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November 27-től 2017. február 1-ig KIÁLLÍTÁS
A Velencei Helytörténeti Egyesület helyben gyűjtött 
tárgyaiból
munkanapokon 10.00–16.00-ig
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

November 27-től 2017. február 10-ig  
Műjégpálya a Korzón
Fedett műjégpálya büfével, melegedővel, iskolai, 
óvodai csoportoknak is, mindennap.  
Korcsolyabérlés, -élezés, értékmegőrzés.
Hétfőtől- csütörtökig 16.00–20.00-ig,
pénteken: 16.00–21.00-ig,
szombaton: 9.30–20.00-ig
vasárnap: 9.30–20.00-ig.
Velence Korzó (Tópart u. 47.)
Jegyárak: 700 Ft-tól 1000 Ft-ig.

December 15-től 2017. január 1-ig
Velence Busz
Ingyenes, környezetbarát, kivilágított városnéző 
elektromos kisbusz, amely minden órában  
a Velence Korzóról indul, és egy igazi ünnepi 
hangulatú túrát tesz Velencén, Ófalu mellett érintve 
– többek közt – Újtelepet és a Velence Resort & Spa 
szállodát. 
Közlekedik: hétköznap 14.00–18.00 óra között, 
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

December 16-tól 23-ig. KIÁLLÍTÁS 
Mary T. Csajághy író, meseíró és amatőr festő, 
valamint Káldy Imre amatőr festő alkotásai  
a Korzó 1. emeleti kerengőjén
(Megnyitó: december 16-án 17.00 órakor, 
gyerekműsorral, könyvdedikálással)
8.00-20.00-ig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

December 18. Adventi Korzó 
Advent negyedik vasárnapja programokkal és közös 
gyertyagyújtással
10.00–20.00-ig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

December 23. HANGVERSENY 
A Velencei Zene-Tér Egyesület Canoras 
kamarakórusának ingyenes ünnepváró adventi 
hangversenye, vezényel: Páll Kata karnagy. 
A hangversenyen részt vevőknek a koncert után forró 
italokat és süteményt kínálnak a szervezők.
17.30
Szent István Római Katolikus Templom (Fő u. 70.)

December 31. Disznóvágás a Korzón
Falusi disznóvágás és illatos lacikonyha egész nap a 
Pibistro előtt. Pálinka, bor, hurka, kolbász, és Nagymama 
fánk sütödéje várja az érdeklődőket, muzsikaszó mellett
8.00 –14.00-ig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

December 31. Szilveszter a Korzón!
Latin hangulat egész éjjel, konga-parti,  
táncbemutató, tűzijáték, mediterrán ízek,  
nemzetközi konyha és házi disznótoros.
19.30–05.00-ig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)
A program ára: 24 500 Ft/fő, 
december 15-ig előfoglalással: 19 600 Ft, 
gyerekeknek 12 éves korig: 14 500 Ft/fő.

December 31. Szilveszter a Walzerban!
Élőzene, tánc, tombola. Svédasztalos vacsora, élő 
zene, korlátlan italfogyasztás.  
Asztalfoglalás a belépő fizetésével korlátozott 
mennyiségben lehetséges.
Telefon: +36(22) 474541, 
e-mail: walzerpanzio@t-online.hu
19.30–05.00-ig
Walzer étterem és Panzió (Nadapi út 30.)
Belépő: 14 000 Ft/fő

Címlapon: Közeledik a karácsony  
(ünnepi írásaink a 6,7, 14,15 és a 26. oldalakon)
Fotó: Stehlik Norbert

Velencei
Események
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Képviselői fogadóórák 
2017. január

Dr. Sirák András: 15.00–16.00  
2017. január 5. (csütörtök) 

Dr. Sirák Andrásné: 15.00–16.00  
2017. január 5. (csütörtök) 

Fésűs Attila: 8.00–10.00  
2017. január 6. (péntek)

Juhász Gyula: 8.00–10.00  
2017. január 2. (hétfő)

Martinovszky József: 10.00–12.00  
2017. január 2. (hétfő)

Szabó Attila: 8.00–10.00  
2017. január 13. (péntek) 

Szabó György: 14.00–15.00  
2017. január 24. (csütörtök) 

Uj Roland: 10.00–12.00  
2017. január 5. (hétfő) 

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

Kedves Velenceiek!
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E
ljött az év utolsó hónapja, a december, 
amelynek első három hete mindannyiunk 
számára az ünnepi készülődés, a ráhango-
lódás, a szeretteinknek szánt meglepeté-

sek kitervelése, az ajándékok beszerzése jegyében 
telik. Karácsonykor aztán megállunk, és néhány 
napot a családunk körében töltünk a szeretet, a 
béke és harmónia jegyében, miközben visszatekin-
tünk a mögöttünk hagyott esztendő eseményeire, 
eredményeire. Ilyenkor kicsit előre is nézünk, terve-
zünk, fogadalmakat teszünk, mit és hogyan csiná-
lunk majd másképpen, jobban a következő évben.
E sorok papírra vetésekor még az ünnepi készülő-
dés fázisát éljük, mögöttünk két adventi hétvégé-
vel és gyertyagyújtással, előttünk további két gyer-
tyafényes hétvégével és számos kiváló program-
mal. Ezek közül kiemelném a helyi TDM, valamint 
a Velencei Nagycsaládosok és Rászoruló Családok 
Klubjának szervezésében az Angyal Kerestetik 
programot, amelynek keretein belül száz hátrá-
nyos helyzetű velencei gyermek karácsonyát ara-
nyozhatja be bárki, aki a Korzón található TDM-iro-
dában kihelyezett tábláról magához vesz egy vagy 
akár több kívánságcédulát, amelyre az érintett 
gyermekek felírták vágyaikat. November 25. nap-
ján kerültek fel a kívánságok a táblára, és lapzár-
tánk időpontjában, december 7. napján már csak 
néhány cédula várt segítő angyalra. Bő két hét alatt 
közel 80 ember gondolta úgy, hogy egy ismeretlen 
gyermek számára még szebbé teszi a karácsonyt. 
Nagyszerű érzés látni, hogy városunk közössége 
ennyire magáénak érzi ezt a lehetőséget. Decem-
ber 18. napjáig remélhetőleg a maradék cédulák 
is gazdára találnak, és száz csillogó szempár bol-
dog tekintetének kereszttüzében  teljesülnek a 

kívánságok az utolsó adventi vasárnapon, amikor 
az „Angyalok” átadják pártfogoltjuknak a kért és 
vágyott meglepetéseket.
November 27. napján újra megnyitotta kapuit a 
Korzó homokos plázsán felállított sátor alatt a 
műjégpálya, amelynek népszerűsége tavaly felül-
múlta a várakozásokat. Most is hasonlóra számí-
tunk, hiszen új, az utóbbinál modernebb technoló-
giával, jobb minőségű és nagyobb jégfelülettel vár-
nak minden korcsolyázni vágyót az üzemeltetők. A 
mostani időjárás és a hosszabb távú előrejelzések 
arra engednek következtetni, hogy az elmúlt évek-
hez hasonlóan idén sem fagy be tartósan annyira a 
tó, hogy biztonságosan lehessen rajta korcsolyázni. 
Így az elvárásaink a műjégpályával kapcsolatban 
nem alaptalanok. A fedett és biztonságos létesít-
ménynek köszönhetően a környező települések 
iskolásai rendszeres látogatók a délelőtti órákban, 
és reményeink szerint a helyi és környékbeli gyer-
mekek jelentős része itt fog megtanulni siklani a 
jégen a következő hetekben.
A fiatalok után most az idősebbekről szólnék: sze-
retném megköszönni a velencei nyugdíjasklubok 
egész éves munkáját, név szerint megemlítve 
vezetőiket, az I. számú Nyugdíjas Klubnál Lukács 
Sándornét (Ica nénit), valamint a vezetői pozíciót 
tőle novemberben átvevő Újvári Mihályt, a II. számú 
Nyugdíjas Klubnál Kantár Ferencnét (Olgikát), a III. 
számú Nyugdíjas Klubnál pedig Herczeg Ferenc-
nét (Kati nénit). Köszönöm, hogy mindig vidámak, 
pozitívak és nyitottak, hogy aktívan kiveszik a 
részüket a városi programokból, hogy jó partnerei 
az önkormányzatnak, a képviselő-testületnek, és 
nem utolsósorban támogatják az én munkámat is. 
Rendezvényeiken, klubfoglalkozásaikon sok erőt 

merítek a velük eltöltött időből, és minden közös 
programon tanulok valami hasznosat az életről. 
Ígérem, hogy jövőre is rendszeres látogató leszek 
náluk, és amennyiben, amennyire csak lehetséges, 
támogatom tevékenységüket.
Az alábbiakban térjünk kicsit vissza az ünnepváró 
eseményekhez. December 18. napján a Korzón 
igazi családi programkavalkádra kerül sor, kicsik és 
nagyok egyaránt megtalálhatják a nekik való elfog-
laltságot a délután folyamán. Ezen a napon lesz az 
Angyal Kerestetik program ajándékozása is 15.30 
órakor. Mivel ez lesz a karácsony előtti utolsó vasár-
nap, 17.00 órakor meggyújtjuk az adventi koszorú 
negyedik gyertyáját. A szertartáson a katolikus, a 
református és a baptista egyház képviselőivel közö-
sen veszünk részt. A városi karácsonyi ünnepséget 
december 20. napján 17.00 órakor tartjuk a Zöldli-
get Általános Iskolában. A tanulók és a szülők mel-
lett minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Végezetül engedjék meg, hogy Noreen Braman 
soraival kívánjak Velence Város lakosainak békés, 
áldott, szeretetteljes és boldog karácsonyi ünne-
peket!
„Minden szívből szóló karácsonyi énekben,
A kandalló ropogásában és melegében,
Az ünnepi ebéd közben,
A beszélgetésben és nevetésben,
Minden képeslapban, amit egy barát, vagy a 
család küldött,
Minden, amit ebből meghallunk,
és ami elgondolkodtat bennünket,
az maga a szeretet.”

Koszti András
polgármester
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stván meséje és csodás találkozása a Mikulással 
régi történet. A 90-es évek elején, kiöregedő-
félben lévő atlétaként, hosszútávfutóként úgy 
döntött, hogy amíg ereje engedi, három régi 

„szerelmének”, az olimpiának, a gyermekeknek és 
a Mikulásnak szenteli életét. Ennek jegyében elő-
ször 1992-ben kis hazánkból egészen Barcelonáig, 
az akkori játékok helyszínére futott az ötkarikás 
mozgalom népszerűsítését zászlajára tűzve, majd 
2008-ban a pekingi olimpia előtt – már Kínában, a 
hivatalos váltó tagjaként – képviselhette Magyaror-
szágot a lángfutás során. A hivatalos fáklyát meg-
tarthatta, amivel azóta is járja a hazai és határon túli 
magyar településeket, népszerűsíti az egészséges 
életmódot, a sportot, magát az olimpiát, miközben 
élménybeszámolókat, valamint gyermekprogramo-
kat tart. Ezek gyakorta kapcsolódnak az immár 21 
éves múltra visszatekintő Mikulás- és nyuszifutás- 
akcióihoz. 
De vissza néhány mondat erejéig a 90-es évekhez, 
oda, ahol a gyermekprogramok szervezése kapcsán 
elindult az igazi „Mikulás-projekt”. István, a barcelo-
nai kalandja után pihent egy kicsit, aztán belevágott: 
1995-től évente szervezett Mikulás-futásokat isko-
lákban, óvodákban, majd egy esztendővel később 
jött hozzá a nyuszifutó-akció húsvét tájékán. 1997–
98-ra országszerte ismert lett ez a két fő projektje, 
alig akadt olyan szeglete kis hazánknak, ahol ne for-
dult volna meg a november–decemberi, vagy a már-
cius–áprilisi időszakban. 1998-ban igazán nagyot 
robbantott Kovács István: elhatározta, hogy a magyar 
gyerekek kívánságait összegyűjti egy nagy naplóba, 
amit futva visz el a világ Mikulásához, Lappföldre, a 

finnországi Rovaniemi városának külső szegletébe, 
az északi sarkkörön található csodás kis mesebiro-
dalomba. Addig kilincselt, kopogtatott támogatók 
után kutatva, mígnem összejött a nagy kirándu-
láshoz szükséges feltételek sokasága. 75 nap alatt 
tette meg kocogva azt a 3760 km-t, amit teljesítenie 
kellett a siker érdekében. Fejér megyéből indulva 
Ausztrián, Németországon, Dánián és Svédországon 
keresztül érkezett meg Finnországba, azon belül is 
a Lappföldre a Télapó, Joulupukki birodalmába. Útja 
során, ahol csak lehetett, további kívánságokat gyűj-
tött a naplójába, amelyet végül maga adhatott át a 
kedves, öreg hószakállúnak. Ekkor – elismerve nagy-
szerű sportemberi teljesítményét – nagykövetévé 
fogadta Istvánt a világ Mikulása. 
Ezzel a büszkén viselt rangjával azóta még nagyobb 
hittel és szenvedéllyel végzi itthoni küldetését, akci-
óit a szerény sportember, aki december 3-án Miku-
lás-futása keretében helyi partnere, a Velencei és 
Velencei-tó Környéki Nagycsaládosok és Rászoruló 
Családok Klubja invitálására megmozgatta a velen-
cei gyerekeket a Korzón. Mint mondta, mindig öröm-
mel jön a tópartra, nem véletlen, hogy a nyáron itt 
kezdte és itt fejezte be az olimpiai akcióját, s közben 
is visszatért egy közös futás erejéig. November köze-
pén itt járt a nagycsaládosok új klubhelyiségének 
avatásán is, ám akkor a futás az egész nap szakadó 

eső miatt akkor elmaradt. Most viszont nem volt 
pardon: több tucat ifjonc és kísérőik, szüleik futot-
tak, tornáztak vezetésével a Korzón, s vett részt a III. 
jótékonysági Mikulás Buli egyéb programjain. István 
összefutott az éppen ajándékokat osztó télapóval is, 
ám azt nem árulta el, hogy az igazi, vagy valamelyik 
„dublőre” volt a hószakállú illető...
Kovács István hűen őrzi a télapó titkát és ápolja 
legendáját, évente több ezer honi kisgyermek nagy 
örömére. Jövőre 59 éves lesz, egyre nehezebben 
megy már neki a sok futás. Kopnak az ízületek, a por-
cok, de a gyermeki lélek, a Télapóba és a karácsony 
csodájába vetett hit nem halványul. A Mikulás-nagy-
követ rendületlenül fut, szervezi a gyermekprogra-
mokat Velencén, s mindenütt ahová hívják, miköz-
ben tervez és tovább álmodik. Most éppen arról, 
hogy az idei terveket valóra váltva 2017-ben egy 
csoport (16-18 fő) nehéz sorsú velencei gyermekkel 
ismét eljut Lappföldre, Joulupukkihoz. Idén ehhez 
kevés volt az idő és a szponzor, mivel csak ősszel jött 
az ötlet, ezt követően kezdték előkészíteni, de a jövő 
évi terv már reálisan valóra váltható, így szinte borí-
tékolható, hogy – várhatóan novemberben – az a 
16-18 kislány és kisfiú ott állhat majd az igazi csoda, 
a világ Mikulásának birodalma közepén, talán örök 
életükre emlékeikbe égetve azt, amit ott látnak, 
tapasztalnak.  

Gyermekként mindenkinek megadatott a 
hit csodája, az, hogy őszintén hihessen a 
mesékben, a varázslatokban, legfőképpen 
pedig a Mikulás és a karácsony csodájában. 
Ez a hit sajnos néhány év alatt halványul, 
majd újabb 1-2 esztendő múltával végleg 
köddé válik. Nagyon kevesen vannak közöt-
tünk, akik felnőttként is hisznek a Télapó-
ban, a vele kapcsolatos csodákban, akik 
ezeket a csodákat erős hittel továbbítják az 
utókor számára. Ezen kevesek közé tartozik 
Kovács István, aki a Fejér megyei Mezőfalván 
él, s nyugodtan kijelenthető, hogy immár 
Velence a második otthona. 2016-ban a leg-
több akciója, kezdeményezése innen indult, 
itt végződött, s ide kötődik elsősorban. 

A Mikulás magyar nagykövete

Mátay Balázs
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I. sz. Családorvosi Rendelő

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

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

II. sz. Családorvosi Rendelő

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

Angelika Családorvosi Kkt.

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

Központi Háziorvosi ügyeleti Szolgálat

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

I. sz. Fogorvosi körzet

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

Szak- és magánrendelések 

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

Fogorvosi rendelő

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

Gyermekorvosi rendelő  

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

I. sz. Védőnői körzet

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

II. sz. Védőnői körzet

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

Gyógyszertárak

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

szombat: 8.00–14.00

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

Vörösmarty Gyógyszertár Újtelep
Velence, Iskola u. Tel.: 22/472-074
Nyitva: hétfő–péntek: 9.00–15.00
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HASZONTALAN?

