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Velencei
események
Egész évben: „A szigonytól a görbe cucáig”
A Velencei Helytörténeti Egyesület állandó kiállítása,
11.00-16.00 (Hétköznapokon)
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)
2018. november 16. – december 16. „Vízjelek a semmin”
Kalmár Zsolt képi gondolkodó kiállítása
A tárlatot november 16-án 16.00 órakor megnyitja:
Koszti András polgármester
11.00-16.00 (Hétköznapokon)
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)
2018. november 17. Velence SE-FLAVUS – Pákozd
Megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés
13.00
Sportpálya (Kastélypark – Tópart u. 52.)
2018. november 26., december 10. Rejtvényfejtők klubja
Rejtvények, szójátékok, kvízjátékok, scrabble stb.
Minden páros hét hétfőjén a könyvtárban
17.00-19.00
Wenckheim-kastély házasságkötő terme (Tópart u. 52.)
2018. december 1. V. Mikulás Buli a Korzón
Gyermekműsorok, találkozás a Télapóval, játékok,
zenés műsor, csokikeresés és egyéb vidám programok.
14.00-19.00
Velence Korzó (Tópart u. 47.)
2018. december 2., 9., 16., 23. Nekem Velence Advent
2018-ben is az Adventi téren (a templomok közti terület, Fő u.,
Templom köz), szívet-lelket melengető pillanatokkal várunk
mindenkit. Ünnepi családi programok, jótékonysági vásár, finom
falatok, forró italok és számos meglepetés. Készüljünk együtt az év
legszebb ünnepére!
16.00-20.00
Adventi tér
2018. december 5., 7., 12., 14., 19., 21. Ringató
Velencei Ringató, zenés foglalkozás
az óvodáskort megelőző korosztálynak,
kisgyermekek és szüleik számára, minden szerdán és pénteken
17.00 (szerda) 10.30 (péntek)
Közösségi Ház (Iskola u. 4.)

2018. december 7. –16. KIÁLLÍTÁS
Mary T. Csajághy, Káldy Imre és Kanalovics László
nyugdíjas amatőr alkotók tárlata a Korzó emeleti kerengőjén
Megnyitó: december 7., 16.00
A tárlatot megnyitja: Koszti András polgármester
8.00-19.00
Velence Korzó (Tópart u. 47.)
2018. december 22. HANGVERSENY
A Velencei Zene-Tér Egyesület Canoras kamarakórusának
adventi ünnepváró hangversenye
Vezényel: Páll Kata karnagy
Zongorán közreműködik: Csapó Gergely
18.00
Katolikus templom (Fő u. 70.)
2018. december 23. III. Angyal kerestetik
Idén 3. alkalommal hívjuk segítségül önkéntes Angyalainkat. Ismét
100 gyermek várja ajándékozó Angyalkáját. A kívánságcédulák
december elején kerülnek ki a Tourinform irodánál található
táblára. Az ajándékozási programra kerül sor ezen a napon a Korzó
aulájában, amikor a gyerekek átvehetik a számukra „angyalaik”
által beszerzett ajándékokat.
11.00-12.00
Velence Korzó (Tópart u. 47.)
Velence Város programjairól, eseményeiről bővebben tájékozódhat
az interneten a www.velence.hu és a www.velenceturizmus.hu
weboldalakon, illetve Velence Város Hivatalos Facebook-oldalán:
www.facebook.com/Velencevaros
Címlapon: A Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista
Általános Iskola és Gimnázium 8. osztályos tanulói kiváló
ünnepi műsort adtak az 1956-os forradalom és szabadságharc
eseményeinek, hőseinek emléket állító ünnepségen.
(Cikk a 7. oldalon)
Fotó: Igari Balázs
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Kedves Velenceiek!
Kissé szürreális, de igaz: november elején közelebb állt a kora őszihez időjárásunk, mint a télihez. A lapzártánk előtti héten négy napon is
megdőlt az országos melegrekord. Ez ebben
az időszakban semmiképpen sem megszokott.
Aligha van azonban olyan, aki bánja a bónuszként kapott jó időt, hiszen igazi élmény csodálatos tavunk partján sétálni, a környező vadregényes tájakon kirándulni. Amikor csak lehet,
használják ki a napsütéses, enyhébb napokat.
Most nézzük az elmúlt hetek történéseit, röviden: Velencei Dr. Ranschburg Jenő Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
(EGYMI) néven folytatja működését városunkban a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó intézmény. Október 15. napján részt vettem és beszédet mondtam a névadó tiszteletére
rendezett kápolnásnyéki ünnepségen, valamint
gyógypedagógiai konferencián.
Október 19. napján a Hősök parkjában emlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc
áldozataira, hőseire, jelentőségére. Nagy örömömre elfogadta invitálásomat Velence rendszerváltozás utáni első megválasztott polgármestere, Gulyás József, aki szárnyaló köszöntőjével emelte a megemlékezés fényét. Az ünnepi
műsort a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium
nyolcadikos tanulói adták. Színvonalas produkciójukért méltán kaptak vastapsot. Az eseményen
városi kitüntető címek átadására és koszorúzásra is sor került. A Velencéért Oklevelet Pósa
Józsefné és dr. Berta Gyula részére adhattam át.
Ezúton is gratulálok mindkettejüknek!

Az egykori KNEB, illetve ÁSZ-üdülő területén
gőzerővel folyik a Testnevelési Egyetem több
mint 3000 négyzetméteres oktatási centrumának kialakítása. Október közepén helyszíni
bejáráson személyesen is meggyőződhettem
arról, hogy a mintegy nettó 1,2 milliárd forintos
projekt kivitelezése jó ütemben halad. A munkálatok a tervek szerint 2019 tavaszán készülnek el, ezt követően már Velencén folyik a jövő
vízisport-szakembereinek oktatása, képzése.
Október 28. napján a Velencei Római Katolikus
Plébániatemplomban került sor arra a szentmisére, amelynek keretében Spányi Antal megyéspüspök tizenegy – köztük hat velencei – hívőnek
szolgáltatta ki a bérmálás szentségét, településünk plébánosa, Récsei Norbert asszisztenciájával. Polgármesterként kiváló kapcsolatot
ápolok a Magyar Katolikus Egyházzal, Spányi
Antal megyéspüspök úrral és Récsei Norbert
plébános úrral, akikkel ezúttal is volt lehetőségem tartalmasan beszélgetni Velence városa és
a Székesfehérvári Egyházmegye kapcsolatának
továbbfejlesztéséről, együttgondolkodásáról.
Büszkén mondhatom: amiben és amikor lehetséges, kölcsönösen segítjük egymást, számíthatunk egymásra.
November 2. napján halottainkra, köztük a
vérüket hazánkért, szabadságunkért áldozó
hőseinkre emlékeztünk Velencén. Az elhunytak
lelki üdvéért Récsei Norbert katolikus plébános
és Pápai Szabó György református lelkipásztor
mondott imát.
Régi probléma és gyakori konfliktusforrás gyalogosok és kerékpárosok között a Korzón átvezető
kerékpárút, amelyen – főleg a nyári, főszezoni

Képviselői fogadóórák

2018. december

Dr. Sirák András: 15.00 – 16.00
2018. december 6. (csütörtök)
Dr. Sirák Andrásné: 15.00 – 16.00
2018. december 6. (csütörtök)
Fésűs Attila: 8.00 – 10.00
2018. december 7. (péntek)
Juhász Gyula: 8.00 – 10.00
2018. december 3. (hétfő)
Martinovszky József: 10.00 – 12.00
2018. december 3. (hétfő)
Szabó Attila: 8.00 – 10.00
2018. december 14. (péntek)
Szabó György: 14.00 – 15.00
2018. december 18. (kedd)
Uj Roland: 10.00 – 12.00
2018. december 3. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal,
Velence, Tópart u. 26.

időszakban – időnként valóban veszélyes áthaladni két keréken a strandolók, gyalogosok sokaságán. Ezt a helyzetet remélhetőleg megszüntetjük azzal az új kerékpárút-szakasszal, amely
kiváltja a Korzót átszelő nyomvonalat. Örömmel
tapasztaltam, hogy a Velencei-tó körüli kerékpárút összekötő szakaszának kialakítási munkálatai a Tópart u. – Fő u. – Kemping u. mentén
kiválóan haladnak, így minden bizakodásunk
megalapozott abban a tekintetben, hogy legkésőbb januárban átadhassuk az új szakaszt a
kerékpározóknak.
November 5. napján városunk egyik legidősebb
lakóját, a 90 éves Gottschall Andrásnét köszöntöttem otthonában születésnapja alkalmából.
Krisztina néni kiváló fizikai és szellemi állapotnak örvend, akár évtizedeket is letagadhatna
a korából. Hosszú évtizedekig a mezőgazdaságban, termelőszövetkezetben dolgozott, így
tapasztalata és jó egészségi állapota okán szinte
mindent el tud látni, amire szüksége van háztartása vezetéséhez. Ezúton is szívből kívánom,
hogy ebben a kiváló szellemi és fizikai állapotban sokáig maradjon még értékes tagja településünk lakóközösségének!
December elején indulnak városunkban az
adventi programok és az egyéb, karácsonyváráshoz köthető események. Ezekről a 25. oldalon
olvashatnak bővebben. Szeretettel várom Önöket programjainkon!

Fotó: Igari Balázs

Koszti András
polgármester
A 90 éves Gotschall Andrásné köszöntése
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Gyógyítóink

Gyógyítóink
Solymosy József

Fotó: Igari Balázs

Pósa Marika (Borostyán Mária)

Pósa Józsefné a kitüntetés átvétele után
Koszti András polgármesterrel

V

ELENCEI HÍRADÓ: Ugye nem
haragszol, amiért a teljes nevedet
zárójelbe tettem, de hiszen mindenki Pósa Marikaként ismer, és
aki így ismer, az így szeret is!
Pósa Marika: Igazából Pósa Józsefnének hívnak. Borostyán Mária a születési nevem. A Pósa
Marika megszólítás talán abból fakad, hogy a
kolléganőmet is Marikának hívják, és így különböztetnek meg bennünket. Ő Boronai Marika, én
Pósa Marika.
VH.: Már fél éve halogatjuk a beszélgetést, volt
időm, több ismerőst megkértem, hogy a tucatnyi, általam felsorolt személyiségi jegyből, tulajdonságból válasszák ki a terád legjobban illőt.
Szinte egyöntetűen a kedveset választották. Ha
Téged kérdeztelek volna, te mit választasz?
Pósa Marika: Ez a legnehezebb kérdés. Kedves?
Nem mindig. Empatikus? Nem mindig. Kiállhatatlan? Morgós? Talán csak rossz napom van,
vagy a helyzet úgy kívánja. Azért örülök, hogy
többségben kedvesnek tartanak.
VH.: Amíg élt a pulim, és volt élet a lábamban
is, hajnalonként, olyan 6-7 óra között nagyokat
sétáltam. Időnként Suzukival ki halad el mellettünk? Pósa Marika! Hol egyik, hol másik háznál
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áll meg. Kezében a kis táskájával betér a házba,
majd kevés idő után egy másik utcában, másik
ház előtt látom a kocsiját. Már nem hajnalban,
de korán reggel, úgy 7 óra körül vérvételre kell
mennem, ki veszi le, művészi módon, egy cseppnyi vérömlenyt sem okozván, a vért? Pósa Marika!
Délután privátim a szemorvoshoz megyek. Ki
az asszisztens? Pósa Marika! Az egyik családorvosi rendelőben ki asszisztál napi több órán át?
Pósa Marika! Az önkormányzat Egészségügyi
Bizottságában ki az egyik legaktívabb tag? Pósa
Marika! Három fiúból – nagyrészt egyedül – ki
nevelt embernyi embereket? Pósa Marika! Kedves Marika, én úgy tudtam, hogy a nap 24 órából
áll. Nálad ez hogyan működik?
Pósa Marika: Időnként szeretném, ha egy nap
48 órából állna,akkor pihenésre egy kicsit több
idő jutna,de nem panaszkodom. Szeretem a
munkámat.
VH.: Kedves Marika, harminc egynehány éve,
mint egyik legkedvesebb szomszédomat ismerhetlek, tudom, hogy – többirányú szakképesítéssel – az egészségügyben dolgozol különféle
beosztásban. Kérlek, világosítsd fel olvasóinkat,
mondd el, hogy mióta, hol, milyen beosztásokban dolgoztál, milyen szakképesítésekkel rendelkezel, mitől vagy ennyire „univerzális”?
Pósa Marika: 1977. június 14-én végeztem
Székesfehérváron az Egészségügyi Szakközép- és Szakiskolában, általános asszisztens,
csecsemő- és gyerekgondozói szakképesítést
kaptam. Június 21-én álltam munkába a Megyei
Kórház radiológiai osztályán mint segédasszisztens. Két évvel később megszereztem a röntgenasszisztens képesítést. 1987-ben Velencén
kezdtem dolgozni, gyermekorvosi körzetben,
Dr. Oszvald Éva gyermekorvos mellett. 19891992 között Kápolnásnyéken az öregek napkö-

zi-otthonának voltam a vezetője, és dolgoztam
nőgyógyász, szemész asszisztenseként.1992
őszén örömmel engedtem a csábításnak, és Dr.
Nagy Hilda asszisztense lettem Velencén a II.
háziorvosi körzetben. Ezzel gyerekkori álmom
teljesült. 1994-ben körzeti ápolói minősítő vizsgát tettem jeles eredménnyel. 1999 őszétől dolgozom szemészeti magánrendelésen Dr. Fejes
Gabriella szemész szakorvos, adjunktus mellett.
2002-ben Hilda doktornő helyére Dr. Sinkovics
Péter került, 2015 őszétől pedig jelenlegi munkaadóm, Dr. Tassy Péter. Közben a II. körzet rendelése a Zárt utcából a Velencei Szakrendelőbe
költözött, de ez már egy másik történet. A Velencei Szakrendelőben fennállása óta dolgozom,
belgyógyászati és neurológiai szakrendelésen
asszisztáltam pár hónapig, ezzel párhuzamosan
reggelente azóta is a vérvétellel kezdek, ami
miatt 2012-ben Budapesten az AIB-VINCOTTE
HUNGARY Kft. által szervezett tanfolyamon
egészségügyi laboráns képesítést szereztem.
VH.: Értékes, lelkiismeretes munkádért az
emberek szeretetén, elismerésén túl milyen
elismerésben részesültél, részesülsz? Gondolok
itt esetleges kitüntetésre, főnökeid látványos,
formailag is megmutatkozó elismerésére, ilyesmire.
Pósa Marika: Nem vágytam kitüntetésre. Persze, mindenkinek jólesik az elismerés, én is
nagyon örültem, amikor tavaly Dr. Tassy Pétertől a 25 év körzetben eltöltött idő elismerésére
jubileumi jutalmat kaptunk, kolléganőmmel,
Boronai Marikával, aki szintén 25 éve dolgozik a
körzetben. Ez év október 19-én nagy meglepetés ért, mert megkaptam a Velencéért Oklevél
kitüntető elismerést Velence önkormányzatától. Köszönet érte.
VH.: Tavaly szorgos életedben nagy változás törfolytatás a 9. oldalon
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Tessely Zoltán újabb megbízatása

FotóK: Igari Balázs

2018. október 18. napjával Orbán Viktor miniszterelnök a Pannónia Szíve és a Velencei-tó
területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztossá nevezte ki a Fejér Megyei 3. sz. választókerület országgyűlési képviselőjét, Tessely Zoltánt, akinek a korábbi miniszterelnöki biztosi megbízatása bővült ki újabb feladatokkal. Bicske korábbi polgármestere 2016 januárja
óta Etyek, valamint a Szent László- és Váli-völgy (gyakorlatilag ezt a térséget nevezzük Pannónia Szívének) területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosaként tevékenykedett,
ezt a megbízatását idén júniusban meghosszabbította a kormányfő, majd most ezt bővítette
további feladatokkal és jogkörökkel a Velencei-tó és térsége kapcsán.

– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Orbán
Viktor miniszterelnök úr egy szép és nemes feladatot bízott rám. A Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztossá nevezett ki. Megbízatásom lényegében nem változott – csupán egy új, nagyon
szép és fontos területtel, a Velencei-tó területfejlesztésének feladatával gyarapodott. A Pannónia
Szíve elnevezés ugyanis nem takar mást, mint az
Etyek, valamint a Szent László- és Váli-völgy által
megrajzolt régiót, melynek területfejlesztéséért
felelős miniszterelnöki biztosként dolgoztam
az elmúlt években már eddig is. Büszke vagyok
rá, hogy újragondolt, nagyobb felelősséggel felruházott miniszterelnöki biztosi szerepemben
tovább folytathatom a munkát, amit a térségben
elkezdtem – nyilatkozta új megbízatása kapcsán
Tessely Zoltán.

