat, a gyors
meggazdagodást, a hatalom igézetét. Tudjuk jól, hogy az emberi manipuláció ajtói, az agyonreklámozott, színes és gazdag életet ígérő lehetőségek, a „valótlan világok” kapui talán könnyen kinyílnak számunkra. De
ezek valójában mind zsákutcák. Ezek a tévutak pusztulásba, esetleg börtönbe, idegosztályra vezetnek. De menjünk el a beszűkült látókörű, életidegen, s agymosással a családtól, a hittől bennünket máshová elcsábítani
akaró idegen ajtók előtt is.
Karácsonykor azon a nyitott ajtón menjünk be, amelyet Isten kínál és nyit
ki előttünk. Ő becsaphatta volna előttünk a kegyelemnek és az irgalomnak ezt az ajtaját. Ítéletet tarthatott volna. Kizárhatott volna bennünket
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Adventi és karácsonyi
református programok Velencén
Advent mind a négy vasárnapján (2019. december 1-től kezdődően)
9:00 istentisztelet a megújult újvárosi imaházban (Kossuth u. 1.)
10:30 istentisztelet a református templomban (Templom köz 1.)
December 24-én, szenteste (kedd) 16 órai kezdettel
ünnepi istentisztelet a gyermekek megajándékozásával
a templomban
(Várjuk hittanos gyermekeinket is szüleikkel együtt, s kérjük, hogy
a szülők keressenek karácsonyi verset a gyermekeknek, melyet a
templomban elmondanak!)
Dec. 25. Karácsony első napja (szerda)
9:00 újvárosi imaház
10:30 templom – istentisztelet úrvacsora-osztással mindkét helyen
Dec. 26. Karácsony második napja
(csütörtök)
9:00 újvárosi imaház
10:30 istentisztelet úrvacsora-osztással mindkét helyen
Dec. 31. Szilveszter (kedd)
15:00 újvárosi imaház – istentisztelet
16:30 istentisztelet
a református templomban.
2020. január 1. (szerda)
Újesztendei istentisztelet
9:00 újvárosi imaház
10:30 istentisztelet a templomban
Templomi alkalmainkra szeretettel várjuk minden kedves Testvérünket! Az újvárosi imaházunk is elkészült, felújítása, bővítése,
összkomfortosítása befejeződött, oda is várjuk kedves híveinket
alkalmainkra! Áldás, békesség! Békesség Istentől!
Pápai Szabó György
lelkipásztor

2019. december
a kegyelemből. De nem ezt tette. A Szeretet
Birodalmának ajtaját szélesre tárta a bűnös
ember előtt. A megszülető Messiásban kegyelmét adta nekünk, s a bűnök bocsánatát. Nyitott
ajtóval vár most is bennünket, pedig modern
világunk gyanakvó, kételkedő, hinni nem tudó
embere sokszor mily ellensége a Szeretet Istenének. Jézus Krisztusban az Atya ma sem zárja
be senki előtt a kegyelem és a megbocsátás
ajtaját. Rajtunk múlik, hogy mi, a modern kor
tékozlói hazatérünk-e, hogy az Atya Isten újra
átölelhessen bennünket, s örvendhessen hazaérkezésünknek.
Nézd, Testvérem! A hideg éjszakában egy ajtón
fény szűrődik ki. Azt a kicsiny istállót, Isten-hajlékot, talán az ősi református templomot itt,
Velencén, a betlehemi csillag és az örökkévalóság fénye ragyogja be. Bent meleg van. A szülői
ház melege s szeretet várja a didergőt. Lépj be
bátran, s válaszd az Életet!

Három királyok (Ravenna, Sant’ Apollinare Nuovo bazilika)

Pápai Szabó György
református lelkész

Készítsük szíveinket
Biztosan sokféleképpen éljük meg az év végi ünnepeket, a készülődés sokszor zűrzavaros helyzeteit,
mert bár a feladataink különbözőek, de időnk az
egyformán kevés van mindnyájunknak. Vágyunk
viszont arra, hogy teljes legyen az ünnep, a sok

Állandó alkalmaink
Vasárnap: 09:30 imaóra, istentisztelet
(közben gyermekeknek Bibliaóra)
Szerda: 18:00 Bibliaóra felnőtteknek
Péntek: 15:00 Liget Klub (Velence,
Zöldliget Általános Iskola és Gimnázium)
Szombat: 18:00 VIFI (Velencei Ifjúsági
Találkozó)

Ünnepi istentiszteletek
dec. 25. szerda, 09:30
Karácsonyi istentisztelet
dec. 31. kedd, 18:00
Szilveszteri istentisztelet
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
http://www.baptista.hu/velence/
https://www.facebook.com/hajnalpirgyulekezet/
https://www.facebook.com/velenceifi/
e-mail címünk: hajnalpir.be@gmail.com

munka meghozza gyümölcsét, és végül, maradéktalanul betöltve családi és kulturális szokásainkat,
megelégedéssel élhessük meg e napokat.
Van a Bibliában egy történet Mártáról és Máriáról, hogy mikor Jézus egy faluhoz ért, egy
Márta nevű asszony befogadta őt az ő házába,
és miközben szorgoskodott a feladatai és Jézus
körül, Mária nevű testvére leült Jézus mellé,
és csak hallgatta őt. Mindezt látva azt mondta
Márta: „Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd
hát neki, hogy segítsen!” Az Úr azonban így felelt
neki: „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és
nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség,
valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta,
amelyet nem vehetnek el tőle.” (Lukács 10:40b–
42) A történetben, miközben Márta már-már
elveszik a dolgai között, testvére felismeri,
hogy most van lehetősége az életnek beszédét
hallgatni, így letéve mindent, leült Jézus elé.
Tanulságos a történet számomra, mert sokan,
miközben azon fáradoznak, hogy így év végére
minden teljes legyen körülöttük, pont a szívüket
nem készítik, és csak azt érzik a végén, mintha
lemaradtak volna valamiről: eltelt az idő, lelki
felfrissülés nélkül. Hiányos lett, ami teljesnek
indult. Nem csoda, hiszen teljesség csakis Jézusban van, akiben mindenünket megtaláljuk.
Vigyázzunk azért, hogy a karácsonyunk ne legyen
pusztán a bevásárlás ünnepe. A hozzáadott dol-

gok: az ajándék, a sütemény nem maga az ünnep.
A kellékek között ne feledkezzünk meg arról, aki
mindezt lehetővé tette. Ha kihagyjuk, olyan üres
lesz, mintha egy esküvőből kifelejtenénk az ifjú
párt, és csak a díszlet és egy jó nagy evés maradna
belőle. Tanuljunk Máriától, és üljünk le kicsit mi is
Jézus lábaihoz, nyissuk ki a Bibliát, és hallgassuk
őt. Ajándékozzuk meg magunkat egy kis idővel,
amikor nem a tennivalók körül forgolódunk, és
töltsünk időt Jézussal, hogy Ő is betölthessen
minket. „És meg ne részegedjetek bortól, miben
kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent
Szellemmel, Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben,
énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az
Úrnak. Hálákat adván mindenkor mindenekért a
mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek
és Atyának.” (Efézus 18:20)
Ne aggodalmaskodjunk tehát, mert kevésre van
szükség, valójában csak egyre. Válasszuk inkább
a jó részt, így készítsük szíveinket az ünnepre.
Krisztus ismeretében gazdag, áldott ünnepeket
kívánok mindenkinek!
Vadon Sándor
baptista lelkipásztor
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Adventi koszorúkötés
a római katolikus plébánián
Az adventi időszak megkezdése előtt a katolikus plébánián ismét megrendezésre került az adventi koszorúkötés. Ilyenkor minden család elkészítheti a maga egyedi adventi koszorúját, amely otthon, ahogy a karácsony
ünnepe felé haladunk, és egyre több gyertyát gyújtunk meg, imádkozó
légkörben szintén összefogja a családokat. Nemcsak azért mondanám
családi programnak, mert a családtagok együtt készíthetik el a maguk