Tisztelem, becsülöm, mi 
több, szeretem a magyar 
szólásokat, anekdotákat, 
szinte valamennyinek valós 
igazságtartalma van. Általában. 
Viszont a „haszontalan kutya” 
kifejezés nélkülözi a valóságot, 
tudniillik haszontalan kutya 
nincs, olyan nem létezik! 
Soroljam? Mentőkutyák (vízből, 
jégből, hóból, földrengéskor), 
rendőrkutyák (járőrkutyák, 
nyomkövetők, kábítószert és 
robbantóanyagot keresők), 
a laboratóriumok sok ezer 
kutyaáldozata, amelyek egy-egy 
humán gyógyszer, vagy műtéti 
eljárás kikísérletezésének 
lettek áldozatai. Űrkutyák, 
vadászkutyák (vizsla,  
vércsapázóeb, kotorékeb, 
kajtatóebek), pásztorkutyák, 
szánhúzó kutyák, házőrzők… 
És akkor még hol vannak azok, 
amelyek csupasz létükkel, 
hűséges ragaszkodásukkal, 
szeretetükkel tartanak életben 
embereket? Ime:     

A Karácsony csodája

Szerkesztőtársam alábbi novellájával a keresztény ember legnagyobb ünnepére a Karácsonyra 
emlékezünk, nem feledkezve meg az Állatok Világnapjáról sem.  MB

A GÁZCSAP

S
ándor bácsi! Itt a tejecske, letettem a 
küszöbre!  Félálomban hallja, értelmezi 
is, de a gondolatai megszaladtak, más-
hol járnak. Lassan tudatosul benne, 

hogy karácsony van, de nem érez karácsonyi 
hangulatot. Vajon miért? Mint minden reggel, 
átnyúl az ágy másik felére; üres. Ezért, ezért 
nincs fenyőillat, bejgliszag, meghitt karácsonyi 
hangulat,  már négy éve. Igen, felesége, Icu négy 
éve halott. Ő? Él, él egyedül a fél lábával. Tíz 
éve, hogy elvesztette térdtől lefelé a jobb lábát. 
Munkahelyén a Ruggyanta gumigyárban tör-
tént. Levágta az elszakadt, visszacsapódó selej-
tezésre érett drótkötél, amivel az iparvágányon 
egy tehervagont vontatott a traktor.
Nekilátott az öltözködésnek, de gyorsan is ment 
ez még a felesége életében. Most? Még a sorren-
det is gyakran elvéti. Gondosan kell ma öltöz-
ködnie, a fia, vagy a veje érte jön, elviszi hozzá-
juk. Ott ünnepli meg a család és barátaik, a kará-
csonyt, valamint a rózsadombi ikerház – inkább 
palota – birtokbavételét; a két hét előtti beköl-
tözést. Öltözködik. A lábcsonkot a híres füves 
ember kenőcsével keni be, mielőtt a műlábat 
felcsatolja. Ma sokat kell neki, mármint a cson-
kolt lábnak, kibírnia.  Nyakkendőt is köt, próbál 
kötni, de többször is újból kell kezdenie. Bezzeg, 
amíg felesége kötötte… nos, végre sikerült. Elő-
veszi, még egyszer megnézi az unokáknak szánt 
ajándékokat. Állítólag mind a három tud magya-
rul olvasni, bár külföldön tanulnak. A leánynak 
Móra Aranykoporsóját szánta, a nagyobb fiúnak 
a Kőszívű ember fiait, a kisebbiknek az Egri csilla-
gokat. A karácsonyi papírba csomagolt könyvek-
hez egy-egy fenyőágacskát szúr.
Kibiceg a tejért, a gáztűzhelyhez egyensúlyozza. 
Régi a tűzhely. Akkor vették, amikor a jászsági 
tanyájukból kiűzték őket, Mátyásföldre költöz-
tek, a kis házikót sok kemény munkával meg-
nagyították, kertészetet rendeztek be.  Majd a 
mátyásföldi házat és az egész kertészetet elad-
ták, hogy fiuk és leányuk tovább tanulhasson, az 
ottani régi tűzhelyet hozták át a kis Zugló-széli 
lakásba. Icu ragaszkodott hozzá. A rézcsapok 

mindig ragyogtak, Icu ecetes szódabikarbóná-
val fényesítette őket. Meglangyosítja a tejet, 
beleaprítja a karéj kenyeret, hosszú évek óta ezt 
reggelizi, nem is gondol mással.
A fia jön érte, a megbeszélt időn túl egy órával. 
Még csak nem is magyarázkodik a késésért. 
Hamarosan a rózsadombi házhoz (kastélyhoz?) 
érnek. Sándor rácsodálkozik. Hát ez lett a ruszki 
megszállás előtti jászsági 37 holdból, a jószág-
ból, házból, a jól felszerelt gazdaságból, a későb-
ben összekuporgatott mátyásföldi kertészetből?  
Nem érti, egyáltalán nem érti, visszaadták a föld-
jét, tanyáját, de igazából mégsem? Licitálásokra 
kellett járnia, a veje, aki ügyvéd, az vitte, neki 
csak egy kis táblát kellett felemelgetnie, amikor 
veje az oldalába bökött.
Igyekezett nem kimutatni, de ilyen kastélyt 
eddig csak képen, meg a televízióban látott, 
mint legutóbb is a Sziszi királynőről szóló film-
ben. Szégyellte magát, amiért legutóbb a fiának 
a tört mozaikot ajánlotta, mert az olcsó. Itt aztán 
szó sem volt semmiféle olcsóságról! Minden 
márvány, egyedileg gyártott olasz csempe, a 
fürdőszobák – lakásonként kettő is van – akko-
rák, mint az ő egész lakása. A menye, a fiú német 
felesége, a leánygyermek anyja vezette végig – a 
szemében teljesen egyforma – két lakáson. Ala-
posan elfáradt, amire a végére értek.
Karácsony? Műanyag fa, elektromos gyertyák. 
A Tanenbaumot úgy-ahogy elénekelték, boldog 
karácsonyt kívántak egymásnak, tartott vagy öt 
percig. 
A társaság? Az ünneplő felnőttek voltak vagy 
fél-tucatnyian, velük csupán néhány gyerek. 
Átadta az ajándékokat. A kislány megköszönte, 
puszit is adott, a két fiú futólag hadart valamit, 
meg sem nézték az ajándékot. Az egyik lakás 
tévéjéhez volt valamilyen játék kapcsolva, 
versenyautók zúgtak, robogtak a képernyőn, 
ezeket ők igazgatták, a néhány vendég gyerek 
részvétele mellett. Nem úgy a kislány. Ő bezár-
kózott a szobájába, és ott olvasott. A felnőttek? 
Sándort az asztalfőre ültették. A fia felállt, tósz-
tot mondott, hangsúlyozva, hogy mindent az 

Solymosy József
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apjuknak köszönhetnek. Megtapsolták, mintha 
valami színész, vagy hasonló lenne. Sándor 
szívesen mellőzte volna ezt az egész cirkuszt, 
várta, hogy egyszer már vége legyen és haza-
mehessen. Nem bort, nem pálinkát, mindenféle 
külföldi rövid italokat fogyasztottak. Ment a tár-
salgás, egyre hangosabban. A szép hangzatos 
magyar nyelvet érthetetlen hadarássá alázták, 
nem sokat, pontosabban semmit nem értett az 
egészből. A leánya alig, a német menye több-
ször is szólt hozzá, mindig készségesen bólo-
gatott, de érteni, az ő szavából is keveset értett. 
Kedves ez a kis asszonyka – állapította meg 
magában, valahogy hasonlít Icura, pedig telje-
sen más a külseje.
Gondolkodott. Lelki szemei előtt gyakran, mind 
gyakrabban jelent meg az öreg tűzhely a valami-
kor oly fényes rézcsapokkal. Nem erre a világra 
való ő már. Lehet, hogy Icu is várja valahol. Egy-
szerűen csak áramtalanítja a lakást – nehogy 
valakinek is baja essen a házban  –  beveszi az 

egy hétre kiváltott altatót, kinyitja a gázcsapot, 
lefekszik, és kész. 
Vége lett a lakásavató karácsonyi vacsorának, 
menye, aki – nyilván a domborodó pocakja 
okán – nem fogyasztott alkoholt, vállalta, 
hogy hazaviszi. Sándor ellenkezett. Ilyen finom 
és bőséges estebéd után kell egy kis séta – 
mondta. Végül is abban állapodtak meg, hogy 
menye a Köröndig viszi, onnan Sándor – az 
Andrássy úton, majd át a Dózsa György úton, 
keresztül a Városligeten – szeretne egyedül 
hazabotorkálni. Így történt.
Sándort nem hagyta el, mélyen beleivódott, 
amint magában megfogalmazta: az önként 
eltávozás gondolata. A vallások szerint ez tilos, 
de a Jóisten biztosan megérti, megbocsájtja. 
Szinte érezte ujjai között a felesége életében 
oly fényes gázcsapot. Teljesen a sötét gondo-
lataiba merült.
Egyszerre valami kizökkentette. Mi is? Megállt, 
belehallgatott a csöndbe. Valami halk panaszos 

elfojtott vinnyogás. Igen, ezt hallotta, honnan 
is? Tovább fürkészte a környezetet, fülelte a 
csendet. Igen, a szemetes kukából jön a hang. 
Felemelte a kuka fedelét, picinyke kiskutya kör-
vonalait tudta kivenni a homályban. Kiemelte 
a kiskutyát, melléhez fogta. Csiklandós érzés 
a nyakán; igen, a kiskutya hálája, a pici érdes 
nyelve. Félfülű, Félfülű – rebegte Sándor. A vala-
mikori legkedvesebb kutyájának neve jutott 
eszébe, vagy nem is az eszébe, önkéntelenül 
a szívéből jött szájára a név. Reinkarnáció? – 
gondolhatnánk. Sándor nem gondolt ilyesmire. 
Arra gondolt, az bizonyosodott benne, hogy Icu 
küldte a kiskutyát, ez Icu karácsonyi ajándéka.
Ahogy csonkolt lába engedte, sietett haza, ölé-
ben a kicsinyke, gondozásra, védelemre szorult, 
ártatlan kis élettel. Hazaérve sietett a gáztűz-
helyhez, ujjai közé fogta a felesége életében 
olyan fényes gázcsapot. Gyufa sercent; tejet kell 
langyosítani Icu ajándékának, a kiskutyának, a 
kétfülű Félfülűnek. 

Illusztráció – a derék négylábú, a kép készítője, Stehlik Norbert kutyusa, Lívia
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Fehér István,  
a Velencei Polgárőrség elnöke

Lehet tél vagy nyár, hó, fagy vagy 
forróság, egy biztos: a polgárőrök 
szabadidejüket és magánéletük egy 
szeletét feláldozva köztünk vannak, 
ügyelnek biztonságunkra, értékeinkre, 
és arra, hogy a különféle események, 
rendezvények rendben, gond nélkül 
lebonyolíthatóak legyenek. Ott 
vannak, ahol szükség van rájuk. 
Focimeccsen, az iskoláknál, az utak 
mentén, vagy éppen otthonaink 
közelében, járőrözés közben. Önállóan 
és a rendőrséggel karöltve egyaránt 
rengeteget tesznek a bűnmegelőzésért 
és a szabálysértések elkerüléséért. 
Mindezt, hangsúlyozandó, mindenféle 
fizetség nélkül, szabadidejük kárára. 
A velencei polgárőrök emblematikus 
figurája, vezetője Fehér István, aki 
maga mutat jó példát társainak, 
hiszen nagykanállal veszi ki a 
részét a feladatokból, legyen szó 
rendezvénybiztosításról, járőrözésről, 
vagy éppen közösségépítő 
tevékenységről. Az év végén, az 
adventi időszakban, karácsonykor és 
szilveszterkor is bőven akad feladat és 
esemény, amikor találkozhatunk vele, 
így ebben a tekintetben kifejezetten 
aktuális az ő személyén keresztül 
éppen most fókuszba helyezni a 
polgárőrök tevékenységét.

Velencei Híradó (Mátay Balázs): Kedves István, 
tisztelt elnök úr! Kérlek, oszd meg olvasóinkkal, 
melyek a legfontosabb teendőitek az év végi nagy 
hajtás, a karácsonyváró időszak alatt?
Fehér István: Az ünnepek közeledtével a pol-
gárőrségnél is megnövekednek az ellátandó fel-
adatok. Fokozzuk a közterületi járőrszolgálatok 
számát, elsősorban a közintézmények, üzletek, 
vasútállomás környezetében, az állandó lakosú, 
a nyaralóövezeti utcákban, de felkérésre postá-
saink biztonságára is felügyelünk. Az ünnep előtti 
rendezvényeken is természetesen ott vagyunk, 
leszünk, ahol és amikor felkérést kapunk a ren-
dezvények biztosítására.
VH.: Rovatunk címe rád kifejezetten és hatványo-
zottan igaz, hiszen, ha van ember, aki a velencei-
ekért dolgozik egész évben, az éppen te vagy és 
polgárőr társaid. Mikor öltötted magadra először 
az egyenruhát, és mi adta ehhez a legfőbb inspi-
rációt?
Fehér István: A Velencei Polgárőrség 2003-ban 
alakult, én kezdetektől tagja vagyok a szerve-
zetnek. Néhai elnökünk, Ható János felkérésére 
vállaltam el, hogy részt veszek a megalakuló pol-

gárőrség munkájában. Egyenruhát már előzőleg is 
viseltem, mert 1969-től 1997-ig először tovább-
szolgáló, majd hivatásos katona voltam, itt Velen-
cén. Sok-sok környékbeli fiatal „átnevelésében” 
vettem részt ez idő alatt.
VH.: Az minden kétségen felül álló tény, hogy 
ehhez a tevékenységhez jókora önfeláldozás és 
elhivatottság kell. Megéri?
Fehér István: Az való igaz, hogy ehhez az önkén-
tes munkához nagyfokú elkötelezettség kell. A 
lakosság elismerése, vezetőink dicsérete, meg-
becsülése kárpótol bennünket a szabadidőnkben 
végzett tevékenységünkért.
VH.: A család mennyire szokta meg azt, hogy 
akkor sem sokat látnak otthon, amikor egyébként 
éppen pihenhetnél, vagy bármi mást csinálhatnál 
a közelükben is, ahelyett, hogy az utcán járőrözöl, 
vagy rendezvényt biztosítasz a társaiddal?
Fehér István: A család már katona koromban 
hozzászokott, hogy sokkal kevesebbet lát otthon, 
mint egy átlagembert. Abban az időben sem lehe-
tett hosszabb távra tervezni a szabadidőmmel. 
Sok mindent kellett megoldaniuk nélkülem. Ez 
most sincs másként. Tény, hogy több feladat hárul 
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így a családra. Egyébként alkalomadtán családom 
is besegít polgárőri munkámban.
VH.: Ha már a család, az ő toleranciájuk és pozi-
tív hozzáállásuk szóba került a munkád kapcsán, 
akkor feltétlenül megérdemlik, hogy szólj róluk is. 
Kérlek, röviden mutasd be őket.
Fehér István: Nejem is nyugdíjas már. Nyugdíj 
előtt a DRV Zrt. központjában dolgozott Siófokon, 
HR területen. Előző kérdésedre is visszautalva, 
így neki a tolerancia, a pozitív hozzáállás a mun-
kájából adódóan természetes volt. Három felnőtt 
gyermekünk van. Lányunk pedagógus, két fiunk 
a katonai hivatást választotta. Két eleven fiúuno-
kánk van, ikrek és négyévesek. 
VH.: Mivel foglalkozol akkor, amikor éppen nem 
szolgálatban vagy.?Egyéb munka, hobbi?
Fehér István: Mivel eredeti végzettségem ker-
tész, így ebből következik, hogy szeretek kertész-
kedni, szőlőnkben dolgozni. Szeretem a katonai, 
ill. történelmi témájú könyveket olvasni, ha időm 
engedi. Hobbim a fafaragás, amire sajnos mosta-
nában nem sok időm marad. Fiatalkori hobbimról, 
a horgászatról meg már csak álmodozom.
VH.: Ismét beszéljünk egy kicsit a polgárőr-tevé-
kenységedről. 2016-ban nem csak mi láttuk úgy, 
hogy Fehér István jól végzi a munkáját, hiszen 
május végén a „Polgárőr Érdemkereszt” ezüst 
fokozatát, egy igen magas szakmai kitüntetést 
vehettél át az Országos Polgárőr Szövetség elnö-
kétől, dr. Túrós Andrástól. Mennyire lepett meg ez 
az elismerés, és mit éreztél, amikor megtudtad, 
hogy kitüntetett polgárőr leszel?
Fehér István: Amikor 2014-ben megbíztak a 
helyi polgárőrszervezet elnöki tisztségével, sokat 
beszélgettünk dr. Túrós András OPSZ-elnökkel a 
rám váró feladatokról, elvárásokról, hogy miként 
szeretné látni egyesületünk tevékenységét. Úgy 
érzem, megfeleltünk és becsülettel elvégeztük 
a reánk bízott feladatokat. Természetesen meg-
lepett az elismerés, de nagyon jó érzés, hogy 
elismerik munkánkat. Azt ki kell emelnem, hogy 
kitüntetés nem csak az én érdemem, hanem pol-
gárőrtársaim önfeláldozó munkájának elismerése 
is egyben, mert a tevékenységünk igazi csapat-
munka, így tudunk hatékonyan, az elvárásoknak 
megfelelve szolgálni.
VH.: Az OPSZ nem sokkal később Velence Város 
Önkormányzatát is díjazta, júniusban  a helyi pol-
gárőrség támogatásáért a „Polgárőr Város” kitün-
tető címet adományozta településünknek. Mond-
hatjuk, hogy az önkormányzat és a polgárőrség 
között példás az együttműködés?
Fehér István: Igen, határozottan mondhatjuk, 
hogy példaértékű az együttműködés az önkor-
mányzat és a polgárőrség között. Az önkormány-
zat jelentős részt vállal anyagi és erkölcsi vonalon 
is a polgárőrség munkájának támogatásában. Az 

pedig természetes, hogy a polgárőrség részt vesz 
az önkormányzati rendezvények biztosításában.
VH.: A társadalmi felelősségvállalás, a közösség-
építés és a városszépítés tekintetében is alaposan 
kivette a részét a közösből a Velencei Polgárőrség. 
Április végén ti szerveztétek meg az ország legna-
gyobb önkéntes országtisztító akciója, a TeSzedd 
helyi programját, majd a nyár elején kerékpárver-
senyt rendeztetek, ahol polgárőrök és rendőrök 
együtt tekerhettek civilekkel a tó körül, mindezt 
baleset-megelőzési és KRESZ-figyelemfelhívással 
egybekötve. Mennyire voltak sikeresek ezek a ren-
dezvények?
Fehér István: Azt hiszem, van még tanulnivalónk 
ezen a téren. Alapjában véve sikeres volt a TeSzedd 
mozgalom, de a lakosság köréből több résztvevőre 
számítottunk. A jövőben több figyelmet kell fordí-
tanunk a propagandára, a program közzétételére. 
Szeretnénk több munkahelyre, szervezetekhez, 
lakossághoz eljuttatni felhívásunkat, több embert 
mozgósítani az akció sikere érdekében. 
A kerékpárverseny egy nagyon jó hangulatú, csa-
ládias, jól megszervezett rendezvény volt. Szeret-
nénk, ha a jövőben mind többen vennének részt 
ezen a versenyen is, hiszen az egészségmegőrző, 
baleset-megelőző figyelemfelhívás mint célki-
tűzés nagyon fontos szerepet tölt be a polgárőr-
ség munkájában.

