Velence Város Önkormányzatának kiadványa

12

26. évfolyam 12. szám 2018. december

E HAVI SZÁMUNKBÓL
4 	Gyógyítónk: Mészáros Viktória
6 Decemberi jeles napok
7 Ismét díjazták Velence virágosítását
8 Nekem Velence - Karácsonyné Kéki Andrea
23 Veretlenül őszi bajnokok labdarúgóink

www.velence.hu

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. december 2-től 2019. február 31-ig
MŰJÉGPÁLYA A KORZÓN
Nyitott műjégpálya büfével, melegedővel, korcsolyabérlési
lehetőséggel, élezéssel, értékmegőrzéssel. Várnak iskolai, óvodai
csoportokat is!
Hétfőtől péntekig: 16:00-tól 20:00 óráig
Szombaton és vasárnap: 9:30-tól 20:30 óráig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)
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 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 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

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 az „angyalaik”
által beszerzett ajándékokat.
11.00-12.00
Velence Korzó (Tópart u. 47.)
2019. január 7., 21. Rejtvényfejtők klubja
Rejtvények, szójátékok, kvízjátékok, scrabble stb…
Minden páros hét hétfőjén a könyvtárban
17.00-19.00
Wenckheim-kastély házasságkötő terme (Tópart u. 52.)
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 Korzón járt a Mikulás december 4-én, ahol
óvodásainkkal találkozott először.
Fotó: Igari Balázs
Felelős kiadó: Velence Város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság címe: 2481 Velence, Tópart u. 26.
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Pápai Szabó György, Solymosy József,
Igari Balázs (fotó)
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Minden kedves
Olvasónknak
áldott ünnepet
és sikerekben gazdag,
boldog új évet
kívánunk!

A Velencei Híradó
szerkesztőbizottsága!

2018. december

Kedves Velenceiek!

Fotó: Igari Balázs

Egy hónappal ezelőtt még a november elején
megdőlt melegrekordokról és a hetekig tartó
kora őszies időjárásról szóltak a hírek, mára azonban búcsút inthettünk a kellemes napoknak,
november közepén hirtelen ránk tört az esős,
szürke, szomorkás időjárás, majd a sarkvidéki
hideg levegő érkeztével a lehető legmelegebb
ruhadarabjainkat is gyorsan meg kellett keresnünk. Így, a karácsonyhoz közeledve persze
jelentős enyhülésben nem bízhatunk, mindazonáltal a napközi fagyok után némi melegedéssel kecsegtetnek az előrejelzések.
Akármilyen volt azonban az időjárás az elmúlt
hetekben, számomra nem adatott sok pihenés,
program program után, feladat feladat után
érkezett. November 10. napján a velencei Szent
Benedictus Borlovagrend tagjai a hagyományos Liberália ünnep keretén belül emlékeztek meg az új borról, Szent Márton ünnepéről.
A Bence-hegy lábánál található Liber oltárkő
előtti jó hangulatú ceremónián, amelyen más
borlovagrendek is rendszeresen részt vesznek
(ezúttal székesfehérváriak és móriak), magam
is köszönthettem az egybegyűlteket, majd természetesen kaptam némi kóstolót az új borból,
illetve a déli libalakomából. Mindegyik remek
volt. Köszönöm a meghívást!
Városunkban példaértékű, országosan is párját
ritkító rendezvény a Babák Rózsakertje, amelynek keretén belül tavasszal egy szál rózsatő
kerül elültetésre az azt megelőző egy esztendőben született velencei csecsemők tiszteletére.
Ezen a méltán népszerű közösségépítő eseményen találkozom általában először településünk

legifjabb lakóival, akik a jövőben majd nyomunkba lépnek, és hosszútávon meghatározzák
Velence életét, fejlődését. Ezek a gyermekek és
az őket nevelő családok nagyon fontosak számunkra, ezért arra az elhatározásra jutottam,
hogy amint időm engedi, és ahogyan a családokkal tudunk időpontot egyeztetni, meglátogatom városunk újszülöttjeit és szüleiket.
Novemberben összesen tizenegy kisbabához
jutottam el. Mira, Rita, Johanna, Léda, Áron, a
hármasikrek, Lili, Szofi és Róza, valamint Zoé
és a Németh-ikrek, Júlia és István mindannyian
tündéri, mosolygós, aranyos csecsemők, akiket
féltő szülői gondoskodás és rengeteg szeretet
vesz körül családi fészkükben. A kicsiknek apró
ajándékkal, egy kis könyvecskével és üdvözlő
emléklappal igyekeztem kedveskedni. Köszönöm a családoknak a szíves fogadtatást, az apróságoknak pedig az egész napomat bearanyozó
sok mosolyt! Találkozunk májusban a Babák
Rózsakertjén!
November 16. napján, Nagykőrösön rendezték
meg a Virágos Magyarország Környezetszépítő
Verseny díjátadó ünnepségét. Az ország legrangosabb környezetszépítő megmérettetésén újra
nagyszerű sikert ért el városunk: a tavalyi Arany
Rózsa-díj után idén ugyancsak a legrangosabb
elismerések egyikét, a Virágos Magyarország
Turisztikai Díját vehettem át – 500.000,- Ft
értékű promóciós jutalommal együtt – a Magyar
Turisztikai Ügynökség különdíjaként, dr. Guller
Zoltántól, az MTÜ vezérigazgatójától. Köszönöm
mindenkinek, aki ehhez hozzájárult! A témával
lapunk 10. oldalán bővebben is foglalkozunk.

Képviselői fogadóórák

2019. január

Dr. Sirák András: 15.00 – 16.00
2019. január 3. (csütörtök)
Dr. Sirák Andrásné: 15.00 – 16.00
2019. január 3. (csütörtök)
Fésűs Attila: 8.00 – 10.00
2019. január 4. (péntek)
Juhász Gyula: 8.00 – 10.00
2019. január 7. (hétfő)
Martinovszky József: 10.00 – 12.00
2019. január 7. (hétfő)
Szabó Attila: 8.00 – 10.00
2019. január 11. (péntek)
Szabó György: 14.00 – 15.00
2019. január 22. (kedd)
Uj Roland: 10.00 – 12.00
2019. január 7. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal,
Velence, Tópart u. 26.

Ugyancsak november 16. napján nyitottam meg
„Vízjelek a semmin” címmel Kalmár Zsolt képi
gondolkodó rendhagyó tárlatát a Wenckheim-kastélyban, a Velencei Helytörténeti Egyesület kiállítótermében. A 16 elgondolkodtató
képpár még megtekinthető 11.00 és 16.00 óra
között a Kastélyban.
November utolsó napjaiban Borbás Marcsi
vezetésével Velencén forgatott Magyarország legnépszerűbb, legnézettebb televíziós
gasztronómiai műsora, a Gasztroangyal stábja.
A Bence-hegyi kilátónál készült a műsor egy
része, amelyben én is szerepet kaptam. Örömmel tapasztaltam, hogy a hétköznap délelőtti
időpont, a fagypont körüli hőmérséklet és a
szeles időjárás ellenére is folyamatosan érkeztek vendégek a csodálatos panorámában gyönyörködni. A kész adást várhatóan jövő év január
végén vagy februárban láthatjuk majd a Duna TV
műsorán.
December 2. napján megkezdődtek városunkban az adventi programok és az egyéb, karácsonyváráshoz köthető események. A Nekem
Velence Advent címet viselő rendezvényünk
már az első adventi vasárnap sikert hozott, a fogvacogtató hideg ellenére sokan vettek részt a
programokon, így több százan ott voltak akkor is,
amikor meggyújtottam városunk koszorúján az
első adventi gyertyát. A szenteste előtti napon,
december 23-án is várjuk önöket 16.00 és 19.00
óra között. Találkozzunk az Adventi téren!
Koszti András
polgármester

A Gasztroangyal forgatásán, Borbás Marcsival

3

www.velence.hu

Gyógyítóink
Tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is,
valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a
kitüntető érzést, hogy megtetted!
Albert Schweitzer

Gyógyítóink
Solymosy József

Mészáros Viktória
gyógymasszőr

VELENCEI HÍRADÓ / 4

(dehogy gyerek, vénember) vagyok, sem ismeretlen ez az érzés. Kérem, kedves Viki, hogy
szóljon bővebben szakmájáról, illetve inkább
hivatást kellene mondanom?
Mészáros Viktória: Feltétlenül a hivatás szó
használata a helyénvaló! Égett bennem a tennivágyás! Ezek nagy szavak, de nem tudom máshogy nevezni, jellemezni. Az otthoni, nem kevés
munka nem elégített ki. Tenni, hasznosat tenni,
embertársaimnak segítő munkát végezni! Tehát
2012 és ’14 között elvégeztem az általános kétéves gyógymasszőri iskolát. Igen alapos kikép-