Karácsonyi miseprogram Velencén
december 21.
18:00 A Canoras Kamarakórus adventi koncertje
a plébániatemplomban (Fő utca)
december 24.
11.00 karácsonyi koncert kicsiknek-nagyoknak
az újtelepi templomban (Zárt utca)
24.00 éjféli mise a plébániatemplomban
december 25., 26.
11.00 Ünnepi mise a plébániatemplomban
december 27.
10.00 Ünnepi szentmise a plébániatemplomban, utána boráldás
december 28.
17.00 Szent Család előesti szentmise
december 29.
11.00 szentmise (a plébániatemplomban)
17.00 szentmise (az újtelepi templomban)
december 31.
17.00 év végi hálaadó szentmise

koszorúját, hanem mert az adventi koszorú számomra az ünnepre való
készülődés mellett egy nagyon szép szimbólum is. A kör természetesen az
egységet juttatja eszembe, a gyertyák a családtagokat. A koszorú készítése
egy fizikális aktus, az ima viszont már spirituális. Természetesen ez nem
azt jelenti, hogy az adventi koszorút nem készítheti el egyedül élő ember,
vagy ne imádkozhatna annak fényénél egyedül is valaki, ám valahogy mindig közösségi együttlétet teremt. Kívánom, hogy mindenki adventjében a
tevékenységet túlnőve legyen hangsúlyosabb a spirituális rész.
Récsei Norbert atya,
plébános

Biztonságunk érdekében
A Velencei Önkéntes Tűzoltó Egyesület
novemberi hírei

A Velencei Polgárőrség
2019. november havi tevékenysége

Szerencsés hónapot zárt a VÖTE. Novemberben az egyesületnek mindössze egy esetben kellett megkezdenie a vonulást. 2019. november
elsején este 8 órakor riasztást kaptunk az IFI Szálló épületéhez (Velence,
Tópart utca 1.), ahol elektromos tűz keletkezett. Három fővel vonultunk
a helyszínre, egy
sugárral eloltottuk, lefeketítettük.
Személyi
sérülés nem történt.

A november hónapot a temetők körüli biztosítással kezdték polgárőrségünk tagjai, összesen 80 órában. Közbiztonsági járőrözést 12 alkalommal
végeztünk 192 órában. Két alkalommal vettünk részt idős emberek felkutatásában, segítve a rendőrök és civilek munkáját. Szerencsére mindkét
alkalommal sikerült a keresett idős emberek nyomára bukkanni. November hónapban ezen kívül sportesemények (labdarúgó-mérkőzés, kézilabda-mérkőzés) biztosításában is részt vettünk 140 órában. Járási koordinátori tevékenységre 40 órát fordítottam. Mindösszesen 472 órában végeztünk önkéntes tevékenységet a közbiztonság fenntartása érdekében.
Az elkövetkező időszak kiemelt feladatai a posták körüli járőrözés és az
adventi időszak eseményeinek biztosítása.
Áldott, békés ünnepeket kívánunk!
Fehér István elnök,
Mentők
104
Velencei Polgárőrség

Elektromos tűz az IFI szállóban
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HorváthSzabó Nóra,
szóvivő

Tűzoltók
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Rendőrség
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Általános segélyhívó
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Michael Haag: A Durrell család története

Hauszmann Alajos
Egységes Közművelődési
Intézményközpont
és
.
Könyvtár
Velence, Tópart u. 52.
Tel.: 22/ 472-453
e-mail: velence.bibl@gmail.com
A könyvtár hírei
www.velence-bibl.eoldal.hu
Könyvajánló
A könyvtár nyitvatartása:

Michael
Kedd:Haag: 10.00–17.00
A Durrell
Szerda:család13.00–17.00
története
Csütörtök: 10.00–17.00
Szombat:

10.00–15.00

Michael Haag naplók, levelezések, eddig kiadatlan önéletrajzi töredékek és a Durrell család
leszármazottjaitól származó információk alapján írta meg történetüket, amely éppen olyan
izgalmas, fordulatokban gazdag, mint Gerald Durrell könyve, a Családom és egyéb
állatfajták. Megtudhatjuk, miért utaztak valójában Korfura – és hol voltak előtte –, miért
hagyták el szinte menekülve a paradicsomi görög szigetet, és mi történt velük azután. A
kötetet sok-sok családi fotó teszi még érdekesebbé.

Olvasni-Való
Hiro Arikawa:
Az utazó macska
krónikája

vagy a rohanáson, és minden csokit megettél,
csöndesedj el Szabó T. Anna békés soraival és
Rofusz Kinga gyönyörű képeivel! Ha türelmes
vagy, minden napra találsz egy verset... egészen karácsonyig.

Néha messzire kell utaznod,
hogy megtaláld azt, ami ott
van előtted. A ritka szelídNyitvatartás:
séggel és humorral elmeHiro Arikawa: Az utazó macska krónikája
Hétfő
zárva
sélt történet, amelyhez Japán változó évszakai
Kedd
10.00 – 17.00
adják a hátteret, az élet váratlan fordulatainak
Szerda
13.00 – 17.00
csodáját és örömét mutatja be. Arra tanít, hogy
Csütörtök 10.00 – 17.00
tudjuk, mikor adjunk, és mikor kapjunk. Egy
Péntek
13.00 – 17.00
csodálatos történet
éshogybarátságról.
Néhahűségről
messzire kell utaznod,
megtaláld azt, ami ott van előtted. A ritka szelídséggel és