VH.: Végül beszéljünk egy kicsit a jövőről. Melyek 
a legfontosabb céljai a Velencei Polgárőrségnek 
és Fehér István elnöknek, ami a 2017-es évet illeti?
Fehér István: Legfontosabb feladata 2017-ben 
a Velencei Polgárőrségnek és személy szerint 
nekem is, hogy végre vízre tegyük szolgálati célú 
motoros kishajónkat, és ennek következtében 
megalakítsuk a velencei-tavi vízi tagozatot a pol-
gárőrség szervezetében. Továbbra is fontos fel-
adatunk a közterületi járőrözés, az önkormányzati 
programok biztosítása. Ismét szeretnénk tevéke-
nyen részt venni a 2017-es TeSzedd mozgalom 
megszervezésében. A sportrendezvények, verse-
nyek biztosítása kiemelt teendőink közé tartozik, 
úgyhogy feladataink tovább bővülnek. Végezetül 
szeretném elmondani, hogy eredményeinket 
közösen, együttesen értük el. Köszönöm pol-
gárőrtársaimnak és ifjú polgárőreinknek, önkén-
teseinknek, hogy lelkiismeretes, önfeláldozó 
munkájukkal hozzájárultak sikereinkhez. Magam 
és társaim nevében áldott, békés ünnepeket kívá-
nunk.
VH.: Köszönöm a beszélgetést, szerkesztőtársaim 
nevében is kívánok további sikereket, eredmé-
nyes tevékenységet neked és polgárőr társaidnak 
a következő esztendőre.
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Városüzemeltetés   karbantartás, felújítás, kivitelezés

Mátay Balázs

Közlekedéssel kapcsolatos fejlesztések, beruházások

A
z útépítés és útfelújítás, valamint par-
kolóépítés témakörében az elmúlt fél 
évet tekintve több pozitív változásról 
tudok beszámolni. Még a nyáron elké-

szült a Fő utcán a katolikus templom előtti és 
mögötti területrészeken az összesen 26 db autó 
befogadására alkalmas parkoló, a hozzá kapcso-
lódó gyalogos közlekedést biztosító járdákkal, 
valamint a gyalogos közlekedés biztonságát 
segítő oszlopsor kihelyezésével. A parkoló-
építéssel együtt a burkolt felületen keletkező 
csapadékvíz elvezetése is megoldásra kerül, a Fő 
utca túloldalán meglévő nyílt csapadékvíz-elve-
zető árokba történő bekötéssel.
Ugyancsak parkolók kialakítására került sor a 
Templomközben, a református templom felőli 
oldalon. Tekintettel arra, hogy korábban az utcá-
ban a közút és mellette húzódó nyílt csapadék-
víz-elvezető árok közötti keskeny zöldterületen 
tudtak megállni a személygépjárművek, így az 
amúgy is forgalmas, buszforgalommal is terhelt 
Templomköz közúti szélességét a parkoló autók 
leszűkítették. Ezáltal kettős probléma alakult ki, 
a parkolás szabályozott módon történő kialakí-
tása nem volt biztosított, illetve az út melletti 
zöldterületen parkoló gépjárművek sokszor aka-
dályozták a kétirányú forgalmat. Ennek megol-
dására a Templom köz páratlan oldala felől meg-
lévő nyílt csapadékvíz-elvezető árok lefedése 
során annak zárttá tételével, valamint, kétol-
dali aszfaltburkolat-építéssel parkolók kerültek 
kialakításra.
Ezen munkákkal egy időben elkészült az Akácfa 
utca teljes hosszában az útburkolat szélesíté-
sének munkái is, amely során mindkét oldalon 
fél-fél méterrel lett szélesebb a közút. Az újte-
lepi városrészen ez az utca az egyik legforgalma-
sabb, leginkább forgalommal terhelt, ezért már 
időszerű volt a közúti közlekedés biztonsága 
érdekében az út szélesítése. A kivitelezési mun-
kák befejezését követően az utcában a kétirányú 
közlekedés sokkal biztonságosabb lett, azonban 
a jobb út sajnos egy-két gépjárművezető szá-
mára azt is jelentette, hogy a lakott területen 
belül megengedett legnagyobb sebességkorlá-
tozás figyelmen kívül hagyásával vegyen részt a 
közúti közlekedésben.
Tudva levő, hogy a sebességhatár túllépésének 

szankcionálása, vagy annak megelőzése érdeké-
ben történő sebességmérés a rendőrség kom-
petenciája, azonban az Akácfa utcában nagyon 
sok gyerek is közlekedik kerékpárral a közelben 
lévő általános iskola miatt. A kerékpárral szülői 
felügyelet nélkül közlekedő gyerekekre a KRESZ 
előírásai ugyanúgy vonatkoznak, mint a közúti 
közlekedésben minden résztvevőre. 
Annak ellenére, hogy az Akácfa utcára merőlege-
sen csatlakozó utcák tekintetében, minden útke-
reszteződésnél van elsőbbségadást jelző tábla, 
úgy gondoltuk, hogy a közúti közlekedés bizton-
ságosabbá tétele érdekében indokolt – különös 
tekintettel a gyerekek kerékpáros közlekedésére 
– 30 km/h tilalmi jelzőtáblák kihelyezése. Itt 
szeretném felhívni a figyelmet a velencefürdői 
városrészre, amely a település lakó-pihenő öve-
zet területén belül található. A Közúti közlekedés 
szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együt-
tes rendelet 39/A. §-ának (2) bekezdése alapján 
a lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 
km/óra sebességgel szabad közlekedni.
A Rendelet 39/A. §-ának (3) bekezdés (a) pontja 
alapján, a lakó-pihenő övezetben a vezetőnek 
fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különö-
sen a gyermekek) és a kerékpárosok biztonsá-
gára, amennyiben az úton járda nincs, a gyalogo-
sok az utat teljes szélességében használhatják, 
a járművek forgalmát azonban szükségtelenül 
nem akadályozhatják.
Tekintettel arra, hogy az számozott utcákban 

több helyen a gyalogjárda hiányában a lakók 
csak az útburkolat szélén, illetve az útpadkán 
tudnak gyalogosan közlekedni, ezért az utcá-
ban kihelyezett lakó-pihenő övezetre vonatkozó 
jelzőtábla általi sebességkorlátozás betartására, 
figyelemfelhívás miatt – az utcában élő lakosok 
kérelmének megfelelően – a 20 km/h tilalmi jel-
zőtáblák is külön kihelyezésre kerültek. 
A nyári hónapokban a Szőlősor utca is végleges 
szilárd burkolatot kapott. A lakók részéről rend-
szeresen érkeztek bejelentések a murvával szórt 
út állapotával kapcsolatban, mivel esős idő-
szakban az utca személygépjárművel történő 
megközelítése nehéz, a kommunális háztartási 
hulladékelszállítást végző autó – súlyánál fogva 
– csak ront az út állapotán, a csatornafedlapok 
kiemelkedése folyamatosan balesetveszélyt 
jelent. Az elmúlt időszakban az önkormányzat a 
Szőlősor utcával párhuzamos Kertalja és a Hegy-
alja utcák aszfaltozását elvégeztette, a Sukorói 
út és az M7-es autópálya közötti területen a Sző-
lősor utca maradt a területen az egyetlen vég-
leges szilárd burkolat nélküli utca, de ezt most 
sikerült aszfaltburkolattal ellátni.
Természetesen előttünk is ismert, hogy a város-
ban sok helyen nincs még végleges, szilárd 
burkolatú út. Sok helyen a meglévő burkolt útfe-
lületek állapota olyan, hogy ha nem kerül sor a 
szükséges műszaki beavatkozásra, akkor az már 
a közúti közlekedés biztonságát is veszélyeztető 
állapotot eredményezne. 
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Állandó rovatunkban az aktuális 
fejlesztésekről, városrendezési munkákról, 
felújításokról ezúttal is Velence Város 
Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési 
és Városfejlesztési Osztályának vezetője, 
Vandlik Csaba ad szakszerű tájékoztatást 
lapunk olvasói számára.  (MB)
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A Velence város belterületén lévő közutak 
karbantartása, állagmegóvása Velence Város 
Önkormányzata (a továbbiakban: önkormány-
zat) fontos feladatainak egyikét jelenti, tekin-
tettel arra, hogy az elmúlt időszakban folyama-
tosan érkeznek a lakosság részéről kátyúzással, 
valamint útbeszakadással kapcsolatos igények, 
bejelentések.
A város mindennapi üzemeltetési és fenntar-
tási feladatainak ellátása során a polgármes-
teri hivatal a közutak tekintetében egyre több 
helyszínen szembesült olyan állagromlásokkal, 
amelyek megoldása – a közúti közlekedés biz-
tonságára tekintettel, mind a kátyúzási, mind az 
egyre több helyen jelentkező útbeszakadások 
miatt – a karbantartási munkák mielőbbi elvég-
zését igényelte. Az útburkolat süllyedése miatt, 
az elmúlt években egyre több esetben követ-
kezett be gépjárműveket érintően anyagi kárral 
járó esemény is.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 
karbantartási feladatok elvégzéséhez – úgy a lakos-
ság részéről érkezett bejelentések alapján, mint 
a már ismert helyszínek tekintetében – Velence 
Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemelte-
tési és Városfejlesztési Osztálya az ősz elején meg-
vizsgálta és felmérte a belterületi közúti hálózat 
állapotát a Velence, Ófalu, Újtelep és a Bence-hegy 
településrészeken. A felmérés eredményeképpen 

esetén jelentős felületen, a közúti közlekedés biz-
tonságát veszélyeztető mennyiségben megállt a 
víz. Az útcsatlakozásnál meglévő csapadékvíz-el-
vezető a folyamatos karbantartása ellenére sem 
tudta már biztosítani a megfelelő elvezetést, ezért 
2 db új víznyelő akna és burkolat alatti áteresz 
összekötő elhelyezésével, valamint a meglévő 
kiemelt szegély mellé süllyesztett szegélysor 
beépítésével a csapadékvíz elvezetés kivitelezése 
megtörtént. A tervezett műszaki beavatkozással 
érintett szakaszon, a Halász utca 40–42. számú 
ingatlan előtti csapadékvíz-elvezetés biztosítá-
sához egy új, fedett árokelem elhelyezésére is 
sor került, valamint a csapadékvíz-elvezető árok 
melletti, életveszélyes állapotban lévő járdalappal 
kirakott járdaszakasz, valamint maga a csapadék-
víz-elvezető nyílt árok betonelemekkel történő 
burkolás kivitelezése is elkészült.
A költségvetési év végén már nem olyan könnyű 
bármilyen felújítási munkát tervezni, megvaló-
sítani, azonban polgármester úrral egyeztetve 
mégis találtunk megoldást arra, hogy az év végi 
csapadékos időszak előtt a városban azokon a 
helyeken, ahol a lehulló csapadék a közúti közle-
kedésben, illetve a közterület biztonságos hasz-
nálatában eddig is problémát okozott, ott még 
november végén az utak melletti padkarende-
zéssel, szivárgókészítéssel, illetve szegélyezéssel 
a szükséges műszaki beavatkozásokat elvégez-
zük. A csapadékvíz-elvezető hálózat felújítási, 
karbantartási munkákat terveink szerint a jövő 
évben több helyszínt érintően is folytatni fogjunk. 
Miként ezt a témát is folytatjuk a következő, janu-
ári lapszámban.
Itt szeretném megköszönni minden kollégámnak 
az ez évi fáradozásait, a sok túlórát, a hétvégi mun-
kavégzéseket. Köszönöm a közös munkát, remé-
lem, hogy a helyi lakosok ugyanúgy, mint a Velen-
cére látogatók észreveszik ennek eredményeként 
a pozitív irányú változásokat.

 Vandlik Csaba

A csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása

elkészült egy olyan lista, amely a négy városrész 
úthálózata közül a kátyúzási és útbeszakadási 
munkák tekintetében a legszükségesebb helyszí-
neken történő kivitelezési munkákat tartalmazta. 
A képviselő-testületi döntést követően több mint 
800 m2 összfelület nagyságban.
Ezenkívül két helyen került sor útépítési mun-
kák előkészítésére, a Rozmaring és a Levendula 
utcákban. A Velence, Fő utca–Halász utca–Solt 
köz által határolt terület tömbfeltárása már 15 
évvel ezelőtt is szerepelt a rendezési tervben, a 
tömbben meglévő magántulajdonban álló telkek 
megosztásával, új telkek kialakítása során a Solt 
közből nyíló Rozmaring és a Levendula utcában új 
lakóházak kerültek felépítésre, jelenleg is társas-
házak kivitelezése van folyamatban. Az utcákban 
szilárd burkolattal ellátott út nem volt, az önkor-
mányzat a közút használatát minden évben csak 
murvával történő felszórással tudta biztosítani, 
amely a csapadékos időszakban – a személy- és 
tehergépjárművek közlekedése, valamint a nem 
megfelelő lejtésviszonyok és a csapadékvíz-el-
vezetés megoldatlansága miatt – a gyalogos, a 
kerékpáros, illetve a gépjárművel történő köz-
lekedésre alkalmatlanná vált. Mindkét utcában 
még a nyáron elkészült az útalap kétoldali sze-
gély kivitelezéssel, a jövő évi infrastrukturális 
fejlesztési tervnek szerint a következő évben az 
aszfaltozási munkákra is sor kerülhet.

A
z elmúlt évben a csapadékos időjárás 
során ismételten láthattuk, hogy akár 
a nyílt, akár a burkolt csapadékvíz-elve-
zető árkok állapota sok esetben olyan, 

hogy az alkalmatlan a keletkező csapadékvíz 
elvezetésére. Sok esetben az árkok, az átereszcsö-
vek eltömődtek vagy a kapubejárók alatt eltörtek, 
elmozdultak, vagy egész egyszerűen betemették, 
megszüntették az árkokat. A városban nagyon sok 
helyen van probléma, így az idei évben elkezdtük 
a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer karban-

tartási, felújítási munkák elvégzését.  Ennek kere-
tén belül került sor a Velence, Ország út – Halász 
utca útkereszteződésben a csapadékvíz-elve-
zetési probléma megoldására, tekintettel arra, 
hogy ez a helyszín a város egyik legforgalmasabb 
útcsatlakozásainak egyike, Kápolnásnyék, Sukoró, 
Nadap, Lovasberény irányából Velence Város köz-
pontja felé ez a leginkább forgalommal terhelt. 
A közúti csatlakozás lejtésviszonya, valamint a 
csapadékvíz-elvezető rendszer korábbi alulterve-
zése miatt a kereszteződésben csapadékos idő 
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Biztonságunk érdekében  

Szerencsére nem volt sok olyan eset az 
elmúlt egy hónapban Velencén, amikor be 
kellett avatkozniuk a rendőrség, a polgár-
őrség és a katasztrófavédelem (tűzoltóság) 
illetékeseinek, akadtak azonban olyan ese-
mények, amikor szűkség volt a szakértel-
mükre, közreműködésükre. Bár novemberi 
számunkban kiemelten foglalkoztunk a 
szén-monoxid fenyegető veszélyével, az 
elmúlt hetekben is voltak ezzel összefüggő 
riasztásai a tűzoltóságnak, illetve a kataszt-
rófavédelemnek.

A legsúlyosabb, kis híján tragédiával végződő 
eset november 26-án történt a Csokonai utca 
egyik családi házában, ahol nem volt felszerelve 
szén-monoxid-riasztó, így rosszul lett az ott 
lakó hölgy és 3 éves kislánya. Az anyuka még 
éppen időben érezte a bajt a kislánnyal együtt 
elhagyták az épületet, s a szomszédjuk segít-
ségével riasztották az illetékeseket. A mentők 
időben érkeztek és megfelelően kezelték a tüne-
teket, illetve a katasztrófavédelem tájékoztatása 
szerint egy személyt megfigyelésre kórházba is 
szállítottak. A helyi önkéntes tűzoltók (VÖTE), a 
pusztaszabolcsi és a székesfehérvári hivatásos 
tűzoltók, valamint a gázszolgáltató szakemberei 
ugyancsak gyorsan a helyszínre érkeztek.
Az épületben működő kazánt megvizsgálták, 
szivárgást nem tapasztaltak, azonban az egyik 
szobában a fatüzelésű kandallónál, illetve az 
emeleten a füstelvezetőnél a műszeres méré-
sek szén-monoxid-koncentrációt mutattak ki. Az 
épületet kiszellőztették, s további szakemberek 
érkeztek a helyszínre, akik vizsgálták a való-
színűsíthető szivárgás okait.
Ez az eset világosan és hangsúlyosan rámutat 
arra, mennyire fontos, hogy az épületekben a 
fűtési szezonban legyen felszerelve szén-mo-
noxid-érzékelő. Életek múlhatnak ezen a kis 
berendezésen! További részletek a katasztrófa-
védelem honlapján: http://fejer.katasztrofave-
delem.hu/a-szen-monoxid-co-veszelyei

Ami polgárőreinket illeti: 2016. novembe-
rében mindenszentek napján a temető körüli 
közbiztonság felügyeletével indult a hónap, 
több váltásban, párosával járőröztek a temető 
környékén összesen 20 órában. 10 alkalommal 

168 órában közbiztonsági járőrözést is végeztek, 
miközben sportesemény biztosításában 7 fő 
polgárőr vett részt összesen 24 órában. Két alka-
lommal lakossági bejelentésre kezdeményeztek 
intézkedést a rendőrség felé. Az adventi időszak 
kezdetével a hétvégi járőrözést kiegészítették a 
Korzó területének közbiztonsági ellenőrzésével, 
december elejéig 2 alkalommal. Polgárőreink 
szabadidejükből összesen 208 órát áldoztak 
november hónapban a közrend felügyeletére.