A miniszterelnöki biztos hozzátette: – Új tevékenységem keretében továbbra is legfőbb feladatom, hogy segítsem a Pannónia Szíve programban érintett települések fejlesztésére vonatkozó
tervek kidolgozását, megvalósítását, valamint
hogy ugyanezt a munkát végezzem a Velencei-tó

környékén is. Ugyanakkor a megyei fejlesztési
biztossal, a megyei önkormányzat képviselőivel,
és a Velencei-tó és Térsége, a Váli-völgy, Vértes
Térsége Fejlesztési Tanáccsal együttműködve
koordinálom a térséget érintő fejlesztési projekteket, azok előkészítését és végrehajtását.
Leendő feladataim között különösen fontos és
kiemelkedő helyet foglal el, hogy figyelemmel
kísérhetem a Vörösmarty Emlékkiállítás méltó
újragondolását és megvalósításának folyamatát.
Óriási elismerése ez annak a munkának, amit itt
együtt, a régió felemeléséért eddig tettünk. Ez
a kinevezés ugyanakkor újabb lendületet, hatalmas erőt ad számomra, hogy a közösséggel
összefogva, további fejlesztések és sikerek reményében végezzem új, nagyobb területre fókuszáló feladatomat. Mert nekünk Magyarország, a
Pannónia Szíve és a Velencei-tó környéke az első!
– zárta gondolatait Tessely Zoltán.
-mátay-
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Helytörténet A-tól Z-ig
Novemberi jeles napok, babonák, hiedelmek, szokások
Jámbor Lajos császár
hivatalosan is elismerte
az új ünnepet, és a Mindenszentek ezek után
az egész kereszténység
ünnepe lett.

November már a tél előszele, sőt ilyenkor már
sokszor havazik. Nem véletlen tehát, hogy időjárás-jósló nap is van ilyenkor, ami a téllel kapcsolatos. A hó eleje a csendes emlékezésé, aztán
a második héttől jönnek a vidámabb ünnepek
is – újborral, libás lakomákkal, bálokkal, a disznóvágások kezdetével... Szent András havában
a házassággal, férjhezmenetellel kapcsolatos
babonák, hiedelmek, szokások is vannak – több
közülük megmosolyogtató.
November az év tizenegyedik hónapja a Gergely-naptárban, és 30 napos.
Neve a latin novem szóból származik melynek
jelentése kilenc, mivel eredetileg az év kilencedik
hónapja volt a római naptárban, mielőtt a január
és február hónapokat hozzáadták az évhez. A
népi kalendárium Szent András havának nevezi.

Novemberi jeles napok:
November 1.
- Mindenszentek napja:
A halottak kultuszát szolgálja. A 4. századból
ered, amikor is Szent Efrém és Szent János május
13-án, illetve pünkösd utáni első vasárnap ülték
meg Mindenszentek napját. E nap neve a görög
egyházban ma is Szentek Vasárnapja. Majd a 8.
században május 13-ról november 1-re tevődött
át Mindenszentek ünnepe, mivel november 1.
volt a kelta év kezdete, amikor halotti áldozatokat hoztak az elhunytak tiszteletére. 835-ben
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November 2.
- Halottak napja:
Halottak napját november 2-án 998 óta tartja
meg az egyház. Ez a nap
Szent Odilo clunyi apáttól ered. Ilyenkor szokás
a sírok megtisztítása,
virággal díszítése, gyertyák gyújtása.
A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért a terített asztalra kenyeret, sót, vizet
tettek. A család minden tagja gyertyát gyújtott,
és a gyertyák égésidejéből a hiedelem szerint
arra következtettek, ki hal meg előbb a családban. Ezen a napon tiltották a munkát, mert az
megzavarja a holtak nyugalmát.
November 11.
Szent Márton ünnepe:
a magyar néphagyományban tradicionálisan
a gazdasági évet lezáró ünnep. November
hónapot bizonyos vidékeken „kis farsangnak”
is nevezték, ugyanis ekkor még meg lehetett
tartani a lakodalmakat és vigasságokat, amelyek majd az adventi időszakban tiltva lesznek.
Márton valós történeti személy, Pannóniában
született, Szombathelyen 317 körül, apja római
százados volt. Márton is katonaként került a mai
Franciaország földjére, ahol keresztény hitre
tért, és kolostort alapított. 371-ben püspökké
szentelték Tours-ban, így Franciaországban is
igen népszerű. A legenda szerint Szent Márton
nem akart püspök lenni szerénysége miatt,
ezért elbújt a libák óljában. Azok azonban hangos gágogásukkal elárulták rejtekhelyét. Innen
a Szent Márton lúdja elnevezés. Ezen a napon
hagyományosan libát ettek a parasztcsaládok,
úgy tartották, aki ezen a napon libát nem eszik,
egész évben éhezni fog. Időjárás-jósló nap is:
„Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.” Ha a Márton-napi
lakomán elfogyasztott lúdnak fehér és hosszú a

csontja, akkor havas lesz a tél, ha pedig barna és
rövid a csontja, akkor sáros.
Általában erre a napra forr ki az újbor, a kicsit
még csípős ízű nedűt Szent Márton boraként is
emlegetik. A legenda szerint Márton egy napon
koldussal találkozott. Megszánva a didergő
embert köpenyét kardjával kettévágta, és felét
a koldusra terítette. Másnap ugyanazon az úton
Krisztus jött Mártonnal szemben, vállán az előző
nap kettévágott köpeny. Márton püspököt gyakran ábrázolják a vállán átdobott fél köpennyel e
történet alapján.
November 19.
Árpád-házi Szent Erzsébet
(XIII. század) ünnepe:
A legenda szerint Erzsébet a kötényében kenyeret vitt a szegényeknek, mely rózsává változott,
mikor atyja kérdőre vonta emiatt. Időjárás-jóslás
kapcsolódik ehhez a naphoz, általában havazást
várnak a gazdák, csakúgy, mint Katalinkor. Ha
ezen a napon havazik, úgy mondták: Erzsébet
megrázta pendelyét. Ez a nap az őszi munkák
zárónapja.
November 25.
Szent Katalin keresztény vértanú
(IV. század) ünnepe:
Kerékbe törték, ezért a fuvarosok, kerékgyártók,
valamint a házasulandó lányok védőszentje.
Régi időjárási megfigyelés szerint ha Katalin
locsog (vagyis lucskos, nem fagy), akkor karácsony kopog (azaz jó hideg lesz).
November 30.
Szent András napja:
A hagyomány szerint kereszthalált halt átlósan ácsolt kereszten, innen az andráskereszt
elnevezés. Ehhez a naphoz férjjósló hiedelmek
is kötődnek. Velencén a lányok gombócot főztek, minden gombócba beletettek egy férfinevet, s amelyik elsőnek jött a víz tetejére, az lett
az illető férjének neve. Vidéken ezen a napon
kezdték el a disznóvágást, a disznótorok farsang
végéig tartottak.

Velencei Helytörténeti Egyesület
(Forrás: Minálunk.hu)
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Velencén történt

Fotók: Igari Balázs

Az 1956-os forradalomra
és szabadságharcra
emlékeztünk

A megemlékező ünnepséget – mindenre kiterjedő gondos egyeztetést követően – október
19-én tartotta meg önkormányzatunk. Nemzeti imánk, a Himnusz elhangzása után Gulyás
József, az első szabadon választott polgármesterünk mondta el a megnyitó beszédet. A tőle
megszokott, összefogott, míves beszédet hallgathattunk, főleg Velence fejlődéséről, a velencei

emberek összetartásáról szólt a polgármester úr.
Ezt követően jelenlegi városvezetőnk, Koszti
András polgármester mondta el ünnepi beszédét. Rövid, a részletekben nem elvesző, de alapos történelmi visszatekintésében nagy súlyt
helyezett a magyar emberek mindenkori bátorságára, megvesztegethetetlenségére. A forradalomról szólván „… egy kicsi, de jogaiért szívvel-lélekkel harcolni képes nép sokadik, és
nem utolsó harca egy nálánál erősebb erő
megfékezésére…” Majd így folytatta: „… ’56
öröksége feladatot ró ránk… nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy
’56 kapcsán pusztán emlékezzünk…” Le
kell vonni a tanulságokat, és aszerint cselekedni! Viharos történelmünket napjainkra
is kivetítette, nem hallgatván el, hogy harcainkban mindenkor Európát védtük, ám
Európa – mint napjainkban is – cserbenhagyott bennünket, sőt ellenünk fordult.
Szólt arról, hogy napjainkban a tájékoztatás már elvesztette minden hitelességét,
manipulálnak bennünket. Mit tehetünk?
Választ is ad rá: „… a két varázsszó: a hit és
a hitelesség.” Ebben kell erősnek lennünk!
A beszéd elhangzása után a Zöldliget Általános Iskola és Gimnázium 8/a.-s diákjainak műsora következett. Forradalmunk
eseményeit jól megelevenítő rövid cselekményekben szemléltették, jól válogatott
mondatokban élesztették fel. Figyelemre
méltó volt a diákok tökéletes felkészültsége, átélték szerepüket, tudván, hogy
hazánk egy meghatározó eseményét
demonstrálják. Köszönet és elismerés illeti
meg a felkészítő tanárt, Karsai Dénest.
Kitüntetések átadása következett, a két
VELENCÉÉRT oklevél átadása. Polgármesterünk előbb dr. Berta Gyula állatorvosnak
adta át az oklevelet. A közszeretetnek,
megbecsülésnek örvendő, 88 éves, 1956

óta Velencén dolgozó állatorvos meghatódottan köszönte meg az elismerést. A másik oklevelet Pósa Józsefné, a mindenki által szeretett
Pósa Marika kapta. Egészségügyi pályafutását
1977-ben kezdte, 1987 óta dolgozik Velencén.
Munkáját hivatásnak tekinti, mindenkor kiválóan
látja el.
Koszorúzás következett, az ’56-os kopjafánál, és
a két világháborúban elesettek obeliszkjénél.
Az önkormányzat nevében Koszti András jelenlegi és Gulyás József egykori polgármester, az
egyházak képviseletében nagytiszteletű Pápai
Szabó György lelkész és Récsei Norbert plébános, a FIDESZ helyi szervezete nevében Koszti
András elnök, Mátay Balázs alelnök és Lehotzky
Éva helyezte el a megemlékezés koszorúit. A
MESELIGET óvoda részéről Serhókné Varjas
Edit, Fujtás Józsefné és Talabér Veronika, az 1.
sz. Nyugdíjas Klub nevében Pluhár Károlyné és
Horváth Lajos, az Óvárosi Nyugdíjas Klubtól Erl
György és Erlné Varga Edit, a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági Szakgimnázium Szakközépiskola és Kollégium részéről pedig Juraszkó Pálné
és Vincze József koszorúzott. Örömteli, hogy a
Velencei Szakorvosi Rendelőintézet munkatársai ugyancsak fontosnak tartották, hogy képviseletükben dr. Ferencz Péter intézményvezető
főorvos és András Tünde vezető dipl. asszisztens is megkoszorúzzák a kopjafát. Végül a Dr.
Ranschburg Jenő Gyógypedagógiai Intézmény
nevében Czirákyné Fekete Ilona igazgató és
Nagy Ilona gyógytornász koszorúzott.
Felállva, tisztelettel hallgattuk és vettük
magunkhoz az ISTENI ÁLDÁST, amit nagytiszteletű Pápai Szabó György lelkész úr közvetített
felénk. Ezután a SZÓZAT eléneklése zárta le a
megemlékező ünnepséget.
Solymosy József
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Nekem Velence

ÉN VADÁSZTAM
Solymosy József

Ő VADÁSZIK
Timár Béla

„Waldmannsheil” – szól a német vadászköszöntés. Az „én időmben” ennek
magyarításán vitatkoztak, de döntés nem született. Manapság? Főszerkesztőm olyan interjút kért, amelyben én – kérdéseid alapján – életrajzszerűen
elmondom a saját, múltbeli vadászéletemet, te pedig, kedves Béla, ugyanígy magadról, a velencei vadásztársaságról, valamint megválaszolod a mai
vadászatra vonatkozó kérdéseimet. Elfogadod? Köszönöm!
Vadászatról általában, kérded? Ősember a kőbaltájával, öregapánk a „lyik iránt” tartott külsőkakasos, drótcsöves flintával, korom vadásza a
divatos szovjet IZS-bock puskájával, mai vadász
a Halivari szálkeresztes, távcsővel szerelt milliós
értékű fegyverével célozza, lövi a vadat, apasztja
a túlszaporodott vadállományt. Vadgazdálkodást
folytat, aminek csak apró szelete a vadkilövés.
Néhány mondatban szólnék a II. világháborút
követő évek vadászatáról. Tervszerűtlenül irtották a vadat, néha a vadászokat is, hiszen a vadászat „úri sport”, a vadászok burzsujok, kulákok.
Az elvtárs-urak hamarosan rájöttek a vadászat
ízére, a vadászati szakértőket kiengedték a börtönökből, internálótáborokból, és az ’50-es évek
legelején már szervezett vadgazdálkodás folyt
hazánkban. A valamikori vadászati etika betartása még az „én időmben” is sok kívánnivalót
hagyott maga után. A természet tiszteletét kifejező szokások (teríték előtti tiszteletadás, töretátadás stb.) a vadász elvtárs-urainknak nem volt
szokása, sőt, sokan ezt „indiánosdinak” nevezték.
Vadászmúltamról szólva: az 1960-as évek közepétől gépkocsi-szakoktató, valamint KRESZ- és
szerkezettan-előadó voltam Budapesten, az
MHSZ-nél. Főnökeim valamennyien és sok munkatársam is hódolt a vadászat szenvedélyének.
Örömömre szolgál, hogy „elcsábítottak”. Bérkilövő társaságunk volt, ami annyiban különbözött más bérkilövő társaságtól, hogy (meghívási
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alapon) HM-területen is vadászhattunk. Hamar
rájöttem, hogy „Eb a vadász kutya nélkül.” Vizslámat (Kund, élt: 1968-1984) magam képeztem
ki, a német gebraushund követelményei szerint.
A mezei és vízi munkán túl kiváló vércsapázó is
volt. Az utolsó hajtásnál (amikor vadászat után,
fehér asztalnál néhány pohár bor „felhajttatik”)
társaim gyakran ugrattak azzal, hogy szerencse,
hogy Kundot nem tanítottam meg vonatjegyet
váltani vagy autót vezetni, mert tulajdonképpen őt hívták meg a vadászatra, én csak kísérőként működöm. Sörétes puskám 12-es Büchag
Handwerksarbeit gyártmány volt, az Országos
Vámraktárból választhattam. Golyós puskám
hadi karabélyból igen gondosan és szakszerűen
átalakított 7,62-a vadászfegyver volt. Uszta Gyula
vezérőrnagynak ugyanilyen vadászfegyvere volt,
ugyanaz a nagynevű puskaműves készítette,
cizellálta, lőtte be a két fegyvert. Hadi lőszerre
is, sportlőszerre is be lehetett lőni, legtöbben a
kézzel csonkított hegyű hadi lőszert használtuk.
Megfelelő fegyvertartási engedéllyel, hatástalanítva, díszként őrzöm lakásom falán. Szenvedélyemmé vált a vadászat, mindent annak vetettem alá. Munkatársaim nagyrészt már régen az
Autóklubban, kényelmes személygépkocsin
oktatták a nem sok követelményt tartalmazó
úrvezetői vizsga letételéhez tanítványaikat, míg
én a sokkal nehezebb követelményeket jelentő
hivatásos személy-teher gk. vizsgára készítettem fel tanulóimat. Képesítésem folytán, kollegáimat megelőzve, már régen az Autóklubban