Fotók: Igari Balázs

V

ELENCEI HÍRADÓ: Tisztelettel
köszöntöm, a lényegre térve, kérdem, hogyan lesz valakiből gyógymasszőr?
Mészáros Viktória: Hogyan? Úgy,
hogy van egy nagymamája. Egy nagymamája,
akivel úgy szeretik egymást, mint nagymamám
és én szerettük egymást. Nagymamámat nem
kerülték el az időskori betegségek. Fájt a dereka,
fájt a lába. Én megmasszíroztam. Ujjaimmal
belemasszíroztam a szeretetemet is. Hatalmas
öröm töltött el, amikor éreztem, hogy kezem alól
hogyan fogy el a fájdalom. Nagyanyám biztatott,
hogy gyakoroljam, soha ne hagyjam abba, enyhítsem más embertársaim fájdalmát is. Empatikus tulajdonságú gyermek voltam. Orvosnak
készültem, de csak addig, amíg a biológia szakkörrel egy bonctermi látogatást nem tettünk…
Végül is mérnök, építő mérnök lettem.
VH.: Hát igen, ez megszokott dolog, hogy a
hídépítő mérnök egy rokon szakmát választ, és
gyógymasszőr lesz. A Műegyetemen, mondjuk a
Hidak és Szerkezetek Tanszék mellett van egy
másik Tanszék: ott a gyógymasszőrség tudományát tanítják. Meghallgat egy előadást az
acélszerkezetek torzulási együtthatójáról, utána
átmegy a másik tanszékre, ott a vállöv izomzatával ismerkedik. Nos, félretéve a viccet, valóban

mikor, hogyan történt? Kérem, szóljon bővebben
magáról!
Mészáros Viktória: Magamról? Meghatározó,
hogy 41 éves vagyok, négy gyermekem van:
Dóri 14, Lili 12, Dávid 10, Dani 6 éves.
VH.: Nem semmi, emellett hidakat építeni?
Kérem, szóljon a gyermekeiről és férjéről is!
Mészáros Viktória: Nem sokáig csináltam az
építészetet. Férjemmel, aki szintén pesti gyerek,
vágytunk a természetközelségre, elegünk lett
a kősivatagból, szerettük volna gyermekeinket
élhetőbb környezetben látni, felnevelni. A vidéki
élet mellett döntöttünk. 2004-ben Velencére költöztünk, elérhető árért házat
találtunk. Négy gyermekem negyvenféle
habitus. Ők a legokosabbak, a legszebbek,
mert az enyémek! A környékbeli iskolákba járnak. Férjem Várnai Zoltán, ő az a
villamosmérnök, akinek lelke is van.
VH.: Miért éppen Velencére költöztek?
Mészáros Viktória: Én álmaimban mindig Velencén, illetve a Velencei-tó tájékán
jártam. Gyermekkoromban minden nyarat
– édesanyám munkahelyének szervezésében – a Velencei-tó partján töltöttem, a
vitorlás-táborban. Közvetlen rálátásom volt
a Bence-hegyre, órákig tudtam csodálni,
szinte misztikus csodálatot váltott ki bennem. Hálát adok a Jóistennek, most, a munkahelyem (Velence Városi Szakrendelő Intézet) ablakán kitekintve – teljes nagyszerűségében – éppen
a Bence-hegy látványa tárul elém… Velencén az
emberek befogadók, különben is a „gyütt-ment”
kategóriából már régen átléptünk a „gyütt-maradt” kategóriába, gyermekeink nagyrészt már ide
születtek, ők már tőgyökeres velenceiek.
VH.: Igen, több, a tóparton letelepedett embernél is találkoztam ezzel az érzéssel, hogy
„hazaértem!”. Számomra, bár Tisza-parti gyerek

zést kaptunk az általános szakon, elméletben és
gyakorlatban is. Vannak egyéb masszőri szakok
is: kínai, wellness, thai és egyebek, érintőlegesen
erről is tanultunk. Több dicséretet is kaptam, én
ezt – imáimon keresztül – mindenkor nagymamámnak köszönöm meg. Nagy boldogság tölt
el, amikor pácienseim szemében ugyanazt a
megkönnyebbülést látom, mint láttam anno
nagyanyám szemében.
VH.: Kedves Viktória, köszönöm szépen az interjút.

2018. november

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, GYÓGYSZERTÁRAK
I.sz. Családorvosi Rendelő
Rendel: Dr. Szabó Irén
Rendelés helye: Velence, Fő utca 2.
Rendelő telefonszáma: 22/574-019
Rendelési idő:
hétfő: 8.00-12.00 rendelés
kedd: 8.00-10.00 terhesgondozás
10.00-12.00 rendelés
szerda: 8.00 –12.00 rendelés
csütörtök: 13.00-17.00 rendelés
péntek: 8.00-12.00 rendelés

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

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

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

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

Fogorvosi rendelő

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

I. sz. Védőnői körzet
Torma Csabáné
Velence, Balatoni út 65.
Tel.:20/967-33-02
A körzetbe Velence Ófalu és Bence-hegy településrészek
tartoznak.
Terhes tanácsadás - csütörtök: 10.00-11.00
Csecsemőgondozás és tanácsadás
egészséges gyerekeknek - csütörtök: 8.00-9.00

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

Gyógyszertárak
Velence Gyógyszertár
Velence, Balatoni út 65.
Tel.: 22/589-524
Nyitva:
hétfő – péntek : 8.00 – 20.00
szombat: 8.00 – 14.00
Vörösmarty Gyógyszertár, Ófalu
Velence, Halász u.
Tel.: 22/471-596
Nyitva:
hétfő – péntek: 9.00 – 15.00
Vörösmarty Gyógyszertár, Újtelep
Velence, Iskola u.
Tel.: 22/472-074
Nyitva:
hétfő – péntek: 9.00 – 15.00
Fotó: Igari Balázs

Rendel: Dr. Szegedi József
Rendelés helye: Velence, Fő u. 2.
Rendelő telefonszáma: +36-30-836-5895 (rendelési időben)

Rendelési idő:
hétfő, csütörtök: 13.00-20.00, szerda: 8.00-17.00 (8.00-12.00
iskolafogászat)
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Helytörténet A-tól Z-ig
Decemberi jeles napok, babonák, hiedelmek, szokások
December az év tizenkettedik, 31 napos
hónapja a Gergely-naptárban. A magyar népi
kalendárium Karácsony havának nevezi. December minden évben a hét ugyanazon napjával
kezdődik, mint az adott év szeptembere.
Az adventi gyertyagyújtás hagyományát
Velencén a Velencei Helytörténeti Egyesület
kezdte el megvalósítani. Először 2012-ben került
sor a közös adventi gyertyagyújtásra. 2013-ban
már négy időpontban és öt helyszínen jöttek
össze barátok, ismerősök és – ami a legfontosabb – ismeretlenek, hogy forralt bor és néhány
sütemény mellett meggyújtsák a várakozás, az
ünnepre készülés gyertyáját. 2014-ben már új
helyszínen, a Velence Korzón került megrendezésre, Velence város ünnepévé vált. Minden
advent vasárnap programokkal, vásárral és közös
gyertyagyújtással várták az érdeklődőket. 2014ben állított a város először betlehemet, amelyet
a gyertyagyújtáskor mutatott be a városlakóknak. A Meszleny- Hauszmann-Gschwindt kastély
udvarán állt az évszázados hársfa, amelyet Kossuth-fának hívott a falu. Kossuth Lajos felesége,
Meszleny Terézia volt, így a családi látogatások
alkalmával Kossuth sokszor megpihent alatta. A
kastély akkor még a Meszleny család tulajdona
volt. 2014 nyarán egy hirtelen vihar kidöntötte
a vénséges fát. A Kossuth-fa tovább él, használható ágaiból készültek a betlehemi figurák,
melyeket Galambos László velencei amatőr fafaragó készített el. Gyertyagyújtáskor mindhárom
egyházi felekezet képviselője áldást mondott,
és a város vezetőjével együtt gyújtotta meg a
gyertyát.

rok, polgárvárosok pártfogója. Segítette a nincsteleneket, a szegényeket, egy legenda szerint a
nyitott ablakon át aranyakat dobott be három
hajadonnak, akik ennek köszönhetően tisztességesen férjhez mentek. Innen ered a mai napig a
szokás, hogy a gyerekek kiteszik a megtisztított
cipőjüket az ablakba, s várják a Mikulás bácsit (a
Mikulás szó a Miklós név szlovák megfelelője,
amely a XIX. században került át a köznyelvbe),
aki piros ruhába öltözve, fején süveggel, hátán
puttonnyal járja az országot-világot, és megajándékozza a „jó gyerekeket”.

December 4. – Borbála napja:
Kis-Ázsiában élt, keresztény hitéért mártírhalált
halt (lefejezték). A bányászok, tüzérek, várak
védőszentje. Régen a hajadonok is pártfogójuknak tekintették, mert ha az e napon vízbe tett
cseresznyeág karácsonyra kivirágzott, az házasságot jelentett.