A hajléktalanokra, egyedül 
élőkre is figyelnek télen

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság munka-
társai a hideg időjárás miatt ebben az évben is 
fokozottan figyelnek az utcán élő személyekre. 
A rendőrök visszatérően ellenőrzik azokat a 
helyeket, ahol gyakran tartózkodnak vagy élet-
vitelszerűen rendezkedtek be hajléktalanok. A 
fűtetlen lakásokban is fenyeget a kihűlés veszé-
lye, ezért az egyenruhások a ritkábban lakott 
területeken és az egyedül élőknél is rendszere-
sen megfordulnak.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a lakossá-
got is kéri, hogy figyeljenek a rászorulókra! Nem 
csak az utcán, a lakókörnyezetükben is élhetnek 
olyanok, akik azért kerülnek veszélybe, mert 
valamilyen okból nem tudnak fűteni. 
Ha a szabadban magatehetetlennek tűnő 
embert látnak, azonnal hívják a 107-es vagy 
112-es segélyhívók valamelyikét! Tegyünk 
együtt azért, hogy senki ne essen a hideg idő 
áldozatául!
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Advent időszakában, az ünnepek közeledtével ismét benépesülnek a 
belváros utcái, nagyobb tömegre lehet számítani a különböző bevásárló- 
és üzletközpontok, piacok, kirakodóvásárok, valamint a pályaudvarok 

környékén. 

A karácsonyi forgatag kiváló lehetőséget kínál a bűnözőknek is, ezért a 
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság az alábbi tanácsokkal segíti az 

ünnepi készülődés zavartalanságát:

Csak annyi pénzt vigyenek magukkal, amennyire aznap várhatóan szükségük lehet!
Pénztárcájukat, irataikat, telefonjaikat a kabátjuk belső zsebében tárolják, de lehetőleg 

ne egy helyen!
Vásárlás közben pénztárcájukat, kézi táskájukat ne tegyék a bevásárlókosárba, 

bevásárlókocsiba, vagy a nadrágjuk hátsó zsebébe!
Fontos, hogy a kézitáskájuk mindig zárva legyen, tömegben, zsúfolt helyeken 

szorítsák karjuk alá, érintetlenségét többször ellenőrizzék!
Az ajándékok kiválasztásakor, ruhák felpróbálásakor is őrizzék meg éberségüket, a 

már megvásárolt termékeket, ajándékokat soha ne hagyják felügyelet nélkül!
Járművüket minden esetben zárják be, amennyiben az rendelkezik riasztóval, 

indításgátlóval, kormánybilinccsel vagy sebességváltó zárral, akkor használják is azokat!
Amennyiben módjukban áll a látható, forgalmas, kivilágított, vagy őrzött parkolókat 

részesítsék előnyben!
A gépjármű utasterét ne értékmegőrzőként használják, lehetőség szerint a nagyobb 

értékeket, a megvásárlást követően szállítsák haza!
Amennyiben tömegközlekedési eszközt vesznek igénybe, le- és felszálláskor 

ügyeljenek csomagjaikra, értékeikre!

Amennyiben bűncselekmény áldozatává váltak, azonnal értesítsék a rendőrséget a 107 
vagy a 112-es segélyhívó számok valamelyikén! 
           
                 Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

Fókuszban a járművek téli 
felkészítése

Még csak megyünk befelé a télbe, azonban a 
zord, fagyos időjárás hétről hétre egyre gyakrab-
ban megmutatja magát. Most, a következő bő 2 
hónapban jön az évszak legkeményebb időszaka, 
s bár az előrejelzések szerint nem várható, hogy 
az átlagnál hidegebb és csapadékosabb lesz a 
december közepétől február végéig tartó szakasz, 
várnak ránk kemény mínuszok és jeges-havas 
napok is. A csúszós utak és a nem megfelelően 
felkészített járművek okán az utakon ilyenkor 
nő a közúti balesetek száma. A téli körülmények 
fokozott figyelmet és körültekintést igényelnek 
a közúti közlekedés valamennyi résztvevőjétől. 
Ennek elősegítése érdekében a továbbiakban a 
rendőrség ajánlása következik.
A gépjárművek vezetőinek az alábbiakra kell 
figyelmet fordítaniuk:
–  a gépkocsival történő közlekedés fontos kel-

léke a jól működő ablaktörlő, a kézi jégkaparó, a 
jégoldó spray, a téli ablakmosó folyadék, a meg-
felelően működő páramentesítő;

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

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

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

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

–  lakott területen kívül és belül egyaránt vigyáz-
zanak az úttest mellett, vagy az úttest szélén 
haladó gyalogosokra, kerékpárosokra;

–  hosszabb utazás esetén szükség lehet takaróra, 
melegebb ruhadarabokra, vontatókötélre, ele-
gendő mennyiségű élelmiszerre és italra is;

–  az országos médián kívül érdemes figyelemmel 
kísérni a helyi sajtó, rádió és televízió híradásait, 
beszámolóit, hiszen ezeken keresztül is hasz-
nos információkat kaphatunk az útviszonyokról, 
az útlezárásokról és a közlekedésbiztonságot 
veszélyeztető körülményekről.

A kerékpárosoknál a prizmák és a jól működő 
világítások, illetve a láthatósági mellény, a gyalo-
gosoknál pedig 0 lakott területen kívül 0 a látha-
tósági mellény a biztonságos közlekedés alapfel-
tétele.
Télen is közlekedjenek körültekintően! Baleset-
mentes közlekedést kívánunk. (MB)
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Nyírő József (1889-1953)

Karácsony a havason
Az erdei szállások népét a derékig érő hó ott 
nyomta a havasokon. Négy-öt szegény család 
lakott a boronaházakban. Fát vágtak, és gon-
dozták a más jószágát. Kemény, veszedelmes 
élet ez idefenn, de megszokták. A gyermekek 
már itt is születtek a rengetegben. Erősek, szí-
vósak az erdei emberek, kik nem félnek a vértől, 
haláltól. Istenről csak derengő sejtelmük van, 
és úgy nézik a világot, mint a farkasok, melyek 
éjszakánként ott nyugtalankodnak a szomszé-
dos fák között. Fegyverük a kés és a fejsze, a fog 
és a köröm. Homályos, babonás mesék, nevet-
len titkok szorítják agyukat, különös dalokat 
morognak, és van köztük, ki beszélni tud az álla-
tokkal. Juhtej- és tűzszagúak, foguk fehér, csat-
togó, arcuk piros. Rovással írnak és számolnak. 
Tekintetükben benne van az egek mélysége és 
a pokol ijedt félelme. A templomba ritkán eresz-
kednek le, és a misén elkáprázva hallgatnak. 
Isten azonban ismeri és szereti őket. Különösen 
vén Üdő Mártont tartja számon, ki jó embere 
neki. Ő szokott különben idefenn Istennek szol-
gálni „jeles" napokon, vagy ha betegség, halál, 
erős idő, rontások és egyéb veszedelmek szo-
rongatják őket. Előveszi ilyenkor a még nálánál 
is vénebb könyvet, amiben benne van minden 
bölcsesség.
Közeledett karácsony. Az éjféli misére le szoktak 
menni, mert ezen a napon pásztorembernek 
kötelessége felkeresni kicsi Jézust, amint ez 
meg is van írva a bibliában.
– Az idén nehezen lesz belőle gálickő - aggodal-
maskodott Uz Bence.
– Arra pedig muszáj menni - felelte a vén Már-
ton.A hó szombaton őt is megcsúfolta. Egész 
karácsony hetében éjjel-nappal, szakadatlan 
hullott, és nem akart megállani. Ünnep szom-
batján pedig olyan vastagon omlott, hogy az 
erdő félig elveszett benne.
– No ha így tart, a róka is megtanul fára mászni 
– jegyezte meg a Csedő Gábor úr szolgája, az 
egyedüli legény a havason.
– Mi azért megyünk! - tartott ki konokul Üdő 
Márton.
– Igen, ha madár lesz kend – hitetlenkedett Uz 
Bence. – Csak legyetek készen, mert ha Isten 

őszentsége es úgy akarja, ma ott leszünk a Jédus 
jászolánál.
– Hogy gondolja, Marci bácsi? – érdeklődött a 
szolga, de vén Üdő Márton csak annyit mondott:
– Az én dógom!
A hótánc azonban nem szűnt. Estefelé olyan 
vihar kerekedett, hogy az erdő nyögött bele. Az 
emberek azért felkészültek az éjféli misére. Kar-
jukon a fejsze, kezükben fenyőszurok fáklya, a 
„szurkos kalán", hátukon kozsok, lábukon szőrös 
bocskor, testűkön meleg őtözet.
– Mehetünk! – morogta Üdő Márton.
– Hogy akar ezen a rengeteg havon átlábolni? 
– kíváncsiskodott Bence, de a vén Üdő nem is 
felelt, hanem az istállóajtóhoz lépett, és elol-
dotta a láncos bikát.
– Kormos, me! Me-me!
A füstös fejű, hatalmas állat kicammogott, és 
aggodalmasan ráfújt a hóra.
– A kicsi Jédushoz megyünk, tudod-e? – magya-
rázta neki Üdő Márton.
Az állat neki is indult, hogy utat taposson az 
erdőkön át a kisded jászlához. Az emberek meg-
rendülve állottak a nyomába. Uz Bence még a 
szen ténekre is rákezdett, arra hogy: „Dicsőség 
mennyben az Istennek” pedig a hideg úgy vágta 
a tüdejét, mint az éles kés. A Csedő szolgája 
áhítatában még a sapkát is lekapva dalolta: „az 
angyali serögök, vígan igy énekölnek”... Hónal-
jáig ért a hó, és a gyönyörű bika szügyig bele-
süllyedve, bömbölve szántotta. Pillanat alatt 
belepte a jég és a zúzmara, de kurta, fekete 
szarva fényesen ragyogott.
Szépaszó völgyében megszorultak, a bika fárad-
tan megállott, lihegve, elcsigázva beleroskadt a 
hóba. A hidegtől csattogva repedeztek a fák, a 
szél új táncra perdűlt, és a fekete kavargásban az 
orráig se látott az ember.
– Itt veszünk! - káromkodott Uz Bence.
– Hijj fel, me!
Az állat csak a szarvait rázta.
– A kicsi Jédushoz megyünk! - biztatta Üdő Már-
ton, de a konok állatnak beszélhetett.
A szolga rémülten felordított:
– Eltévedtünk!
– El az eszed fazakát! – szidta vén Márton, de 
maga is regrettent. Csak most látta, hogy milyen 
egyforma minden. A fák, mikről tájékozódni 

lehetett volna, belefolytak a setétségbe.
– Elő a szurkos kalánt!
– Azt könnyű mondani – mérgelődött Uz Bence 
–, de hogy gyújtsuk meg?!
Hiába tartották ellenzőnek a sapkát, bunda szár-
nyát, a láng erőtlenül lobbant el. A fenyőszurok 
a csattogó hidegben kőkeményre fagyott, avart, 
száraz ágat ilyenkor nem lehet kapni.
– Ha legalább egy darab papirosunk volna! – 
fohászkodott a szolga.
– Van! – mondotta elszántan vén Üdő, és cond-
rája belső zsebéből elővette a százesztendős 
imádságoskönyvet. Mind a hárman megdöbben-
tek.
– Ez bűn! Szent dolgot nem lehet elégetni!
– Pedig muszáj – mondotta kék, hebegő szájjal 
Bence –, különben itt veszünk.
– Isten, ne büntesd meg szógádat! – imádkozta 
Üdő Márton, de a szíve nagyot sajdult, mikor 
letépte az avult könyv felét.
A fáklya tüzet fogott.
– No, Isten hírivel! Próbáljunk még egyet!
A bika újból talpra állott, nekifeküdt az útnak, és 
széles szügyével ismét szántani kezdte a havat.
– Ne hadd magad, Kormos! – biztatta a három 
ember.
A hórétegek éles jéggé fagytak, és átvágták 
az állat bőrét. A bika a fájdalomtól még jobban 
megvadult, és elsötétült aggyal, habtól csepegő 
szájjal törtetett előre. Véres volt a hó, amerre 
haladt. Az emberek alig bírtak a nyomában 
maradni.
A völgyön sikerült átvágniok, de a bika ismét 
kimerült, és tehetetlenül összerogyott. Most 
már dühroham fogta el Üdő Mártont, s az égő 
fáklyát belesütötte az állat húsába.
– Vissza kell fordulnunk! – tanácsolta a Csedő úr 
szolgája.
– Vissza, vissza, de hol van a vissza! – vakarta a 
fejét Uz Bence. – Amerre jöttünk, befútta az utat 
a hó.
– Se elé, se hátra! – ismerte el Üdő Márton is. – 
Valahová el kell húzódnunk.
A rengeteg veszedelmesen morgott, távoli 
mélyében fehér köd gomolygott. Új viharkitörés 
közeledett.
– Siessünk! – serkentette a többit Márton. – Jön 
a fehér ló! A száguldó viharfelhőnek volt fehér ló 
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alakja. Ők már tudták, hogy mi az. Rémületük-
ben a kutyák is visszaugattak rá.
– Hamar a patakfenékbe! – ordította Uz Bence.
A szél arcukba csapta a fáklya lángját, de nem 
törődtek vele. A bika is felugrott, s súlyos, 
hatalmas teste reszketett a félelemtől, mint a 
nyárfalevél. Az is érezte, hogy jön a fehér halál. 
Tipródva, zúgó fejjel, verejtékezve, kézzel-lábbal 
mászva, jajgatva, káromkodva futottak a patak 
felé, és lezuhantak a partjáról. A vadvizek kimos-
ták a part alját, s ahol a patak ütközött, a tépett 
föld a másik partig előrehajlott. Alatta jó mene-
dék látszott.
– Tüzet! – kiáltotta Üdő Márton.
Könnyű volt mondani, de a dermedt kéz lesor-
vadt a fejsze nyeléről.
Nem volt idő a késlekedésre. Vékony ágból, szá-
raz fából megvetették hirtelen a tűz fészkét, és 
alája dugták az égő fáklyákat. A fejszék is megsu-
hantak, és a fák ledőltek. A tűz fellobogott.
Köréje ültek, és megpihentek. A bika is oda-
vonszolta magát. Csapzott oldalán vörös fényt 
vetett a láng. A bajszokról a jégcsapok leolvad-
tak, s a fagytól félrehúzódott, dermedt szájak 
kiengedtek.
Ültek, és nézték a tüzet, fejtik felett pedig tom-
bolt a fehér halál. – Ha ott fog az úton, mind elve-
szünk! – borzadozott Uz Bence. Társai hallgattak. 
A meleg lassan átjárta és elbágyasztotta.
– Miért kellett a kicsi Jézusnak ilyen cudar idő-
ben születnie? – tudakozódott a szolga.
– Mert Agustus császár úgy adta ki a parancsot! – 
világosította fel Üdő Márton.
– Csak ez a vihar ne volna! – térítette másfelé a 
szót Bence.
– Az is a mi bűneinkért vagyon!
Ettől megszeppentek, és bámulták a tüzet. Ned-
ves hófátylak csapódtak a patak falához, az ég 
nyugtalanul gomolygott, fénytelen, kietlen volt 
a világ. A szorongó várakozásban így telt el egy 
óra is. Egyszer csak elváltozott hangon megszó-
lalt a szolga.
– Vajon már megszületett-e?
Nem tudtak rá felelni. Tudva van, hogy éjfélkor 
kell a világra jönnie a Gyermeknek, mert akkor 
van a mise, de nem volt órájuk, a harangszó ide 
nem hallszik, tájékozódni az égről nem lehetett.
Hirtelen a bika felszökött, megrázta szarvait, és 
gyönyörű fejét vízszintesen elnyújtva hangosan 
belebőgött az éjszakába.
– Ezt mi leli? – csudálkozott Bence.
Üdő Márton azonban színében elváltozva fel-
állott, levetette fövegét, és összetette darabos, 
nagy Kezeit.
– Dicsirtessék az Úr Jézus Krisztus, aki ebbe 
helybe megszületék!...
Hát ezt jelentette az oktalan állat.

A többiek is felállottak, de nem tudták, hogy 
ilyenkor mit is kell csinálni. Csak érezték, hogy 
egyszerre körülöttük megváltozik a világ, a vihar 
egy utolsó füttyel megszűnik, s a hó békésen 
ragyog körös-körül. Üdő Márton most azt mon-
dotta:
– Megszületett, hát ünnepeljük meg!
Erre letérdepeltek a tűzrakás körül. Márton a 
zsebéből elővette a fél imakönyvet, felütötte a 
könyörgést.
– Ide ügyeljetek!
– Hó! Várjatok! – tiltakozott Uz Bence. Ő is elkez-
dett a zsebében kotorászni, s előhúzott egy kis 
Jézus-szobrot.
– Ezt te hol szőrözted? – lepődött meg a másik 
kettő.
– Lengyelországban, még a háborúban. Egy 
meglőtt templomban kaptam.
Kézről kézre adják, úgy gyönyörködnek benne.
– Baj van! – üti fel a fejét Márton,
– No?
– Ennek most ótár s gyertya kéne!
– De ha nincs!
Elszomorodtak, de a legény diadalmasan kiál-
tott:
– Nem kell ehhez semmi. Betlehembe se volt, 
csak pásztorok voltak, s barmok. Az ének is úgy 
mondja, hogy ökör, szamár reája lehölnek. Pász-
torok vagyunk mi is, s baromnak itt van a Kormos 
bika.
– Az igaz! – hagyta helyben Márton.
Mindjárt oda is tartották Jézuskát a bikának, 
hogy reája lehöljön, majd a Bence sapkájából 
meleg ágyat vetettek neki, és Márton elkezdett 
olvasni a vén könyvből.
„Krisztus urunk születésin.
Verset mondjunk szent ünnepin”...
Megállott, a két szegény pásztor utánamondta: 
„Versöt mondjunk szent ünnepin...”
A tűz felvidult, a bika komor szemeivel figyelte 
az együgyű misztériumot.
„Születésed nekünk kedves – silabizálta vén 
Márton. – Szemünk a könnytől nem nedves”...