Michael Haag naplók, levelezések, eddig kiadatlan
humorral elmesélt történet, amelyhez Japán változó évszakai adják a hátteret, az élet váratlan
fordulatainak csodáját és örömét mutatja be. Arra tanít, hogy tudjuk, mikor adjunk, és mikor
Haag: A Durrell család története
Szombat	  9.00 – 13.00
önéletrajzi töredékek és Michael
a
kapjunk. Egy csodálatos történet hűségről és barátságról.
Michael
Haag naplók, levelezések, származó
eddig kiadatlan inforönéletrajzi töredékek és a Durrell család
Vasárnap zárva
Durrell család
leszármazottjaitól
Szabó
T.egyéb
Anna:
leszármazottjaitól származó információk alapján írta meg történetüket,
amely éppen
olyan
izgalmas,
fordulatokban
gazdag,
mint
Gerald
Durrell
könyve,
a
Családom
és
mációk alapján írta meg történetüket, amely
állatfajták. Megtudhatjuk, miért utaztak valójában Korfura – és hol
voltak előtte –, miért
Adventi
hagyták
el szinte menekülve
a paradicsomi görög
szigetet, és mi történt velük azután. A
éppen olyan
izgalmas,
fordulatokban
gazdag,
kötetet sok-sok családi fotó teszi még érdekesebbé.
kalendárium
mint Gerald Durrell könyve, a Családom és egyéb
Felhívjuk a kedves olvasók figyelmét, hogy
állatfajták. Megtudhatjuk, miért utaztak valójáa könyvtár 2019. december 24-től 2020.
Az ünnep azé, aki várja
január 4-ig zárva lesz.
–
és
a
várakozás
ugyanban Korfura – és hol voltak előtte –, miért hagySzabó
T.
Anna:
Adventi
kalendárium
Utolsó kölcsönzési nap:
ták el szinte menekülve a paradicsomi görög
olyan szép, mint maga
Az ünnep azé, aki várja – és a várakozás ugyanolyan szép, mint maga az ünnep. A kint sötét
hideg, bent gyertyafényes,
meleg téli estéken,
amikor gyermár túl vagy a rohanáson,
és minden december 21. (szombat)
2019.
szigetet, és mi történt velük azután. A kötetet
az ünnep. A kint éscsokit
sötét
és
hideg,
bent
megettél, csöndesedj el Szabó T. Anna békés soraival és Rofusz Kinga gyönyörű
képeivel! Ha türelmes vagy, minden napra találsz egy verset... egészen karácsonyig.
Nyitás
napja : 2020. január 7. (kedd)
sok-sok családi fotó teszi még érdekesebbé.
tyafényes, meleg Újtéli
estéken, amikor már túl
szerzemények

KÖNYVBEMUTATÓ
Hiro Arikawa: Az utazó macska krónikája

Szeretettel meghívjuk Önt

Révész Szilvia

A Hópárduc felesége
– Életem Erőss Zsolttal

című interjúkötetének bemutatójára.
Vendégünk az írónő és interjúalanya,
STERCZER HILDA, Erőss Zsolt hegymászó özvegye.
Időpont: 2020. január 17. péntek 17.00 óra
Helyszín: Hauszmann Alajos EKIK Házasságkötő terme
2481 Velence, Tópart u. 52.
A helyszínen a kötet megvásárolható, dedikáltatható.
A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk!

Benkő László: A vaskezű (Mátyás király; 2.)
Bauer Barbara: Az aranyműves fia
Bödőcs Tibor: Meg se kínáltak
Sigridur Hagalín Björnsdóttir: A sziget
Rejtő Jenő: Tisztességes Anna
Leah Fleming: A kesztyűkészítő lánya
Edward Rutherfurd: New York
Claire Douglas: Utoljára látták
Müller Péter: Világvége!!!
Debbie Macomber: Kisvárosi karácsony; Postán rendelt menyasszony
Catherine Anderson: A karácsony fényei
Amanda Prowse: Egyszemélyes karácsony
Whitney Scharer: A fény kora
Diney Costeloe: A név nélküli lány
Elena Ferrante: Az elveszett gyerek története (Nápolyi regények; 4.)
Schmöltz Margit: Kő kövön
Michel Houllebecq: Szerotonin
David Koepp: Hűtőkamra
David Lagercrantz: A lány, aki kétszer élt (Millenium; 6.)

Író-olvasó találkozó Nyáry Krisztiánnal
Az ember gyűjtögető alkat. Az
ócskaságoktól
a festményekig
megszámlálhatatlan féle dolgot gyűjtünk. De
miben is különbözik az igényes
gyűjtemény a benne foglalt tárgyak, vagy tartalmak összességétől?
Abban, hogy szerkesztve van, egységbe ágyazott, összeállított, új
minőséget teremtő műalkotás.
Zsúfolásig megtelt november 15-én a Hauszmann Alajos Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár. A Wenckheim-kastély házasságkötő termébe egy vérprofi gyűjtő érkezett. Nyáry Krisztián irodalomtörténészt, kommunikációs szakembert, írót köszönthettük.
Az alkotó facebookon publikált írásai mára már több kötetnyi könyvre
egészültek ki, amelyek magyar írók, költők, festőművészek, hírességek levelezéseiből, szerelmi történeteiből állnak össze.
Olyan gyűjtés ez, amely nemcsak leltároz, hanem közelebb hozza
hozzánk az embert, aki egyedisége, különleges mivolta ellenére alapjában véve ugyanolyan, mint mi.
A beszélgetőtárs Hevesi Judit költő-szerkesztő volt.
Köszönjük ezt a feledhetetlen estét!
Sinkáné Mihály Zita,
könyvtárvezető
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A Gárdonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának velencei
körzeti megbízottja,
Kiss Balázs c. r. törzsőrmester
minden hónap első és harmadik
csütörtöki napján
15.00 és 16.00 óra között

FOGADÓÓRÁT
tart

Egyeztetés:
Tel: +36 70 199 5980

Minden kedves
Olvasónknak
áldott ünnepet
és sikerekben
gazdag,
boldog új évet
kívánunk!
A Velencei Híradó
szerkesztőbizottsága!