Timár Béla és fia, Dávid a hagyományos
kápolnásnyéki jótékonysági vadászaton
lehettem volna, de akkor megváltoztak volna
vadászati körülményeim, lehetőségeim, ez
pedig az értékrendemben mindenekfölött!!!
1985-ig vadásztam. Ekkor sörétesemet barátomnak adtam át, golyósomat hatástalanítottam. Miért? Leghűbb vadásztársam, Kund
nevű vizslám az örök vadászmezőkre távozott.
Gerinccsatornám meszesedés folytán leszűkült,
távgyaloglásra alkalmatlanná váltam. Munkahelyet változtattam. Alakulóban – lehúzott
redőnyű szobákban – az MDF, minden szabadidőmet a szervezői munkára fordítottam, szamizdat lapokba írtam, azokat terjesztettem.
Hogyan lehet komolyabb lelki sérülés nélkül a
vadászatról lemondani? Pótcselekvésként a horgászat mellett köteleztem el magam, áldozva
ezzel gyermekkorra emlékező nosztalgiámnak
is. Közel a halakhoz, Budapestről Velencére
költöztem, a magasles helyett ladikomban töltöttem időm jelentős részét. Ennek éltem még
mintegy másfél évtizedig, amíg gerinccsatornám, amely továbbra is csak egyre szűkült, szűkült, ennek is megálljt parancsolt. 82 évesen már
csak némi írás és nagyon sok olvasás maradt, ez
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ellen (egyelőre!) nem tiltakozik a gerinccsatornám „ő-szűkössége”. Gondolati emlékeimben
sokszor átélek egy-egy sikeres vadásznapot.
Engedjelek végre téged is szóhoz jutni: Én, 20
éves vadászmúlttal, még csak nem is láttam
soha toportyánt (aranysakál, nádi farkas), ugyanakkor Mészáros Zolitól (Velence neves vadásza)
hallom, hogy veje, Heister Dániel, a Velencei
Vadásztársaság vadászmestere eddig 25 darabot lőtt ki. Ennyit változott, változtak a vadászati
körülmények, a vadállomány összetétele? Kérlek, mint a „ma vadásza”, szóljál a ma vadászatáról, a Velencei Vadásztársaságról, területéről, de
elsősorban arról, hogy mikor, hol lettél vadász!
Mintegy 11 vagy 12 éve vagyok aktív vadász.
Fölkértek, hogy legyek a Földtulajdonosi
Közösség képviselője, azóta is a tulajdonosok
érdekét – egyeztetve a vadásztársaság érdekeivel – képviselem.
Kérdésedre válaszolva: a Velencei Vadásztársaság
neve: Gurgyal-völgyi Vadásztársaság. Mintegy 20
főből áll, a társaság elnöke a kiváló felkészültségű Schmidt József. Vadászmesterünk Heister
Dániel, aki más-más vadásztársaságoknál valóban igen nagyszámú aranysakált lőtt már ki. Egy
fő hivatásos vadászt, vadőrt tudunk alkalmazni, ő
a hivatása magaslatán álló Csányi István.
Mondod, hogy a te idődben – ahogy fogalmazol
– 14 forint volt egy sörétes patron ára, lehetett
olasz műanyag hüvelyest is kapni elérhetetlen
áron. Nos, manapság a papírhüvelyes töltény
már egyáltalán nincs használatban – a kézi peremezőt már nem is ismerjük –, a műanyag hüvelyes patron ára bizony 100 forintnál kezdődik, de
van 400 forintos is. Nekem két, távcsővel szerelt
golyós és egy sörétes puskám van. Mindhármat
Székesfehérváron vettem a fegyverboltban, ahol
igen bő, minden igényt kielégítő választék van.
Írod, hogy eb a vadász kutya nélkül. Ez nagyon
igaz! Napjainkra ez annyira manifesztálódott,
hogy el sem szabad indulnia a hajtásnak, ha
megfelelő számú vizsgázott (!) vizsla nincs jelen.

Vadállomány?
Nemes
nagyvad (szarvas, dám)
csak váltóvadként, azért
évente esik egy-egy, vagy
kettő-három. Őzállományunk
elsőrendűnek
mondható, akár men�nyiségre, akár minőségre.
Esett már aranyérmes
bak is a területünkön.
Apróvad? Voilerben 2 000
fácánt nevelünk, illetve
évenként ennyit engedünk ki. Egyéb apróvad?
Nyúl (mezei) igen kevés,
kinigli (üregi) még inkább
akad. Disznó? Kevesebb,
mint sokan gondolják.
Tudniillik a tónál bizonyos távolságon belül
nem vadászhatunk. Így
a gyakran szóbeszéd
tárgyát képező esetek,
hogy itt láttak és ott láttak vaddisznót, nos, ezek
általában kósza hírek maradnak. Dúvad (vadállományban kártevő vad: kóbor kutyák, macskák, róka, szárnyas tojásrablók nagyrészt)? Jó,
hogy belementél a részletekbe, sokan egészen
mást értenek a dúvad szó alatt. Főleg a tavaszi
hónapokban valamennyien részt veszünk a
gyérítésükben. Itt szólok, mivel te külön is szóvá
tetted az aranysakál problematikáját. Írod, hogy
a „te idődben” egyáltalán nem volt. Valóban, bár
már Arany János is említi a Toldiban, az 1920as években eltűnt, akkori vadászaink az utolsó
példányokat lőtték ki. Lehet, hogy valóban a
balkáni háborúval összefüggésben, néhány éve
ismét megjelent. Előbb Gemencen, és általában
a déli részeken, majd egyre inkább húzódnak
észak felé is. Természetes, hogy túlszaporodását meg kell akadályozni, de vadászterületen-

ként néhány darab talán megengedett. Bővítik a
vadféleséget, választékot, valamint, hasonlóan
a rókákhoz, ellátják a „szanitéci feladatokat”:
eltakarítják az élővilágot fertőző, elhullott vadat.
Vadőrünk – valószínűleg az időnkénti éjjeli
„koncertjük” alapján – 4 vagy 5 egyedre becsüli
vadászterületünkön a számukat.
November lévén már valóban megvolt az első
vonalhajtásos vadászatunk. Szép terítéket
mondhattunk magunkénak. Közelednek a téli
feladatok, feltölteni a vadetetőket. Előbbi kérdésedet megválaszolva, pontos számot nem
tudok mondani, de mintegy 30 vadetetőnk van,
és ugyanennyi lehet a magaslesek száma is.
Várom az elkövetkező vadásznapokat. Mint gr.
Széchenyi Zsigmond, jeles vadászírónk vallja,
számomra is minden vadásznap ünnepnap!

József és László az Országos Mentőszolgálatnál
mentőgépkocsivezető-szakápoló főállásban,
mellékállásban meg hadd ne soroljam, hogy
még hol dolgoznak, szóval nem esett messze
az alma a fájától. Menyeim Judit, Orsolya, Anikó.
Négy unokám van, Kamilla és Hajnalka ikrek, 11.
életévüket tapossák, Petra 10, Brigitta 9 éves.
Már komoly nagylányok. Imádom őket.
VH.: Miután előbb felsoroltam a napi 24 órába
nehezen beilleszthető elfoglaltságaid sokaságát, szinte humornak tűnne megkérdeznem,

hogy mi a kialakult hobbyd. Viszont most, nyugdíjba vonulásod után, talán nem okafogyott a
kérdés.
Pósa Marika: A hobbym a munkám. Másra nem
nagyon van időm.
VH.: Nem marad más hátra, kedves(!) Marika,
minthogy gratuláljak a Polgármester Úrtól
átvett VELENCÉÉRT OKLEVÉLHEZ! Köszönöm az
interjút, és boldog nyugdíjas éveket kívánok sok
szeretettel!
Pósa Marika: Köszönöm!

folytatás a 4. oldalról
tént, ugyanakkor munkahelyedet egy nagy csapás érte. Kérlek, erről te szóljál bővebben!
Pósa Marika: Józsi bácsi, ha arra gondolsz, hogy
nyugdíjba mentem, hát ez igaz. De nagy változás
nem történt, mert ugyanúgy dolgozom tovább.
VH.: Kérlek, szóljál családodról, fiaidról, sőt,
jól tudom, hogy unokáid is vannak, gondolom,
hogy legszívesebben róluk beszélsz.
Pósa Marika: Ez így van. Büszke vagyok rájuk.
Mindnyájan megállják a helyüket. Attila Biatorbágyon dolgozik egy autórádió-gyártó cégnél,
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Bármennyire is erőlködik a nap, már-már nyárias
az idő, a természetet nem lehet becsapni: „itt
van az ősz”. Itt van az ideje annak, hogy téliesítsük az áttelelő virágainkat, ültessünk árvácskát,
és egyéb
hagymás
növényeket. Október 17-én
Mátay
Balázs
9 órakor újra benépesültek a kereszt előtti virágágyások, a könyvtár előtti feljáró, és az önkormányzatnál a Velence felirat előtti rész. Sokan
voltunk, árvácskát ültettünk. Mindhárom nyugdíjasklub szinte teljes létszámmal megjelent.
A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, valamint
a Dr. Ranschburg Jenő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon diákjai szorgalmas
munkával 4380 db árvácskát ültettek el. Koszti

Városüzemeltetés

András polgármester és Martinovszky József képviselő is
jelen voltak az ültetésnél. Jó
hangulatban, 12 órára végeztünk. A polgármester úr külön
megköszönte, hogy nemcsak
tavasszal veszünk részt a virágültetésben, hanem ősszel
is szépítjük a településünket.
Még egyszer szeretnénk megköszönni minden résztvevőnek a szorgos munkáját!
November 7-én és 8-án a parkfenntartó embereivel elültettünk az árvácskák közé 2000 db tulipánt, amit
felajánlásként kaptunk. Vigyázzunk a tiszta-

Jól halad a Testnevelési
Egyetem beruházása

ságra és a virágainkra! Minden kedves Olvasónak
meghitt, békés ünnepeket kívánok!
Benkő Istvánné

Óvjuk környezetünket!

Velencén, az egykori KNEB-, illetve ÁSZ-üdülő területén gőzerővel
folyik a Testnevelési Egyetem több mint 3000 négyzetméteres oktatási centrumának kialakítása. A mintegy nettó 1,2 milliárd forintos
projekt a Fejér-B.Á.L. Zrt. és a Magyar Építő Zrt. konzorciumának kivitelezésében jó ütemben halad. A fejlesztés során összesen 3180 négyzetméteren újítják fel és építik át az ingatlant. Az oktatóépületben többek
között rendezvényterem, előadótermek, irodák, szobák és apartmanok
kerülnek kialakításra, míg a korábban használt garázsépület helyén 40
férőhelyes új parkolót alakítanak ki.
– Az új, teniszpályákat,
kézilabdapálya méretű
kisebb csarnokot és egy,
a strandsportok űzésére, oktatására alkalmas kombinált pályát is
magában foglaló projekt
a tervek szerint 2019
tavaszán készül el, ezt
követően már Velencén
folyik a jövő strand-,
illetve
vízisport-szakembereinek oktatása,
képzése – tájékoztatott
Koszti András polgármester, aki a közelmúltban helyszíni bejáráson szerzett közvetlen tapasztalatokat a beruházás előrehaladtáról.
-mb-
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karbantartás, felújítás, kivitelezés

Fotó: Igari Balázs

Őszi virágosítás:
árvácskákat ültettek

Sajnos, egyre nagyobb problémát jelent az az emberi hanyagság, amellyel egyes lakosok,
átutazók, illetve itt nyaralók viseltetnek gyönyörű környezetünk
iránt. A velencei Polgármesteri
Hivatal hetente több bejelentést
kap illegális szemétlerakásokkal
kapcsolatban, amelyek többségében eljárás is indul. Sajnos nem mindig
derül fény az elkövető kilétére. Rendkívül sokszor tapasztalják a közterület-karbantartók, hogy a közterületen kihelyezett szemétgyűjtőket lakossági hulladéklerakó-helynek szemelik ki, és a kommunális hulladékot ezek
környezetében helyezik el, arra sem véve a fáradságot, hogy a gyűjtőedénybe vagy közvetlenül mellé tegyék a zsákot. A szemét a legnagyobb
gondokat a strandjainkon jelenti, főleg szezonban.
Egyértelműen a szemlélettel van a gond. Ugyanis hiába van a kuka 1,5-2
méterre, a delikvens nem sétál el addig, hanem ahol van, otthagyja a szemetet, mert „úgyis van, aki ezért kapja a fizetését.” Rendkívül káros ez a
fajta hozzáállás, mert aki így tesz, rossz példát mutat másoknak, ráadásul
fontosabb, fejlesztőbb jellegű feladatok elől vonja el az erőforrást. A közterületen elhelyezett hulladék főleg az utak mentén komoly terhet ró az
önkormányzatra és a közterületek gondozásáért felelős szakemberekre,
nemcsak anyagi, hanem humán erőforrás tekintetében is. A Velencei-tavi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai csak a megfelelő címkével ellátott hulladékot szállíthatják el. Ezen címkék kiadásának feltétele a
hulladékelszállítási díj rendszeres megfizetése a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(NHKV Zrt.) részére az időszakosan kiküldésre kerülő számlák alapján.
Óvjuk környezetünket, mert gyermekeinknek azt tudjuk csak továbbadni,
amit megőrzünk számukra!
Vida Tünde
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Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

Entz-iklopédia

Hírek a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági
Szakgimnáziumból
Pályaválasztás 2019
Gőzerővel zajlik a 2019-es pályaválasztási-beiskolázási kampány. Iskolánk szakmai kínálata a követ-

kező tanévben új képzésekkel bővül a hagyományos „entzes” szakmák mellett. Így a családi
gazdálkodó, gazda, kertész, dísznövény-kertész,
virágkötő és virágkereskedő képzésen kívül ismét
lehet vendéglátós-fogadós, valamint kereskedelmi szakmát – eladó – tanulni nálunk. Mindkettő rendkívül keresett a régióban. És ha már
Velencei-tó, beindul a suliban a halász, haltenyésztő képzés is. A szakgimnáziumi osztályokba
mezőgazdasági technikus, illetve parképítő és
-fenntartó technikus képzésekre várjuk a jelentkezőket. Természetesen továbbra is indítjuk a kétéves érettségire felkészítő osztályainkat, nappali
és esti munkarendben egyaránt. Iskolánk standját
meg lehet találni az összes megyei pályaválasztási kiállításon, és emellett sok szeretettel várjuk
az érdeklődőket nyílt napunkon is december 8-án.

A Szent István Egyetem
virágkötészeti versenye
Az ország egyik legszebb arborétuma övezi a
Szent István Egyetem budai campusának épületegyüttesét, a volt Kertészeti Egyetemet, amely a
Gellért-hegy déli lábánál terül el. Itt alapította meg
kertészképző iskoláját – a mai egyetem elődjét –
névadónk, dr. Entz Ferenc, az 1848-as szabadságharc orvosa. Ez az intézmény adott otthont immár
23. alkalommal az Országos Ifjúsági Kegyeleti
és Őszi Virágkötészeti Versenynek, melyen az
ENTZ-es diákok is képviseltették magukat.

Balogh Szimóna, Kardos Enikő 11. osztályos és Sziládi Cintia 10. osztályos
virágkötő tanulók felkészítő tanára
Vadászné Király Edit virágkötő mester
volt, a 10. évfolyamos Borostyán Alexandrát és Komáromi Fanni Kingát pedig Balog
András virágkötő mester készítette fel a versenyre.
Amíg a virágkötő tanulók a kötészeti alkotások
tanulmányozásával voltak elfoglalva, addig a
12. a. osztályos kertépítő technikus diákjainkat
az arborétum őszi kincsei ejtették rabul. Meg
is fogalmazódott bennük az elképzelés, hogy a
technikusi vizsga letétele után ebben az intéz-

ményben szeretnének kertépítő mérnöknek
tanulni. Kis csapatunk Balogh Szimóna bronzérmével távozott az eseményről.
Bontovics Elvira,
agrár-munkaközösség vezető

Tanulmányi kirándulás
az orondpusztai biogazdaságban
November 8-án osztályunk, a 10. kistermelő
osztály Orondpusztára látogatott. A heti iskolai
húsipari gyakorlat keretében Végh István tanár
úr vezetésével töltöttük a napot az orondpusztai
biogazdaságban. Mindössze majdnem negyven
perces buszozás után érkeztünk meg a helyszínre.
Igencsak meglepődött mindenki, hogy végre
élőben tanulmányozhatjuk, tekinthetjük meg a
kistermelői tejtermelést, sajtkészítést. Rengeteg
állattal és különböző fajta vágóállattal találkoztunk. Az ott élő emberek nagy vendégszeretettel
fogadtak minket. Miután körbevezettek bennünket a borjak és tehenek között, meglátogattuk az
alig pár hetes csüngő hasú malackák óljait is. Számomra a legkülönlegesebb élmény egy őzike volt,
szelíden, de távolságtartóan viselkedett velem.
Rajtuk kívül még barátságos kecskéket, lovakat,
pónikat láthattunk, akik mindannyiunk tetszését
elnyerték. Végül, de nem utolsósorban ebéddel
zárult az orondpusztai látogatásunk, igazi finom
paprikást fogyaszthattunk el a festői környezetben. Miután jóllaktunk és rengeteg élménnyel
gazdagodtunk, indultunk vissza Velencére. Szeretnénk még hasonló kirándulásokat, köszönjük.
Gosztola Eszter 10. kt.
osztályos tanuló
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Biztonságunk érdekében
Nem volt kiemelkedő az elmúlt időszak a
szabálysértések, bűncselekmények tekintetében Velencén, ám most sem unatkoztak
a rendőrség, a polgárőrség és a katasztrófavédelem (tűzoltóság) illetékesei, akadtak
olyan események, amikor szükség volt a
beavatkozásukra. Alábbiakban az október
közepétől november közepéig terjedő időszak krónikáját olvashatják.
A járőrök Velencén, a Mély úton igazoltattak
2018. október 26-án éjjel egy 21 éves kápolnásnyéki lakost, akinek a ruházatából kábítószer
gyanúját keltő tabletta, zöld színű növényi
törmelék, valamint alufóliába csomagolt
fehér színű por került elő. A rendőrök a férfit
elfogták, mintavételre előállították, a gyanús
anyagokat pedig lefoglalták. Az eset miatt kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult.

Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
októberben 3 vonuláson vett részt. Velencén
tarlóégetésen, Gárdonyban aljnövényzet égésénél, illetve egy lakatlan épületnél, ahol a felhalmozott szemét égett. A vonulásokon kívül
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Fotó: Katasztrófavédelem

Fának csapódott egy autó november 4-én délután a Velencét Pusztaszabolccsal összekötő
úton. A baleset következtében a járműbe szorult
sofőrt hiába szabadították ki gyorsan a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók, az életét már nem
lehetett megmenteni.
örömteli, hogy 6 önkéntes tűzoltó tett le sikeres,
40 órás tűzoltó alaptanfolyamot, így 6 fővel nőtt
a vonulási tagok listája – tájékoztatott a VÖTE
elnöke, Tóthné Pongrácz Beáta.
A Velencei Polgárőrség elsősorban sportesemé-

nyek biztosításában és közbiztonsági járőrözésben vett részt októberben. Labdarúgó-mérkőzést 4 alkalommal 8 fő biztosított, 96 órában.
Kézilabda-mérkőzés biztosításában 3 fővel 3
alkalommal, összesen 15 órában vettek részt.
Közbiztonsági járőrözést 2 fővel 12 alkalommal,
144 órában végeztek, illetve részt vettek október 23-i nemzeti ünnepünk megemlékezésén
is 5 fővel. Mindösszesen: 270 órát teljesítettek
október hónapban a közrend szolgálatában polgárőreink – tájékoztatott Fehér István elnök.
Egy örömteli hírrel folytatjuk: az Országos
Polgárőr Szövetség október 23-a alkalmából
Budapesten, a Stefánia Palotában tartott díszünnepséget, amelyen az ország minden polgárőr
szövetsége és egyesülete képviseltette magát.
A rangos eseményen adták át a szervezet legrangosabb elismeréseit, köztük „Az Év Polgárőr
Egyesülete” kitüntető címet, amit az idén
– több más település szervezetével együtt – a
Velencei Polgárőrség érdemelt ki az OPSZ
elnökségétől. Az indoklás szerint példamutató polgárőr tevékenységéért, eredményes,
áldozatkész munkája elismeréséül vehette át a
kitüntetést Pogácsás Tibortól, a Belügyminisz-
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térium önkormányzati államtitkárától a velencei
szervezet elnöke, Fehér István.
Az ünnepi eseményen összesen 115 díjazott
kapott kisebb-nagyobb elismerést, köztük
néhány Fejér megyei polgárőr, így Pintér László,
a Székesfehérvári Városi Polgárőrség elnöke,
Ábele Márton, Csókakő Község Polgárőr Egyesületének elnöke és Marekkel Tibor dégi polgárőr.
Mindnyájuknak jár a gratuláció!

A téli veszélyekre
hívták fel a figyelmet
Az év legveszélyesebb időszaka kétségkívül a
téli, hiszen a szabadban, hóban-fagyban a nagy
hideg és a rendkívüli csúszásveszély, a lakásban
pedig a fűtéssel összefüggésben – módozattól
függően – az égési sérülés, tűzveszély, valamint füst- illetve szén-monoxid-mérgezések
leselkednek ránk, ha nem vagyunk kellőképpen
óvatosak. Éppen ezért a téli időszakra jellemző
veszélyhelyzetek megelőzéséről tartott tájékoztatót november 6-án a Fejér Megyei Tűzmegelőzési Bizottság Székesfehérváron.
Az eseményen a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a kéményseprő-ipari közszolgáltató együttesen hívta fel a figyelmet a megelőzés és az öngondoskodás fontosságára. A Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről
Magosi Lajos tűzoltó ezredes, igazgató kiemelte:
a katasztrófavédelem felkészítette járműveit és
mentőeszközeit a téli feladatokra annak érdekében, hogy minél hatékonyabban reagáljon
azokra a helyzetekre, amelyeket az időjárás

állít. A rendkívüli téli időjárás
következményeinek kezelésében érintett szervezetek
bevonásával felkészítő értekezletet tart az igazgatóság,
amelynek célja a téli időszak
feladatainak összehangolása.
Bartos Tamás, a Kémény
Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta: a kémények használatával kapcsolatban az egyik
leggyakoribb probléma, hogy
nem megfelelő vagy túl nedves tüzelőanyaggal fűtenek.
A háztartási hulladék, gumiabroncs égetése közben mérgező gázok szabadulnak fel, és a fokozott koromképződés miatt
egy kátrányos réteg alakul ki, amely leszűkíti a
kürtőt. Az égéstermék – mint a szén-monoxid
is – így visszaáramolhat a lakásba. Intenzívebb
fűtésnél a lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd, és akár meg
is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. Elhangzott: Magyarországon minden ötödik lakástűz a
kéményben keletkezik. Ezért is fontos, hogy a
lakosság éljen a kémények ingyenes ellenőriztetésével és tisztíttatásával, amely csupán 15-20
percet vesz igénybe, de ez a negyedóra életet is
menthet.
Dr. Vörös Péter, az Országos Mentőszolgálat
Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezetének igazgatója a szén-monoxid-mérgezés
tüneteire hívta fel a figyelmet. Alacsonyabb

koncentrációban a kezdeti fejfájás, émelygés,
majd izomgyengeség, hányinger, hányás kön�nyen összetéveszthető az influenzaszerű megbetegedésekkel. Súlyosabb esetben azonban a
szén-monoxid-mérgezés eszméletvesztéshez
és a légzés leállásához vezet. A legfontosabb
ilyenkor, hogy azonnal menjünk ki a szabadba
és kérjük a tűzoltók és a mentők segítségét.
Tavaly 34, idén már 21 embert láttak el szén-monoxid-mérgezés gyanújával.
Végül Magosi Lajos tűzoltó ezredes két készüléket mutatott be, amelyek a tudatos odafigyelés
mellett segíthetnek a sérülések és a tűzesetek
megelőzésében. Ma már a hazai háztartások
nagyobb részében van szén-monoxid-érzékelő,
és a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezeken
a helyeken kevesebben sérülnek meg. Ahhoz,
hogy a lakástüzek esetében is csökkenteni
lehessen a sérülések számát, minél több otthonban lenne célszerű füstjelzőt elhelyezni.
Azokban a lakásokban, ahol van ilyen érzékelő,
nem alakul ki komolyabb tűz, hiszen ezek a
készülékek átlagosan egy percen belül jeleznek,
így a lángokat már kialakulásukkor meg lehet
fékezni. Riasztásukkal az alvó embert is felébreszthetik, nagyobb esélyt adva a menekülésre.
Mátay Balázs
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Rovatunkban Koszti András polgármestert és Dr. Szvercsák Szilvia
jegyzőt kérdezzük a képviselő-testület munkájáról, az üléseken meghozott rendeletek fontosságáról és
szükségességéről. A képviselő-testület jegyzőkönyvei nyilvánosak,
ezért nem a rendeletek felsorolása
a cél, hanem a kiemelt jelentőségű
ügyekről kívánunk részletesebb tájékoztatást adni.

Velencei Híradó: 2018. október 25. napján tartotta soros ülését Velence
Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Mielőtt megkezdték volna a
napirendi pontok tárgyalását, a testület előtt is gratulált Tessely Zoltán
országgyűlési képviselő úrnak, akit Orbán Viktor kormányfő a Pannónia
Szíve és a Velencei-tó térsége területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki
biztosává nevezett ki.
Koszti András: Ez természetes, hiszen képviselő úr eddig is mindent megtett városunk és a tókörnyék fejlődése érdekében, több fontos pályázati
projektünk sikerességét köszönhetjük az ő támogatásának. Új kinevezésével, korábbi megbízatása jelentős megerősítésével a mi kilátásaink is
javulnak, ugyanis még inkább hatékonyan tud nekünk segíteni terveink
megvalósításában, a különböző, de legfőképpen fejlesztési célú pályázataink sikere érdekében. Képviselő úr megbízatása nagyszerű hír számunkra,
ezért emeltem ki külön képviselő-testületünk előtt is.
Velencei Híradó: A leendő sportuszodához kapcsolódó projektet vezető
cég, a VELENCE PLUS Kft. taggyűlésén Polgármester Úr képviseli Velence
Város Önkormányzat Képviselő-testületét. Így történt ez október elsején
is. A taggyűlésen hozott döntéseket a testület utólagosan jóváhagyta.
Mely döntések voltak ezek?
Koszti András: A VELENCE PLUS Kft. taggyűlése elfogadta, hogy az
uszoda kiviteli tervezésre a pályázatot a társaság megindítsa, majd ezzel
összefüggésben azt is elfogadta, hogy Dr. Balogh László közbeszerzési
szakértő bonyolítsa le a tervpályázatot 800.000,- Ft + ÁFA összegben. Ezeken kívül taggyűlési határozattal a taggyűlés elfogadta a 2017/2018-as
Sportfejlesztési programban meghatározott buszok beszerzését is. Ezeket
a taggyűlési döntéseket hagyta jóvá a testület.
Velencei Híradó: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetővel kapcsolatosan is fontos döntést hozott. Mit kell erről tudni?
Koszti András: A képviselő-testület korábban már döntött arról, hogy az
önkormányzat és a Velence Városgazdálkodási Kft. között fennálló közszolgáltatási keretszerződést kiterjeszti a velencei temető, a ravatalozó
és a temetői illemhely üzemeltetésére is. Erről szólt ez a napirendi pont,
illetve az ehhez kapcsolódó alapítói döntés, amelyet testületünk egyhangú szavazással, 9 igennel elfogadott.
Velencei Híradó: A Velence Város parkolási rendjéről szóló önkormányzati
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rendelet megalkotása (2. forduló) is napirendre került, illetve ezzel kapcsolatban döntést is hoztak képviselőink. Pontosan miről?
Dr. Szvercsák Szilvia: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
korábbi döntése értelmében a rendelet-tervezet társadalmi egyeztetés céljából közzétételre került. Határidőig egy lakossági észrevétel érkezett a kétkerekű motorkerékpárokra, valamint a kétkerekű segédmotoros kerékpárokra
vonatkozóan. Ezek elfogadásával képviselő-testületünk tagjai a módosított
rendelet-tervezetet is - ez esetben ugyancsak egyhangú szavazással – elfogadták. Az új rendelet 2018. december 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszíti Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a Velence Város parkolási rendjéről szóló 11/2017. (VI.22.) önkormányzati
rendelete, továbbá Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a Velence Város parkolási rendjéről szóló 11/2017. (VI.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 11/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelete.

A Velence Városgazdálkodási Kft. vállalja
a lakosság és az üdülőtulajdonosok számára
az alábbi munkák elvégzését:
ü Fűvágás, kaszálás 5000 Ft-tól,
ü Zöldhulladék-elszállítás
4000 Ft/m3-től,
ü Fakivágás 10 000 Ft-tól,
ü Építőanyag-szállítás Velence területén 5000 Ft-tól.

Kérje egyedi ajánlatunkat!
„B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező munkatársat keresünk

Tel: +36 30 217 08 34
E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu
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Velencei Híradó: A „TOP-2.1.2-16-FE1-2017-00001 Velence parkjainak
zöld-infrastruktúra fejlesztése projekt keretében megvalósítani tervezett
beruházások tervdokumentációjának elkészítése” tárgyú felhívásra beérkezett ajánlatokról is szavazott a képviselő-testület.
Koszti András: Igen. Három gazdasági szereplőnek küldtük meg az ajánlattételi felhívást. Október 24. napján járt le az ajánlattételi határidő. Egy
gazdasági szereplő nyújtott be árajánlatot a megadott határidőn belül. A
másik két felkért gazdasági szereplő jelezte, hogy a beadásig rendelkezésre álló idő kevés volt arra, hogy az ajánlatát kidolgozza és benyújtsa.
Mivel a piaci ár igazolásához szükséges feltételek nem teljesültek, ezért a
beszerzési eljárás eredménytelenül zárult. A fentiek értelmében javasoltam a képviselő-testületnek, hogy a beszerzési eljárást nyilvánítsa eredménytelennek, és ezzel egyidejűleg írjon ki új ajánlattételi felhívást változatlan feltételekkel úgy, hogy az ajánlattételi határidő 2018. november
9. napja legyen. Ezt képviselőtársaim el is fogadták és az új ajánlattételi
felhívást jóváhagyták. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testü-

lete a beszerzési eljárásban három gazdasági szereplőtől kér árajánlatot; a
gödöllői Liget Tájépítész Iroda Kft-től, a budapesti Urban Concept Kft-től,
valamint az ugyancsak fővárosi Via Plaza Kft-től.
Velencei Híradó: Ugyanezen projekthez kapcsolódóan azonban több más
ajánlattételi felhívás eredményesen zárult.
Dr. Szvercsák Szilvia: Valóban. A projekt megvalósításához szükséges
költség-haszon elemzés (CBA), továbbá az akcióterületi terv elkészítése
tárgyában beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet a budapesti
székhelyű Controll Holding Zrt. adta, így ez a cég lett a beszerzési eljárások nyertese. A projekt megvalósításához szükséges zöld-infrastruktúra
hálózat fejlesztési és fenntartási akcióterv elkészítése tárgyában beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet a debreceni székhelyű eKözig Zrt.
nyújtotta be, így ebben az esetben ezt a céget hirdette ki Velence Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszerzési eljárás nyerteseként.
(MB)

Jól halad a kerékpárút kivitelezése
Bizony, nem mai keletű probléma a gyakori konfliktus gyalogosok és kerékpárosok
között a Velence Korzón átvezető kerékpárúton, amelyen – főleg a nyári, főszezoni időszakban – időnként veszélyes áthaladni két keréken a strandolók, gyalogosok sokaságán. Koszti András polgármester kezdeményezésére Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő, miniszterelnöki biztos segítségével a helyi képviselő-testületnek sikerült
olyan pályázati forráshoz jutnia, amelyből egy új, a Korzót kikerülő szakasz kiépítése
valósul meg.
– A Velencei-tó körüli kerékpárút összekötő szakaszának kialakítási munkálatai a Tópart u. –
Fő u. – Kemping u. mentén már javában folynak. Ez az új kerékpárút-szakasz kiváltja a Korzót
átszelő nyomvonalat, amely által reményeink szerint jelentősen csökken majd a gyalogosok
és a kerékpárosok közötti konfliktusforrás. Ehhez persze az is kell, hogy a két keréken közlekedők használják is az új szakaszt, s legyenek szabálykövetők. Örömmel tapasztaltam, hogy

a kivitelező eddig kiválóan halad, így minden bizakodásunk megalapozott abban a tekintetben, hogy legkésőbb januárban átadhassuk az új szakaszt a kerékpárosoknak – tájékoztatott
Koszti András polgármester.
-mb-

KGB: a vb-n is
jól sütögettek

A közelmúltban ért véget az Egyesült Államokban az idei BBQ (barbecue)- világbajnokság, amelyen kiválóan helytállt a velencei
kötődésű KGB (Katka-Gergő Barbecue) csapata, amely első honi alakulatként kapott
lehetőséget a részvételre korábbi remek eredményei okán. Turanitz Gergő és társai nem tétlenkedtek a Jack Daniel's World Championship
Invitational Barbecue-n, amelyen a száz csapatot számláló mezőnyben összetettben a
67. helyen végeztek, míg a nemzetközi összevetésben (a nem amerikai brigádok között) a
8. pozíciót szerezték meg! Amennyiben leszámítjuk a „sportágban” egyelőre még szinte
verhetetlen „jenkiket”, kijelenthetjük, hogy
igencsak bravúros teljesítmény volt ez újoncként a KGB Team-től. Gratulálunk!
-mb-
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Hit-Élet-Irodalom