Bizony örömben úsztak valahányan. Meleg áhí-
tattal dajkálgatták Jézust a tűz mellett.
„Szállást, hálást adok néked,
Szivem széked,
Nyugodjál ott!
Nálam jobb vendég nem szállhat”...
A Csedő szolgája örömében nagyot kurjantott, 
vén Mártonnak is könnyes lett a szeme a meg-
hatottságtól, és simogatta a kicsi szobrot.
– Ó, lelkem gyermekem!
Szent révület szállott rájuk. Nem érezték a zord 
telet, az ólálkodó vad halált, hanem mintha a 
tavasz megérkezett volna, a fák leveleznének, 
mezők illatoznának, szellők lengedeznének.
A tűzparazsat odagyűjtötték a kis test közelébe, 
hogy ne fázzék, és nézték ragyogó szemekkel, 
míg elálmosodtak, és angyalokat kezdtek látni 
a levegőben.
Elhatározták, hogy egész éjszaka felváltva fogják 
őrizni Jézuskát. Az első őrállás a legényre esett. 
A többiek szépen elcsendesedtek.
A legény – Ugrai Laji nevezetű – keményen kife-
szítette magát, és ügyelte a tüzet, erdőt, nehogy 
valahonnan veszedelem támadjon. Telt, múlt az 
idő baj nélkül, a szél megszűnt, s az erdő orgo-
nája is elhallgatott.
„Idáig Betlehembe es vége az ünnepségnek” – 
gondolta Ugrai Laji.
Ült magában, csendesen, csak a lelke röpkö-
dött. Hirtelen azonban merev arca felragyo-
gott, mintha az angyalát látná. Fájós gondolata 
támadt. Meggyőződött, hogy a többiek alszanak, 
majd bizalmasan odahajlott a kicsi Jézushoz, és 
sugdozódni kezdett.
– Nem azért mondom, tudod-e, hogy születésed 
után mindjárt dolgot adjak, de ha egy jó szót szól-
nál mellettem Emri Julisnak, bizon meghálálnám...
Alig mondotta ki, mindjárt meg is rettent, de a 
kisded bátorítóan nézett rá. Egészen összeszok-
tak, a legény bizalmasan felsóhajtott:
– Hej, ha te azt tudnád, milyen szép leán!
Jézuska mosolygott, a havas erdő szikrázva 
ragyogott...
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Megváltó született
Textus: Lukács 2:8-11

Hit-Élet

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

„Voltak pedig pásztorok azon a vidéken, akik 
künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszaka 
nyájuk mellett. És íme, az Úrnak angyala hozzájuk 
jött és az Úr dicsősége körülvette őket, és nagy 
félelemmel megfélemlettek. Az angyal pedig 
ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, hirdetek 
nektek nagy örömet, mely az egész népnek öröme 
lesz, mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr 
Krisztus, a Dávid városában.”

Imádkozzunk!

Örökkévaló Isten, mennyei Édesatyánk! Megköszönjük neked az új Kará-
csonyt, amit atyai szeretetedből nekünk adtál. Megtartottad életünket, gyó-
gyítottad betegségeinket, bajaink közt is segítettél, megáldottad adventi 
várakozásunkat, és most ünnepi szívvel kérjük, hogy együtt örvendezhes-
sünk, itt, a te Szent Hajlékodban megváltó Jézusunk születésének drága 
ünnepén. Téged magasztal és neked mond hálát minden hívő lélek szerte 
a világon Karácsony szent ünnepén. Dicsőítünk téged a Betlehemi Gyerme-
kért, a világ és a mi életünk Megváltójáért. Valóban álmélkodással csodáljuk 
végtelen nagy szeretetedet, a megváltás titkát, magasságát és mélységét, 
az emberélet megújulásának ígéretét. Leborulunk előtted, hogy újra igazán 
gyermekeid lehessünk magunk is, és kérjük, töltsd be a szívünket ünnepi 
örömmel és krisztusi lélekkel. Őérette vedd el vétkeinket, gyógyítsad szí-
vünk sebeit és adj népednek Krisztusban való dicsőséges új életet. Imádko-
zunk azokért is, akiknek nincsen most ünnepük, boldog és meghitt karácso-
nyuk, mert betegek, kórházban vannak, vagy éppen a gyász tövise adatott 
nékik, netán elhagyottak, magányosak, vagy éppen foglyok. Jöjj el hozzájuk 
is, és az egész embervilágnak ragyogjon fel a te szabadításod világossága. 
Így könyörgünk hozzád ennek az ünnepnek megszenteléséért, hogy lélek-
ben növekedhessünk, amíg előtted állunk, és a tőled nyert drága hitben 
mindnyájan megerősödjünk. S mint a napkeleti bölcsek, vagy a betlehemi 
pásztorok, mi is láthassuk meg a megszülető Messiást az Ő dicsőségében! 

Ámen.

Református istentiszteleti-gyülekezeti alkalmak

Minden vasárnap istentisztelet: 9 órakor az újvárosi református imaház-
ban (Szabolcsi út - Kossuth Lajos u. sarkánál, a fagyizó mellett); fél 11 
órakor pedig az Óvárosban, a Fő u. 83. sz. alatti „Dr. Ravasz László Refor-
mátus Gyülekezeti Központban”, fűtött helyen, nagyon szép környezet-
ben. Mindenkit szeretettel várunk! 
Tavaszig tartjuk istentiszteleteinket új Gyülekezeti Központunkban. 
Kivételt képez ez alól a Szenteste és Karácsony két napja, illetve Szil-
veszter (Óév) és Újév. Ezeken az ünnepeken a nagy látogatottság miatt 
az ugyancsak fűthető református templomban tartjuk ünnepi istentisz-
teleteinket. Biblia- ill. imaóráinkat minden szerdán, 16 órai kezdettel 
tartjuk, felváltva az óvárosi Ravasz László Református Gyülekezeti Köz-
pontban (Fő u. 83.), ill. az újvárosi  református imaházban (Kossuth Lajos 
u. 1.). Érdeklődni ezen a számon lehet: 06-20-340-6079, ill. e-mailen: 
papaiszabogyorgy@yahoo.com

December 24., szombat, Szenteste, 16 óra: Református templom 
- Óváros (Templom köz 1.) Gyermekek ünnepi műsora, ajándékozása. 
Várjuk a gyermekek jelentkezését versmondásra, ill. szereplésre. (06-20-
340-6079)
December 25., vasárnap, Karácsony I. napja, de. 9 óra - újvárosi refor-
mátus imaház; fél 11 óra - óvárosi református templom. 
Igét hirdet: Nagytiszteletű Pápai Szabó György lelkipásztor, mindkét 
helyen úrvacsoraosztással egybekötve.
December 26., hétfő, Karácsony II. napja, de. 9 óra - újvárosi reformá-
tus imaház; fél 11 óra - óvárosi református templom. 
Igét hirdet: Nagytiszteletű Pápai Szabó György lelkipásztor, mindkét 
helyen úrvacsoraosztással egybekötve.
December 31., szombat, Szilveszter (Óév): 15 óra - újvárosi imaház; 
16.30 óra - óvárosi református templom. Igét hirdet Nt. Pápai Szabó 
György.
2017. január 1., ÚJÉV, vasárnap:  de. 9 óra – újvárosi imaház; fél 11 óra 
- óvárosi református templom. Igét hirdet Nt. Pápai Szabó György.
Áldott, meghitt Karácsonyt, sikerekben, áldásokban gazdag Újeszten-
dőt kívánunk minden kedves testvérünknek! Áldás, békesség! Békesség 
Istentől! 
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A jócselekedetek reklámja
Sok kérdéssel a szívemben nézem azt a meg-
mozdulást, amit a világ tesz karácsony kör-
nyékén a szükséget szenvedők érdekében. 
Sok segélyszervezet hirdeti a maga karácsonyi 
jócselekedeteit, és mi emberek is ilyenkor job-
ban kinyitjuk a szívünket a szükséget szenvedők 
iránt. Milyen jó, ha máskor nem is, de legalább 
Karácsony környékén mindezt megtesszük (ha 
pedig máskor is van gondunk a rászorulókra, ó 
mily dicséretes, - Jézus szavaival csak ennyit 
mondanék: „nagy lesz a ti jutalmatok!”). Nem 
hinném, hogy egyedül lennék azokkal a gondo-
latokkal, amit most boncolgatok, így Karácsony 
küszöbén.
Nézzem, amint egy-egy szervezet mások nyo-
morát felhasználva önmaguk létezését és kivá-
lóságát a világ elé tárja. A jótékonykodás Kará-
csony előtt szinte trendi lett. Igaz, télen inkább 
kiszolgáltatott az ember és jobban rászorul az 
önzetlen segítségre, mint más évszakokban, de 
mintha verseny lenne, hogy ki tud többet, jobbat 
adni ilyenkor. És mindez nem is lenne kérdés 
számomra, ha nem csak erre az ünnepre korlá-
tozódna, illetve nem lenne önreklám íze. Jézus 
egy alkalommal ezeket mondta: „ne tudja a jobb 
kezed, hogy mit tesz a bal”… csakhogy ha valaki 
jobban belát a segélyszervezetek működésébe, 
azt fogja látni, hogy ezen a téren is érvényesül, 
hogy minél inkább ismert (egy segélyszervezet), 
annál inkább támogatott. Mi emberek pedig 
szeretjük látni, hogy ha adakoztunk, akkor az jó 
helyre megy. Az ismertség és megbízhatóság 

elvéből kifolyólag szükséges egyfajta önreklám. 
Reklám nélkül nem lenne ismert a szervezet, 
azaz bármilyen nemes célt vállalna fel, külső 
segítség nélkül, előbb vagy utóbb bebukna. 
A köz pedig akkor sorakozik fel (itt nem csak 
anyagi támogatásra gondolok) egy jó ügy mögé, 
ha látja, hogy mindaz, amit befektetett jó célra 
van fordítva. E két pólus feszültségében teszem 
fel a kérdést, meddig lehet elmenni?  
Egy történet az életemből (mely éppen nem 
kötődik a karácsonyhoz) jól szemlélteti ezt a 
dilemmát. Erdélyben a hegyek között egy kis 
faluban voltam pap. Annyira kicsi volt ez a falu, 
hogy éppen mikor odakerültem, azelőtt aszfal-
tozták le a fő utcát. A legtöbb utcában zúzalék-
ból készült utak voltak, de akadt olyan is, ahol 
még az sem volt. Ezt a kis eldugott falvacskát 
egy németországi segélyszervezet már évek 
óta segítette, akinek helyben is megvolt a maga 
embere, hogy felmérje az aktuális szociális 
helyzetet. Pechemre éppen ezzel az emberrel 
tudtam a legkevésbé kijönni, mert akarva aka-
ratlanul mindig tudott borsot törni az orrom alá. 
Nyáron, amikor elég nagy volt a hőség, 2 hétre 
gond akadt a vízellátással. Az önkormányzat 
pénz hiányában nem sietett annak kiküszöbö-
lésével, annál is inkább, hiszen a faluban a fúrt 
kutak mellett két ártézi kút volt, ahol mindenki 
annyi vizet vihetett magával, amennyit csak 
akart. Igen ám, de volt néhány idős ember, aki 
a hegy oldaláról üresen még le tudott volna 
jönni, de már megtöltött edényekkel felmenni 

esélye sem volt. A már előbb említett jézusi 
elv alapján, hogy ne tudja egyik kezed mit cse-
lekszik a másik, jó néhányszor töltöttem meg a 
fúrt kutamból korsókat és vittem el ehhez a pár 
idős emberhez, akiről tudtam, hogy víz nélkül 
vannak. Amikor megjöttek a segélyszervezet 
külföldi képviselői, helyi emberük egy kisebb 
plénum előtt ecsetelni kezdte, hogy milyen 
hősiesen helytálltak, amikor 2 hétig nem volt 
víz, mert gondoskodtak azokról az emberekről, 
akik víz nélkül maradtak. A dicséret mellett meg-
kapta fáradozásáért a kellő juttatást. 
Egy ilyen helyzetben még papként is türtőztet-
nem kellett magam… azóta foglalkoztat ez a 
téma, és karácsony közeledtével újból és újból 
előjön, hogy vajon a jócselekedetnek kell-e rek-
lám? 
Figyelem, cikkem termékmegjelenítést tartal-
mazz!!!... - mondhatnám, de inkább csak a „miér-
tet” fogalmazom meg. 
Velencén a Karitász csoport nemsokára megün-
nepelheti fennállásának a 10. évfordulóját. A 
Velencei Karitász csoport olyan közösség, mely 
a nagyegyház egy morzsájának mondható, 
(hiszen a magyar katolikus karitász igen nagy 
múlttal rendelkezik, éppen ebben az évben 
ünnepelte fennállásának 80., újjászervezése 
20. évfordulóját) és ki mindig csendesen tette a 
maga feladatát. Most sem reklám céljából írom 
ezeket a sorokat, hanem mert, talán az olvasó-
val és még sok emberrel összefogva még több 
személynek tudunk segíteni. A Kalazanci Szent 
Józsefről elnevezett templom emeleti termében 
egy olyan információs irodát létesítettünk, ahol 
az igények összefuthatnak. Több embernek is 
lehet megunt, feleslegessé vált tárgya, holmija, 
ami talán még másnak jól jöhet. Így mindaz, aki 
szívesen megvál tőlük, úgy, hogy közben segít-
séget adhat másoknak, kérjük keressen meg 
minket MINDEN SZERDÁN 15.00-17.00 óráig 
elérhetőek vagyunk az Újtelepi templomban. A 
katolikus egyház mindig is büszke volt a szent-
jeire és az ő sorukban jócskán találunk olyan 
példaképeket, kik nagy gonddal voltak a rászo-
rulók iránt (pl. Szent Erzsébet, Páli szent Vince, 
Teréz anya stb.) Mi olyan híd szeretnénk lenni, 
kik összekötik az adakozó és a szükséget szen-
vedő kezeket, mert „Krisztus szeretette sürget 
minket!” (1 Kor 5.14)

Récsei Norbert 
plébános
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Gyerekekről

Nyílt napok a Meseliget Óvoda  
Süni csoportjában

Óvodánkban már hagyománnyá vált az őszi és 
a tavaszi nyílt napoknak a megtartása. A szülők 
számára ismét lehetőséget biztosítottunk arra, 
hogy közvetlenül betekinthessenek az óvoda, 
a csoport mindennapi életébe, láthassák gyer-
meküket különböző tevékenységekben. Cso-
portunkban nagy volt az érdeklődés a szülők 
részéről, sokan voltak kíváncsiak arra, hogy tel-
nek dolgos napjaink a Süni csoportban. Az első 
őszi nyílt napunkat november 23-án tartottuk. 
A gyerekek a szülőket vidám téli dallal köszön-
tötték, majd a megszokott módon tornával 
kezdtük a délelőttöt, mely során megmutatták, 
milyen ügyesen tudnak már jógázni. A gyerek-
jóga-gyakorlatokat relaxációba beépített mese 
zárta.
A torna után tízórai következett, így láthatták 
a szülők milyen gyorsan és szépen terítenek 

a naposok. Tízórai után a gyermekek játékos 
módon közvetlen tapasztalás útján szerez-
hettek ismereteket az érzékszervekről azok 
funkcióiról. Felsoroltuk a testrészeinket, érzék-
szerveinket megbeszéltük, mire való a fülünk, 
szemünk, orrunk, nyelvünk, bőrünk, tenyerünk. 
Megszámláltuk a testrészeinket, érzékszer-
veinket, összehasonlítottuk, miből van több, 
kevesebb vagy ugyanannyi. Kóstolhattak édes 
aszalt gyümölcsöt, sós kekszet, savanyú cit-
romot. Szagolhattak illatzsákocskákat, benne 
szegfűszeggel, fahéjjal, levendulával, hagymá-
val. Különböző anyagú, keménységű tárgyakat 
tapinthattak meg a gyermekek (pl. fakéreg, 
gumilabda, kulcs). Csukott szemmel hangokat, 
hangszíneket ismertek fel.

A szülők megismerhették, hogy az óvodában 
milyen játékos módon történik az ismeretek 
átadása, a gyerekek fejlesztése. Láthatták, 
hogyan játszanak, rajzolnak gyermekeik, melyek 
azok a tevékenységek amelyekben szívesen, 
vagy éppen kevésbé szívesen vesznek részt. 
Megismerhették, hogy komplex személyiség-
fejlesztés történik az óvodában, hiszen az a fő 
célunk, hogy gyermekeik óvodáskor végére 
zökkenőmentesen kezdhessék meg iskolai 
tanulmányaikat. Nagyon jó hangulatú, kellemes 
délelőttöt töltöttünk együtt a szülőkkel.

Vácziné Kardos Edina
óvodapedagógus

Süni csoport

A Süni csoport adventre hangolódása
Eljött az év egyik legszebb időszaka: advent. A 
várakozás, vágyakozás időszaka ez. A csoport 
életében is igen meghatározó. Készülődünk az 
előttünk álló ünnepekre, a természet átalaku-
lására. Ünnepváró díszbe öltözött a csoport-
szoba és az egész óvoda. Ez a sok csoda, ami 
a mindennapokat megszínesíti, még nagyobb 

élmény a gyerekek számára, hiszen egy kis sze-
letét megoszthatják a számukra legkedveseb-
bekkel, a szüleikkel. A nyílt nap lehetőség a szü-
lőnek, hogy bepillantsanak gyermekük, eddig 
számukra ismeretlen életébe. A gyermekeknek 
pedig, hogy beavassák a szüleiket mindennapi 
„ügyeskedéseikbe”.
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Izgalommal várták a pillanatot, amikor anyukák 
és apukák velük együtt kezdték a napot a Süni 
csoportban. A kialakult rend és a szokások biz-
tonságot jelentenek számukra ebben a rendkí-
vüli helyzetben. Kedves vendégeinket láthatat-
lanná varázsoltuk, ezután már indult a különle-
ges nap. Játszottunk, tornáztunk, tízóraiztunk. A 
különlegesség csak abban volt, hogy megpró-
báltuk a lehető legtöbbet megmutatni abból 
kedves vendégeinknek, amit gyerekeik már 
tudnak. A mesehallgatás mindig fénypontja a 
napnak. Mindenki élvezi és átadja magát a mese 
csodájának. Most sem volt ez másként ezen a 
héten azonban nem a szokásos mesegyertya 
világított nekünk, hanem az adventi koszorú 
első gyertyájának fénye.
Az ezt követő közös éneklést hangszerekkel 
színesítettük. A héten minden a Mikulás jöttét 
készítette elő. Mikulásokat készítettünk. Hajto-
gattak, ragasztottak, rajzoltak. Ügyesen, szépen, 
tisztán dolgoztak. Az eredmény önmagáért 
beszél. Összességében ez egy csodálatos nap 
volt, amikor a szülők láthatták gyermekeiket 
egy kis közösség tagjaként ügyeskedni.