www.velence.hu

Mozgásban

Mátay Balázs

A néhány hete véget ért világbajnokságon
30-40 ezres közönség előtt játszották a mérkőzéseket, de számos országban hasonlóan
népszerű válogatott- és klubszinten egyaránt
a sportág. Nálunk közel 40 éve űzik, mégis
alacsony a népszerűsége. Ez a rögbi, a tojáslabdás „foci”, amelynek a Velencei-tónál,
városunkban is komoly hagyományai vannak.
Hollósi Gábor – aki régi motoros a sportágban,
a Fehérvár RC-vel és a Velencei Kék Cápákkal
is szép sikereket ért el – jelentős energiákat
mozgósítva dolgozik a Velencei-tavi Rugby
Sport Egyesület élén a sportág népszerűsítéséért, a környékbeli fiatalok bevonásáért.
H. G.: Küzdünk, mert küzdelem nélkül ebben
a sportágban nincs siker. Sem a pályán, sem
azon kívül. A klub építése, a játékos- és utánpótlásbázis szélesítése, a toborzás folyamatos
a tókörnyéki iskolákban: szeretném, ha bővülne
a létszám. Komoly eredmény, hogy létezünk, és
készülhetünk a különböző bajnokságokra, utánpótlás- és felnőtt megmérettetésekre, amelyeken szeretnénk dobogós helyezéseket elérni.
Bizakodó vagyok, mert létszámban és eredményességben is jelentős mértékben sikerült előrelépni az elmúlt esztendőkben.
V. H.: A szándék nemes, a cél jó, a gyerekekkel
való önzetlen foglalkozás ugyancsak. Mennyire
nehéz feladat manapság ezen a környéken rögbis palántákat toborozni, hiszen az egész országban talán Fejér megyében van a legtöbb csapat,
itt a legszélesebb az utánpótlás bázisa?
H. G.: Valóban. Velencén kívül Dunaújváros,
Pusztaszabolcs, Székesfehérvár, korábban pedig
Agárd és Mezőszentgyörgy egyaránt komoly
fellegvár volt a térképen, de ma is igen élénk a
környék sportági élete. Ennek ellenére nem sokkal nehezebb bővíteni a bázist, mint korábban.
Igazából most a helyi gyerekekre fókuszálok, itt
szeretném minél több fiatallal megszerettetni a
rögbit, de örülnék neki, ha a környékbeli településekről is csatlakoznának hozzánk. Itt jegyezném meg, hogy támogatókat is folyamatosan
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keresünk, szükségünk lenne az eszközállomá- V. H.: Nézzünk végül egy kicsit vissza, ha már a
nyunk bővítésére, illetve a gyerekek versenyez- közelmúlt velencei sikereit említettük. Mikortól
tetésében az utaztatás is sokszor problémás.
létezik rögbi Velencén, és mi volt a legnagyobb
eredménye
a helyi egyesületnek?
V. H.: Remélhetőleg egyre inkább gyarapodik
majd a bázis, s lesznek támogatók is, de vajon H. G.: 2004-ben egy lelkes százhalombattai fialehet-e újra olyan sikeres a rögbi Velencén és a tal, Soós Dániel alapította meg az első klubot.
tó környékén, mint néhány éve?
Dani Velencén, Pázmándon, Kápolnásnyéken
H. G.: Bízom benne, hogy igen. Évről évre szé- és Sóskúton kezdte a toborzást. Sok-sok munpen haladunk előre, csapataink sikeresek a kával, egy maroknyi fiatallal indulva hozta létre
különböző megmérettetéseken. Nagy
öröm, hogy korosztályos válogatottjaink vannak, sőt, Páli
Zsombort a legjobb
háromba jelölték az
„Év Játékosa” választáson az U16-os korosztályban a klasszikus XV-ös rögbiben.
Ez azért is nagy elismerés, mert itt a klubok szavaznak, tehát
a szakma dönt. Zsombor kiváló példa lehet
a többi fiatal számára,
ugyanis a pályán és
az iskolában is jól
teljesít. Négy éve rög- Hollósi Gábor tréning előtt
bizik, nagyon gyorsan aktív tagja lett
a közösségének. Először szalagos meccseken a Velencei Kék Cápák csapatát. A 12–14 éves
próbálgatta „szárnyait”, majd egyre jobban bele- fiúk egy-két év alatt sokat fejlődtek, így idővel
merült a kontaktos rögbibe. Az edzéseken való többen a korosztályos válogatottakban is szeaktív részvételének köszönhetően már közvetle- repelhettek. Dani munkájának köszönhetően,
nül 14. születésnapja után a válogatott keretben néhány veterán játékossal kiegészítve 2008-ra
találta magát, így tovább fejlődött, és csiszolta már az NB II-ben indulhatott a társaság. A bajjátéktudását. Idén bemutatkozott az NB II-es nokságot többször megnyerve 2010-re úgy
bajnokságban is, ahol derekasan helytállt az alakultak a körülmények, hogy a csapat feljebb
idősebb játékosok mellett. Rajta kívül is vannak léphetett egy osztályt. Ekkor számos rutinos
tehetségeink, értékeink, általuk lehetünk egyre fehérvári játékos csatlakozott a gárdához. Az
jobbak. Az is nagy büszkeség nekünk, hogy klu- együttes mindjárt az első NB I-es szezonjában
bunk delegáltját, Szigeti Erikát november végén a 2. helyen végzett, majd 2013-ban az aranyébeválasztották a Magyar Rögbi Szövetség elnök- rem csilloghatott a játékosok nyakában! Büszke
ségébe, így közvetlen képviselettel rendelke- vagyok, hogy ennek én is részese lehettem
zünk a sportág hazai vezérkarában.
játékosként!

Fotó: VTRSE

A tojáslabda bűvöletében
fejlődnek
a „Cápa”-utódok
Mátay
Balázs
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Velence sportja
Velence SE – eredményes évet
zártak a szakosztályok és
csapatok

Fotó: Velence SE

helytállt, így dobogóesélyesként várhatja a
tavaszt. A háttérbázist
képviselő második csaIgen komoly átalakuláson ment keresztül az pat és az utánpótlás is
elmúlt években a Velencei Sportegyesület. A jól szerepelt, ahogy a
labdarúgók a megye élvonalából két szezon kézilabdások is. Az első
erejéig visszaestek a másodosztályba, miköz- osztályban 5. helyen
ben kicserélődött szinte a teljes játékoskeret, álló labdarúgókkal már
de a szakmai stábban és a vezetőségben is csak novemberben foglalnéhányan maradtak hírmondónak. A klub eköz- koztunk, kivéve a záró
ben női és férfi kézilabda-csapattal, valamint fordulós eredményüket,
karate szakosztállyal is gazdagodott, amelyek ugyanis arra lapzártánk
szépen hozták az eredményeket, ahogy a lab- után került sor. Nem is
darúgó-utánpótlás, majd a felnőtt együttes is. érdemel jelentős ter2018-ban már két velencei csapat szerepelt a jedelmet az Ikarus-Mamegyei pontvadászatokban: az első számú ala- roshegy elleni idegenNői kézilabdásaink mérkőzés előtt
kulat a másodosztályban, a „tartalékok” pedig a beli találkozó, mivel azt
harmadik vonalban vitézkedtek hétről hétre. Ez rúgott gól nélkül 1–0-ra
lehetőséget adott a szakmai stábnak arra, hogy elbukták, így nem tudtak fellépni a dobogóra, márciusi folytatást, s ha némileg tudja állandóbővebb keretből válogasson minden meccsre, maradtak az 5. pozícióban. Gyalus Zoltán csapa- sítani formáját, és jobbik arcát mutatja, feljebb
s ezáltal a „nagyok” közül kiszoruló vagy több- tában nem várható játékosmozgás a télen. A fel- léphet 3-4 helyet a tabellán.
nyire csereként számításba vett focisták is rend- készülés február elején kezdődik, majd némi ala- Ami az utánpótlást illeti: U19-es alakulatunk
szeres játéklehetőséghez jutottak, éppen úgy, pozást követően a márciusi bajnoki folytatásig a szállította a legjobb eredményt 3. helyével. 10
mint a fiatalok, akik közül a legügyesebbek a megyei műfüves pontvadászatban szerepelnek győzelem, legtöbbször eredményes, jó játék,
második csapatban edződhettek több-kevesebb és játszanak néhány edzőmeccset is.
örömteli, hogy az ifjoncok révén van megfelelő
rendszerességgel Serhók György vezetésével, A Flavus-Velence SE második számú csapata háttérbázisa klubunknak. Ki kell emelni Horváth
hektikus fél szezont zárt a „nagyok” alatt egy Flóriánt, aki 19 gólt rúgott az őszi 13 meccsen. Ez
aki az utánpótlásban is foglalkozik velük.
Kiváló év volt a 2019-es, ugyanis első számú osztállyal. Az első hét meccsből négyet meg- bizony megsüvegelendő produkció! A 16 és a 14
labdarúgó-csapatunk toronymagasan nyert nyert, s csak egyszer kapott ki, ugyanakkor a évesek sem állnak rosszul: előbbi a 7., utóbbi az
bajnoki címet a „megye kettőben”, feljutva újra második hét találkozóján mindössze egyszer 5. pozícióban vonult téli szünetre. Mindkét csapaa legmagasabb osztályba, ahol ősszel szépen tudott győzni, éppen a záró körben a Puszta- tot a szezon végén már a felnőtteket is gardírozó
vámot verte 6–1-re, Gyalus Zoltán irányította. Az öregfiúk megyei bajúgy, hogy előtte egy nokságában is érdekelt egyesületünk, a középhéttel korábban éppen csoport tabelláján a 6. helyen áll, 19 ponttal.
ugyanilyen
arányú, A Velence SE kézilabdázói is vegyesen szerepelötgólos
vereséget nek eddig: a nők a második, a férfiak pedig a 7.
szenvedett a PAFC helyen állnak a megyei bajnokságban. Utóbbiak
III-tól. Látszott, hogy is sokkal jobban állhatnának, de különböző okok
az együttes aktuális miatt az utolsó négy meccsüket elvesztették,
összeállítása
nagy- így az első helyről alaposan visszaestek. A folyban függött az első tatásban azonban javíthatnak, és visszaérhetnek
csapat szereplésétől a dobogó közelébe. Az önállóan működő karaés a sérültektől, eltil- tésok egész évben jól helytálltak, sok versenyen
tottaktól, ami persze vettek részt, és komoly eredményeket értek el a
nem csoda, hiszen hazai és nemzetközi megmérettetéseken egyaalapvetően ez a gárda ránt. Az idei esztendő tükrében optimisták leheszolgálja ki az első csa- tünk, ami a 2020-as évet illeti.
patot, ha arra szükség
-mátayvan, nem pedig fordítva. A Serhók-egylet
27
A Pusztavám ellen 6-1-re diadalmaskodott második csapatunk
a 8. helyről várhatja a
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Szépkorúak
Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub
Mikor ezt a beszámolómat írom, bizony már egy
kis ízelítőt kaphattunk a tél csípős hajnalaiból.
Hálásak lehetünk azonban a természetfelelősnek a szép hosszú, „pénztárcakímélő” őszért,
melynek folyamán mindenki kitakaríthatott,
betakaríthatott, sportolhatott, kedvére szórakozhatott. Elkezdődött advent időszaka, ezért
mi is, szokásainkhoz híven, karácsonyi pompába
öltöztettük a közösségi ház kapuját, az udvarban
immár egyedül árválkodó ódon kerekes kutat
és természetesen a klubhelyiségünket. Advent
első szombatján közösen gyújtottunk gyertyát
a klubban, míg vasárnap többen elmentünk az
Adventi térre, ahol a polgármester úr mondott
köszöntő beszédet, majd meggyújtotta az első
gyertyát az adventi koszorún. Ezután Horváth