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Advent fényei felé...
Szinte észre sem vettük, úgy elröpült ez az
év is, az Úrnak 2018. esztendeje. Dolgoztunk,
küzdöttünk, tettük, amit tennünk kellett.
Gyönyörű volt a nyár is, már az is a hátunk
mögött minden szépségével, kihívásával.
Nem panaszkodhatunk, hisz volt egy gyönyörű őszünk, szinte a nyár meghosszabbításaként. Tanítjuk, neveljük a ránk bízott
nebulókat a családban, az iskolában, tele
vagyunk munkával, leterheltek vagyunk...
De hát, így van ez minden évben… S most is
így kell várnunk az Adventet.
Mi reformátusok ritkán gyújtunk gyertyát, de
Adventkor mi is csillogó szemmel nézünk a
gyertyák fényébe. Várjuk, aki közeleg, életünk
Üdvözítőjét és Megváltóját. Akitől, jaj, annyira
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elhidegültünk… Melegséges Advent és Karácsony-várás kihűlt emberszívvel? Jól van ez így?
Úgy gondolom, hogy nem…!
Hitben, igazságban, lelki elmélyülésben, csendben kellene várnunk Őt, a Megszületőt, hogy a
mi szívünkben is megszülessen, s valóban boldog, meghitt, melegséges karácsonyunk legyen!
Mi értelme a gyertyagyújtásnak, ha nem Őt várjuk, ha nem Hozzá kerülünk közelebb? Ha a szívünk hideg és rideg marad? Ha a sötétség nem
változik életünkben ragyogó fénnyé? Ha lelkünk nem születik újjá? Ha Krisztus-követésünk,
keresztyénségünk merő formalitás csupán? Így,
biztos, hiába várunk, s nem érkezik meg hozzánk, s nem születik meg bennünk…! Sem az a
remény, szeretet, öröm, amelyet közénk hozott

azon a csillaghímes éjszakán. Ezért nem mindegy, hogy milyen a mi várakozásunk, s hogy várakozunk? Fáradtan, enerváltan, kiüresedett szívvel, egykori hitünk maradék ködfoszlányaival,
semmit sem remélve, senkiben és semmiben
nem bízva, talán panaszkodva, sírva, másokat
kárhoztatva? Fel kell ébrednünk aléltságunkból,
kiúttalanságainkból, s utat kell találnunk, mert
magyarságunknak, s Európának csak így lehet
jövője! Hogy is írja Pál apostol?
„…Annál is inkább, mivel ismeritek az időt, hogy
itt az óra, amikor fel kell kelnünk az álomból.
Most ugyanis az üdvösség közelebb van már
hozzánk, mint amikor hívők lettünk. Az éjszaka
előrehaladt, a nappal pedig elközelgett. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük
magunkra a világosság fegyvereit. Mint nappal,
járjunk tisztességesen; nem tobzódásban és
részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem civódásban és versengésben,
hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket az érzéki
vágyakban! (Pál Rómaiakhoz írt levele 13:11-14.)
Én sem tudom, mit hoz a holnap, az idei Karácsony, a jövő esztendő? Mégsem vagyok csüggeteg, reményt vesztett, mert van hitem, van
kibe kapaszkodnom. A megszülető Messiásba,
az Úr Jézusba, Akiben Istennek irántam való legnagyobb szeretete és kegyelme öltött testet…
Ezért nem félek, nem rettegek, mert tudom,
hogy életem jó kezekben van!
S hozzá imádkozom térdre hullva, amikor szeretteimre, családomra gondolok, feleségemre, szép
lányaimra, amikor a rám bízott velencei gyülekezetre gondolok, ahol immár 18 éve hirdetem az
Igét… Mennyi élmény, mennyi hit, mennyi szeretet, mennyi áldott alkalom? S hány és hány
testvér hagyott már itt bennünket, elköltözvén
e földi árnyékvilágból oda, ahol nincs fájdalom,
szenvedés, betegség és halál…
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Mily áldott lenne, ha mindezt megértenék az
emberek, de tudom jól, hogy vagy beérik a hit az
isteni kegyelem által az ember szívében, vagy
nem. Lelki szemeinkkel a láthatatlan mennyei
élményekre kell néznünk, s nem ideig való,
hamis földi hívságokra. Ó, de nehéz megértetni
a mai emberrel, hogy ő többre hívatott el, hogy
Isten képét hordozza magán, hogy Isten értünk
áldozta fel ott a Golgotán legszeretettebb Fiát…
Isten nélküli életünkkel, hogy öltözhetnénk fel
azokat a „lelki fegyvereket” , amelyekről Pál
apostol is beszél? A békességet, a szeretetet,
a türelmet, a megértést, a megbocsátást stb.?
Úgy érezzük sokszor, hogy Advent és Karácsony
áldott fényei nem ragyogják át az ember életének sötétségét… Mintha sötét kriptába zárták
volna sok ember lelkét.
Közeleg a tél. S Babits Mihállyal együtt úgy
érzem, hogy az Igazság is közeledik hozzánk.
Ez nem az emberi bölcsesség, vagy álbölcsesség hitető és sokszor álságos igazsága, hanem
Istennek a bölcsessége, ahol minden kétely
és kétség végső értelmet és megoldást nyer.
Csak ebben bízhatunk, az Ő jóságában, lehajló
szeretetében, irgalmában, bűnbocsátó kegyelmében! „Mert úgy szerette Isten e világot,
hogy az Ő Egyszülött Fiát adta érette, hogy, aki
hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen…” (János 3:16)
Hiszem, eljön a Világ Világossága közénk, beérik
az Ő áldozata, s hálátlan szívünkkel egyszer megértjük majd az Ő hatalmas, mindent felülmúló,
bennünket átölelő szeretetét. Amikor az adventi
koszorúkon meggyújtjuk az első, második, harmadik, s negyedik gyertyát, arra gondoljunk, hogy
most az Ő fénye, ragyogása tölti be fáradt, közönyös szívünket, amely annyi csalódásnak, harcnak, békétlenségnek, aggódásnak a hordozója.
Álljunk hát meg! Csendesedjünk el, béküljünk
meg felfelé az Istennel, befelé önmagunkkal,
s kifelé embertársainkkal! Így éljük át a Fény
születését, s így várjuk Krisztus testet öltését
e sötétbe hanyatló embervilágunkban! Vásári
forgatagok harsány zajában nem élheted ezt át,
de szobád imádságos magányában te is megtapasztalhatod, hogy érted született meg, hogy
életedet jobbá, szebbé tegye, hogy megváltson
sírtól és haláltól, s megajándékozzon téged szeretetével.
Merünk-e ebben az Adventben gyertyafény
lenni, melegséget, szeretetet adni? Tudunk-e
egymásnak megbocsátani, s kéz, a kézben
együtt továbbmenni a számunkra kijelölt úton?
Vagy roskadozva tovább hurcolják megfáradt,
kiégett, közömbös énünket, lerogyva a terhek
és keresztek alatt? Érezzük és éljük át az Istenhez hanyatló Ady fájó sorait: „Mikor elhagytak,/

mikor a lelkem roskadozva vittem,/ Csöndesen
és váratlanul/ átölelt az Isten…!
Így öleljen át bennünket is az Úr 2018 Adventjében és Karácsonyán!

A Velencei Római
Katolikus Karitász
A Székesfehérvári Egyházmegye Karitász megalakulása után Spányi Antal püspök úr kívánságára 2007-ben valamennyi plébánián megalakult a helyi Karitász – így Velencén is immáron
több mint 10 éve létezünk. A Karitász-tagok fő
feladatát így fogalmazhatnánk meg: megkeresni és meglátni, hogy kiknek van segítségre
szüksége, és tehetségünkhöz képest segíteni
neki. (Korábbi példák egyikeként említhetjük
Szent Mártont, aki meglátta a didergő koldust és
a köntösét megosztotta vele.)
A Velencei Karitász tagjai először a karácsony
előtti süteménykészítéssel fogtak neki a szociális munkának. Az egyedülálló időseknek és a
kisegítő iskola olyan gyermekeinek, akiket nem
vittek haza az ünnepre, elvitték, és olykor kis
ünnepség keretében átadhatták a szeretetnek
ezt az apró gesztusát. A nagy egyházi ünnepek
alkalmával (húsvét és karácsony) tartós élelmiszereket gyűjtöttek és osztottak ki. A 10 éves

jubileum nekünk nemcsak ünnep volt, hanem
újrakezdés is. Megnéztük, hogy a karitatív munkának még melyik aspektusába tudnánk bekapcsolódni, így új lelkesedés vett erőt rajtunk.
Most csak pár mondatban összefoglalnám ezt az
egy évet: felfrissítettük a Karitász- közösséget, új
tagok behívása, az új feladatok megfogalmazása
és kiosztása, hogy ki miben tud segíteni. Havonta
összejövünk megbeszélni a feladatokat, összegezni eredményeinket és kudarcainkat is – nem
mindig sikerül a tervezett esemény, megbeszéljük, ki a rászoruló, kinek mivel segíthetünk. Karitász-irodát hoztunk létre az újtelepi katolikus

templom közösségi termében, ami heti egy órában jelent biztos elérhetőséget, ahova az adományokat szokták letenni (minden csütörtökön
16.00-17.00 óráig). Az adományokat, melyeket
behoztak hozzánk, szortíroztuk, kiosztottuk
(helyieken kívül egy erdélyi segélyszervezetnek is szoktunk rendszeresen az adományokból
juttatni). Tartós élelmiszergyűjtést szerveztünk
a szomszédos településekkel közösen a SPAR
áruházban – több napon át, Karitász-tagokkal –
nagyon jó eredménnyel. Folytattuk a húsvét és
karácsony előtti tartósélelmiszer-gyűjtést, ez
évben elkezdtük friss élelmiszerek és pékáruk
osztását az újtelepi templomnál, sport- és
játékprogramokat szerveztünk, továbbá erdélyi
rászoruló gyermekek nyaraltatását szerveztük, a múlt évben egyhetes turnusban 20 fős
csoportot, ez évben 18 fős gyermekcsoportot
láttunk vendégül egy hétig. Tavasszal Böjte
Csaba testvér volt vendégünk Velencén gyermekeivel, akik magyar nyelven műsort adtak
elő. Segítségként a lelki szükségletekre is
figyelünk, volt lelki gondozásra lehetőség az
újtelepi templomban. A tó körüli Élő Rózsafüzér zarándoklat végén, a záró szentmiséje után
szeretetvendégségre (agapéra) hívtuk meg a
jelenlévőket. Jó kapcsolatot ápolunk más alapítványokkal, mint például a KOVÁSZ alapít-

vánnyal is, amellyel pár sikeres közös projekt
után az elkövetkező évben még többet szeretnénk együttműködni.
Bár szervezetünk a katolikus egyházon belül
működik, de mindenki előtt nyitott. Nyitott a
más vallású vagy a vallását nem gyakorló felé is,
akár segítségnyújtásról, akár adomány befogadásáról legyen szó.
Récsei Norbert
plébános
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Gyerekekről

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

Az állatok világnapja
„Akármilyen rövid a pillanat, mely része a
mellettünk élő állatok életének, felélénkíti a
miénket, és minden szempontból jobbá, tartalmasabbá teszi azt.”
John Muir
Óvodánkban a hagyományos ünnepek mellett
jelentős szerepet kapnak az úgynevezett „zöld”
ünne-pek: Az állatok világnapja, A víz világnapja,
A Föld napja, A madarak és a fák napja. Az állatok
világnapját október 4-én, Szent Ferenc emléknapján ünnepeljük. Ez a nap az állatszerete¬téről ismert Assisi Szent Ferenc napja. Az ünnep
célja, hogy erősítse az ember és állat közötti
barátsá¬got, valamint felhívja a figyelmet az
együttélés fontosságára. Ezen a héten izgalmas
készülődéssel teltek napjaink. A csoportokban
a gyermekek állatos meséket, verseket, dalokat
hallgattak, gyűjtöttek képeket, nézegettek állatokról szóló könyveket. Összehasonlí¬tották a
házi és vadon élő állatokat, beszélgettek élőhelyükről, életmódjukról.
Séta alkalmával köz¬vetlen tapasztalás útján
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figyelhették meg a vízi állatvilágot. Mindenki
kedvére színezhetett állatokat, a középsős és
nagycsoportos gyermekek ki is vághatták azokat. Az elkészült munkákat kiállítottuk, hogy a
szülők is megcsodálhassák. A gyermekek az otthonról hozott kedvenc plüssállataikat elhelyezhették az óvoda aulájában kialakított „élőhelyükre”. Az állatos hét zárásaként ellátogatott
hozzánk dr. Tavasz Hajnalka állatorvos, aki meglepetésként elhozta kutyáját is, a gyermekek
nagy örömére. Ez a hét is nagyon sok élményt
nyújtott gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt.
Vácziné Kardos Edina
óvodapedagógus,
Süni csoport

„Tök jó” napok az óvodában
A csoportok heti programjait az óvodapedagógusok úgy alakítják ki, hogy a tevékenységeket, a kezdeményezéseket, a foglalkozásokat
egy-egy téma, jeles nap stb. köré csoportosítják. Október második felében az óvodában a
gyerekek a tökökkel ismerkedtek. Megtudták,
hogy melyiket ehetjük meg, melyiket adhatjuk

az állatoknak, s melyiket termesztjük a szépségük miatt. Megfigyelték, hogy milyen a tökök
színe, a formája, milyen a tapintásuk, a szaguk;
melyik nehezebb, s melyik könnyebb; lehet-e
például gurítani őket; s hol teremnek. Természetesen töklámpásokat is készítettünk. Az
ovisok fúrták-faragták a nagy tököket, vájták ki a
belsejüket, szedték ki a magokat, végül belehelyezték a mécseseket. Végre előtűntek a vicces,
na meg az ijesztő arcok, mikor meggyújtotta az
óvónő a mécseseket. Később a töklámpásokat
körbetáncolták a gyerekek, énekeltek-vigadtak,
verseltek, majd körbeülték azt, s a lámpás fénye
mellett hallgatták meg a mesét.
Egyes csoportok ovisai elkészítették festéssel,
ragasztással a megismert különböző tököket,
vagy papírdarabokat ragasztottak a tökformára;
mások pedig megfestették a töklámpás-arcokat. Utolsó nap pedig megismerhették a
sütőtök ízét is, hiszen akinek kedve, bátorsága
volt, megkóstolhatta ezt a sült finomságot. A
különböző tökök, a töklámpások bekerültek az
eddig gyűjtögetett őszi kincsek közé, melyekkel az óvodát, a csoportokat díszítettük, díszítjük. A gyerekek is segédkeztek, hogy mit hová

2018. november
tegyünk, hogyan dekoráljuk közvetlen környezetünket, s ötleteket is gyűjthettek, hogy az otthonukat, szobájukat hogyan tehetik ők maguk is
szebbé.
Liptai Zita
óvodapedagógus

libás festmények, ragasztott képek, lúdbábok
és a libás motívummal díszített lámpások. A
jeles napot megelőző pénteken már kora reggeltől várták az udvaron a gyermekeket a játékos feladatok, melyeknél kézügyességre, jó
megfigyelőképességre és erőnlétre is szükség
volt. Kedvelt feladat volt a libás puzzle, valamint a libalábnyomos ugróiskola. Örömünkre
sok gyermek és szülő fogadta el invitálásunkat
a közös játékra. A Márton-napi programok tízórai után a Kölyökidő Alapítvány által szervezett
táncházzal folytatódtak, ahol a gyermekek
hangszeres muzsikára rophatták a táncot, miután megismerkedtek a kecskedudával, pásztorfurulyával és a kanászkürttel. Ez utóbbit a
vállalkozó kedvű gyermekek ki is próbálhatták,
és meglepődtek, hogy milyen nehéz megszólaltatni. A mozgalmas délelőtt zárásaként a
gyermekek libás hűtőmágnest kaptak emlékül.
Köszönjük a szülőknek, hogy partnereink voltak
a reggeli játéknál, és a Kölyökidő Alapítványnak
a remek programot!
Pirosné Kovács Viktória
óvodapedagógus

Márton-nap az óvodában
Tours-i Szent Márton ünnepnapjához, november
11-hez számos népszokás, néphit kapcsolódik
Magyarországon. A Márton-napi népszokások
(libator, időjóslás, felvonulás stb.) egyrészt az
év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, az advent közeledtéhez kötődnek,
másrészt Szent Márton legendájához. A legenda
szerint Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták választani, de a
ludak elárulták gágogásukkal.
Évek óta hagyomány óvodánkban, hogy megemlékezünk Szent Márton napjáról. A gyermekek a jeles napot megelőző időszakban mesés
formában megismerkedtek Szent Márton történetével, a hozzá kapcsolódó szokásokkal.
Minden csoport kézműveskedett: készültek a