Bánfalviné Schultz Judit
óvodapedagógus

Süni csoport

Advent az 
óvodában
Elkezdődött az advent időszaka. Az óvoda 
hagyományai közé tartozik, hogy évről évre 
az első adventi vasárnap előtt mindkét óvoda-
részben közös barkácsolásra hívjuk az óvodás 
gyermekeinket, szüleiket, nagyszüleiket, test-
véreiket. Ekkorra már ünneplőbe öltöztetjük 
a környezetünket: az óvodában az ősz színes 
kavalkádját felváltják a téli örömökhöz, ünne-
pekhez kapcsolódó dekorációk. Az óvoda dol-
gozói a gyermekek kisebb-nagyobb segítségé-
vel feldíszítik a „saját” csoportszobájukat, aztán 
a délelőtti sétákra készülődve, vagy délutánon-
ként, mikor a gyerekekkel átmegyünk más cso-
portokba, megcsodáljuk a többi terem, az aula, 
a folyosók díszeit.
Ünneplőbe öltöztetjük a „lelkünket” is: novem-
ber második felétől beszélgetünk a karácsonyi 
ünnepkör fontosabb ünnepeiről – az advent 
időszakáról, a Mikulásról, Luca-napról, a kará-
csonyról. Minden csoportban elkészítjük a saját 
adventi koszorúinkat, s a gyertyák meggyújtása-
kor mesékkel, történetekkel, példákkal a „gyer-
mekek nyelvén” közösen megbeszéljük, hogy 
„Mi az, hogy jó és mi a rossz dolog?”, „Mi lehet 
példaértékű egy kisgyermeknek?”, „Hogy adni 
és kapni is jó dolog.” Mindenhol elkészülnek az 
adventi naptárak is, amik apróságokat rejtenek. 

Mindennap kiválasztunk vagy kisorsolunk vala-
kit a csoport gyerekei közül, aki megérdemli az 
aznapi meglepetést. Minden alkalommal meg is 
beszéljük, hogy mi volt az aznapi jó tette, okos 
gondolata, szava, mondata, kedvessége.
Az óvodai barkácsdélutánunkkal szeretnénk 
segíteni a gyermekek ünnepekre való hango-
lódását, a közös tevékenykedéssel erősíteni a 
gyermek-szülő-óvoda kapcsolatát, kiemelni 
a közös élményszerzés fontosságát. Minden 
évben különböző technikákkal (pl. só, búzadara 
vagy papírból készített motívumok ragasztásá-
val) mécsestartó díszes üveget, és valami meg-
lepetést, pl. csengettyűt, hóembert, angyalt, 
ajándékdobozt, karácsonyfát készítünk. A bar-
kácsdélutánt az udvaron fejezzük be, ahová 
a mécsesek fénye mellett közös éneklésre 
invitálunk minden gyereket és hozzátartozót. 
Az éneklés után felkapcsoljuk a díszvilágítás 
fényeit, amelyek az ünnepkör végéig díszítik az 
óvodát.

 Liptai Zita
 óvodavezető-helyettes
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Tudósítónk a Zöldligetből:
Nagy Edit

Reading Angels
Everyone knows that when students start grade 
1 everything is new and seems big around them. 
Three ’big’ grade sevens:  Ható Hanna, Pápai 
Barbara and Vadon Laura spent two afternoons 
reading and doing a craft with the grade ones. 
Soon the grade ones will be able to read for 
them.

Olvasó Angyalok
Mindnyájan ismerjük azt az érzést mikor első 
osztályos tanulóként minden egyszerre új és túl 
nagy körülöttünk. Három „felnőtt” hetedikes: 
Ható Hanna, Pápai Barbara és Vadon Laura két 
délutánon keresztül olvasott és ügyeskedett 
együtt az elsős diákokkal. Hamarosan eljön az 
idő, mikor a kicsik olvasnak nekik valami érdeke-
set. Angela Milne Kiss

Használtból újat

Újrahasznosítási pályázatot hirdettünk a Zöldli-
get Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista 
Általános Iskola 2. évfolyamának. A téma aktua-
litását a környezetismeret tantárgy idei témakö-
rei adták: anyagfajták, környezetvédelem, újra-
hasznosítás stb.
A 28 beérkezett ötletes pályamunka közül 
választottuk ki a különdíjasokat: Boda Lara 2. a, 
Krausz Viktória, Bartus Lola 2. c osztályosokat.  

Mosolygó fogacskák
A dm Kft. 2016-ban is fogápolási pályázatot 
hirdetett: kreatív videók formájában dolgozzák 
fel az osztályok a Mosolygó fogacskák pályá-
zat programdalát. Az 1. b osztállyal neveztünk 
a pályázatra, és bár fődíjat nem nyertünk, de a 
fogmosáson kívül jó pár vidám percet töltöttünk 
együtt az osztállyal táncolva a programdalra. A 
pályázatban való részvételért fogápolási kezdő-
csomagot nyertünk a dm-től, melyet postáznak 
számunkra.
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A második és harmadik helyezett Török Léna a 
2. c-ből és Joó Bertalan a 2. a-ból lett. A győz-
tes alkotást Simon Lilien 2. c osztályos tanuló 
készítette igazi családi összefogással. „Virágos 
falikép” című munkájáról kérdeztük a kis alkotót:
– Az őszi szünetben közösen csináltuk anyukám-
mal és a húgommal. Anya ötlete volt, és mondha-
tom, hogy jobb lett élőben, mint gondoltam. Én 
a fehér virágokat festettem, meg a zöld leveleket 
együtt a húgommal. Anya vágta ki a formákat a 
kemény kartonlapokból, amiket pedig apa hozott 
valahonnét. Nagyon örülök, és tényleg megérte 
ezt a három délutánt rászánni a közös alkotásra.

Vers- és mesemondó- 
verseny a Ligetben

November 14-én, szerdán került sor erre a ver-
senyre a Liget iskolarészben. A harmadik c. 
osztályosok műsorával, az Egyszer egy királyfi…
kezdetű énekelt meséjével nyitottuk meg ezt a 
rendezvényt. Majd évfolyamonként külön terem-
ben mondhatta el mindenki a versét, meséjét, 
prózáját. Nagy öröm számunkra, hogy ilyen alkal-
makkor is együtt lehetünk a nyugdíjas kolléganő-
inkkel, akik a zsűrizésben a DÖK  képviselőkkel 
egyetértésben pontoztak, értékeltek. Köszönjük 
szépen a sok szép produkciót, a szülőknek és a 
pedagógusoknak a felkészítést, a zsűri munkáját, 
és a szereplőknek a szép énekléseket.
A következő eredmények születtek:
első osztály, vers
1. Derzsy Levente Nimród 1. b, 2. Virga Vanessza 
Vendi 1. c, 3. Kemény Lilla 1. a
mese különdíj: Tóth Fruzsina 1. b
második osztály, vers
1. Pándi Szabolcs 2. a, 2. Simon Lilien 2. c,  
3. Szarvák Zsanna 2. b
különdíj: Boda Lara 2. a
mese
1. Bálint Hajna 2. c, 2. Bartus Lola 2. c, 3. Vincze 
Szófia 2. a
különdíj: Tóth Csanád 2. a

harmadik osztály, vers
1. Lukács Bulcsú Sándor 3. c, 2. Németh Hanna 
Kincső 3. a, 3. Málics-Talabér Anna 3. c
különdíj: Bene Kata 3. a
mese
1. Tomasits Mihály 3. c, 2. Havai Júlia 3. a
negyedik osztály
1. Köteles Jázmin 4. a, 2. Pálla Richárd 4. c,  
3. Takács Zamira Mia 4.c
mese
1. Török André 4. a, 2. Járomi Maja Panka 4. b,  
3. Bánfalvi Napsugár 4. a

Papp Sándorné alsós mv.

A felső tagozatban is vannak még szerencsére 
olyan diákok, akik szeretik, tisztelik az irodalmat, 
a verseket. Közülük is szép számú jelentkező 
akadt, aki készült erre a megmérettetésre. Gra-
tulálunk mindnyájuknak!
5.-6. évfolyam, vers
1. Bánfalvi Bendegúz 5. c, 2. Debreceni Lili 5. c
3. Joó Rebeka 6. a
különdíj: Bozsánovics Petra 5. a, Balikó Flóra 6. a
Vámos Ivett 6. a
5.-6. évfolyam, próza
1. Kiss Olivér 5. b, 2. Farkas Angéla 6. b, 3.Balázs 
Botond 5. c
7.-8. évfolyam, vers
1. Nyíri Gréta 8. a, 2. Nagy Bálint 7. b, 3. Csere 
Zsanett 8. a
7.-8. évfolyam, próza
1. Ihász Hanna 7. b

Nagy Edit, DÖK segítő

Liba-nap lámpásokkal
2016. november 10-én csütörtökön tartottuk a Zöld 
iskolarészben a Márton-napot. Már előzetes feladatként 
kapták a családok, hogy készítsenek lámpásokat, melye-
ket a Márton-napi rendezvényen a nagy szaktudású zsűri 
értékelt.
A lámpások egész héten díszítették az aulát, és gyönyör-
ködhettek benne gyerekeink, szüleik  és nagyszüleik egy-
aránt.
Az osztályokat, a folyosót és az aulát is Márton-napi 
illusztrációk lepték el, mely már megadta a délután jó 
hangulatát.
Míg a gyerekek ebédeltek és játszottak az udvaron, a lelkes 
szülői gárdával libazsíros kenyereket kentünk és tálaltunk 
fel az aulában paprika, uborka és hagyma kíséretében.
14 órakor az eredményhirdetéssel kezdődött a program. 
A gyerekek hatalmas tapsokkal, a zsűri csokoládéval jutal-
mazta a legkreatívabb lámpásokat, minden osztályból. A 
fődíjakat, a 2. c osztályból Simon-Nagy Henriette szülő 
ajánlotta fel.
Ezután a földszinti termekben, az aulában és a tornate-
remben kezdetét vette a játék, mindenki kedve szerint 
választhatott hová megy játszani, mindenhol más-más 
tanítónéni és pár nagyon lelkes és kreatív szülő fogadta 
a gyermekeket.
A tornateremben akadálypálya, az aulában kukoricamor-
zsolás és kukoricalisztszitálás, a tantermekben, kézmű-
vesfoglalkozás, mézeskalács liba készítése és sütése, 
libás könyvjelző, libás fali dísz, libás kép és libabábkészí-
tés, libás ügyességi játékok várták az érdeklődőket.
A sorrendet mindenki maga választhatta, hol kezdi és 
melyik teremben szeretne munkálkodni, játszani, tész-
tát gyúrni, és élvezni a Márton-napot. Az aulában közben 
több asztalnál megterítettünk, ahol elfogyaszthatták a 
gyerekek a libazsíros kenyereket, aminek nagy sikere volt 
természetesen.
Délután 16 óráig tartott a felejthetetlen hagyományőrző 
program, melyben nagy segítségünkre volt a tanító néni-
ken kívül a: Levendula játszóház (mézeskalács, kukorica-
játszó)
1. a Kalamán Etelka
Dr. Semjénné Dr. Musulin Katalin
Dr. Joósz Viktória
1. b Gerlang Edina, Fehérvári Krisztina, Szabó Judit 
, Tihonné Szincsák Adrienn 
1. c Reszler Szilvia
2. a Tímár Helga
        Gulyás Attila
2. b Srand Katalin
2. c Dubis -Villányi Zsanett
       Fodor Emese
Fantasztikus jó szervezésben és összhangban dol-
goztunk, mindenkinek megvolt a feladata, így telt 
el vidáman a délután, ezen a szép őszi napon.

Baglyasné Szécsi Annamária
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Mint arról már korábban beszámoltunk, örömteli tény, hogy a 
hazánkban méltán népszerű és roppant eredményes kézilab-
dasport női szakágának képviselői szervezett keretek között tevé-
kenykednek városunkban is, az alapokról építkezve, az iskolában 
található gyerekek adta utánpótlásra támaszkodva. A Gárdony–
Pázmánd NKSE legkisebb korosztálya is megkezdte az edzéseket 
a velencei Zöldliget Általános Iskolában októberben. A 7–10 éves 
lányok heti két alkalommal tréningeznek Gosztola Petra vezetésé-
vel. Az edzőnő elmondta, hogy az ifjú hölgyeket nem kell noszo-
gatni, örömmel és nagy odaadással végzik a nekik kiosztott felada-
tokat.

– Az egyesület legkisebbjei lelkesen és jó han-
gulatban gyakorolnak, a bemelegítő játékok 
után folyamatosan bővítik tudásukat és kibon-
takoztatják tehetségüket. A labdavezetés már 
biztosan megy, a labdás átadások és a felugrá-
sos lövés még alakulóban van, de néhányan már 
az indulócseleket is alkalmazzák játék közben, 
tehát már meg-megvillantják a bennük rejlő 
tehetséget, ösztönöket, amelyek elengedhe-
tetlenek ahhoz, hogy igazi kézis váljék belőlük. 
– mondta örömmel az edzőnő.
Gosztola Petra hozzátette: tanítványai megértek 
arra, hogy szervezett keretek között belekóstol-
janak a hazai, regionális versenyrendszerbe, s 
mérkőzéseken is megmutathassák, mit tudnak.
– A lányok ügyesek, lelkesek és bátran készülnek 
a decemberben megrendezésre kerülő U10-es 
bajnoki tornára is, ahol az egyesület és a szülők 
közös döntése értelmében elindul a csapat. A 
régiós felosztású kisiskolás bajnokságban már 
nullás méretű bőrlabdával megy a játék, 2x15 
percben, tehát ez nagy kihívás minden kezdő 
csapat és kézis palánta számára. Örülünk a lehe-
tőségnek, hogy mi is indulhatunk versenyen 
„mint a nagyok” és izgatottan, de büszkén várjuk 
a meccseket! A 7–10 éves tókörnyéki lányokat 
továbbra is szeretettel várjuk edzéseinken, hogy 
csatlakozzanak csapatunkhoz, és együtt szeres-
sük ezt a csapatsportot!
A példáért nem kell messzire menniük a kicsik-
nek, ugyanis a klub felnőtt együttese soha nem 
látott magasságokban járva jelenleg az NB 
I/B-ben, azaz a másodosztályban vitézkedik, 
miután a legutóbbi idényben megnyerte az NB 
II-es küzdelmeket. Nem is szerepelnek rosszul, 

hiszen abszolút újoncként 6 győzelemmel és 6 
vereséggel a 7. helyen állnak a Nyugati csoport 
14 együttest számláló tabelláján, megelőzve 
sokkal rutinosabb, nagyobb múltú klubokat, 
pl. a korábban NB I-ben is megforduló Marcali 
VSZSE-t, a Haladást, a Szentendrét vagy a Csur-
gót. Az egyéni teljesítményeket nézve a csoport 
góllövőlistáján az első 10-ben található, 55 talá-
lattal rendelkező Urfi Dorottya és a szintén „TOP 
10-es”, 47 gólos Gyebrovszki Zita neve kívánko-
zik az élre, de a legjobbak között van Kuhinkó 
Vivien, Németh Nóra, Szabó Anikó és Dublinszki 
Dóra is.
A közvetlen háttérbázist jelentő junior együttes 
hasonlóképpen a középmezőnyben helyezke-
dik el jelenleg, 9 ponttal a 9. pozíciót foglalja 
el a tabellán, egyéni tekintetben pedig egy iga-
zán kiemelkedő teljesítmény is akad, ugyanis 
Hamuth Lili Vivien magabiztos fölénnyel, 85 

találattal vezeti a Nyugati csoport góllövőlistá-
ját. Meccsenként több mint 8 gólos átlagot hoz 
eddig, ami egészen elképesztő produkció!
Ami – visszatérve a legkisebbekhez – a klub 
szépreményű utánpótlását illeti, az anyagi és a 
technikai feltételek javulásával párhuzamosan 
évről évre egyre fiatalabb korosztályokkal tud-
ják elkezdeni a sportolást. Míg pár évvel ezelőtt 
csak általános iskola 7–8. osztályosaival, illetve 
idősebekkel tudtak foglalkozni, addig 2013-tól 
5–6. osztályosokkal kezdtek dolgozni, jelenleg 
pedig már 2–4. osztályosoknak is tartanak edzé-
seket.
A létszám növelése érdekében minél több kézi-
labda iránt érdeklődő apróságot várnak Velen-
cén a Zöldliget suliban. Érdeklődni Gosztola Pet-
ránál a 06-70-628-7989-es telefonszámon vagy 
a petra.gosztola@gmail.com e-mail címen lehet.