December 24. – Karácsony vigiliája,
Ádám és Éva napja:
Böjtnap, az adventi időszak utolsó napja, de
egyben a Karácsony kezdete. Dologtiltó napnak
tartották, csupán a takarítás és a sütés-főzés volt
engedélyezett. Ezen a napon állítjuk fel a karácsonyfát is, és ezen az estén ajándékozzák meg
egymást a családtagok.

December 6. – Szent Miklós napja:
Szent Miklós püspök a IV. században élt a kisázsiai Myra városában. A pékek, gabonakereskedők, diákok, eladólányok, révészek, vízimolná-
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December 13. – Luca napja:
Szent Luca mártírhalált halt a hitéért. A néphit
szerint a szembetegségben szenvedők, a varrónők és a bűnbánó utcanők védőszentje. Az év
legrövidebb napja: „Szent Lucának híres napja a
napot rövidre szabja.” Egyben a téli napforduló
kezdőnapja.
December 21. – Tamás napja:
A „hitetlen Tamás” néven emlegetett apostol
napja.
Ő volt az a tanítvány, aki az evangélium szerint
kételkedett Jézus feltámadásában, ezért hitetlen Tamásként vonult be a vallásos történelembe, viselkedése pedig „tamáskodásként” a
köznyelvbe. Időjárásjósló nap is ez: Ha 21-e reggelére frissen esett hó borította a tájat, a hiedelem szerint békés, boldog Karácsony ígérkezett.
Ha az e napon megölt disznók mája nagy volt,
akkor a régi öregek azt mondták, hogy csikorgós
lesz a karácsony.

December 25. – Karácsony napja:
E nap a téli napforduló ideje. Dologtiltó nap volt.
December 26. – Karácsony másodnapja, István
napja: Általában Karácsony másnapján, 26-án
kerül rá sor, és újévig járnak a regösök. Ilyenkor a

legények vagy a felnőtt férfiak házról házra járva
bőséget, boldogságot kívánnak a következő
évre. A betlehemezés a magyar paraszti hagyomány egyik legismertebb többszereplős pásztorjátéka. Betlehemezni általában karácsony
délutánján indulnak a fiatalok, s késő estig sorba
járják a falut.
December 27. – János napja:
Szent János evangélista ünnepnapja. E napot a
harmadik karácsonyi napnak, valamint patkányűző, óvó, védő napnak is tekintették. December
28. – Aprószentek napja: Aprószentek napján a
bibliai időkben Heródes által Krisztusért mártírhalált halt betlehemi fiúgyermekekre emlékeznek.
Ezért ez a nap a gyermekek megörvendeztetésének napja is volt. A kisgyerekek bábukat kaptak.
December 31. – Szilveszter:
Szent Szilveszter pápa (314-335) ünnepe. Az
év búcsúztatásának vidám éjszakája. Ilyenkor
leggyakrabban malacsült került az asztalra,
tilos volt azonban a csirke, a pulyka fogyasztása,
hiszen ezek az állatok elkaparják a szerencsét.
Helyette inkább lencsét ettek, hogy sok pénzük
legyen az új évben.
(A Velencei Helytörténeti
Egyesület gyűjtése
a Minálunk. hu nyomán)
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Velencén történt

Fotók: Igari Balázs

Virágos Magyarország:
Ismét komoly elismerésben részesült városunk

Október 16-án Nagykőrösön, az Arany János
Kulturális Központban rendezték meg a Virágos Magyarország Környezetszépítő verseny
díjátadó ünnepségét. Az ország legrangosabb,
legnagyobb hagyományokkal rendelkező virágosítási, környezetszépítési és környezetvédelmi megmérettetésén újra nagyszerű sikert
ért el Velence; a tavalyi Arany Rózsa-díj után idén
ugyancsak a legrangosabb elismerések egyikét,
a Virágos Magyarország Turisztikai Díját vehette
át Koszti András polgármester – 500 000 Ft
értékű promóciós jutalommal együtt – a Magyar
Turisztikai Ügynökség különdíjaként, dr. Guller
Zoltántól, az MTÜ vezérigazgatójától.
– Nagy örömmel tölt el, hogy ismét elismerték
erőfeszítéseinket településünk virágosítása,
közterületeink szépítése és a környezetvédelem tekintetében. Köszönöm a lelkiismeretes,
hozzáértő munkáját Benkő Istvánné Rózsikának, aki nélkül nem lenne ilyen szép virágváros

Turisztikai Díj mellé
jutalomfa

Velence! Ugyancsak sok köszönet jár Kiss Tibornak, Martinovszky József képviselőtársamnak
(aki mindenben segíti Rózsika és munkatársai
tevékenységét), nyugdíjasainknak (kiemelten
nyugdíjasklubjainknak és vezetőiknek), intézményeinknek (elsősorban a mindig segítőkész
és tevékenyen virágosító iskoláink, óvodánk
nebulóinak, nevelőinek, tanárainak és a szülőknek), valamint mindenkinek, aki önkéntes
munkájával hozzájárul közterületeink szépítéséhez. Nem utolsó sorban a versengés zsűrijének
köszönöm a településünk iránt mutatott kiemelt
érdeklődést, különösen azt, hogy dr. Csemez
Attila elnök úr és Spanyárné Halász Szilvia régióvezető asszony sok kiváló tanáccsal és jobbító
szándékú, hasznos észrevétellel látott el minket
az egész évben! Igyekszünk élni ezekkel, hogy
tovább szépüljön Velence virágos arca. Jövőre
ismét nevezünk, hogy megmutassuk: a díjak
ellenére tovább akarunk és tudunk lépni a viráA rangos megmérettetés 25 éves
jubileuma alkalmából minden
olyan pályázó településnek egy
oszlopos gyertyán facsemetét ajándékoztak a szervezők, akik rendszeres és eredményes résztvevői a
versenynek. Az őshonos fa jól bírja
az időjárás viszontagságait, karakteres formájú, és rosszabb minőségű
talajban is jól megél. Településünkön november 29-én Koszti András
polgármester vezetésével, a helyi
nyugdíjasok, óvodások és általános iskolások közreműködésével
ültették el a jubileumi facsemetét a
Babák Rózsaparkjában.

gosítás, környezetvédelem és környezetszépítés terén – foglalta össze gondolatait a díjátadót
követően Koszti András polgármester.
Fejér megyéből Velencén kívül a nemzetközi
versenyben indított Lajoskomárom, valamint
Székesfehérvár, Etyek, Rácalmás és Alsószentiván részesült különböző elismerésben a 324
település részvételével lebonyolított verseny
záróeseményén.
Az idén éppen 25 éves múltra tekinthet vissza a
legnívósabb országos virágosítási, környezetszépítési és környezetvédelmi verseny. Kezdetben
az Országos Idegenforgalmi Hivatal, a Belügyminisztérium és a különböző szakmai szervezetek rendezték a megmérettetést, jelenleg 19
kiíró szervezet részvételével működik a Virágos
Magyarország rendszere, köztük megtalálható
öt minisztérium, akik közvetlen anyagi támogatásával valósul meg évente a verseny. A projekt
finanszírozási, jogi és szervezeti hátterét meghatározó mértékben a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. biztosítja.
A magyar verseny – melynek fővédnöke az
ismert televíziós műsorvezető, Borbás Marcsi –
kapcsolódik az Európai Virágos Városok és Falvak
versenyéhez (Entente Florale Europe), ami több
mint három évtizedes múltra tekint vissza. Ezen
a nemzetközi megmérettetésen is rendszerint
jól szerepelnek a honi települések. A hazai verseny immár igen jelentős és népszerű, évente
kb. 300 település vesz részt benne, a 2018-as
esztendőben egészen pontosan 324. Velence
a legaktívabbak közé tartozik, s nemcsak a részvételt, az eredményességet tekintve is van mire
büszkének lennie.
-mátay-
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Nekem Velence
Gyógyítóink