Mikulás buli, majd Angyal Kerestetik
Sok tiszteletreméltó, karitatív tevékenységet folytató szervezet és magánszemély van
Magyarországon, akik azt tűzték ki fő céljukká, hogy valamilyen tekintetben hátrányos
helyzetű embereknek, családoknak, közösségeknek segítsenek. Közülük is kiemelkedik
a Velencei és Velencei-tó Környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány, valamint annak létrehozója, vezetője, Fekete Istvánné (mindenki csak Fekete Zsuzsaként ismeri). Ő és néhány segítő társa azok, akik fáradtságot, energiát nem kímélve
folyamatosan azon ténykednek, hogy a városban és a tókörnyéken élő, nehéz helyzetben lévő embereknek, kiváltképp a rászoruló családokban nevelkedő gyermekeknek
segíteni tudjanak.
Az egész éves tevékenységüket felsorolni itt
most hosszú lenne, de olyan jól és eredményesen dolgoztak, hogy már nemcsak helyben
és a környéken, az ország más térségeiben élő
rászorulóknak is jut időnként általuk segítség.
A velencei vasúti megállóval szemben lévő
klubházuknál, adománykuckójuknál havonta

meleg étel osztásával, éjjel-nappal funkcionáló ételszekrénnyel, télvíz idején ugyancsak
bármikor hozzáférhető, önkiszolgáló ruhavételezési lehetőséggel, meleg kabáttal, sállal,
sapkával, kesztyűvel és lábbelikkel igyekeznek
kicsit könnyíteni a nehéz sorsúak sanyarú mindennapjain.
Két hagyományos programmal is a gyermekekre fókuszál decemberben a Velencei és
Velencei-tó Környéki Nagycsaládosokért és
Rászoruló Családokért Alapítvány. December
1-jén, szombaton 13.00 és 18.00 óra között
immár ötödik alkalommal várják a Korzón
Mikulás Bulira a legifjabbakat, már akik hisznek
még a hószakállúban... Mindeközben elindul
az országos tekintetben is kuriózumnak számító (ma már vannak másolói, ez is bizonyítja

sikerességét), karácsonyi önkéntes ajándékozási akció, a IV. Angyal Kerestetik, melynek keretében 100 olyan gyermek karácsonyi kívánságát teljesítik önkéntes "angyalok", akik családjuk nehéz helyzete okán más módon nem, vagy
nagyon nehezen jutnának hozzá 1-1 régóta
áhított játékbabához, kisautóhoz, vagy éppen
társasjátékhoz. A kívánságcédulák, amelyekre
az apróságok kérései kerülnek, éppen december első napjától lesznek elérhetők a Korzón

található Tourinform irodánál felállítandó táblán. Erről bárki vihet magával egyet, vagy akár
többet, aki maga is segítő angyallá szeretne
válni, s teljesíti a cédulán szereplő kívánságot.
Az ajándékozási ünnepségre december 23-án,
vasárnap 11.00 órakor kerül sor, ugyancsak a
Korzón, a földszinti aulában.
(mb)
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Történetek a Zöldligetből

Tudósítónk a Zöldligetből:
Bálintné Nagy-Kaszap Ditta

Teker a suli!
– Mozdulj a klímáért! 2018
2011-ben hagyományteremtő szándékkal hirdettük meg a Zöldkerék-túrát. Az azóta „Teker
a suli” névre átkeresztelt rendezvényünkön 556
regisztrált kerékpározó vett részt október 13-án,

az őszi verőfényben. A sikeres program egyúttal a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség immár hatodszor meghirdetett „Mozdulj a
klímáért! 2018” kampányhetének egyik jelentős
eseménye is volt iskolánkban.

Fall Fest a Zöldligetben
– az ősz ünneplése
Október 25-én különleges élményben volt
része az 1-3. évfolyamos, angolos gyermekeknek. Ünnepeltük az őszt! Játékos formában új
szavakat, kifejezéseket, szokásokat, játékokat

tanulhattak az ősz témakörében, és
anyanyelvi tanáraink révén bepillantást
nyerhettek egy kicsit az amerikai kultúrába is. Mit csináltunk? Hogyan ünnepeltünk? Előzetes feladatként tökös
süteményeket sütöttek a gyerekek otthon a szülők segítségével,
majd a jeles napon a sütikből egy
finom lakoma kerekedett. Mindenki narancssárga, barna, zöld
ruhát viselt, a sütik mellé őszi gyümölcsöket kóstoltunk, karamellizált almaszeleteket készítettünk,
sportjátékokat játszottunk, kézműveskedtünk, filmet néztünk és
izgalmas feladatokat oldottunk meg. Köszönöm
kollégáim szervezőmunkáját és a szülők segítségét!
Tóthné Benkő Mónika
igazgatóhelyettes

Büszkék vagyunk!
A Gárdonyi Géza Általános Iskola által meghirdetett prezentációkészítő versenyen Hérics Zsombor 8.a. osztályos tanuló első helyezést ért el.
Zsombort az a megtiszteltetés érte, hogy felkérték a díjátadó ünnepségen elkészített munkája
bemutatására, amelyet örömmel vett, és sikeres
előadást tartott a meghívott vendégeknek. Gratulálunk az elért, szép eredményhez!
Segesdiné Sárközi Anna

A reformáció megünneplése
a Zöldligetben
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Október 26-án tartottuk iskolánkban az ünnepélyeket. Az ötödik osztályosok és az énekkar tagjai készültek az ünnepi műsorral. Mindkét épületben emlékezhettek a gyerekek az 501 évvel
ezelőtti eseményekre. Luther Márton bátor
fellépése az igazság mellett, a 95 tétele meg-

változtatta egész Európát, nagy változást hozott
az emberek életében. Létrejöttek a különböző
protestáns felekezetek: evangélikus, református
egyházak, valamint elindultak az anabaptista
mozgalmak. Lefordították a Bibliát, így mindenki
számára elérhető lett Isten. Személyes kapcsolatba kerülhettek az emberek Vele. A bűnöket
egyedül Isten bocsátja meg, egyedül a Jézus
Krisztusban való hit hozhat megváltást, hit által
üdvözülhet az ember, egyedül Istené a dicsőség!
A versek, dicsőítések, valamint Vadon Sándor
baptista lelkipásztor reformációval kapcsolatos
gondolatai erre emlékeztették a gyerekeket,
felnőtteket. A lelkész kitért a reformáció mai
üzenetére is. Ahogyan régen is szükség volt
újításra, megújulásra, ma is ugyanerre van szükségünk. Szükséges, hogy megújuljunk a kapcsolatainkban: Istennel való kapcsolatunkban és az
emberekkel való kapcsolatainkban is. Ki legyen
a példa, akit követünk? Jézus Krisztus! Az Ő személye, kapcsolatai, viselkedése a legcsodálatosabb példa, méltó a követésre! Az ünnepséget
„Az én istenem erős, hatalmas Isten” kezdetű
dicsőítéssel zártuk, amit a nézők többsége
együtt énekelt az énekkarral.
Papp Sándorné
hitéleti-nevelési. ig. h.
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Anyanyelvi konferencia
a Zöldligetben
Intézményünk kiemelt szerepet játszik a baptista iskolákban dolgozó anyanyelvi tanárok,
lektorok összefogásában, támogatásában.
Elkötelezetten dolgozunk azért, hogy segítsük

őket mind módszertanilag, mind emberileg.
Iskolánkban jelenleg öt anyanyelvi tanár dolgozik az angolos tanítók, tanárok mellett: Miss
Leah az 1-2. évfolyamos tanulókat tanítja; Mr.
Fernando segíti a 3-4. évfolyamosok munkáját;
Miss Sam az 5-6. évfolyamokon, míg Miss Dusty
a 7-8-9. évfolyamokon tanít angolt és angol
nyelven célnyelvi civilizációt; Mr. Nick pedig
az angol nyelvű testnevelés órákat teszi még
színesebbé. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy
ők mindannyian velünk dolgoznak! Fontosnak
tartjuk, hogy ne csak tanítsanak, hanem kultúrájukat, gondolkodásmódjukat is közvetítsék
a tanulók felé. Idén 6. alkalommal rendeztük
meg a baptista iskolákban dolgozó anyanyelvi
tanárok, lektorok számára az ”N-Joy Teaching
at Baptist Schools” konferenciánkat. A háromnapos konferencia programjai között szerepelt
óralátogatás és óramegbeszélés, módszertani
továbbképzés, osztálytermi játékok megosztása egymással, magatartásbeli problémák
kezelésének lehetőségeiről közös beszélgetés, projektmunkák, jeles napok előkészítése,
szervezése, csapatépítő játékok és szabadidős programok is. Ezek az alkalmak nagyon
népszerűek, örömmel jönnek anyanyelvi
kollégáink az ország különböző pontjairól. A
2018-19-es tanévben három hasonló továbbképzést tervezünk megvalósítani a Baptista
Szeretetszolgálat támogatásával. Köszönöm
intézményünk anyanyelvi tanárainak segítségét a szervezésben, lebonyolításban és aktív
részvételben!
Tóthné Benkő Mónika
ig. h.

SPELLING BEE a Zöldligetben –
az angol betűző verseny
első fordulója
A betűzés csak látszólag tűnik könnyűnek,
hiszen aki angolt tanul, tudja, hogy nagy az eltérés a szavak leírása és a kiejtése között. Nemcsak
a szavak leírásához szükséges, hogy
tudjunk betűzni, de a mindennapi társalgás során is gyakran kell alkalmazni.
Az angolszász
országokban nagy hagyománya van
ennek a játéknak. A diákok egyesével
kapnak egy szót: aki egyet is eltéveszt
betűzés közben, kiesik. Az angol nyelvi
munkaközösség szervezésében, Miss
Samantha segítségével, ötödik alkalommal rendeztünk betűző versenyt. 2018.
október 15-18. között négy csoportban,
összesen 207 tanuló mérhette össze

- angol nyelvű rendezvények,
		 versenyek színesítik az iskolai életet
- fontosnak tartjuk a magyar
		 hagyományok ápolását is
- kiválóak az iskola technikai adottságai
- kellemes a környezet
- a baptista iskola „több mint iskola”
A Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Baptista Általános Iskola és Gimnázium felvételt
hirdet gimnáziumi képzésére a 2019/2020. tanévre azon tanulók számára, akik a 2018/2019-es
tanévben fejezik be tanulmányaikat az általános
iskolának megfelelő 8. évfolyamon (ideértve a
hat- és nyolcosztályos gimnáziumok megfelelő
évfolyamait is).
A 2019/2020-as tanévben induló tagozat: négy
évfolyamos két tanítási nyelvű képzés angol-magyar képzési területen.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt nyílt napunkon és fórumunkon:
tanulói nyílt nap:
2018. november 23. 10 óra
fórum szülőknek:
2018. november 26. 17 óra
Tóthné Benkő Mónika
igazgatóhelyettes

Sulizsák program 2018.

tudását ezen a területen. Az izgalmas verseny
győztesei a következők: Lingsch Lola Magdolna
5.c., Lakatos-Szitó Mátyás 6.c., Frantsik Júlia 7.a.,
Horváth Dominik 8.a.

2018. október 25-én került megrendezésre iskolánkban első alkalommal
a Sulizsák program. Ennek keretében
a szülők adott napon behozhatták a feleslegessé
vált, kinőtt ruhákat.
Az iskola rekord mennyiségű : 4437 kg ruhát
gyűjtött össze, ami 468 zsákba fért bele. Az itt
összegyűjtött ruhákat természetesen újrahasz-

Tóthné Benkő Mónika
Zöldliget Gimnázium

Legyél Te is Zöldligetes!
Miért? Mert…
- magas színvonalú nyelvi
		 képzés folyik iskolánkban
 - két tannyelvű érettségit tehetsz
 - felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetsz
-tanulhatsz második idegen nyelvet
		 (spanyol/német)
 - B1/B2 szintű nyelvtudásig juthatsz
		 a 2. idegen nyelvből
- anyanyelvi tanárok segítik
		 a biztos nyelvtudás elérését

nosítják. Köszönet ezért a lelkes diákoknak és
szüleiknek! Az ezért járó pénzösszeget az osztályok külön- külön fogják megkapni. Íme egy kép
a hatalmas mennyiségű ruháról!
Domak Attiláné
szervező
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Mozgásban

Mátay Balázs

Mátay Balázs

Összesakkozta magának a vb-részvétel díját
Kétségkívül nemcsak Fejér Megye, hanem az ország egyik legtehetségesebb sakkozója
Bodrogi Bendegúz. A 10 esztendős fiatalember – aki a velencei Zöldliget Általános Iskola
és Gimnázium tanulója – nemrégiben megnyerte korosztálya országos bajnokságát,
amely vb-részvételt is ért számára. Igen ám, de annak érdekében, hogy a novemberi, spanyolországi megmérettetésen asztal mögé tudjon ülni a kivételes talentum, neki, illetve
szüleinek kellett előteremteni az utazás költségeit. Ez sikerült is; néhány óra alatt egy
jótékonysági szimultán keretében összegyűlt a kellő összeg.
Bendegúz részvétele érdekében szülei, rokonai,
a család barátai, valamint iskolája fogott össze,
és szervezett egy olyan sakkpartit, amire tizenketten neveztek egy bizonyos részvételi díj
befizetése mellett, amelyet teljes egészében
az ifjú tehetség kapott meg. A fiúcska és segítői boldogan konstatálhatták, hogy a tucatnyi
ellenfél jóvoltából már biztosan ott lehet a hispániai megmérettetésen. Edzője szerint, nem is
esélytelenül. – Bendegúz korosztályában közel
150 induló várható a vb-n, ennek ellenére tanít-
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ványom az élmezőnybe tartozik, amit a világbajnokságon bizonyíthat is. Ez konkrétan azt
jelenti, hogy az első 10 közé várom! – jelentettek ki Molnár Béla nemzetközi mester, aki
hozzátette: mivel kis védencének nincs még
nemzetközi tapasztalata, alapvetően nem az
eredmény, hanem a rutinszerzés, tapasztalatgyűjtés a legfontosabb.
A tóparti sakktehetség alig volt ötéves, amikor mestere egy táborban felfedezte, majd
foglalkozni kezdett vele. Mint mondta, azonnal
kitűnt kortársai közül, már akkor a
játék több elemében jóval meghaladta kortársai tudását, kiváltképp
memóriája és az elvont gondolkodási képessége volt átlagon
felüli, ami máig jellemzi és kiemeli
korcsoportjából. – Az első pillanattól kezdve lelkes, érdeklődő,
nagy tudásvágyú, motivált versenyző, aki az önálló munkában is
dicséretes szorgalommal képezi
magát. Makacs és céltudatos, ami a
kiemelkedő eredményekhez elengedhetetlenül szükséges. Igazi
egyéniség, akihez türelem és pozitív kommunikáció kell tehetsége
kibontakoztatásához – jellemezte
tanítványát Molnár Béla.
Ami a 10 éves fiatalember eredménysorát illeti, percekig tartana
csupán a szóbeli felsorolás.
Korosztályában minden évben
megnyerte a fontosabb versenyeket. Döbbenetes, de igaz: alig

8 évesen már az 5. helyen végzett egy rangos
felnőtt megmérettetésen, a Zalakaros Kupán,
majd azóta is minden esztendőben akad egy-két
olyan felnőtt viadal, ahol az élmezőnyben vagy
éppen dobogón végez. Bár ilyen fiatalon nehéz
prognosztizálni, aligha kérdéses, hogy Bodrogi
Bendegúzra – amennyiben kitartása, elhivatottsága nem csökken – fényes jövő várhat.
Az U8,10,12,14, 16 és 18-as korosztályok FIDE
sakk-világbajnokságára – éppen lapzártánk
idején – a spanyolországi Santiago de Compostelában kerül sor. A Nemzetközi Sakkszövetség
(FIDE) 202 versenyzőt felvonultató világranglistáján az U10-es korcsoportban a tóparti tehetség legjobb magyarként – egyben a 16. legjobb
európaiként – a 30. helyen állt a vb előtt. A nagy
megmérettetésen lapunk zárásáig hat alkalommal ült asztalhoz Bendegúz, s bizony az „elsőbálozó” rutintalansága kiütközött teljesítményén, a három magyar indulóból harmadikként
állt 2,5 megszerzett ponttal. Ez a 205 versenyzőt felvonultató mezőnyben a 139. helyhez volt
elegendő a vb honlapja szerint. A torna második felében azonban van (volt) még lehetősége
a javításra. Hogy ez mennyire sikerült? Erről
decemberi számunkban olvashatnak.

2018. november

Velence SE:
magabiztosan az élen!