 (Mátay Balázs)
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Többször leírtuk már, de a sportot kedvelők szá-
mára enélkül is ismert tény volt városunkban, 
hogy az elmúlt szezont követően a Fejér megyei 
I. osztályú labdarúgó-bajnokságban ezüstérmet 
szerző Velence SE felnőtt csapatát gyakorlatilag 
újra kellett építeni, miután példátlan módon 
edzővel együtt távozott a teljes keret. Ilyen hely-
zetben nem lehet nagy eredményeket várni, 
ez teljesen természetes, ekkora átalakulást 
követően még a sportág legnagyobbjainak is 
hónapok, időnként egy teljes szezon kell ahhoz, 
hogy a megfelelő szintre hozzák az újjáépített 
csapatot. Ezen tények tükrében az idei szezon 
első felében megszerzett 12 pont és 13. helye-
zés nem nevezhető mérhetetlen csalódásnak, 
ugyanakkor ennél azért szinte mindenki jobbra 
számított. 
A szezon derekán most érdemes visszatekinteni 
az elmúlt hónapokra, így attól kértünk értéke-
lést, aki a legtöbbet dolgozott a csapattal, akinek 
a nulláról kellett egy új, reményteljes együttes 
alapjait letenni, Czakó András vezetőedzőtől.
Azt kapta, amit várt előzetesen?
– Nem, sokkal többet vártam. Sok játékost ismer-
tem és egy részüket nem. Ez a teljesítmény, 
amit nyújtottunk a megyei II. osztályban is csak 
a középmezőnybe lett volna elég. Sokszor nem 
a tudással volt a probléma hanem az akarattal, 
ráadásul a fiatalok hozzáállása sem volt teljesen 
megfelelő. Rengeteg ifjabb játékosom azt gon-
dolta, hogy ő már tud mindent, nem lehet baj. 
De, sajnos volt bajunk bőven ősszel.
Feltűnő volt a csapat formaingadozása. 
Néha sikerült „két külön mérkőzést” játszani 
egy találkozón belül, amikor az első félidő-
ben minden rendben volt, aztán jött a máso-
dik, ahol már semmi sem sikerült, semmi 
sem jött össze. Volt több olyan meccs is, ami 
egészen a  hajráig rendben volt, ám az utolsó 
15-20 percben jött az összeomlás. Mi volt 
ezeknek az oka?
– Általában az, hogy a sok fiatal nem érezte át, 
hogy hova került és mi történik ilyen esetben. 
Amikor az ifiben kikaptak, nem történt semmi, itt 
sokkal komolyabb következményekkel kellett 
volna számolniuk, ha ez nem egy frissen alakult 
szárnyait, bontogató csapat lett volna. A szüksé-
gesnél több bizalmat és türelmet kaptak, amivel 
nem éltek sajnos megfelelően. 
Sok volt a fegyelmezetlenség, a sárga, sőt a 

piros lap is. Kiváltképp az ősz második felé-
ben, amikor szinte repkedtek a lapok. Mit 
lehet tenni, hogy tavaszra ebben a tekintet-
ben is előrelépjen a társaság?
– Ez valóban probléma volt. De nem egyformán 
mértek minket, és ezt nem az elfogultság mon-
datja velem, próbálok mindig reálisan gondol-
kodni. Volt olyan mérkőzés, amikor a 18. percben 
elvesztettem a csapatkapitányomat, de volt olyan 
is, hogy a 4. percben a kapusomat, miközben 
ugyanezekért a szabálytalanságokért az ellenfele-
ink a pályán maradhattak. Persze igazságtalan len-
nék, ha a játékvezetőkre kenném a dolgot. Nem 
bántó szándékkal, de keserédes humorral azért ki 
kell mondani: ha már mi nem éreztük magunkat 
jól a mérkőzéseinken, akkor legalább ők igen... A 
fejekben kell tisztázni, hogy a játékosaimat „pesti 
játékosként” kezelik, így ők hamarabb kapják a 
lapokat mint más, s nekünk ezt tudomásul kell 
vennünk, mi több, ehhez alkalmazkodnunk kell, 
ha ebben a tekintetben is előrébb akarunk lépni.

Itt a téli időszak, amikor van idő jobban 
összekovácsolni a csapatot, s lehet, mi több, 
kell erősíteni is. Nyilván ez annyira azért 
nem egyszerű, de szükségszerű. Mekkora 
változások várhatók a keretben? 
– Természetesen szeretnék igazolni, de az új 
fajta rendszerben ez nem lesz könnyű. Több 
játékosom jelezte, hogy megkeresték magasabb 
osztályból vagy hasonló osztályból, és menne is, 
úgyhogy ebben a kérdésben egyelőre még sok a 
kérdőjel. Mindenesetre szeretnék és kell is frissí-
teni a kereten.
Mit lehet tudni konkrétan a téli munkáról? 
Mikor kezdik a felkészülést, és milyen ütem-
ben haladnak majd a tavaszi rajtig?
– Még nem végleges minden részlet, de ha 
minden igaz, Baracskán fogunk készülni, január 
17-től. Az edzőmérkőzéseinket Bajzik József  
„Hobó” segítségével már lekötöttük. Próbálunk 
sokat játszani, sokat gyakorolni, hogy tavaszra 
ütőképesebb, mentálisan erősebb csapatunk 
legyen.
Az már előre nyilvánvaló volt, hogy nagy 
fába vágta a fejszéjét, amikor elvállalta ezt a 
munkát a nyáron. Megbánta?
– Nem bántam meg, ezt egyértelműen kijelent-
hetem, előre tudtam, hogy ez nagy kihívás lesz, 
nehéz munkával, s így is volt, nincs mit megbán-
nom, nem panaszkodom. Egy-két dolgot azon-
ban másképpen fogok csinálni a folytatásban, 
mint az ősszel, ez egészen biztos! A korábban 
ecseteltekből következik, hogy melyek azok a 
területek, amelyeken változtatni kívánok, mert 
mindenképpen szeretném, ha a csapat előre-
lépne játékban, mentalitásban, ezzel együtt a 
tabellán is. 

(MB)
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ŐRizD mEg és VidD 
hAza a VelEncEi-TavI 
kIráNduLás élMénYét!
Ha élvezted az itt töltött időt, és ezt másokkal is megosztanád,  lepd meg 
magad, szeretteidet vagy akár vendégeidet  velencei élményekre emlékeztető, 
hasznos és igényes ajándéktárgyakkal!

A Velence Korzón lévő Tourinform irodában megvásárolhatod az új arculatú, 
fiatalos szuveníreket, de helyi termelők, kézművesek portékáiból is válogat-
hatsz. Érdemes lesz összegyűjteni a teljes velencei kollekciót!

NYitás: 2017. feBruár



Kellemes ünnepeket kíván a Velencei-tó 
Turizmusáért TDM Egyesület!

Ismét kivilágított, ünnepi Velence Busz közleke-
dik 2016. december közepétől  2017. január 1-ig 
Velencén. A környezetbarát elektromos kisbusz 
hétköznap 14.00–18.00 óra között, hétvégén 
14.00–20.00 óra között szállítja ingyenesen az 
utasokat. Minden órában a Velence Korzóról 
indul, és egy igazi ünnepi hangulatú túrát tesz 
Velencén, Ófalu mellett érintve – többek közt – 
Újtelepet és a Velence Resort & Spa szállodát. A 
járatokon ünnepi meglepetéssel is készülünk.

Bővebb információ a Velence Korzón található 
Tourinform irodában, a +36 30 974 25 66 tele-
fonszámon, illetve a velenceturizmus.hu webcí-
men érhető el.
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2016. október

TDM

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

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

6 éves kor alatt ingyenes.

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

www.vtka.hu

A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány és a Halász Gedeon Központ szeretettel ajánlja 
figyelmébe a felújított kápolnásnyéki Halász-kastély a „65 éves MKB Bank gyűjteménye 

a 200 éves kastélyban”című első kiállítását, amely 2017. március 31-ig látogatható. 
A fantasztikus, nagy budapesti kiállítások színvonalát idéző tárlat betekintést nyújt az 

egyik legnagyszerűbb magyar képzőművészeti gyűjteménybe.
A kastélyban Mednyánszky László, Markó Ferenc, Barabás Miklós, Rippl-Rónai József, 

Csók István, Ligeti Antal több festménye mellett látható még – többek között – Benczúr 
Gyula, Vaszary János, Perlott Csaba Vilmos, Orbán Dezső, Glatz Oszkár, Ferenczy Károly, 

Szőnyi István, Aba-Novák Vilmos, Ferenczy Noémi, Márffy Ödön, Berény Róbert, Egry 
József, Kmetty János egy-egy kiváló alkotása.
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„Karácsony felé”Összeállította: Pápai Szabó György

Sík Sándor 

A NAPKELETI BÖLCSEK

Ama csillag után.

A holdsugaras hideg éjszakán,
Mint egy fehérlő, csendes álom,
Úgy vonult el a komoly karaván.
És elöl ment a három.

A sziklás föld mogorván és kopáron
Feküdt el lábaik alatt.
Méltóságos sora a száz tevének
A harmaton halkan haladt.
És mintha fehér árnyak lengenének,
Úgy vonult végig a fehér sereg
A völgyön, ahol nem nőttek virágok,
S a városon, ahol az emberek,
Nem virrasztottak és nem énekeltek
S ahol nem látta őket senki sem.

És így suhant el csendesen
Életre éledt vágya Napkeletnek,
Az ezredéves éjszakán.
Ama csillag után.

Kosztolányi Dezső:

Karácsony
Ezüst esőben száll le a karácsony, 
a kályha zúg, a hóesés sűrű; 
a lámpafény aranylik a kalácson, 
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.
Kik messze voltak, most mind összejönnek 
a percet édes szóval ütni el, 
amíg a tél a megfagyott mezőket 
karcolja éles, kék jégkörmivel.
Fenyőszagú a lég és a sarokba 
ezüst tükörből bókol a rakott fa, 
a jó barát boros korsóihoz von,
És zsong az ének áhítatba zöngve… 
Csak a havas pusztán a néma csöndbe 
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.

Ady Endre:

Virágos karácsonyi ének
Óhajtozom el a Magasságba, 
Nagy a csúfság idelenn, 
De van Karácsony, Karácsony, 
Istenem, én Istenem 
S ember-vágy küldte Krisztusunkat.
Két gerlicét vagy galamb-fiókát, 

Két szívet adnék oda, 
Hogyha megint vissza-jönne 
A Léleknek mosolya 
S szeretettel járnánk jászolhoz.
Krisztus kívánata, Megtartóé, 
Lázong át a szívemen, 
Mert Karácsony lesz, Karácsony, 
Istenem, én Istenem, 
Valaha be szebbeket tudtál.
Óhajtozom el a Magasságba 
Gyermekségemben kötött 
Minden szűzséges jussommal, 
Mert az emberek között 
Nem így ígértetett, hogy éljek.
Követelem a bódító álmot, 
Karácsonyt, Krisztus-javat, 
Amivel csak hitegettek, 
Amit csak hinni szabad, 
Csúfság helyett a Magasságot.
Lábainknak eligazítását 
Kérem én szerelmesen, 
Karácsony jöjjön, Karácsony 
És száz jézusi seben 
Nyiladozzék ékes bokréta.

Babits Mihály:

CSILLAG UTÁN
Ülök életunt szobámban,
hideg teát kavarok..
Körülöttem fájás-félés
ködhálója kavarog.
Kikelek tikkadt helyemből,
kinyitom az ablakot
s megpillantok odakint egy
ígéretes csillagot.

Ó ha most mindent itthagynék,
mennék a csillag után,
mint rég a három királyok
betlehemi éjszakán!
Gépkocsin, vagy teveháton -
olyan mindegy, hogy hogyan!
Aranyat, tömjént és mirrhát
vinnék, vinnék boldogan.
Mennék száz országon át, míg
utamat szelné a vám.
„Aranyad tilos kivinni! "
szólna ott a vámos rám.
„Tömjéned meg, ami csak van,
az mind kell az itteni
hazai hatalmak fényét
méltón dicsőíteni.”
Százszor megállítanának -
örülnék, ha átcsúszom:

arany nélkül, tömjén nélkül
érnék hozzád, Jézusom!
Jaj és mire odaérnék
hova a csillag vezet,
te már függnél a kereszten
és a lábad csupa seb,
s ahelyett hogy bölcsöd köré
szórjak, tömjént, aranyat,
megmaradt szegény mirrhámmal
keserűszagú mirhámmal
kenném véres lábadat.

SAJÓ SÁNDOR:

KÖNYÖRGÉS KARÁCSONY 
ÉJSZAKÁJÁN
Én Jézusom, fehérruhájú kis Jézusom, 
Minden gyermeké vagy, én jól tudom, 
S a te boldogságos éjszakádon 
Öröm daloljon a kerek világon. 
De légy ma részrehajló, 
Légy egy kicsit pártoskodó is, 
Az égi csínyt Atyád megbocsátja neked, 
Szeresd legjobban a magyar gyermeket! 
            Lásd, Jézusom, oly gyermek e nép, 
            Az apja is mind, dalolva lép 
            Eke nyomába, vagy éji sírba. 
            S tékozolva, sebgyötörten, sírva 
            Oly tiszta, oly bolond és fehér, 
            Bánata bizony szebb angyalt is megér, 
            Szebb angyalt, ezüstebb csengettyűt, 
            S képeskönyvébe aranyabb betűt. 
Lásd, Jézusom, oly gyermek e nép, 
S a gyermeke a legszomorúbb kép, 
Aludni kellene a habos párnán, 
S taszigálják a föld vásárán. 
Kék szeme démont, pokolt tanul, 
S oly űzött, mint hóban a nyúl. 
Ő a te szegény kis komolyod, 
Neki add a legszebb mosolyod! 
            Én Jézusom, betlehemi kis Jézusom, 
            Rá sokat gondolj a hófehér úton, 
            Vigyél neki szabad mezőket, 
            Magyar dalokkal zengedezőket, 
            Szabad Kárpátot, székely falut, 
            Meleg szobát, szentképes falút, 
            Szelíd királyt, aki jóban van vele, 
            S álmot is, mely hosszasan feled. 
Én Jézusom, fehér ruhájú kis Jézusom, 
Minden gyermeké vagy, én jól tudom, 
De neki alig fénylett még karácsony, 
Engedd, hogy egyet ő is lásson! 
A más gyermeke oly játszva fut, 
S neki oly hosszú még az út, 
Alig élt, s már annyit temetett, 
Szeresd legjobban a magyar gyermeket!
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Olvasni-Való
.

Velence, Tópart u. 52.
Tel.: 22/ 472-453
e-mail: velence.bibl@gmail.com
www.velence-bibl.eoldal.hu
A könyvtár nyitvatartása:

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

HAUSZMANN ALAJOS 
EGYSÉGES KÖZMŰVELőDÉSI 
INTÉZMÉNYKÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Téli szünet
Felhívjuk a kedves olvasók figyelmét,  

hogy a könyvtár
2016. december 22-től  

2017. január 3-ig
szabadság miatt zárva lesz.

Utolsó kölcsönzési nap : 
2016. december 21. (szerda)

Nyitás napja : 2017. január 4. (szerda)

December 1-én megalakult a könyvtárban a „Rejtvényfejtők Klubja”, ahova várjuk azok jelentkezé-
sét, akik szeretik a keresztrejtvényeket, kvíz- és logikai feladványokat. Bárki tagja lehet a kezdőktől 
a mesterig, kortól, lakhelytől független és természetesen nem feltétel hozzá könyvtári tagság sem.  
A klub ötletadója és koordinátora Debreczeni Dánielné Marika, a Rejtvényfejtők Országos Egyesüle-
tének és a székesfehérvári Rejtvényklub oszlopos tagja.
Az első találkozónkat 2017. január 9. (hétfő) 17.00–19.00 órára tervezzük, a továbbiakban kétheti 
rendszerességgel. 
Helyszín : a könyvtár olvasóterme Sinkáné Mihály Zita intézményvezető

Rejtvényfejtők Klubja

Nyáry Krisztián:  
Festői szerelmek

Nyáry Krisztián ismét a szerelemről, annak 
nemcsak sors- és személyiségformáló, hanem 
életpályákat, alkotói korszakokat meghatározó 
erejéről ír. Ezúttal azonban a képzőművészeté 
a főszerep: hogyan éltek híres festőink, kiket 
látunk a vásznaikon, s kik voltak azok, akiket 
modellként sosem örökített meg az alkotó, 
mégis életre szóló hatással voltak a magyar 
művészetre? Mennyiféle szerelem létezik? 
Hogyan állít annak emléket egy festő? Megörö-
kíti-e egyáltalán? Még pontosabban tehát: Hogy 
szerettek ők?

Olivier Merle:  
A színe és a fonákja

 

Olivier Merle A színe és a fonákja című művében 
feleleveníti édesapja, Robert Merle nagy sikerű 
művének, a Francia históriának emlékezetes 
szereplőit, számtalan helyszínét, a hugenották 
viharos, vérzivataros korszakát. Most tehát a 
szolgából lett krónikás, Miroul hangját hallhat-
juk, ugyanannak a történetnek a másik oldalát, 
az igazság fonákját.

J. R. R. Tolkien:  
Karácsonyi levelek

Tolkien gyermekei számára nem csupán az 
ajándékok miatt volt fontos és érdekes Kará-
csony apó, ők ugyanis minden évben képekkel 
illusztrált levelet is kaptak tőle. Az első levél 
1920-ban érkezett, majd jöttek az újabbak húsz 
éven keresztül, minden egyes karácsonykor. 
A szívmelengetően kedves kötet bemutatja 
Karácsony apó reszketeg kézírását, egyúttal a 
levelekhez mellékelt szinte valamennyi képet 
is. Nem marad ki persze az ábécé sem, amelyet 
Jegesmedve szerkesztett a koboldrajzok alap-
ján, ahogy az a levél sem, amelyet ezzel a külön-
leges írással küldött a gyerekeknek.