Karácsonyné Kéki Andrea

Mielőtt nekiálltam a bevezető megfogalmazásának, elgondolkodtam, vajon
miként is tituláljam aktuális interjúnk főszereplőjét? Végül abban maradtam magammal, annyi minden köthető a nevéhez, hogy röviden őt „csak”
tanárnak vagy trénernek, oktatónak, önkéntesnek, sportban, különösképp
kosárlabdában járatos utánpótlás-szakembernek nevezni nem lehet. Ezek
mind-mind együtt Karácsonyné Kéki Andrea, akit a velenceiek alapvetően
és leginkább a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium tanáraként, nevelőjeként ismernek.
– Kedves Andrea! Kezdjük azzal, hogy a rovat
címére hajazva megkérdezem: Neked mit jelent
Velence? Otthont? Munkahelyet? Gyönyörű
tájat?
– 20 évvel ezelőtt költöztünk ki Székesfehérvárról, de alapvetően alföldi lány vagyok, aki
gyerekként mindig is arra vágyott, hogy dimbes-dombos helyen éljen. Velencét azért választottuk otthonunknak, mert megtaláltuk benne
mindazt, ami számunkra fontos. A nagyváros
közelségét, nyugodt, gyermekneveléshez optimális helyet, a szép környezetet… és szerencsére
18 éve már a munkahelyemet is. Bárhol is járunk
a világban, hazaérve mindig arra jutunk, hogy
nagyon szép helyen lakunk, telis-tele értékekkel. Tehát szeretünk itt élni.
– Másszunk bele keményen most a tevékenységekbe. 2017 és 2018 egy részét Angliában töltötted, s nem turistaként, sőt! Miként kerültél az
Egyesült Királyságba, s mivel foglalkoztál abban
a kb. egy esztendőben, amit odakint töltöttél?
– Mindig is szerettem a kihívásokat, szeretek
tanulni, új impulzusokat szerezni, amelyek segítenek a fejlődésben. Tavaly volt 25 éve, hogy
megkaptam a diplomámat, s úgy éreztem, hogy
egy kicsit ki kellene szállni a mókuskerékből,
feltöltődni. A Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíj a
külföldön élő magyarságot támogatja ösztön-
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díjasok kiküldésével, akik segítik a kulturális,
oktatási munkát a helyi magyar közösségekben.
Nagyon hálás vagyok, hogy megnyertem ezt a
lehetőséget, és egy tanévet Chesterben tölthettem. A fő feladatom a Chesteri Magyar Közösség
támogatása volt. Tanítottam a hétvégi iskolában, kulturális programokat, hagyományőrző
foglalkozásokat szerveztem, baba-mama klubot hoztam létre, tinitalálkozókat a környékbeli
fiatal magyaroknak. Ezenkívül különösen nagy
élmény volt, hogy egy hospice ház adományboltjában dolgoztam önkéntesként hetente egy
alkalommal.
– Hogy érzed, miben sikerült a legtöbbet profitálni a chesteri időszakból, hiszen nem titkoltan
tanulni is mentél oda.
– Kiutazásomkor egy referencialevelet vittem a
velencei iskolámból, amellyel hospitálási lehetőséget kerestem egy chesteri általános iskolában.
Az volt a célom, hogy megismerjem az angol
oktatási rendszert, tanuljak, és hazahozzak olyan
új módszereket, amelyeket én is, kollégáim is át
tudunk ültetni a mindennapokba. Nagy kihívás
volt az a tanév. Egy ismeretlen helyen, más kultúrában, idegen nyelven újra felépíteni magad,
megmutatni, hogy mit tudsz. Az emberek félnek
kimozdulni a komfortzónájukból, pedig a legnagyobb változások ekkor történnek. A chesteri
tanév segített, hogy néhány dolgot másként
lássak, hogy a hangsúlyok az életemben talán

kicsit megváltoztak, sok élményt, sok új barátot
kaptam, és megálltam a helyem egy teljesen új
közegben, új kihívások között.
– Ahogy én tudom, hazatérésed óta sem unatkozol, újra tanítasz, és több más dologgal is foglalkozol. Mivel is pontosan?
– Nagy örömömre az iskolában visszakaptam a
régi osztályomat, így az utolsó évet együtt fejezzük be. Fontosnak tartom, hogy a tananyag mellett sok gyakorlatias ismeretet is kapjanak, ezekben segítenek a projektheteink. Az iskolában
ezenkívül drámajáték csoportjaim vannak, ahol
cél a kreativitás, személyiség, kommunikáció fejlesztése, természetesen játékos formában. Amikor időm engedi, trénerként is dolgozom, cégek,
tanárok továbbképzésén, de nyitott képzéseket
is szerveztünk már asszertivitás témakörben.
A coaching a másik hangsúlyos terület az életemben, ahol gyerekeket, felnőtteket segítek,
hogy az életükben felmerülő akadályokon túljussanak, fejlődjenek, elérjék céljaikat. Ezenkívül
örömmel teszek eleget azoknak a meghívásoknak, amikor oktatási területen oszthatom meg
a tapasztalataimat kollégákkal előadásokon,
workshopokon.
– Néhány évvel ezelőtt te voltál az, aki egy lelkes,
tehetséges gyerekekből álló csapatot is gardíroztál a Dávid Kornél Kosárlabda Alapítvány (DKKA)
helyi csoportjaként. Egy ízben még maga a névadó, hazánk egyetlen NBA-kosarasa, Dávid Kornél
is meglátogatott titeket edzés közben néhány
Albás játékos társaságában, ráadásul teljesen
váratlanul. Ma van még kapcsolatod a sportággal?
Főleg azért lehet ez érdekes, mert remélhetőleg
hamarosan elkezdődhet az Alba helyi utánpótlásbázisának is majdan otthont adó kis csarnok építése az Entz Szakgimnázium területén.
– Nagyon büszke vagyok, hogy részese lehettem
az elmúlt években Velence kosárlabdaéletének.
Sok élményt, szép pillanatot okozott nekem a
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Dávid Kornél 2015 novemberében labdákat is dedikált a Kéki Andre által trenírozott velencei
kosaraspalánták edzésén
kosárlabda, a gyerekekkel megélt pillanatok.
Sajnos ebben az évben már időhiány miatt
nem tudtam vállalni új csoportokat, de tudom,
jó kezekbe kerültek a gyerekek, és elindult egy

sikeres folyamat, ami a csarnok átadásával még
optimálisabb lehetőségeket teremt a sportolók,
edzők és a szurkolók számára.
– Elég sok mindenről szó esett a tevékenységeid

Karácsonyra

(Solymosy József )

Szerkesztőtársaim megbíztak, hogy keressek egy szép karácsonyi verset, azt vezessem fel, hogy ezzel is áldozhassunk a kereszténység – természetesen beleértve a keresztyéneket is – legnaEszembe jutott a mintegy két évtizede elhunyt nagy erdélyi mókamester, rímfaragó székely góbé, Széllyes Sándor egy általa melodrámaként előadott verse. Talán a hírhedett Duna-deltai munkaszolgálat
alatt szerezte, de lehet, hogy akkor, amikor a Székely Népi Együttes

kapcsán. Ezek tükrében milyen terveid vannak
a jövőt illetően? Mi az, amit leginkább szeretnél
megvalósítani, elérni?
– Akár tanítás, tréning, coaching, mindegyiket
örömmel csinálom, azt pedig, hogy mit hoz az
élet, nem tudhatjuk előre. Az elmúlt években
is nyíltak kapuk, jöttek új kihívások, lehetőségek. Remélem, hogy használni tudom azokat a
talentumokat, amelyeket kaptam, és akkor már
biztosan a helyemen leszek.
– Keretbe foglalva a beszélgetést, térjünk vis�sza végül a Velencéhez való kötődéshez családi
vonatkozásban. Mi az, ami a hozzád közel állókról, szeretteidről tudható?
– A férjemmel 25 éve vagyunk házasok, három
gyermekünk van. A legnagyobb Janka, aki az
egyetem elvégzése után Budapesten kezdett
dolgozni egy nagyvállalatnál, fiunk, Tamás a
Testnevelési Egyetemre jár sportszervező szakra,
és emellett kosárlabdázók menedzselésével
foglalkozik. Tamara pedig az újonnan indult két
tanítási nyelvű gimnázium 9. osztályos tanulója.
– Kedves Andrea, köszönöm a beszélgetést,
kívánom, hogy további sikerek övezzék munkásságod!
(Mátay Balázs)

gyobb ünnepének, a Karácsonynak. Nemzeti irodalmunk épp úgy,
mint a világirodalom, tele van költészeti remekművekkel, melyek
magasztos gondolatokat, érzéseket művészi fokon továbbítanak.
Szerettem volna valami mást, valami olyat adni, ami egyszerűbb
módon, minden cikornyát mellőzve, de hozzánk közel állóan fejezi
ki a Teremtő Isten hatalmát, a Karácsonyt, az Ember Fia megszületésének, világunk megváltásának a meghatározó nagyszerűségét.
énekese, előadóművésze aratta a sikert, itthon és a tengeren túl.
Kerestem és megtaláltam a – talán pallérozatlan, de mély lélekből
fakadó – sorokat. Íme:

Széllyes Sándor: Székely Karácsony
Hóba temetkezett csíki havasokon,
Áron – egymagában – fenn a Madarason
– Uram – fohászkodik –, Fiad megszületett,
Karácsony este van… Hogyha megteheted,
Te, aki rendezed ezt a nagyvilágot,
Juttass nekünk is egy kicsi boldogságot.
– Hallottalak, Áron, de nem mondtad, kinek?
– A népemnek, Uram, szegény székelyeknek.
Az Úr kicsit hallgat, majd így szól: Áron!
Jókedvemben kaptál… legyen úgy… nem
bánom.
De még mielőtt a kérést teljesítem,
Valamit meg kéne magyarázni nekem:

Én a székelyekről hallottam eleget,
Mondtak már rólatok hideget, meleget…
Tudom – hívők vagytok –, sokat imádkoztok,
De szidásomban is világelsők vagytok.
Hallom, magatokat székelynek valljátok,
S kiválasztott népem neveit hordjátok:
Áron, Ábel, Mózes, Dániel és Dávid,
Az egész Biblia – egész Ábrahámig…
Ha jól meggondolom, szinte már úgy vélem,
Hogy Csicsó – Názáreth, s Ditró – Jeruzsálem.
Aztán – ha jól értem – magyar a beszéded,
S mégis a székelyek boldogságát kéred…
Miféle náció, ha a nyelve magyar?