Velence sportja

Továbbra is kiválóan
menetelnek a 201819-es Fejér Megyei
II. osztályú bajnokságban a FLAVUS-Velence SE labdarúgói. Az Urbán Flórián
irányította alakulat a
nyári kezdés óta uralja
csoportját, gyakorlatilag végig vezetve – lapzártánkkor –, két fordulóval a téli
pihenő előtt már őszi bajnoknak tekinthető. 13 találkozójából 11-et megnyert, mindössze két döntetlen az apróbb szépséghiba a kis híján hibátlan produkcióban. A legutóbbi ezüstérmes Bakonycsernye, valamint a szomszédvár
– a két csapat derbije előtt ötös győzelmi szériát futó – Kápolnásnyék tudott
pontokat csenni fiainktól.
Gyakorlatilag minden közvetlen üldözőjét, riválisát megverte csapatunk,
méltán lehet büszke a saját teljesítményére. Urbán Flórián együttese a
legtöbb gólt rúgta (46), a legkevesebbet kapta (8), gyakorlatilag minden
mutatóban az élen áll csoportjában, így aligha férhet kétség ahhoz, hogy
a bajnoki cím és a feljutás első számú várományosának kell tekinteni.
Az eddigi őszi eredmények: Pázmánd-Velence 0-7, Velence-Bodajk 3-1,
Csór-Velence 1-5, Velence-Pusztavám 2-1, Szár-Velence 1-2, Velence-Bakonycsernye 0-0, Vál-Velence 1-4, Velence-Pátka 5-1, Puskás Akadémia
III.-Velence 0-4, Velence-Mány 2-0, Mór II.-Velence 0-3, Velence-Herceghalom 8-1, Kápolnásnyék-Velence 1-1.
A házi góllövőlistát vezető, a csoport gólvadászainak tabelláján is előkelő
helyen álló, 17 találattal rendelkező Gulyás Gergő, valamint az egyaránt
8-8 gólos Mágocs Norbert és Csikesz Zoltán vezette alakulat stabilan
halad a feljutás felé vezető úton, s ha nem következik be a folytatásban

Krausz Bence újabb szép sikere

hatalmas pech-széria, vagy nem sújtja példátlan sérüléshullám a csapatot,
akkor aligha akadályozhatja meg bárki is a végső sikert. Azt a sikert, amelyből a III. osztályú bajnokságban vitézkedő FLAVUS-Velence SE II-nek is jut,
mivel 11 kör, a teljes őszi szezon után a 2. helyen tanyázik 9 győzelemmel
és 2 döntetlennel, egyetlen veretlenként és egyetlen ponttal lemaradva a
listaelső Bicske II. mögött. Itt is érik egy szép, dobogós helyezés.
Az utánpótlás sem áll rosszul lapzártakor, az U19-es gárda 21 ponttal a 8.
pozíciót birtokolja a 16 csapatos megyei első osztályú mezőnyben, mindössze 4 pontnyi hátrányban a már dobogós Kisláng mögött. A 16 évesek a
4., a 14 esztendősök pedig a 6. helyen állnak.
-mátay-

A további PKA-s érmesek: Balogh Ákos, Klimó Zoltán és Farkas Károly. A
versenyzőket Takács Attila és Baricz Máté készítette fel az egri viadalra,
amelyen egyébként több más szakág élversenyzői is indulhattak. A
Kemény Ferenc Sportcsarnok közönsége a technikai számokban a pusztakezes és fegyveres formagyakorlatok, illetve az utcai önvédelmi kategóriák legjobbjainak tapsolhattak. A küzdelmi számokban a földharc specialistái a Gi és No Gi, az állóharcokat kedvelők pedig A, B és pusztakezes
csatákon mérethették meg magukat.
(MB)

Fotó: Igari Balázs

Fotó: PKA

Egy nagyon erős mezőnyt felvonultató országos megmérettetésen
szerepeltek eredményesen október végén a Fejér megye legjobb
kempósait foglalkoztató Profi Kempo Akadémia (PKA) sportolói. A
korábbi vk-győztes kemény harcos, Takács Attila vezette klub képviselői
a XIII. Eger Kupa nyílt Zen Bu Kan Kempo versenyen vitézkedtek; 6 érmükkel (3 arany, 1 ezüst, 2 bronz) az egész viadal legjobbjai közé tartoztak.
A legnagyobb diadalt a velencei illetőségű Krausz Bence aratta, aki
a sportág egyik legkeményebb szabályrendszerében remek teljesítménnyel tudott győzni. Mellette még a harcos amazon, Gombaszögi
Viktória állhatott fel a dobogó tetejére, két kategóriában is.
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Velencén történt
Egészségfejlesztés,
előadásokkal

Új néven folytatják

- Intézményünk Ranschburg professzor nevét
azért választotta, mert pszichológiai munkás-

Fotók: Igari Balázs

Kormányzati és Európai Uniós támogatással, az EFOP-program keretein belül, „Egészségfejlesztés a Velencei-tó környékén”
címmel, a Gárdonyi Járás területét érintően
Egészségfejlesztési Iroda (EFI) kezdte meg
működését a Velencei Szakorvosi Rendelőintézetben (Velence Balatoni út 65.). A
rendelőintézet igazgatója, valamint vezető
asszisztense, dr. Ferencz Péter és András
Tünde irányításával létrejött iroda a járás
minden településén Egészségklubokat szervez, neves szakemberek bevonásával egészségmegőrzést, betegség-megelőzést célzó
előadásokat tart.

A „Bárczi”. Velencén a helyiek csak így ismerik a Bárczi Gusztáv utcában található gyógypedagógiai intézményt, amelyben évtizedek óta sajátos nevelési igényű gyermekek
oktatásával foglalkoznak. Az eddig Fejér
Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény (EGYMI) néven jegyzett óvoda, iskola és gyermekotthon az idei
tanévtől Dr. Ranschburg Jenő Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény néven folytatja tevékenységét.

Velencén a Közösségi Házban (Iskola u. 4.) 2018.
október 25.-én került sor a Velencei Egészségklub legutóbbi rendezvényére. Dr. Kovács
Attila belgyógyász, kardiológus főorvos, a Fejér
Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
stratégiai főigazgató-helyettese tartott remek
előadást „A szív-, érrendszeri betegségek megelőzése” címmel.
Dr. Ferencz Pétertől megtudtuk, hogy előkészületben van dr. Szemenyei Mónika reumatológus
adjunktusnak a csontritkulás (osteoporosis)
megelőzéséről; dr. Németh Attila belgyógyász
főorvosnak és Csipszer Ildikó diabetológiai
edukátornak a cukorbetegséggel kapcsolatos
aktualitásokról, valamint dr. Sirák András szakfelügyelő főorvosnak az elsősegélynyújtásról,
újraélesztésről szóló előadása.
–mb-
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ságával az egészséges életvezetés fontosságát
hangsúlyozta. Belső folyamataink megértését
segítette pszichológia könyveivel: Félelem,
harag, agresszió és Szeretet, erkölcs, autonómia. A nyugalom, a szeretet, a biztonság, mint
saját emberségünkből épülő lelki jelenségek
megértésének szükségességét bizonyította
könyveiben. Ezen értékek nevelésen keresztül
történő átörökítését tanította pedagógus nemzedékünknek, gyógypedagógus kollégáinknak.
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók
nevelése, oktatása, segítése során még fokozottabban érezzük annak szükségességét, hogy
a gyógypedagógusok, pedagógusok tudására,
építő értékrendjükre, jellemük erejére, módszertani ügyességükre, hitükre nagyon nagy
szükség van a mindennapokban. Dr. Ranschburg Jenő professzor tanításai mindnyájunknak,
legyünk nevelők, tanítók, szülők, segítenek ezen
az úton.- mondta Czirákyné Fekete Ilona intézményvezető.

A nemzetközileg is elismert pszichológus, Dr.
Ranschburg Jenő 1961 és 1963 között Velencén, a most róla elnevezett intézményben
kezdte szakmai pályafutását gyógypedagógus
tanárként. Gyakorlatilag innen indult, majd sok
fontos lépcsőfokot megtéve a szakma első
számú tekintélyévé vált. Méltán viseli nevét a
jövőben a Velencén működő speciális óvoda,
iskola és gyermekotthon.
A névadó ünnepségre október 15-én került
sor a kápolnásnyéki Halász-kastélyban, ahol L.
Simon László országgyűlési képviselő, valamint
Török Szabolcs tankerületi igazgató köszöntőjét
követően Velence polgármestere, Koszti András
mondott ünnepi beszédet, majd Kápolnásnyék
első embere, Podhorszki István szólt a megjelentekhez. Az esemény az intézmény gyermekeinek műsorát követően szakmai előadásokkal
folytatódott és zárult.
-mátay-
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James R. Hansen: Az első ember: Neil Armstrong élete
Az első emberben a szerző, James R. Hansen elénk tárja Neil Armstrong életét. A szerző több
Hauszmann Alajos
mint ötvenórányi interjút készített a rendkívül visszahúzódóan élő Armstronggal, aki
Hansennek kizárólagos betekintést engedett személyes irataiba és a családi forrásokba. Így
Egységes
Közművelődési
.
interpretációjában
vált egy amerikai ikon máshoz nem hasonlítható életrajza a XX. század második
felének Lucrezia Borgia korának bátor és izgalmas szereplője, aki szépségének és
intelligenciájának köszönhetően próbál érvényesülni egy kegyetlen világban.
Intézményközpont és Könyvtár
Amerikájáról rajzolt nagyszerű tájképpé.

Olvasni-Való

Velence, Tópart u. 52.
Tel.: 22/ 472-453
e-mail: velence.bibl@gmail.com
www.velence-bibl.eoldal.hu
A könyvtár nyitvatartása:
Olvasni-Való
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Szombat:
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13.00–17.00
10.00–17.00
10.00–15.00

Leiner Laura:
Maradj velem

Leiner Laura: Maradj velem

Elérkezett az Iskolák Országos Versenyének hatodik napja, és a piros csapat szétesni látszik.
A kezdetben barátságosnak tűnő megmérettetés egyre komolyabbá válik, a feladatok egyre
megterhelőbbek,
C.W. Gortner ezúttal is alapos kutatómunkát követően írta meg regényét, amely
bővelkedik egyre fájóbb a családtagok hiánya, és a négy gyökeresen eltérő személyiségű
diáknak egyre nehezebb igazi csapatként együttműködnie.

C.W. Gortner: A vatikáni hercegnő

C.W. Gortner:
A vatikáni hercegnő

hiteles történelmi részletekben, ugyanakkor mély belátást nyújt a szereplők lelkébe is. Gortner
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Felhívjuk aés
kedves
olvasók figyelmét,
a könyvtár látszik.
hatodik napja,
a piros
csapathogy
szétesni
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barátságosnak tűnő megméretteC.W. Gortner ezúttal is alapos kutatómunkát A kezdetben
Utolsó kölcsönzési nap: 2018. december 20. (csütörtök)
válik, a feladatok egyre
követően írta meg regényét, amely bővelkedik tés egyre komolyabbá
Nyitás napja: 2019. január 8. (kedd)
James R. Hansen: Az első ember: Neil Armstrong élete
hiteles történelmi részletekben, ugyanakkor megterhelőbbek, egyre fájóbb a családtagok
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Az első ember:
63 beadott rajzból választotta ki a zsűri a nyerteseket, és könyvjutalomban
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Neil Armstrong élete
és intelligenciájának köszönhetően próbál érvé-kiállítást rendeztünk, év végéig megtekinthetőek a gyerekkönyvtárban.
Adventi készülődésAz első emberben a szerző, James R. Hansen nyesülni egy kegyetlen világban.
Kreatív foglalkozás gyerekeknek
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C.W. Gortner ezúttal is alapos kutatómunkát követően írta meg regényét, amely bővelkedik
hiteles történelmi részletekben, ugyanakkor mély belátást nyújt a szereplők lelkébe is. Gortner

Füst ízű zsíros kenyér és a kortárs művészet
(Szösszenet a Kollár-Klemencz estről)

Október 7-én, az Országos Könyvtári Napok keretében
került megrendezésre a Kreatív Vasárnap, ahol őszi
termésekből alkottak a gyerekek és felnőttek egyaránt. A foglalkozást megelőzte a Népmese Napja
alkalmából meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetése, amelyen 63 beadott rajzból választotta ki a
zsűri a nyerteseket, és könyvjutalomban részesítettük
a szebbnél szebb művek alkotóit. Az óvodások és alsós
kisiskolások rajzaiból kiállítást rendeztünk, év végéig
megtekinthetőek a gyerekkönyvtárban.

Adventi készülődésKreatív foglalkozás gyerekeknek
2018. december 8. (szombat) 13.30 – 16.30 óráig
A karácsonyra hangolódva délutáni kézműveskedésrehívjuk a gyerekeket a könyvtárba, ahol ajándékokat,
díszeket készíthetnek a lakásba és a karácsonyfára.
Sinkáné Mihály Zita
intézményvezető

Októberben volt a Hauszmann EKIK vendége a
Wenckheim-kastélyban Kollár-Klemencz László,
a Kistehén tánczenekar frontembere, aki mellesleg filmrendező és író. Írni erről az „utazásról”
talán nem is lehet, hiszen nézve és hallgatva váltunk igazán részeseivé. Vérbeli kalandozás volt
ez a zene és irodalom mezsgyéjén, annyi plusz
töltettel, hogy sajátos prózai megközelítésekben
éppúgy nem volt hiány, mint szokatlan zenei fordulatokban. Nélkülözhetetlen kellékei voltak ezek annak az összhatásnak, melynek
segítségével közelebb kerültünk ahhoz a világhoz, amely minden pillanatban körbevesz minket, üzeneteket küld számunkra, csak mi nem veszünk róla tudomást.
Az egyik néző fogalmazta meg: „Olyan volt ez, mint egy hatvanas évekbeli pinceborozóból származó hagymás zsíros kenyér, amely már napok óta cigarettafüstben pácolódott, mégis két pofára zabáltuk!” Tehát milyen is volt? Röviden: hiteles, érzelmeket
előhívó. A művész szavaival zárva: „Fontosnak tartom, hogy fel tudjuk dolgozni azt,
ami körülöttünk történik. Ha pedig a világ gyorsul, akkor nekünk lassulni kell!” Akik ott
voltunk, sikerült kellőképpen lelassulnunk ahhoz, hogy egy Erdős-Kollár dalból idézve
az ott hallottakat elvigyük magunkkal.
Kalmár Zsolt
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Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub
Októberi beszámolómat ismételten egy kirándulással kezdeném, melynek alkalmával, kihasználva a szép őszi időt, az Alcsúti Arborétumba
látogattunk el. A mintegy 40 hektáron elterülő,
azelőtt birkalegelőként használt terület Magyarország egyetlen olyan angolparkja, ahol minden

látványosságról és finom ételekről, amiket természetesen meg is kóstoltak. Mindhárom klub
együttesen vett részt az őszi árvácskaültetésen,
több helyszínen is. Gereblyékkel és lomseprűkkel felszerelkezve – a III-as klubbal összehangolva – érkeztünk meg a temetőbe, hogy az ott
lévő óriás gesztenyefák
addig elhullajtott lombkoronáját halmokba rendezzük még a halottak
napja előtt.