Örömmel fogadtuk a Mikulás látogatását
Márk gitárművész és Jász Andris szaxofonos
karácsonyi dalokból összeállított koncertjét
hallgattuk meg. A meleg tea és az illatos forralt
bor jólesett a hirtelen beköszöntött hidegben.
Márton napja alkalmából ezúttal Horváth Lajos
három hölgytagunk segédletével készített friss
töpörtyűt a megvásárolt liba- és kacsahájból,
melyeket a zsíros kenyereken helyeztünk el.
Kiegészítésként lila hagyma, csalamádé és friss
zöldségek kerültek az asztalokra, de természetesen nem hiányozhatott róluk a Lajos által felkínált újbor sem.
Nagy örömünkre szolgált, hogy az EFI-program
keretein belül ezúttal gerinctorna indult, amelynek heti egy alkalommal a Közösségi Ház ad
otthont. Azért is jó ez, mert legalább télen egy
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kicsit pótolja a nordic walking hiányát, melynek
idei utolsó foglalkozását a hó végén ismét az
agárdi parkerdőben tartottuk meg. Ezúton szeretném a társaim nevében is megköszönni két
lelkes oktatónk, Kardosné Mártika (testnevelő
tanár) és Hamza Kata (gyógytornász) odaadó
és lelkiismeretes munkáját és természetesen
az Egészségfejlesztési Iroda vezetőségének a
lehetőséget, hogy ezeken a programokon részt
vehetünk. Itt szeretnék köszönetet mondani
Debreczeniné Marikának is, aki viszont kéthetente a Rejtvényfejtők klubjában szellemi frissességünkről gondoskodik különféle kvízjátékok és szókirakók (scrabble) segítségével.
Ebben a hónapban több olyan klubtársunkat
látogattuk meg, akik már betegségükből kifolyólag nem igazán tudnak klubdélutánjainkon
részt venni, viszont örömmel fogadják a látogatókat, és értesülnek a klub életéről, programjairól. Látogatóink
mindenkihez egy-egy „vitamincsomaggal” érkeztek, melynek
az érintettek nagyon örültek.
Szép számban jelentünk meg
klubunkból a Korzó dísztermében rendezett, közmeghallgatással egybekötött lakossági fórumon, melynek elején
Gerhard Ákos polgármester úr
ismertette programját. Ezek
után válaszolt a jelenlévők által
feltett kérdésekre, amennyiben
azok ott helyben megválaszolhatóak voltak.
Örömmel vettünk részt Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész közönségtalálkozóján, melyen
Hevesi Judit költőnő beszélgetett a kommunikációs szakemberrel a napokban megjelent
könyvéről, melynek címe: Életemnél is jobban.
Bepillantást nyerhettünk pl. Sissi és Andrássy
gróf titkos levelezésébe és számos ismert, már
nem élő művészházaspár egymásnak írt szerelmes leveleibe. Nagyon pergős, tartalmas előadást láthattunk, melynek végén az író legújabb
könyvét is dedikáltathatta a közönség. Köszönet
a szép estéért!
December elején megérkezett klubunkba a
Mikulás is. Sok szép ajándékot hozott a zsákjában, mindenki elégedettségére. Az ajándékok
egy részét Németh Károly vállalkozó adományából vásároltuk – köszönet érte! Vidám han-

gulatú, kellemes délutánt töltöttünk együtt.
Készülődvén a karácsonyra, beteg társainknak
mielőbbi gyógyulást, a lap valamennyi olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, jó egészséget
és boldog új esztendőt kívánok!
Egresfalviné Vidos Anna,
klubvezető