– Ó, Uram – szólt Áron –, a székely is magyar,
Csak egy kicsivel több.
Úgy legalább három vagy négy fokkal.
Ott állt a sok fenyő keményen, vigyázzban,
Gyertyák pislákoltak ezer csíki házban,
Megkondult Csíksomlyó máriás harangja,
S szelíd korholással szólott az Úr hangja:
– Jól van, Áron fiam, és most tartsunk rendet:
Ez a „kicsivel több” megmagyaráz mindent.
Én megértettelek, és most érts meg te is:
Kicsivel ezért több a szenvedésetek is.
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Városüzemeltetés

Évek óta megszokott hagyomány, hogy a Velence Korzó homokos
plázsán ideiglenes műjégpálya üzemel a téli hónapokban. Az első
három esztendőben egy nagy sátor alatt működő fedett, védett
pályát építettek az illetékesek, ezúttal azonban a hangulat és a
szebb környezet érdekében sátor nélkül, a Korzó főterén, a szökőkút medencéje
körül alakították ki a teljesen nyitott jégfelületet.
Mátay Balázs
Természetesen fagyos időben nem működik a szökőkút, viszont a
helyén ott díszeleg a Korzó nagy karácsonyfája, amely különleges
hangulatot biztosít még hosszú hetekig a korizáshoz. A létesítmény
hétköznap 16.00-tól 20.00 óráig, hétvégén 9.30-tól 20.30-ig várja a
vendégeket, várhatóan február közepéig.
Hétköznaponként délelőtt és kora délután a környékbeli iskolák és óvodák csoportjai használják a jégfelületet, ami nagyon hasznos, hiszen a
legifjabbak is biztonságos körülmények között sajátíthatják el a korcsolyá-

„Átalakult” ruhakonténerek
2015-ben került kihelyezésre 2 db ruhagyűjtő
konténer a Humán Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat épülete elé,
azzal a szándékkal, hogy
a feleslegessé vált cipők,
ruhák tiszta állapotban
ebbe belekerüljenek.
Innen továbbvitt az
útjuk: válogatták őket,
zsákokba kerülve adományként, segélyként vagy éppen rongyszőnyegként szereztek örömet valakiknek. A három év alatt valami megváltozott.
Sok lett a felesleges holmi, ezért kértünk még 2 db konténert, nagyon
sűrűn kellett üríteni, de ezt is megoldottuk.
Aztán látogatók érkeztek. Az amúgy ergonomikusan (ne lehessen
belemászni) kialakított konténerekből rendre általában hétvégén kis szabadcsapatok kiszedték a rendesen behelyezett ruhákat, aztán válogattak,

Megújult a Fő utcai
orvosi rendelő
Lapzártánkkal egy időben gyakorlatilag befejeződött a velencei 1.
sz. Családorvosi Körzet betegeit
fogadó rendelő felújítása, megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A
mellékelt fotó készítésekor már csak néhány apróbb „kozmetikai” munka
folyt a Fő utcai épületben. Egy alapos nagytakarítás, valamint a rendelő bebútorozása, felszerelése után, januártól már a régi-új helyen folytathatja gyógyító tevékenységét a település kedvelt Irénke doktornője (dr. Szabó Irén).
-mb-
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karbantartás, felújítás, kivitelezés

zás alapjait. A pálya
mellett büfé üzemel
forralt borral, meleg
teával, de a szomszédos
árusoknál
kürtőskalács és más
finom csemegék is
kaphatók. A pályán
korcsolyakölcsönző
működik, s hamarosan koriélezésre is
lesz lehetőség.
További információk a Facebookon, itt:
www.facebook.com/Korzó-Jégpálya-988440607927143/

Fotók: Igari Balázs

Koripálya a Korzó
karácsonyfája körül

(MB)

és amit kidobtak, az úgy maradt. Mindez időnként megázott, a szél is fújdogált, és ekkor már nemcsak a konténer tövében voltak ruhák, cipők, hanem
a fák körül, az épület beszögellésében, a templom tövében. Kis lakrészek
alakultak ki, hálóhelyek, aztán illemhelyek, és a lakók is megérkeztek. És
ekkor elég lett! A Városgazdálkodással konzultálva arra a megállapításra
jutottunk, hogy meg kell szüntetni ezt a gyűjtőhelyet, mert több problémát okoz, mint amennyi hasznot hajt.
Azért találtunk megoldást! A Közösségi Háznál (Velence, Iskola utca 4.)
lévő konténerbe nyitvatartási időben (Velencei Híradó – Közösségi Ház
órarend, 30. oldal) helyezhetők az adományok. Ezenkívül a Velencei-tó
környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány, a
Velence, Európa park büfésor (a vasútállomással szemben) hétfőtől péntekig 8.00-18.00, szombaton 9.00-16.00 óráig szeretettel várja a feleslegessé vált ruhákat cipőket, játékokat. Háztartási eszközöket, műszaki
cikkeket, bútorokat telefonon történő egyeztetéssel fogadnak. (Fekete
Zsuzsanna klubvezető: +36-70-310-0042)
Török Ágnes
intézetvezető
Humán Családés Gyermekjóléti Szolgálat

Újjáépült a Gólya
Villapark és a
Tóbíró strand
közötti fahíd
Jó hír a kerékpárosoknak és
a gyalogosoknak: a Holland
lakópark (Gólya Villapark)
Tóbíró strand felőli oldalán
tönkrement kis fahíd újjáépítése befejeződött. A kivitelező rekordgyorsasággal, néhány nap alatt, december elsejére elkészült a munkálatokkal, így a
híd azóta újra rendeltetésszerűen használható.
–mátay-

2018. december

Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

Hírek a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági
Szakgimnáziumból
Faültetés Fehérváron
Székesfehérvár Városgondnokságának felkérésére vett részt iskolánk 12. osztályának hat
tanulója abban a városszépítő programban,
amelynek keretében összesen kilencezer

növénnyel gazdagodik a megyeszékhely. Iskolánk tanulói Horváth Zoltán tanár úr vezetésével gyöngyvessző (Spirea) cserjék ültetésével
vették ki részüket a nemes feladatból.
Ugyancsak a végzős parképítők segítettek
széppé varázsolni a székesfehérvári Árpád
Szakgimnázium belső tereit a virágládákban
sínylődő növények cseréjével, felfrissítésével.

A Nemzeti a diákokért
A tavalyi tanévben Vidnyányszky Attilának, a
Nemzeti Színház igazgatójának kezdeményezésére indult útjára A Nemzeti a diákokért elnevezésű program. Ennek a programnak a keretében

Entz-iklopédia
négy előadást nézhetnek meg
térítésmentesen azok a diákok,
akiknek az iskolája, kollégiuma
jelzi részvételi szándékát. A múlt
évadban láthattuk már Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde
című darabját, ebben a hónapban
pedig megnéztük Petőfi Sándor
művének, a János vitéznek a színházi változatát. Szerencsések voltunk, mert időben
érkeztünk meg a
színház parkolójába,
és így maradt időnk egy kellemes
sétára. Már ez a parányi séta is felüdülés volt mindenki számára: nem
túlzás azt állítani, hogy nemcsak
az előadás, hanem maga a színház épülete és annak környezete
is mesébe illően szép. A magyar
kultúra egyik kimagasló alapműve a János vitéz, amely ebben
az előadásban osztatlan sikert
aratott a diákok körében. Meglepő és látványos
színpadtechnikai megoldások kápráztatták el a
fiatalokat. Iskolánk velencei és seregélyesi kollégiumának tanulói közül eddig már harmincketten
vehettek részt a programban. Izgatottan várjuk a
következő alkalmat, nem hagyjuk ki!