Az 1956-os forradalom
és szabadságharc emlékére a Hősök parkjában
megrendezett ünnepségen klubunk is lerótta
tiszteletét, és koszorút
helyezett el az emlékmű
talapzatán. Ezúton gratuAz Alcsúti Arborétum hatalmas platánfája alatt
lálunk a Zöldliget iskola
egyes fát és cserjét tervszerűen telepítettek. diákjainak és felkészítő tanáraiknak a színvonaEgyedülálló abban is, hogy 300 olyan, külföldről las műsorért, valamint a Velencéért Oklevéllel
hozott növényfajt ültettek be, amely Magyar- kitüntetett Pósa Józsefné Marikának és dr. Berta
országon addig ismeretlen volt. A kertet József Gyulának. Nagy örömmel fogadtuk, hogy a
nádor hozta létre az 1820-as években, a Pollack Velencei Szakorvosi Rendelőben az EFOP kereMihály által tervezett kastélya köré. A kastélyból tein belül Egészségfejlesztési Iroda (EFI) kezdte
sajnos egy, a II. világháború utáni pusztító tűz- meg működését. Érdeklődéssel várjuk az ezzel
vész miatt mára már csak a portikusz (oszlopos kapcsolatos betegségmegelőző és felvilágoelőcsarnok) maradt fenn. A kápolnát még az sító előadásokat és szűrővizsgálatokat. Az első
1970-es években felújították, az Ybl Miklós által előadáson, melyet dr. Kovács Attila belgyógyász,
tervezett óriási pálmaház viszont már az enyé- kardiológus szakorvos tartott a szív-és érrendszeté (romjai még felfedezhetőek). A parkban szeri betegségekről és azok megelőzéséről, szép
fellelhető, lassan 200 éves fák, lombosak és számmal vettünk részt.
tűlevelűek egyaránt, a szépen kialakított tórend- Egy október végi klubdélutánunkon köszöntötszer, a patakot átívelő kőhidak, az ózondús friss tük azon klubtagjainkat, akik a II. félévben ünneplevegő, a fák és cserjék színes őszi pompája mind lik névnapjukat. Az ünnepeltek tiszteletére a
közrejátszottak abban, hogy jól érezzük magun- bográcsban főzött pincepörköltnek nagy sikere
kat. A kellemes séta után Felcsúton felszálltunk volt, és mind egy szálig elfogyott. A pörkölt után
a váli-völgyi kisvasútra, és vidám hangulatban szívesen fogyasztottuk a sós és édes finomságoidéztük fel gyerekkori emlékeinket.
kat, mellyel a névnaposok kedveskedtek a klubtársaiknak. A jó hangulathoz a zenét ismételten
Néhányan közülünk ellátogattak a Vasúttör- Turánszky Gyuszi szolgáltatta. A Kastélyban ezútténeti Parkban megrendezett Disznótoros tal Kollár-Klemencz László, a Kistehén zenekar
Kolbászfesztiválra, ahol a III-as klub tagjaival is frontemberének zenés irodalmi estjét láthattuk,
találkoztak, és készítettek közös fotókat a sok amely egyúttal most megjelent könyvének, „A
műanyag kerti székek élete” bemutatója is volt.
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A jól sikerült előadás után a művész úr dedikálta

könyveit. Október 31.-i klubnapunkon mély tisztelettel, gyertyagyújtással és főhajtással emlékeztünk halottainkra, akiknek száma a klub fennállásának 27 éve alatt sajnos már 77-re gyarapodott. Emléküket továbbra is megőrizzük. Betegtársainknak mielőbbi gyógyulást, a többieknek
és a lap olvasóinak további szép őszi napokat és
jó készülődést kívánok a közelgő ünnepekre,
Egresfalviné Vidos Anna
klubvezető

Óvárosi Nyugdíjas Klub
Az ősz nem igazán a virágosításról szól, de már
a tavaszra gondolva, a három nyugdíjasklub tagjaival közösen árvácskákat ültettünk. Így már
tél végén, kora tavasszal örülhetünk a tarka

Az Erl házaspár koszorúzott
az Óvárosi Nyugdíjas Klub nevében

2018. november

virágoknak. Kellemes, jó hangulatban vett részt
valamennyi nyugdíjas társunk. Az októberi forradalomra emlékeztünk a Hősök parkjában. Ünnepi
beszédet mondott Koszti András polgármester
úr. Kitüntetéseket adott át, melyhez ezúton is
gratulálunk! Az ünnepség helyszínén a Zöldliget
Általános Iskola tanulói adtak nagyon szép és
megható műsort. A koszorúkat a klubunk nyugdíjasai, Erl György és Erlné Varga Irén helyezték el.

Kedves Velencei
Nyugdíjasok!
Képviselő-testületünk döntése nyomán
2018. évben is, karácsony előtt, szaloncukor- csomaggal kedveskedünk városunk
nyugdíjas korú lakóinak.
A város több közintézményében kijelölt
átadó pontokon 2018. december 3. napjától 2018. december 21. napjáig az alábbiak
szerint vehető át a szaloncukor:
Velencei Polgármesteri Hivatal
2481 Velence, Tópart u. 26.
Hétfő: 8-12
Szerda: 8-16
Péntek: 8-12
Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2481 Velence, Szent Erzsébet tér 2.
Hétfőtől csütörtökig: 8-16
Péntek: 8-12
Hauszmann Alajos EKIK (Könyvtár)
2481 Velence, Tópart u. 52.
Kedd: 10-17
Szerda: 13-17
Csütörtök: 10-17
Péntek: 13-17
Szombat: 9-13
Közösségi Ház
2481 Velence, Iskola u. 4.
Hétfőtől péntekig: 16-18
Azok a kedves nyugdíjasaink, akik a három
nyugdíjasklub valamelyikének tagjai, a
klubon keresztül juthatnak hozzá a csomagokhoz.
Kellemes ünnepi készülődést kívánok!
Koszti András
polgármester

A III. sz. Nyugdíjas Klub őszi kiránduláson
November 2-án a harcokban elesett áldozatokról emlékeztünk meg. A kegyeleti séta Némedi
Varga László 56-os mártír katona síremlékénél
kezdődött, majd a magyar, német és orosz katonák sírjainál folytatódott. A megemlékezés-sorozat a Civilház emléktáblájánál ért véget, ahol
koszorúkat helyeztünk el. Remélem, ezek a
szép, meleg őszi napok jó kedvre derítenek mindenkit, annak ellenére, hogy a nappalok egyre
rövidebbek, és kívánom, hogy mindenki kellő
energiával töltődjön fel a hosszú téli estékre!
Minden kedves olvasónak, nyugdíjas társunknak
jó egészséget kívánunk.
Kantár Ferencné
klubvezető

Nosztalgia III. számú
Nyugdíjas Klub
Az 1. sz. Nyugdíjas Klubbal közösen a Vasúttörténeti Parkban megrendezett Kolbászfesztiválon
jártunk. Kóstolgattuk a finomabbnál finomabb
kolbászokat, sajtokat, borokat. Megnéztünk egy
hagyományos disznópörkölést is, ahol „szúró”
pálinkával, finom pogácsával kínáltak minket.
Később bátrabb társaink még a minivonatra is
felültek, nagyon jól szórakoztunk. A rendezvénysátrakban vidám zene mellett pihentettük fáradt
lábainkat.
Ismét közösen ültettünk árvácskákat, hogy
tavasszal gyönyörködhessünk a tarka virágö-

zönben. Másnap a katonai temető sírjait hoztuk
rendbe, itt is árvácskákat ültettünk.
Az 1956-os forradalom és szabadságharcra
emlékezve koszorút helyeztünk el a Hősök parkjában. Nyárbúcsúztató zenés összejövetelünk
jó hangulatban telt, vendégeink, Koszti András
polgármester és felesége, Szvercsák Szilvia
jegyző asszony, valamint Martinovszky József
képviselő is dicsérte két séfünk, Benkő István és
Házi József munkáját. Befejeződött a Testnevelési Egyetem által szervezett egészségmegőrző
program, melynek keretében egy konferencián
is részt vettünk, ahol az előadók kiemelték a
torna, testmozgás fontosságát idősebb korban
is, az egészség, szellemi frissesség megőrzése
érdekében.
Halottak napján a temetőkben gyertyát gyújtottunk, és koszorút helyeztünk el a Civilház falán
lévő emléktáblánál. Őszi kirándulásként Cecén
és Ozorán jártunk, ahol nagyot sétáltunk az őszi
napsütésben, majd Simontornyán a Tulipán vendéglőben ebédelve indultunk haza. Minden kedves olvasónknak jó egészséget, Kónya Zsuzsa
nyugdíjas társunknak – aki már nagyon hiányzik
– jobbulást kívánunk.
Herczeg Ferencné
klubvezető
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kedvű szülőkről sem, hiszen így nem kellett
hazamenni az éhes segítőknek!
A munkában ezúttal részt vehettek a
gyerekek is, akik alig várták, hogy feladatot
Az iskolába járó gyerekek lelkes szüleivel, bízzunk rájuk! A homokozó festésében,
vagyésszemélyes
A házi segítségnyújtás keretében szociális - akiktelefonos
valamint a terepmunkák során szükséges
úgy érzik, tudnak
akarnak is tennikérelemre
segítést vagy – a szociális segítést is magábaazért,történik.
hogy a gyerekek iskolai élete, szabad- talicskázásban hatékony segítségnek bizofoglaló – személyi gondozást biztosítunk.
idősIntézményi
tevékenysége értékesebb,
térítésiszíne
díj:sebb nyultak, ők biztosan szívügyüknek érzik
Személyi gondozás: olyan célzott segítés,
majd, hogy vigyázzanak rá, és örülnek neki
legyen-,
bekapcsolódtunk
ebbe
az
örömteli
mely az igénybe vevő rendszeres hosszabb Személyi gondozás: 650 Ft/óra
Szociális
alkotó
munkába. segítés: 1500 Ft/óraamíg csak tehetik!
idejű támogatása, fejlesztése, amely

Vegye igénybe a HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST!

elősegíti a körülményekhez képest legjobb
életminőség elérését.
Szociális segítés: az ellátott mindennapi
életvitelében, személyes környezete
rendben tartásában mindennapi ügyeinek
intézésében nyújt segítséget.
Házi segítségnyújtás igénybevétele

Szabó Zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

ANYAKÖNYVI HÍREK

Érdeklődni: Humán Család és
Gyermekjóléti Szolgálat, Szeptember utolsó hetében Székesfehérváron rendezték meg az atlétikai ügyességi és váltófutó
Házasságot kötöttek:
Velence, Zárt u. 2.
csapatbajnokság megyei döntőjét. Iskolánkat ezúttal a lányok képviselték a kislabda-hajítás
Tel.: 06-22-589-157,
csapat versenyszámában. Csapatunk az induló 6 csapatból a dobogó harmadik fokán végzett.
E-mail: human01@velenceph.t-online.hu
október
A csapat tagjai: Veszelovszki Dóra, Szabó2018.
Emese, Kaszap
Laura,13-án
Horpácsi Szabó Bianka
Palánki Katalin (hsg. egységvezető)

Atlétáink
sikere

Csiszár
Balázs
és Bátonyi Anna voltak. Felkészítő
tanár: Varga
Miklós. – Seres Andrea

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

Serák György
hűtőgépszerelő
06 20/557-3008

Fakivágást,
kerti munkákat, ház
2018. október 20-án
Dombrády Richárd Ignác – Kovács Viktória

körüli teendőket vállalok!

Veszélyes
fáknovember
kivágását, 9-én
bozótirtást,
2018.
Lólé Norbert – Jónás Orsolya
metszést,
fűnyírást, stb. elszállítással.

Ingyenes felmérés:!
Gratulálunk

06 20/373-5472

Egri Andorné, Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

Csuday István

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

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Klasszikus balett alapok
kisiskolásoknak
16.15–17.00

Gymstick
18.45–19.45

III. Sz. Nyugdíjas Klub
15.00 órától

Ovis balett
16.00–16.30

II. sz. Nyugdíjas Klub
15.00-19.00 órától

Tai chi
17.15–18.15
Női torna
18.45–19.45

Klasszikus balett alapok
16:30-17:15
Gymstick
18.00–19.00
Női torna
19.00–20.00

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

KEDD

SZERDA

Mozgásfejlesztő torna
16.00–17.00

Aprócska néptánc ovisoknak
16.30–17.30

Mini Aprócska Néptánc
9.30–10.30

Meteor dance
17.00–18.00
Karate
18.00–20.00

ÁGI fitness
18.30–19.40

Meteor dance
17.00–18.00
Regélő társastánc
18.30–20.00

„Itt leszel fitt leszel Aerobic”
9.00-10.00

Ringató
17.00–17.30
Hatha Jóga
elérhetőség:0620/5348110
18.00–19.30

4. Terem

5. Terem
Barbi balettiskola
16.45–17.45

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

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Mozgásfejlesztő torna
16.00–17.00
ÁGI fitness
18.30–19.40

Meteor dance
16.00–18.00.

Ringató
10.00–10.30
„Itt leszel fitt leszel Aerobic”
18.00–19.00

VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
POLGÁRMESTER
Koszti András
HIVATALVEZETŐ
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
TITKÁRSÁGI OSZTÁLY
Heinczné Horváth Edina
osztályvezető
589-412
Kusnyérné Retezi Gyöngyi
testületi referens
589-425
Varga Viktor
személyi asszisztens
589-402
Kállai-Kiss Barbara
titkársági ügyintéző
589-416
Mátay Balázs
önkormányzati és
kommunikációs referens 30-333-6171
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Szelei Andrea
aljegyző
589-418
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezető
589-417
(anyakönyvezés,
állampolgársági ügyek, hagyatéki ügyintézés,
lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta
igazgatási ügyintéző
589-408
(települési támogatás, gyógyszertámogatás,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás)			
Ablonczi Ernő
közterület-felügyelő				
589-422, 30-588-6416
Pécsi Viktor
közterület-felügyelő
589-422,
30-255-7392

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

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

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

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY
Fiala Károly
osztályvezető
589-407
Szilassy Gabriella
városüzemeltetési
ügyintéző
589-405
(út- és közmű építési ügyek,

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

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

ÜGYFÉLFOGADÁS
Koszti András polgármester,
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző:
előjegyzéssel az 589-416 és 589-402
telefonszámokon
Ügyintézők ügyfélfogadása:
hétfő
8.00 – 12.00
szerda
8.00 – 16.00
péntek
8.00 – 12.00
Pénztár nyitva tartása:
hétfő
szerda
péntek

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

A Velencei Polgármesteri
Hivatal elérhetőségei:
e-mail: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu

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

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

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

www.velence.hu

Generali-Providencia
Biztosító Rt.
Képviseleti Iroda

Bese Mihály

2484 Agárd,
Széchenyi utcai pavilonsor
06 22/579-124 06 22/579-125
Személyes-, vagyon- és technikai
egyedi, utazási biztosítás, kárbejelentés
Önkéntes Nyugdíjpénztár!
Lakáskassza!
Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is:
2484 Agárd, Óvoda u.10.
06 22/579-128, 06 22/579-129
besemisi@freemail.hu

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

ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,


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

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

Székesfehérvár Üzlet: 06 30/448-58-15

www.gergelysat.hu

Vízvezeték- és fűtésszerelő

2018. november
Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Tó Környéki Gondnokság

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

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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Kanalovics László amatőr alkotók tárlata
a Velence Korzó 1. emeleti kerengőjén
2018. december 7től 16ig.

Megnyitó: 2018. december 7én 16:00 órakor,
a kiállítást megnyitja
����ti��n���� polgármester.

Ünnepváró adventi
hangverseny
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2014. november–december

A turizmus – lehetőség vagy
Canoras
Kamarakórusának
tehetetlenség?
Szeretettel meghívjuk Önt
és Kedves Családját
2018. december 22. , szombat 18:00 órára
a velencei Zene–Tér Egyesület

Ü NN E PVÁ R Ó A DV E N T I H A N GV E R S E NY É R E

T

Vezényel: Páll Kata, karnagy
Zongorán közreműködik: Csapó Gergely

urisztikai konferenciát szervezett
november 27-én a Velencei-tavi TDM
Áldo� Karácsonyi Ünnepeket
Velence Resort&Spa-ban. A találkozó
és Boldog Új Évet Kívánunk!
apropóját a turisztikai szervezetekben folyó
reform adta, amely országos szinten célul
A B E L É P É S D Í J TA L A N
tűzte ki a hatékonyabb, összehangoltabb
működést. A rendezvénytH EVelence
LY S Z Í N polgárIstván király
mestere, Koszti Velencei
AndrásSzent
nyitotta
meg.
római katolikus templom
Beszédében kiemelte, hogy
a
Velencei-tó
és
Velence, Fő u. 70.
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 fejlesztéseket 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

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)
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
Attilahozzájárulna a
valamennyiJámbor
önkormányzat
költségekhez,
lényeges
lehetne
Családi
házak,előrelépést
panellakások
elérni. Azkomplett
idegenforgalmi
adókkisebb
mértékét
szerelése,
egységesíteni
kellene
(Gárdonyban jelenleg
javítási
munkák
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
jamborattila62@gmail.com
15 milliárd forint. Megemlítette egy versenyekre is alkalmas sportuszoda létesítésének tervét.
Ruszinkó Ádám, a NGM helyettes államtitkára elmondta, a turizmus adja Magyarország 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

Villanyszerelő

+36 70 505 4034
+36 22 747 217

HIRDESSEN
Képíró
József
A
VELENCEI
kerékpárjavító

HÍRADÓBAN!
2475 Kápolnásnyék,

hirado@velence.hu
Ady Endre u.8.
06 22/369-002, 06 30/855-4200
Műanyag ajtók, ablakok
7 légkamrás proﬁlból
Redőnyök, szúnyoghálók,
reluxák, szalagfüggönyök,
párkányok gyártása,
forgalmazása, javítása
rövid határidővel. Szakszerű,

Velencén a Zárt u.9. szám alatt
60 m2-es üzlethelyiség csendesebb
tevékenységre kiadó
(fodrász, iroda)
GEOFÉNY Kft.
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

megbízható munkavégzés.
Ingyenes helyszíni felmérés,
szaktanácsadás.
Igény szerint visszajavítással.
06 20/924-1267,
06 30/275-0582

Oravecz Csaba

Termál- és élményfürdő, szaunapark
s u p e r i o r

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

Masszázs kínálatunk
s u p e r i o r

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

s u perior

A Gárdonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának velencei
körzeti megbízottja,
Kiss Balázs c. r. törzsőrmester
minden hónap első és harmadik
csütörtöki napján
15.00 és 16.00 óra között

FOGADÓÓRÁT

tart a Balatoni út 65. sz. alatt található
rendőri objektumban.

Tel: +36 70 199 5980
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