Óvárosi Nyugdíjas Klub
Még október végére meghívást kaptunk a pázmándi nyugdíjas klub „batyus báljára”. Szombaton, október 26-án délután, eleget téve a szíves
invitálásnak, elautóztunk Pázmándra, ahol a
régi jóbarátok között igen jól éreztük magunkat,
köszöntük a meghívást. A kora esti órákban sok
kellemes élménnyel gazdagodva tértünk haza.
November 15-én a kora reggeli órákban pázmándi, kápolnásnyéki és baracskai nyugdíjasokkal és néhány, még dolgozó társunkkal
indultunk a Horváth István vezette autóbusszal
háromnapos fürdőkúrára, Hajdúszoboszlóra.
Félúton megálltunk Abonyban a Mészáros fogadónál egy kis tízórai szünetre. A kávészünet után
ismét autóbuszra szálltunk, és Hajdúszoboszlóig meg sem álltunk. A Béke szállóban a szobák
kiosztása és elfoglalása után a finom gyógyvízben megkezdtük szerveink regenerálását.
Mivel Márton nap után voltunk, így egész ottlétünk alatt élvezhettük a fürdés mellett a Márton
napi vigasságok programjait, a városi és a kulturális rendezvényeket. Pénteken este a „Barátok
közt” sorozatból ismert Tihanyi Tóth Csaba és
felesége, Bognár Rita operettműsorát, utánuk
Takács Nikolas és Tordai Zoltán zenekarának
fellépését tekinthettük meg. Szombaton este
Gallusz Nikolett és Jenei Gábor, a Madách Színház művészei adtak musical-, operett- és táncdal-műsort. Őket követte Pál Dénes és a Pop
Secret Band. Vasárnap délben, elutazásunk előtt
még megnézhettük a „Nem csak a 20 éveseké a
világ” című operett- és nótaműsort. Természete-
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sen a napi többszöri fürdőprogram volt a legfontosabb, amit szaunával, só-, illetve illatterápiával
(citrom, narancs és borsmenta aromás levegőben) is „fűszerezhettünk”.
A félpanziós ellátás bőséges és kifogastalan volt,
mint eddig minden évben. És akinek ez nem
volt elegendő, az a Mátyás király sétányon és a
Hungaro Spa előtti parkban felállított sátrakban
lévő éttermek, bisztrók fantasztikus libaételeit is
megkóstolhatta.
A vásáron kívül a színpadokon a gyerekeket
változatos műsorokkal, vetélkedőkkel várták a
szervezők a ragyogó, késő őszi napsütésben.
Vasárnap délután indultunk vissza. Útközben az
előre megszervezett estebédre ismét megálltunk Abonyban a Mészáros fogadónál, ahol többek között libaételekkel és más finomságokkal
vártak. A kora esti órákban szerencsésen meg is
érkeztünk.
A november 22-ei és 29-ei klubnapokon a fürdőkúráról és az adventi, illetve a karácsonyi előkészületekről beszélgettünk.
December elsején részt vettünk az első adventi
napon, a gyertyagyújtáson, melyet Gerhard Ákos
polgármester úr hajtott végre az Adventi téren.
Sokan voltak a jótékonysági vásáron és az utána
következő műsoron.
Mindenkinek boldog ünnepeket és egészséges,
békés, boldog új esztendőt kívánok!

son vettünk részt Erdélybe és Székelyföldre. Az
előadó – Miklós Csaba – elkalauzolt bennünket
Gárdonytól a Hargita legmagasabb csúcsáig, s
felelevenedtek a szeptember végi erdélyi utazásunk élményei. A november 28-án megtartott
képviselő-testületi ülésen megismerhettük a
polgármester úr programját és a képviselő-testület tagjait.
A december igazi téli időjárással köszöntött be,
csípős hideggel és havazással. Első decemberi
összejövetelünkön ízletes gulyáslevest ettünk,
amit a „fiúk” bográcsban főztek. A jó hangulatot fokozta Molnár István remek muzsikája. Az
adventi koszorún már a második gyertyát gyújtottuk meg. A következő hetek már a karácsonyi
készülődés jegyében fognak eltelni.
Beteg nyugdíjas társainknak gyógyulást, mindenkinek jó egészséget és áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Lója Ervinné

Idén is lehetőség nyílik térítésmentes
oltóanyag felvételére a 60 éven felülieknek, életkoruk, egészségi állapotuk,
valamint foglalkozásuk miatt fokozottan
veszélyeztetetteknek, továbbá azoknak,
akik ezen csoportokat az influenzavírus
átadása révén veszélyeztethetik. A kórokozó változékonysága miatt minden
évben új oltóanyagot állítanak elő, ezért a
megfelelő védelem érdekében évenkénti
oltásra van szükség. Forduljon bizalommal
háziorvosához és a foglalkozás-egészségügyi szolgálathoz!
(Velencei Híradó)
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HITELES TÁJÉKOZTATÁS
ÉS SZÍVES VENDÉGSZERETET:

TÉRJEN BE AZ ORSZÁGSZERTE ELÉRHETŐ
TOURINFORM IRODÁK EGYIKÉBE ÉS MERÜLJÖN EL
HAZÁNK KIMERÍTHETETLEN CSODÁIBAN!

Erl György,
klubtag

„Nosztalgia” III. számú
Nyugdíjas Klub
Gyorsan elszaladt a november. A sok napsütés és enyhe idő miatt sokszor érezhettük úgy,
mintha április volna. Katalin napkor – a máskor
megszokott hólapátolás helyett – füvet kellett
nyírni. A hónap elején a temetőbe mentünk,
ki-ki felkereste elhunyt szerettei nyughelyét.
A szerda délutánokat jó hangulatban töltöttük
a klubban. Megünnepeltük az aktuális névnapokat, születésnapokat. November 22-én a
gárdonyi Nemzedékek Házában virtuális utazá-

Influenza elleni
védőoltás
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Az ország több, mint 100 pontján található Tourinform irodák Magyarország
turisztikai kirakatai, ahol hazánk és a vendégfogadás szeretete találkozik a színvonalas szakmai felkészültséggel és a naprakész információszolgáltatással.
Az irodák munkatársai készséggel segítenek megtervezni a belföldi kirándulásokat, személyre szabni az üdüléseket –
legyen szó pihentető wellness szolgáltatásokról, bakancsos túráról, extrém sportolásról, romantikus gasztronómiai
élményekről, vagy rejtett kincseket felfedező kulturális kalandozásokról!

CMY

K

Keresse fel üdülése előtt a településén
működő irodát, kérjen tanácsot, tippeket,
térképeket, kiadványokat, tegye tartalmasabbá, élménygazdaggá a tervezett
utazását! Kirándulása alatt térjen be
a térség Tourinform irodáiba, hagyja,
hogy sokszínű programajánlatokkal
tegyék izgalmasabbá időtöltését a segítőkész kollégák, a turisztikai kínálat
legjobb ismerői.
Amennyiben Ön turisztikai szolgáltató,
szintén érdemes kapcsolatba lépnie
a legközelebbi Tourinform irodával, ahol
kollegánk teljeskörű és készséges tájékoztatást adnak arról, hogyan tudnak
Önnek is segíteni bekapcsolódni a turizmus vérkeringésébe. A Magyar Turisztikai

https://csodasmagyarorszag.hu/tourinform

Ügynökség a Tourinform irodákon keresztül működteti a Nemzeti Turisztikai Adatbázist (NETA), emellett pedig az irodákban segítséget kaphat a Nemzeti Turisztikai Adatközponthoz (NTAK) történő
regisztrációval és adatszolgáltatással
kapcsolatban is.
Tourinform Velence
2481 Velence, Tópart utca 47. (Velence Korzó)
velence@tourinform.hu
www.velenceturizmus.hu
https://www.facebook.com/velenceitoofficial/

Vegye igénybe a HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST!
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítést is
magába foglaló – személyi gondozást biztosítunk.
Személyi gondozás: olyan célzott segítés,
mely az igénybe vevő rendszeres hosszabb
idejű támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a
körülményekhez képest legjobb életminőség
elérését.
Szociális segítés: az ellátott mindennapi
életvitelében, személyes környezete rendben
tartásában mindennapi ügyeinek intézésében
nyújt segítséget.
Házi segítségnyújtás igénybevétele telefonos
vagy személyes kérelemre történik.