Siker a Fejér Megyei
Pályaválasztási Kiállításon
Nagy sikereket értünk el a novemberben
megrendezett pályaválasztási kiállításokon.
A székesfehérvári expón iskolánk elnyerte a
„A legszebb, legbarátságosabb stand” díját,
melyet a rendező Fejér Megyei Kormányhivatal
képviselőiből álló zsűri ítélt oda.
Külön öröm számunkra, hogy a
közönségszavazatok alapján is
mi érdemeltük ki ezt az elismerést. A középiskolák életében
fontos, a leendő diákok döntését
segítő pályaválasztási kiállításon
mutattuk be iskolánkat, valamint
a következő tanévtől induló képzéseinket a székesfehérvári és az
érdi pályaválasztási kiállításokon,
ahol nagy sikerrel szerepeltek az
Entz diákjai, pedagógusai. Látogatóink bepillantást nyerhettek
iskolánk mindennapjaiba, tájé-

kozódhattak képzéseinkről, és kipróbálhatták
magukat a különböző szakmákban is. Standunk igazán színes és élményekben gazdag
volt, kisfilmünk segítségével minden érdeklődő
megismerhette az „entzes” diákok életét, lelkes
diákjaink és pedagógusaink pedig készséggel
kalauzoltak mindenkit.
A 7-8. osztályos tanulók, szüleik és az őket
kísérők körében is nagy sikert aratott a tehénfejés, melyben gazda szakos diákjaink segítettek, valamint a látvány-virágkötészet és a
szelfipont is. Az Aranyponty horgászcentrum
képviselőjétől az érdeklődők első kézből
kaptak információt az újonnan induló halász,
haltenyésztő képzésünkről. A lányok körében
nagy népszerűségnek örvendett a virágkötészet, ahol Balog András készített fantáziadús,
gyönyörű csokrokat. Igazi torlódás volt a folyosón, hisz mindenki látni szerette volna, hogy
hogyan készülnek ezek a remekművek. Lelkes
diákjainkra rendkívül büszkék vagyunk, hiszen
mindhárom napon kínálták a kistermelőink
által készített sajtokat, barátságosan invitálták
a nyolcadikos tanulókat standunkhoz, ahol kollégáink szívesen válaszoltak az érdeklődő kérdésekre. Panziósnak tanuló diákjaink játékos
totót töltettek ki az arra járókkal, melyből érdekes információkat tudhattak meg iskolánkról. A
játékból a gazdák és a kertészek sem maradtak
ki: ők takarmányfelismerésben jeleskedtek.
Tőlük megtudhatták, hogy mi a tritikálé, mi a
kukoricaszilázs, és mikor kell elvetni például
a zabot vagy a búzát. Iskolánk kiállítási standja
72 kiállító közül nyerte el „A legszebb és legbarátságosabb stand” címet. Ezúton is köszönjük
minden diáknak és kollégának a lelkes segítséget és részvételt.
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Biztonságunk érdekében
Dacára a többnyire szomorkás, igaz ősz végi,
kora téli időjárásnak, a szinte folyamatosan
csúszós utaknak, meglehetősen nyugalmas időszak van „kéklámpás” szervezeteink mögött. Persze nem töltötték tétlenül
az elmúlt 3-4 hetet, de aligha kívánhatnánk
nekik kevesebb beavatkozási alkalmat.
2018. november hónapban a temetők körüli
járőrözéssel, közbiztonsági feladatokkal kezdtük
tevékenységünket, amelyben 4 fő vett részt 3
alkalommal, 108 órában. Sporteseményeket,
labdarúgó- és kézilabda-mérkőzéseket biztosítottunk 4-4 alkalommal, 12 fővel összesen 176
órában. Közbiztonsági járőrözést 4 alkalommal
végeztünk, esetenként 2 fővel, 112 órában.
Hajónkkal járőrözést végeztünk a Velencei-tavon, halőrökkel közösen, 7 alkalommal 17
órában. Jelenleg téli pihenőhelyére szállítottuk
hajónkat. Reményeink szerint kora tavasszal
vízre tesszük, és amint az időjárás engedi, folytatjuk járőrözésünket. Az adventi időszakban a
város ünnepi rendezvényeit biztosítjuk. Eleget
téve az OPSZ felhívásának, fokozottan járőrözünk a posták, közintézmények környezetében,
külterületeken.
Fehér István elnök
Velencei Polgárőrség

Az ünnepi forgatagban is
vigyázzunk értékeinkre!
Az ünnepek közeledtével sok időt töltünk utazással, vásárlással, ajándékok után kutatva.
Ebben az időszakban fokozott figyelmet érdemes fordítanunk értékeink védelmére. A karácsonyi bevásárlások szinte mágnesként vonzzák a zsebtolvajokat. Az elkövetés helyszínei
elsősorban a bevásárlóközpontok, áruházak,
piacok, pénzintézetek, vasútállomások és
pályaudvarok, valamint a nagy tömegeket
vonzó rendezvények. A bűncselekmények
megelőzése érdekében kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat, és fogadják meg tanácsainkat az áldozattá válás megelőzése érdekében!
Ha nagyobb pénzösszeggel indulnak el vásárolni, azt lehetőleg ne egy helyre, hanem kisebb
címletekben, több helyen tartsák táskájukban.
Ezzel is megelőzhetik azt, hogy egy óvatlan pillanatban az önöknél lévő készpénzt egy mozdulattal kiemelhessék a táskájukból. Ne tegyenek
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egy helyre pénztárcát, hitelkártyát,
okmányokat.
Ne tartsanak okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska külső zsebeiben. Viszonylag biztonságos
tárolási helyek a belső zsebek vagy
övön hordható, illetve a ruházat
alatt, nyakba akasztva viselhető
táskák. Ne feledje, hogy az eltűnt
okmányok pótlása hosszadalmas
utánajárást és költségeket von
maga után.
Ma már természetes a bankautomaták használata, a hitelkártyával való
pénzfelvétel, fizetés. Amennyiben
megoldható, ne a késő esti, éjszakai
órákban és ne egyedül vegyenek
fel pénzt az automatákból! A pénzfelvételkor az automatánál idegen
ne tartózkodjon, ha mégis, inkább
keressenek egy másik pénzfelvevő
helyet. Fontos, hogy a PIN-kódot
illetéktelen személy ne láthassa.
Bankkártyája mellett és máshova
se legyen felírva PIN-kódja, mert
kártyája ellopása esetén az automatából számláját kifoszthatják. Fizetéskor törekedjünk arra, hogy a bankkártyánk ne kerüljön ki
látóterünkből, ne legyen lehetőség arra, hogy
annak adatait speciális eszközzel lemásolják, és
később visszaéljenek vele!
Vásárláskor, az áru válogatásakor ne tegye le táskáját, pénztárcáját a pultra, a bevásárlókocsiba.
Csak kijelölt árusítóhellyel rendelkező árustól vásároljon, kerülje el az utcán, aluljáróban,
bevásárlóközpontok előtt táskából árut kínáló
árusokat, még akkor is, ha a vételár jóval kedvezőbbnek tűnik! Sok esetben, amikor kiderül,
hogy a megvásárolt termék bár olcsó volt, ellenben silány minőségű, a reklamációval már nincs
hová fordulni.
Kizárólag akkor adja át a vételárat, amikor kézhez kapja a terméket, és ne adjon át pénzt előre,
bármilyen kedvező ígéretet kap. Tömegközlekedési eszközökön fel- és leszállás közben figyel-

jen a környezetére is, táskáját, csomagját lehetőleg szorítsa magához, ajánlott válltáskáját maga
előtt fogva közlekedni. Fokozottabban figyeljen
értékeire, ha forgalmas helyen, tömegben tartózkodik, utazik. Amennyiben bűncselekményt észlel, kérjük, hívja a 112-es segélyhívó számot!
A téli közlekedés során a megváltozott időjárási,
út- és látási viszonyok, valamint a karácsonyi
ünnepek közeledtével intenzívebbé váló forgalom a közlekedésben részt vevő járművezetőktől és a gyalogosoktól is felelősségteljesebb
közlekedést és több figyelmet kíván. Kérjük,
hogy a balesetek elkerülése érdekében a közlekedési szabályokat fokozottan tartsák be.
Kellemes és biztonságos
karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!
Gárdonyi Rendőrkapitányság

2018. december

Folyékony arany: a méz
Szép hosszú, meleg ősz után beköszöntött a tél, a hideg idő. Egyre hűvösebbek a nappalok
is, előkerül a télikabát, csizma, sapka, sál. Szervezetünket óvni kell, de nem elég a meleg
öltözék. Sokszor különböző fajtájú vitaminokat szedünk, isszuk a forró italokat meghűlésre,
torokcukorkákat szopogatunk, gyakrabban járunk a patikába. Ezek sem rosszak, ám van egy
természet adta kiváló „gyógyszer”, amivel sokat segíthetünk abban, hogy megelőzzük a
betegségeket, vigyázzunk magunkra szintetikus szerek nélkül is. Ez bizony a méz! Az aranysárga ragacsos szirup, amit a szorgos méheknek köszönhetünk, és nagyon sokféle pozitív
hatása van.