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

Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub

Jelentős változás történt klubunk életében. 
Egészségi állapotában történt változások miatt 
lemondott klubvezetői tisztségéről Lukács 
Sándorné, aki több éven át nagy szeretettel és 
eredményesen vezette klubunkat. Működése 
nyomán, a tagság támogatásával igazi városi 
klubbá fejlődtünk. Ma már valóban klubsze-
rűen működünk és programjainkban a szokásos 
közösségi programok mellett egyre több iro-
dalmi, történelmi, életmódtémákkal foglalkozó 
klubnapot rendezünk. Büszkék vagyunk elért 
eredményeinkre, amelyben Lukács Sándorné, 
népszerűen Icuka – meghatározó szerepet vál-
lalt. E sorokkal városunk közvéleménye előtt is 
megköszönjük többéves vezetői munkásságát. 
Lukács Sándorné a lemondása után is klubunk 
megbecsült tagja marad. Az élet azonban megy 
tovább. A klubvezetés nehéz munkáját e sorok 
írója folytatja, a tagság bizalma nyomán. Remé-
lem, hogy klubunk „hajója” eredményesen, zök-
kenőmentesen halad továbbra is előre.
Klubtagjaink egy csoportja november 17-én 
meglátogatta Fekete Anna tájfestő kiállítását 
a kastély kiállítótermében. A klubtagokat a 
Helytörténeti Egyesület elnöke és a művésznő 
fogadta, aki kötetlen formában beszélt élet-

útjáról, művészi hitvallásáról és a Velencei-tó 
hatásáról – festői munkásságában. Klubunk két 
versmondója felolvasta a festőnő – a kiállított 
képekkel harmonizáló – írását. A klubvezető 
pedig ajándékkal kedveskedett az alkotónak 
közelgő születésnapja alkalmából. Míg a csoport 
tagjai forró teájukat iszogatták, a szomszédos 
városi könyvtár vezetője hívására a résztvevők 
átsétáltak a könyvtárba. A városi könyvtár egy-
kor több klubtagunk iskolai tanterme is volt. A 

könyvtár fotói között örömmel fedezték fel – 
főleg az osztályképeken és első áldozói képeken 
– gyermekkori önmagukat.
November 23-án a régi klubvezetővel együtt 
fogadott bennünket Koszti András polgármes-
ter úr, akivel közvetlen hangú beszélgetést 
folytattunk a vezetői átadással, a klub jövőjével 
kapcsolatos elképzelésekről és a város fejlődé-
sével kapcsolatos kérdésekről. A városvezetőt 
meghívtuk karácsonyi ünnepségünkre. Eközben 
a klub szorgos tagjai karácsonyi díszbe öltöztet-
ték a Közösségi Ház kapuját, hogy az adventi 
gyertyagyújtásra szép külsővel fogadja a házba 
érkezőket. Az adventi gyertya meggyújtására – 
rendkívüli klubnapon – november 27-én került 
sor. Az első gyertyát, a szép adventi koszorút is 
készítő, leköszönő klubvezető gyújtotta meg. A 
második gyertya meggyújtásának tisztessége 
legidősebb tagunk, Horváth Gyula bácsi nevé-
hez fűződik. Ő lesz az idei Télapónk is, amely 
szerepet – korát meghazudtoló lelkesedéssel – 
hosszú évek óta sikeresen látja el. A vezetőségi 
tagok pedig kis Mikulás-csomagokat készítet-
tek. Tartalmuk szerény és titkos volt, egészen a 
december 7-i ünnepségig.
Klubunk kis küldöttséggel vett részt a Pázmándi 
Őszirózsa Nyugdíjas Klub megalakulásának 20 
éves évfordulóján, ahol ünnepélyesen köszön-
tötték a pázmándi kortársakat, és további ered-
ményes munkát kívántak. Az ünnepség kereté-



2016. december

29 

Nosztalgia  
III. számú Nyugdíjas Klub

Ófalusi II. számú Nyugdíjas Klub Megint elmúlt egy év, magunk mögött hagytuk a 
2016-os esztendőt! Ebben a gyorsan eltelt évben 
is sok minden történt velünk. Volt sok-sok jó dolog, 
amire szívesen emlékezünk, és sajnos voltak 
kevésbé jók is! Amit erre az esztendőre betervez-
tünk, meg is tudtuk valósítani! Nagy szerepe volt 
ebben önkormányzatunknak! Vissza nem térítendő 
támogatást kaptunk, melyet klubtársaim nevében 
ezúton is megköszönök! A pázmándi Őszirózsa 
Nyugdíjas Klub idén lett 20 éves! Ebből a jubileumi 
alkalomból ünnepséget rendeztek, melyre mi is 
hivatalosak voltunk! Köszöntöttük Gergely Józsefné 
klubvezetőt is. Igazán jól éreztük magunkat !
Már készülődünk a karácsonyi ünnepekre. 
Reményekkel, bizakodva várjuk a 2017-es esz-
tendőt! Áldott, békés karácsonyt, és békés, bol-
dog új évet kívánok minden kedves olvasónak és 
klubtársaimnak ! 

Kantár Ferencné klubvezető

Novemberben 2db vörös levelű juharfát ültet-
tünk a Zöldliget iskola és a Fő utcai Meseliget 
Óvoda udvarára, ezzel is kifejezve köszönetün-
ket az óvodásoknak és iskolásoknak, amiért 
minden évben kedves műsorokkal köszöntik az 
időseket. Linardics Iván úr nagyon szép táblákat 
– klubunk megnevezésével – készíttetett, ame-
lyeket a fák tövében helyeztünk el.
Nagyon jól sikerült a Katalin báli rendezvényünk, 
polgármester úr virággal és pezsgővel köszön-
tötte a névnaposokat. Krausz György úr és 
felesége nemcsak a pincepörkölt alapanyagát, 
hanem a sört és üdítőitalokat is biztosította, amit 
nagyon nagy örömmel és köszönettel fogad-
tunk. Molnár István úr ismét remek hangulatot 
teremtett zenéjével, önfeledten táncoltunk, 
rövid időre elfeledve minden bajt és fájdalmat.
Sajnálattal hallottuk a hírt, hogy az 1. sz. klub 
vezetője Lukács Sándorné Icuka lemondott. 
Reméljük, hogy az eddig kialakított jó kapcso-
latunk továbbra is megmarad ezután is. Utódja 
Újvári Mihály úrnak (bízva a kölcsönös jó együtt-
működésben) eredményes munkát és jó egész-
séget kívánunk. Lelkesen készülünk az adventi 
gyertyagyújtásokra és a karácsonyi ünnepekre. 
Minden kedves nyugdíjas társunknak és olvasó-
inknak kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog 
új évet, jó egészséget kívánunk.

Herczeg Ferencné
klubvezető

ben köszöntek el jelenlévő klubtagjaink Rubina 
Sándortól, az Életet az Éveknek leköszönő 
megyei elnökétől is. Megkezdtük a felkészülést 
a karácsonyi ünnepségre, ahol versek, karácso-
nyi énekek mellett az 1916-os Új Idők irodalmi 

képes hetilapból idézzük fel a 100 évvel ezelőtti 
háborús idők szomorú/vidám hangulatát. Végül: 
klubunk nagy szeretettel köszönti városunk 
lakóit. Békés karácsonyt, eredményekben gaz-
dag új évet kívánunk. Mert:

„Velence a Városunk,
Velence az Otthonunk,
Velence a szép Tavunk,
Velence, Itthon vagyunk”

Ujvári Mihály klubvezető



Egyensúlyunkért Alapítvány
Pszichiátriai Betegek Közösségi Pszichiátriai  

Ellátás – Szociális Alapszolgáltatás

Alapítványunk a Gárdonyi kistérség településein 2016. január 1-től 

működteti a szociális közösségi pszichiátriai ellátást

Feladata:

Szociális és mentális gondozás, pszichés állapot javítása, készségek, 

képességek megtartása, javítása az igénylő lakókömyezetében.

Ellátási terület: 

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

Pázmánd, Sukoró, Szabadegyháza, Velence, Vereb, Zichyújfalu

A szolgáltatás térítésmentes, igénylése önkéntes, pszichiátriai szakorvos 

javaslata alapján

Elérhetőség: 

Szabó István 0630/723-6264 közösségi pszichiátriai ellátás koordinátora

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

lntézményvezető: Szabó Edina

www.egyensulyunkert.hu

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

Tai chi  
17.15–18.15

Gymstick  
19.00–20.00

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00 órától

Eszter-Anna ovis torna 
15.45–16.15

II. sz. Nyugdíjas Klub 
15.00 órától

Női torna 
17.45–18.45

Női torna 
17.45–18.45

Karate  
18.15–19.15

Gymstick  
19.00–20.00

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

4. Terem
Aprócska Néptánc  

1–3 éves gyerekeknek  
10.00–11.00

Mamin babahordozós latin 
fitness 

09.30–10.30
Mozgásfejlesztő torna  
5-6 éves gyerekeknek  

16.15–17.15
Mozgásfejlesztő torna  

16.15–17.15
Ritmikus gimnasztika

17.00–18.30

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00

Regélő Egyesület  
társastánc  

18.45–20.15

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00
5. Terem

Női torna 19.15–20.15 Ringató foglalkozás 
17.00–17.30

Pilates 
18.00–19.00

Golden Tiger Egyesület   
Taj-Chi csoportja 

18.00–19.30
Klubszoba

Velencei-tavi Rózsa  
I. számú Nyugdíjas Klub 

nyáron: 16.00 órától
télen: 14.00 órától

Lakossági tájékoztatás

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Velence Város 
Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2016. (X. 28.) önkor-
mányzati rendelete értelmében az önkormányzat a Polgármesteri 
Hivatalban téli igazgatási szünetet rendelt el, amely december 23. 
napjától december 30. napjáig tart. Az igazgatási szünet időtar-
tama alatt az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS  
ADÓHÁTRALÉK RENDEZÉSÉRE

Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 55/B. (1) bekezdése 
értelmében: Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjár-
műadó vonatkozásában a százezer magánszemélyek esetében 
az ötvenezer forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan 
fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), 
lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az 
adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.

Velence Város Önkormányzata, élve a fenti törvényi felhatalma-
zással, január 1-jét követően, a még fennálló adótartozással ren-
delkező magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaságok és szervezetek fenti ada-
tokat tartalmazó listáját a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, 
a város honlapján, illetve a Velencei Híradóban közzéteszi.

A fentiekkel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Adócsoportja 
ügyfélfogadási időben készséggel áll az adózók rendelkezésére.
 Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

Közérdekű telefonszámok
Helyi Tűzoltó Egyesület 30/631-5666
Polgárőrség, (szombat-vasárnap  
és ünnepnap 12.00-20.00) 30/927-0422
Magán állatorvos
dr. Horváth Béla 20/311-7021 22/474-483
MOHOSZ 
Velencei-tavi Kirendeltsége 22/370-339
Sebestyén András vezető 30 /954-0731
Velencei-tavi halőr  
Bozay Zsolt csoportvezető 30/512-7947
Bodnárné Jávori Tímea  
falugazdász 70/199-2773

kedd: 13.00-16.00  
(Kastély, házasságkötő terem)
VHG központi iroda 22/579-185
(hulladékszállítás, közvilágítás)
Herke Bt. 20/939-1955
(folyékony hulladék elszállítása)
DRV Zrt. Információs Pont  40/240-240
Velence, Szabolcsi u.40.
Hibabejelentés:  22/584-200
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda 8.00-13.00
Szakorvosi Rendelőintézet: 22/589-515
Központi Háziorvosi Ügyelet:  22/311-104
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Polgármesteri Hivatal

POLgármeSTer
Koszti András 

HIVATALVeZeTŐ:
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

TITKárSágI OSZTáLY:
Vandlikné Lengyel edit  
osztályvezető 589-419
Heinczné Horváth edina  589-412
humánerőforrás-szakreferens 
(személyzeti ügyek, közfoglalkoztatás, 
birtokvita)  
Kusnyérné retezi gyöngyi 589-416 
testületi referens  
Varga Viktor  589-402 
személyi asszisztens 
Szabóné rácz Éva  589-425 
titkársági ügyintéző 
mátay Balázs  20-542-0686 
önkormányzati és kommunikációs 
referens 

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

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

PÉNZÜgYI ÉS gAZDASágI OSZTáLY
Nochtáné Sulyok mariann  
osztályvezető 589-414
Zsapka Judit  589-410 
pénzügyi ügyintéző 
mészárosné molnár Krisztina 589-410
pénzügyi ügyintéző 
Csikmérő enricóné 589-411
főkönyvi könyvelő
egri Andorné 589-411
főkönyvi könyvelő 
Sári Viktória 589-423
pénzügyi ügyintéző

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

VárOSÜZemeLTeTÉSI ÉS 
VárOSFeJLeSZTÉSI OSZTáLY
Vandlik Csaba 589-407 
osztályvezető
Szilassy gabriella 589-405
(út- és közmű építési ügyek,  
tulajdonosi hozzájárulás, 
fakivágási, tűzgyújtási ügyek)

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

ÜgYINTÉZŐK ÜgYFÉLFOgADáSA:
hétfő   8.00–12.00
szerda   8.00–16.00
péntek   8.00–12.00

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

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

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

Humán Család- és gyermekjóléti Szolgálat 

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

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

INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES

VELENCE VÁROS TERÜLETÉN: CSALÁDSEGÍTő: CSINCSI ÉVA

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE: SZERDA: 8.00–16.00

HELYE: VELENCE, ZÁRT UTCA 2.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK:

• Család- és gyermekjóléti szolgáltatás:

Egységvezető Dócziné Horváth Erika

• Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Egységvezető Palánki Katalin

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

• Szociális étkezés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Lukács Ildikó

T: 06-22-589-157

• Nyugdíj és társadalombiztosítási szaktanácsadás:

Bencsik Ferencné

Szerda: 9.00–11.00

Ingyenes jogi tanácsadás a szolgálat székhelyén.

Előzetes időpont-egyeztetés a 22/470-288 telefonszámon

December 16-ig még Angyal Kerestetik! 

Kívánság cédulák a Velence Korzón a TDM irodában. 
Tedd szebbé egy rászoruló gyermek karácsonyát!
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Schwarzkopf 
fodrászat

női   férfi    gyermek

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

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

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

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

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

Kóruszene Karácsonyra

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

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.

Redőnyök, napellenzők javítása.
Szakszerű beépítés és igény szerinti 

visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

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

Fodor rita 
06 30/651-6251

Kövesdi rita 
06 20/330-9435

NYITVATArTáS 
hétfő, szerda, péntek: 

9.00-13.00 
kedd-csütörtök: 11.00-17.00 

szombat bejelentkezés

Velence, Szabolcsi út 3.

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

 
 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁk 

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

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

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

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

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

  

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

 

Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.



Szabó zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

232014. november–december

Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

besemisi@freemail.hu

Családi vállalkozásunk a 
megoldás kulcsa!

Tervezés, kivitelezés, építőanyag 
egy helyen!

Pontos, precíz, korrekt 
kivitelezés!

Építőanyag kedvez   áron!
Referenciáink biztosan 

meggyőzik!
Hívjon bizalommal!

Építkezik? Felújít?

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

TOLLTISZTÍTÁS
új pehelypaplanok

Szállodai textília,

törölköző, köntös, ágynemű, 

tefl onos terítő

Budapest, XI. Fehérvári út 114/b

www.juditpaplan.hu

06 30/940-8359, 

06 30/971-7195

Paplan-párna 
készítés

átdolgozás hagyományos módon

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

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

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

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

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

Boczán Géza  intézményegység-vezető

Szakiskolások sikere

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

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

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

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

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

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

vegyes magkeverék kapható.

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

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

Tel.:  06 70/ 933-0446

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

ő

generali-Providencia 
Biztosító rt.

Képviseleti Iroda

Bese mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

besemisi@freemail.hu

Nyelvtanulás 

Velencei-tó Nyelviskola  

Angol, német, orosz, spanyol. nyelven.
Kiscsoportos és egyéni tanfolyamok, 
nyelvvizsgákra, érettségire eredményes 
felkészítés, korrepetálás
Helyszín:  Velence, Gárdony
Honlap:   www.velencenyelv.hu,
E-mail:     info@velencenyelv.hu.
Telefon:   06 30/398-8515 vagy 06/22 474-570
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Hirdessen a 
Velencei Híradóban! 

További információk  
kérhetők a  

hirado@velence.hu  
e-mail címen
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Turisztikai konferenciát szervezett 
november 27-én a Velencei-tavi TDM 
Velence Resort&Spa-ban.  A találkozó 

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

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

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

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

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

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

tevékenységre kiadó 
(fodrász, iroda)

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

Büfé berendezések eladók.
Szigligeti Istvánné: 

06 20/942-5700

Velencei-tó
Nyelviskola  - 

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

Tanfolyami oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra, 
érettségire felkészítés

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

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

Műanyag ajtók, ablakok

7 légkamrás profi lból

Redőnyök, szúnyoghálók, 

reluxák, szalagfüggönyök, 

párkányok gyártása,

forgalmazása, javítása

rövid határidővel. Szakszerű, 

megbízható munkavégzés. 

Ingyenes helyszíni felmérés,

szaktanácsadás. 

Igény szerint visszajavítással.

06 20/924-1267, 

06 30/456-4042  

Oravecz Csaba

Képíró József
kerékpárjavító

2475 Kápolnásnyék, 

Ady Endre u.8.

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

A turizmus – lehetőség vagy 
tehetetlenség?

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

Gárdonyi Járási Hivatala
Települési ügysegéd 

ügyfélfogadása:
Szerdai napon 10-11.30-ig

Ápolási díj
Közösségi ellátás

Egyészségügyi szolgáltatásra  
való jogosultság 

Időskorúak járadéka

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

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

ÉLMÉNYEK FELSŐFOKON A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK

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

Női-Férfi Kozmetika 
Ajándék utalvány kapható

Bejelentkezés: 

+36 30 773 09 41
2481 Velence, Balatoni út 30
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Játszótér építő kaláka

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

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

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

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

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

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

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

Köszönjük!
Kesselyák Kinga

Történetek a Zöldligetből

Minden hűtő és fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag  részek
pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

06 20/557-3008

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

Atlétáink  
sikere

Fakivágást, kerti munkákat, ház 

körüli teendőket vállalok!
Veszélyes fák kivágását, bozótirtást, 

metszést, fűnyírást, stb. elszállítással.

Ingyenes felmérés: 

06 20/373-5472

Csuday István

Gárdony Szabadság út 2.    
  SPAR-ral szemben.

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

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

vinotéka
delikát

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

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

Minden kedves olvasónak békés, 
szeretetteljes Karácsonyt 
 és sikerekben gazdag,  
boldog új évet kíván a  

Velencei Híradó szerkesztősége