Intézményi térítési díj:
Személyi gondozás: 650 Ft/óra
Szociális segítés: 650 Ft/óra
Érdeklődni:
Humán Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat:
Velence, Zárt u. 2.
Tel: 06-22-589-157
E-mail: human.velence@gmail.com
Palánki Katalin
házi segítségnyújtás
egységvezető

Velencei-tó Nyelviskola
Spanyol, orosz,
német, angol nyelvek
tanítása, online is.

(Nyilv.tart.szám: 00159-2012)

Házasságot kötött:
2019. november 23-án

Tóth László – Süveges Katalin
Gratulálunk!
Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

GYERMEKORVOSI magánrendelés
a Szakrendelőben!
Rendelési idő:
Kedd: 18-19
Szerda: 18.30-19.30
Csütörtök: 18.30-19.30
Péntek: 17-19

www.velencenyelv.hu,
info@velencenyelv.hu.
06 30 398 8515 vagy
(06 22) 474570

ANYAKÖNYVI HÍREK

Szeretettel várom!
Dr. Valkó Péter
Címzetes Gyermekgyógyász
Főorvos.

Civilház – órarend Velence, Fő u. 64. Tóthné Pongrácz Beáta 30/572-6954
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

III. sz. Nyugdíjas klub
		 15:00 órától

                  Tai chi
17:15-18:15

Gimstick
17:30-18:30		

Péntek

Ovis balett
16:00-16:30

II.sz. Nyugdíjas klub
15:00-19:00		

                                        Gimstick
17:30-18:30

             Női torna
18:30-19:30			

Női torna
18:30-19:30		
		

			

Közösségi ház – órarend Velence, Iskola u. 4.Verebi Lászlóné 30/537 4865
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

4.terem

PÉNTEK

Mozgásfejlesztő torna
16.00–17.00

Néptánc ovisoknak
16.30–17.30 - 17.30–18.30

Aprócska Néptánc
9.30–10.30

Mama Baba
10.00–11.00

Elek Diána 0630/350-5236
Női mélyizom, pilates torna
08.30–10.00.

Meteor dance
17.00–18.00

ÁGI fitness
18.30–19.45

Meteor dance
17.00–18.00

Mozgásfejlesztő torna
16.00–17.00

Senior túlsúlyos torna
10.00–11.00.

Karate
18.00–20.00

ÁGI fitness
18.30–19.45

Baba-Mama pilates
11.00–12.00.

Karate
18.00–20.00

Meteor dance
15.00–18.00.
5.terem
Barbi balettiskola
16.45–17.45

Jóga
18.00–19.30

Dalma Dance SE
17.00–18.00

Alakformáló torna
9.30–10.30
Ringató
17.00–17.30
Jóga 18.00–19.30
elérhetőség:0620/534-8110

Klubszoba

páros hét,
Rejtvényfejtők klubja:
páratlan héten
Alkotói körfoglalkozás
16.00–18.00

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

Mariann énekkar
18.30–19.30

Ringató
10.00–10.30

VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
POLGÁRMESTER
Gerhard Ákos
HIVATALVEZETŐ
Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző
TITKÁRSÁGI OSZTÁLY
Heinczné Horváth Edina
osztályvezető
Varga Viktor
személyi asszisztens
Kiss Dorottya
titkársági ügyintéző

589-412
589-402
589-416

IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Szelei Andrea
aljegyző
589-418
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezető
589-417
(anyakönyvezés,
állampolgársági ügyek, hagyatéki ügyintézés,
lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta
igazgatási ügyintéző
589-408
(települési támogatás, gyógyszertámogatás,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás)		
Setényi Ildikó
igazgatási ügyintéző
589-400
(kereskedelmi igazgatás, fizetővendéglátás,
talált tárgyak, kifüggesztések)
Ablonczi Ernő
közterület-felügyelő 589-422, 30-588-6416
Pécsi Viktor
közterület-felügyelő 589-422, 30-255-7392

Humán Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat
2481 Velence, Zárt u. 2. T: 22/470-288
F: 22/589-157
E-mail: human01@freemail.hu
www.human01.eoldal.hu
INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES
VELENCE VÁROS TERÜLETÉN:
CSALÁDSEGÍTŐ: CSINCSI ÉVA
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE: SZERDA:
9.00–15.00
HELYE: VELENCE, ZÁRT UTCA 2.
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ
ELLÁTÁSOK:
•	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás:
Egységvezető: Dócziné Horváth Erika
• Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás:
Egységvezető: Palánki Katalin
T: 06-22-589-157
• Szociális étkezés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás:
Lukács Ildikó
T: 06-22-589-157
• Nyugdíj és társadalombiztosítási
szaktanácsadás:
Bencsik Ferencné
Szerda: 9.00–11.00
Ingyenes jogi tanácsadás a szolgálat
székhelyén.
Előzetes időpont-egyeztetés a
22/470-288-as telefonszámon

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Nochtáné Sulyok Mariann
osztályvezető
589-414
Csikmérő Enricóné
főkönyvi könyvelő
589-411
Egri Andorné
főkönyvi könyvelő
589-411
Zsapka Judit
pénzügyi ügyintéző
589-424
Csizik Gabriella
pénzügyi ügyintéző
589-423
Sári Viktória
pénzügyi ügyintéző
589-415
Kátai Éva
pénzügyi ügyintéző
589-410
Kovács Jánosné
adóigazgatási ügyintéző
589-413
(építményadó, adókönyvelés, adóés értékbizonyítvány)
Szendreiné Zakály Márta
adóigazgatási ügyintéző
589-409
(iparűzési adó, talajterhelési díj,
telekadó, adóigazolás,tartózkodás utáni
idegenforgalmi adó, gépjárműadó)
Bíró Gábor
adóigazgatási ügyintéző
589-428
(adóbehajtás, végrehajtás,
adók módjára behajtandó köztartozások)

Ruff-Pánczél Zsuzsanna
városüzemeltetési ügyintéző
589-401
(zaj- és rezgésvédelem, HÉSZ, TAK,
beruházási ügyek,
telekalakítási ügyek)
Vida Tünde
városüzemeltetési ügyintéző
589-406
(fakivágási, tűzgyújtási ügyek,
beruházási ügyek,
építési szolgáltató pont,
hulladékgazdálkodás)

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY
Fiala Károly
osztályvezető
589-407
Szilassy Gabriella
városüzemeltetési
ügyintéző
589-405
(út- és közmű építési ügyek,
tulajdonosi hozzájárulás,
közútkezelői hozzájárulás,
közterület-használat)

péntek

Közérdekű
telefonszámok
Helyi Tűzoltó Egyesület30/631-5666
Polgárőrség (szombat-vasárnap
és ünnepnap 12.00-20.00)
30/927-0422
Magán állatorvos
dr. Horváth Béla
20/311-7021
22/474-483
MOHOSZ
Velencei-tavi Kirendeltsége
22/700-012
Sarf György vezető
30 /537-7147
Velencei-tavi halőr
Bozay Zsolt csoportvezető
30/512-7947
Bodnárné Jávori Tímea
falugazdász70/199-2773
minden páros héten szerdán 13.00-16.00 h-ig
VHG központi iroda22/579-185
(hulladékszállítás, közvilágítás)
Herke Bt.20/939-1955
(folyékony hulladék elszállítása)
DRV Zrt.
Információs Pont
80/240-240
Velence, Szabolcsi u.40.
Hibabejelentés: 
22/584-200
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00-15.00
Csütörtök: 8.00-18.00 Péntek 8.00-12.00
Szakorvosi
Rendelőintézet:22/589-515
Központi
Háziorvosi Ügyelet:
22/311-104

ÜGYFÉLFOGADÁS
Gerhard Ákos polgármester,
Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző
előjegyzéssel az 589-416 és 589-402
telefonszámokon

Ügyintézők ügyfélfogadása:
hétfő
8.00 – 12.00
szerda
8.00 – 16.00
péntek
8.00 – 12.00
Pénztár nyitva tartása:
hétfő
szerda

10.00 – 12.00
9.00 – 12.00
13.00 – 15.00
9.00 – 12.00

Sürgős esetben, munkaidőben, ügyfélfogadási
időn kívül is a lakosok rendelkezésére állunk.
A Velencei Polgármesteri Hivatal
elérhetőségei:
e-mail: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu

Ácsmunkát, tetőfedést,
bádogozást vállalok!
Valamint gipszkartonozást és
lambériázási munkákat.