– A mézet gyógyító hatása miatt már az ókori
népek is fogyasztották, fertőtlenítő, antibakteriális hatása miatt. Szénhidrátokat, cukrokat,
fehérjéket, szerves savakat, vitaminokat, ásványi
anyagokat, enzimeket és természetes antibiotikumokat tartalmaz, ennek köszönheti a gyógyhatását. Gyomorbántalmakra, gyomorbetegségekre (pl. reflux, gyomorhurut), szívbetegségekre, máj- és epebetegségekre, nőgyógyászati
panaszokra, idegrendszeri problémákra, rossz
alvásra és nyugtalanságra is kiváló gyógyír, de
külsőleg is alkalmazható, például horzsolásokra,
égési sérülésekre is – sorolja kapásból a legfontosabb pozitívumait a „folyékony aranynak”
Simon Károly velencei méhész, őstermelő.
A szakembertől megtudtuk azt is, hogy más
gyógynövényekkel együtt alkalmazva igazi
vita-minbombát lehet előállítani a mézből,
remek kiegészítők a torma, citrom, gyömbér,
retek, fokhagyma. – Családosoknak csak ajánlani
tudom, mert a gyerekek nagy kedvence, hogy
egy kis kávéscsészébe teszünk egy nagy evőkanál mézet, hozzá egy fél vagy egész citrom levét,
és kész is a csodaszer torokfájásra, megfázásra.
Reszelt gyömbérrel még tovább fokozható a
vitamintartalom. Idősebbek jobban szeretik a
méz, citrom, fokhagyma 1:1 arányú keverékét,

erről is csak jókat lehet mondani – mondta Simon Károly,
aki arra is felhívta a figyelmet,
hogy nem mindegy, hol és
milyen mézet vásárolunk.
Véleménye szerint a boltokban nem mindig a megfelelő minőségű mézet kapjuk
meg, ezért ajánlott kifejezett
méhész szakembertől, őstermelőtől beszerezni a sokrétű,
gyógyhatású élelmiszert.
Ajánlása alapján összefoglaljuk, melyik fajta méz mire
alkalmazható leginkább: az
akácméz jó köhögésre, hurutoldó, de emésztési zavarokra
is kiváló. Magas kalciumtartalma miatt csontképzési
problémákra is ajánlják,
ráadásul ugyancsak jelentős gyümölcscukor tartalma miatt sokáig folyékony marad. A hársméz
hörghurutra, megfázásra gyógyír, de álmatlanság ellen és érelmeszesedésre is ajánlott. Immunerősítésre az akác-, repce- és vegyes virágmézek a legjobbak. A repceméz az érzékeny gyomrúaknak a legjobb választás, lúgosító hatása

miatt, de a vérszegénységre is jó hatása van.
Általános egészségmegőrzésre a vegyes méz
ajánlott. Mézeskalács készítéséhez, sütéshez a
napraforgóméz nagyon jó, és meg kell említeni,
hogy emellett magas flavonoid tartalmú mézfajta. Az aranyvesszőméz sötétebb színű méz,
amely kiváló vesetisztító, húgyúti fertőtlenítő.
És hogy miért ne cukrot fogyasszunk, hanem
mézet? – A fehér cukor sok betegség forrása,
mivel megköti a vérben a koleszterint, cukorbetegség, vesekárosodás, savtúltengés, moz-

gásszervi problémák, májmegnagyobbodás,
vitaminhiány, gyerekeknél hiperaktivitás okozója, de a sort sok más bajjal is folytathatnánk.
Amit azonban még tudni kell, hogy gyerekeknél
egyéves kor alatt kerülendő a méz fogyasztása a
botulizmus veszélye miatt – hívja fel a figyelmet
Simon Károly, aki egy tévhitet is eloszlat a mézzel kapcsolatban.
– Téves az a vélekedés, hogy a kristályos méz
rossz minőségű. A méz szénhidráttartalma kb.
80–85%, ami főként szőlőcukor és gyümölcscukor keveréke. A szőlőcukor gyorsan felszívódó energiaforrás, és ennek köszönheti a méz
a kristályosodását is. A mézet ne tároljuk hidegen, hűtőben, legjobb szobahőmérsékleten és
sötétebb helyen tartani. A bekristályosodott
mézet egyébként könnyen folyékonnyá lehet
tenni melegítéssel, legjobb, ha a mézesüveget
40-45 fokos vízbe beleállítjuk – zárta hasznos
ismertetőjét a velencei szakember a „folyékony
aranyról”.
Gosztola Petra – MB
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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. november 22. napján tartotta soros ülését Velence
Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Mielőtt rátérnénk a konkrét napirendi pontokra, egy kis éves összegzésre kérném polgármester urat. Milyen
volt a 2018-as év a testületi munka tekintetében? Kívülről úgy tűnt, a legtöbb képviselő-testületi ülés gördülékenyen, hatékonyan folyt, jól előkészített napirendekkel. Néhány esetben volt csak tapasztalható olyan szituáció, amikor egy-egy napirend kapcsán hosszasabb volt a döntési folyamat.
Koszti András: Azt gondolom, hogy 2018-ban is hathatós volt a munkánk.
Egy jól működő koncepció szerint folyik a döntés-előkészítő munka a hivatalban és a szakbizottságokban, a képviselő-testületi üléseket megelőzően
pedig még egy külön munkaértekezletet is tartunk, ahol minden, a testület elé kerülő témában egyeztetünk, véleményt cserélünk. Ennek köszönhetően – abban az esetben, amikor minden képviselőtársam részt vesz
a munkaértekezleten – a testületi üléseken már mindenki felkészülten,
átgondoltan és gyorsan tud dönteni. Idén is jórészt ez történt, így szinte
minden előterjesztést egyhangúlag, ellenszavazat nélkül fogadtunk el.
Velencei Híradó: A konkrét napirendek között leginkább a bölcsődei
intézmény létrehozása céljából benyújtandó pályázat lehet közérdeklődés
tárgya. Miről döntöttek végül?
Koszti András: Kormányzati célkitűzés, hogy a 3 éven aluli gyermekek
elhelyezését biztosító férőhelyek száma Magyarországon 2020-ig elérje a
60.000 férőhelyet. A fenti intézkedések elősegítése érdekében a pénzügyminiszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben – pályázatot hirdetett bölcsődei ellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatására. Mivel Velencén a 2018. január 1. napján nyilvántartott adatok alapján 192 fő 3 év alatti gyermek él, és az önkormányzat
tulajdonában jelenleg nincs olyan épület, amely alkalmas lenne a bölcsődei
ellátás biztosítására, ezért javasoltam a testületnek, hogy az önkormányzat
nyújtson be pályázatot új bölcsődei épület és kiszolgálóhelyiségeinek építésére, illetve a tárgyi eszközök, berendezések beszerzésére. A benyújtani
kívánt pályázat neve: Bölcsődei intézmény létesítése Velencén. A beruházás
becsült költsége 192 millió forint. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatában nyilatkozott arról, hogy a 95%-os támogatási
intenzitás melletti 5% önerőt, azaz 9.600.000,- Ft-ot biztosít a 2019. évi költségvetésének terhére. A 95%-nak megfelelő összeget, azaz 182.400.000,-
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Ft összeget Velence Város Önkormányzata a pályázati kiírás alapján vissza
nem térítendő támogatásként kívánja megigényelni.
Velencei Híradó: Ehhez a napirendi ponthoz, illetve témához kapcsolódott további két másik előterjesztés is. Miről szóltak ezek?
dr. Szvercsák Szilvia: Valóban, mindkét előterjesztés az előzőekben
vázolt napirendi ponthoz társul. Az egyik esetében a bölcsődei ellátást
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására kiírt pályázathoz kapcsolódóan az engedélyes tervek elkészítésére Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú döntésével azt javasolta, hogy az
önkormányzat a ceglédi Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft.-től kérjen
árajánlatot. Ez az a cég, aki korábban az óvoda újtelepi épületét is tervezte.
A másik ide vonatkozó előterjesztés szerint a Velence, Árok u. 11. szám
alatti ingatlan (ahol a leendő bölcsőde épülne) jelenleg az önkormányzat
vagyonkataszterében az „üzleti vagyon, forgalomképes telkek” állomány
részét képezi. A pályázat megvalósulása után az ingatlan közfeladat ellátását fogja szolgálni, ezért szükségessé vált a „törzsvagyon, korlátozottan
forgalomképes telkek” állományba történő átsorolása. Mindkét előterjesztést egyhangúlag, 7 igen szavazattal fogadták el a testület tagjai.
Velencei Híradó: A reménybeli bölcsőde mellett az óvoda is szerepelt az
egyik előterjesztésben.
Koszti András: Igen. Itt arról van szó, hogy az önkormányzat pályázati
támogatást nyert a Velencei Meseliget Óvoda Fő u. 79. szám alatti épületének energetikai korszerűsítésére. Erre kell árajánlatokat bekérni a pályázathoz már becsatolt dokumentáció alapján.
Velencei Híradó: A Tóbíró strand és a Gólya Villapark közötti, alaposan
elhasználódott, balesetveszélyessé vált híd felújítása kapcsán is hozott
egy döntést a képviselő-testület. Mi volt ez?
Koszti András: A kis híd a közelmúltban valóban balesetveszélyessé vált,
így – mivel lezárását figyelmen kívül hagyva továbbra is sokan használták
– gyors döntést kellett hozni, hogy mielőbb újjá lehessen építeni a tönkrement, időközben elbontott faborítású, vasbeton szerkezetű hidat. Sikerült is hatékonyan és gyorsan cselekednünk, a kivitelezéssel megbíztuk a
Velence Városgazdálkodási Kft.-t. A Kft. azonnal neki is látott a munkának,
ennek köszönhetően mára elkészült az új híd, amelyen most már biztonságosan közlekedhetnek a kerékpárosok és a gyalogosok is egyaránt.
(MB)
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Nekem Velence Advent