Herák Tamás
8000 Székesfehérvár Kertész utca 3.
06-30/860-3320
herak.tamas@gmail.com

Velencei és Velencei-tó Környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány
- Velence, Európa park. Állandó nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 8.00-18.00-ig, szombaton
10.00-16.00-ig. Megnyitottuk Adomány kuckónkat, ahol vásárlással is tudják támogatni Alapítványunkat. Fekete Zsuzsanna +36 70 310 0042,
nagycsaladosklub@gmail.com

www.velence.hu

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

ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,


ANTENNA szerelése, javítás (hivatalos ügyfélszolgálati üzlet Szfv. Prohászka u. 28.
-„UPC DIRECT” Bárhol az országban elérhető tányéros tévé,
-„MinDig TV” ingyenes és extra digitális földi televíziós szolgáltatás,

 VILLANYSZERELÉS és
mérőhelyi munkák VILLANYÓRA HELYEK
-Lakóépületek komplett villanyszerelése, javítások,
-Érintésvédelmi felülvizsgálat, dokumentáció készítése,
 RIASZTÓSZERELÉS és, VIDEÓKAMERÁS MEGFIGYELŐ rendszerek..stb
Szerelés, javítás: 06 30/981-63-63

Székesfehérvár Üzlet: 06 30/448-58-15

www.gergelysat.hu
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Vízvezeték- és fűtésszerelő
Garanciával vállalom:
Csőtörések, beázások megszüntetését.
Lefolyók és nyomóvezetékek cseréjét,

2019. december
Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Tó Környéki Gondnokság

Lakásfelújítás
Festés-mázolás
Kerti munkák
Ház körüli teendők
Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás
Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Műanyag ajtó, ablak
Bejárati ajtók, ablakok,ablakba építhető
szellőzők,redőnyök,párkányok
25
szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása!

Malom Műhely ars poeticáját, melyet
küldetésként fogalmaznak- és élnek meg, és
amely küldetésnek most mi is részeseivé
válhattunk az általuk tervezett és kivitelezés
alatt álló játszótér által a Liget iskolarész
udvarán.
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Szabvány méretű ablakok ingyenes szállítással 1hét
Redőnyök javítása rövid határidővel

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

Telefon: 06 30 317 03 90, 06 30 456 25 16
Az iskolába járó gyerekek lelkes szüleivel,
- akik úgy érzik, tudnak és akarnak is tenni
azért, hogy a gyerekek iskolai élete, szabadidős tevékenysége értékesebb, színesebb
legyen-, bekapcsolódtunk ebbe az örömteli
alkotó munkába.

Atlétáink
sikere

Képíró József
kerékpárjavító
2475 Kápolnásnyék,
Ady Endre u.8.
06 22/369-002, 06 30/855-4200
Műanyag ajtók, ablakok
7 légkamrás proﬁlból
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 30/275-0582

Oravecz Csaba

Villanyszerelő
Jámbor Attila

Családi házak, panellakások
komplett szerelése, kisebb
javítási munkák

+36 70 505 4034
+36 22 747 217
jamborattila62@gmail.com

A tereprendezéstől kezdve
pításra szánt gyöngykavics t
homokozó kialakításáig vagy a
festéséig- számos mozzanatban
játszótér a segítő szülők keze
nem feledkezhetek meg a
ebéddel és süteménnyel szolgá
kedvű szülőkről sem, hiszen íg
hazamenni az éhes segítőknek!
A munkában ezúttal rész
gyerekek is, akik alig várták, h
bízzunk rájuk! A homokozó
valamint a terepmunkák sorá
talicskázásban hatékony segít
nyultak, ők biztosan szívügy
majd, hogy vigyázzanak rá, és
amíg csak tehetik!

Szeptember utolsó hetében Széke
csapatbajnokság megyei döntőjé
csapat versenyszámában. Csapat
A csapat tagjai: Veszelovszki Dó
és Bátonyi Anna voltak. Felkés

Minden hűtő és fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,
ajtógumi és műanyag részek
pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő
06 20/557-3008
Egyensúlyunkért Alapítvány
Pszichiátriai Betegek Közösségi Pszichiátriai
Ellátás – Szociális Alapszolgáltatás
Alapítványunk a Gárdonyi kistérség településein
2016. január 1-től működteti a szociális közösségi
pszichiátriai ellátást
Feladata: Szociális és mentális gondozás,
pszichés állapot javítása, készségek, képességek
megtartása, javítása az igénylő lakókömyezetében.
Ellátási terület: Gárdonyi Járás települései:
Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd,
Sukoró, Szabadegyháza, Velence, Vereb, Zichyújfalu
A szolgáltatás térítésmentes, igénylése önkéntes,
pszichiátriai szakorvos javaslata alapján

GEOFÉNY Kft.

VELENCEI HÍRADÓ / 34

Elérhetőség:
Szabó István 0630/723-6264 közösségi
pszichiátriai ellátás koordinátora
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 10–12.
Tel.: 310-944 lntézményvezető:
Szabó Edina
www.egyensulyunkert.hu
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Termál- és élményfürdő, szaunapark
s u p e r i o r

Velencei lakosoknak és 65 év felettieknek kedvezményes belépés!
Termál- és élményfürdőnk, tóparti strandunk szolgáltatásai az engedélyezett kapacitás
eléréséig külsős fürdővendégek számára is igénybe vehetők. A befogadható létszám
elérésekor a fürdő bezár. Kérjük, tájékozódjanak indulás előtt telefonon, SPA recepciós
kollégáinknál (+36 22 589 971 / +36 22 589 973). Köszönjük.
Nyitva tartás: vasárnap - csütörtök
8.00 - 21.30
péntek - szombat
8.00 - 22.30

Masszázs kínálatunk
s u p e r i o r

Pihentető, frissítő, aroma, indiai ayurveda, gyógy- és svédmasszázsok széles választékával
várjuk vendégeinket!
Előzetes bejelentkezés szükséges: 06 22 589 971 | 06 22 589 973 | spa@velencespa.com
Nyitva tartás: hétfő - szombat
9.00 - 19.30
vasárnap
9.00 - 17.30
superior
Velence Resort&Spa
2481 Velence, Béke u. 06 22 589 971 06 22 589 973
spa@velencespa.com www.velencespa.com
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