Fotó: Igari Balázs

December 2-án megkezdődött ünnepváró, Nekem Velence Advent
című eseménysorozatunk a Fő utca, valamint a katolikus és református templomok közötti területen, az Adventi téren. Mindkét eddigi

program remekül sikerült. A helyi óvodások és iskolások szívmelengető műsora mellett – többek között – kézműves programmal,
alkotóházzal, mézeskalács műhellyel, jótékonysági süteményvásárral és egy tál meleg étellel várták az érkezőket a TDM szervezői.
Az első két vasárnapon Velence város első két adventi gyertyája is
lángra lobbant. Ünnepváró eseménysorozatunk további programjaira december 16-án és 23-án 16.00 és 19.00 óra között kerül sor. A
gyertyagyújtások kezdési időpontja: kb. 17.45 óra. Szeretettel várjuk
a velenceieket és a hozzánk érkezőket!
-mb-

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,

Velencei Híradó
hirdetési árak 2018. február 1-t�l
1. méret
oldal/mm

2. bels� olda
bruttó Ft/hó

3. borító bels�
bruttó Ft/hó

1/1 oldal

43.200,-

69.120,-

100.800,-

1/2 oldal

21.600,-

34.560,-

50.400,-

1/4 oldal

10.800,-

17.280,-

25.200,-

1/8 oldal

5.400,-

8.640,-

12.600,-

1/16 oldal

2.880,-

4.680,-

6.480,-

200x280 mm

180x120 mm

87,5x120 mm

57x87,5 mm

44x57 mm

4. borító hátsó
bruttó Ft/hó

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

- Kérjük, hogy hirdetési szándékukat a hirado@velence.hu vagy
a matay.balazs@velence.hu e-mail címen jelezzék.
- Számlázással, �zetéssel kapcsolatos információkat Kerekes
Rozáliától kérhetnek a kerekes.rozalia@velence.hu e-mail címen.
- A hirdetések beérkezési határideje: minden hónap 10. napja.
- A be�zetés beérkezési határideje: minden hónap 12. napja.
- Az újság megjelenése: minden hónap 22 - 26. napja.
- Felhívjuk �gyelmüket, hogy csak a pénzügyileg rendezett
hirdetések jelennek meg a Velencei Híradóban!

www.velence.hu

Hit-Élet-Irodalom

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Négy advent…
Textus: 1Kor 1:4-9
Elérkeztünk ennek az esztendőnek is az adventi
időszakához. Az advent szó azt jelenti: eljövetel,
az adventus azt jelenti: aki eljön. Bod Péter, a 18.
század jeles tudósa, erdélyi, magyarigeni prédikátor az adventre vonatkozó újszövetségi tanítást így foglalta össze: „A mi Urunk Jézus Krisztusnak négy adventusa vagyon. Először, midőn
testben megjelent. Másodszor, midőn a szívbe
bészáll és az embert megtéríti. Harmadszor,
midőn halála óráján elmegyen az emberhez, és
negyedszer, midőn eljön ítéletre.”
Bod Péter remekül foglalja össze mindazt, amit
a Szentírás tanít.

nektek a Krisztus Jézusban adatott.” Jézusban
Isten utána nyúlt a veszendő embernek, s mindenkinek van lehetőség hozzá visszatérni…

Krisztus 2. adventusa:
„Midőn a szívbe bészáll az Úr
Jézus, és megtéríti az embert…”
Ez az ember és az élő Krisztus találkozása. Erről
szól Jézus a Jelenések Könyvében: „Íme, az ajtó
előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a
hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz,
és vele vacsorálok, ő pedig énvelem” (Jel 3,20).
Lelki kapcsolat jön létre Krisztus és a megváltott

Krisztus. 1. adventusa:
midőn testben megjelent...
Ez maga a Karácsony, Karácsony Adventje, Advent
Karácsonya! János apostol vallja is: „Az Ige testet
öltött…!” Évszázadokon keresztül embermilliók
várták, hogy beteljesedjen Isten ígérete. Hogy
Isten megkönyörüljön emberi világunkon, még
akkor is, ha nem érdemeljük meg… Hisz mi szakítottunk Istennel, s nem Ő velünk! De Isten ennek
ellenére azon a kétezer évvel ezelőtti, csillaghímes éjszakán az ítélet helyett a kegyelemet
kínálta fel nekünk az Ő Egyszülött Fiában. Hogy ez
így lesz, már évszázadokkal előbb megjövendölték a próféták. A bűn emberi mélységéből kiemelt
bennünket a kegyelmes Isten, „az Ige testté lett, s
lakozék miközöttünk…” Ez lehetőséget ad minden
embernek a kegyelemre, a megtérésre, a hitben
való szentül élésre, a megújulásra, újjászületésre…
Ki él vele, ki nem… Egyszer mindenki megítéltetik.
Jézus kiemelt a bűn rabságából és szabaddá tett
bennünket. Pál apostol írja: „Hálát adok értetek
Istennek mindenkor, azért a kegyelmért, amely
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ember között. Krisztus vezet vissza bennünket
Istenhez. Ahogy igénkben olvassuk: „Mert a vele
való közösségben mindenben meggazdagodtatok.” És ebben a közösségben olyan mérhetetlen lelki gazdagságot kap a hívő, amiről nem is
álmodott.
Megváltozik az ember eddigi gondolkodás-

módja, habitusa, jelleme, életgyakorlata, szokásai, tehát ÚJJÁSZÜLETIK. Persze a mi szerepünk
is fontos. Valaki ajtót nyit Adventkor, valaki nem.
Jézus mondja: „Aki meghallja az én szavamat és
kinyitja az ajtót...” De ki hallja meg az Ő szavát?
Az, aki magára veszi azt, amit hall. S kinyitja
életének jelképes ajtaját, vagyis a szívét Krisztus előtt, hogy Ő betérhessen oda békességet,
szeretetet, megértést hozva. Hogy örökre Vele
legyünk, Vele éljünk, s Vele haljunk, ha eljön
annak is az ideje…

Krisztus. 3. adventusa:
Midőn halálunk óráján
magához vesz...
Végességünk tény! Sokan úgy élnek, mintha
soha nem halnának meg. Nem mindegy hogyan
éltünk! Mert egyszer oda kell állnunk az Örök
Bíró széke elé, aki megítél élőket és holtakat.
Jézus világosan tanít arról, hogy halála óráján
két különböző helyre kerülhet valaki. Halálunk
óráján eldől a sorsunk... Élet illata leszünk életre,
vagy halál illata halálra… Jézus is beszél erről,
például a koldus és a gazdag történetében:
„Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt
a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban
kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét,
látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt” (Lk
16,22-23).
Menny vagy pokol tehát. A Jelenések Könyvében olvashatjuk: „... Boldogok a halottak, akik
az Úrban halnak meg...” (14,13). Vagyis, akiknek már itt a földön közösségük volt Jézussal.
Ez a közösség nem szakad meg a halállal, sőt
még inkább elmélyül. Ezért lehetnek boldogok
sokan a halottak közül. Fájdalom, de kimondom:
halálunk után már soha nem kerülhetünk közösségbe Krisztussal…! Ez emberi életünk talán
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legnagyobb tétje! Pál gyönyörűen fogalmazza
meg: „Mert nekem az élet Krisztus, s a meghalás
nyereség! ... Kívánok elköltözni, és a Krisztussal
lenni, mert az mindennél jobb (Fil 1,21. 23).
Nem meghalni mindennél jobb, hanem Krisztussal lenni. Mi, hívő emberek ezért nem félünk a
haláltól, mert tudjuk: Krisztussal lehetünk együtt…

Krisztus. 4. adventusa:
„Midőn eljön ítéletre.”
Csalatkozik, aki úgy hiszi, nem lesz ítélet! Lesz!
Talán még többször kellene elmondani az Apostoli Hitvallást? „…onnan lészen eljövendő ítélni
élőket és holtakat…” Erről Jézus világosan taní-

Célok
Azt mondják, a hosszú távú célok őriznek meg
a rövid távú akadályok miatti csüggedéstől. Fontos szerepet játszanak tehát, vezetnek, mutatják az irányt. Sokszor, ha levesszük céljainkról
szemünket, és letekintünk a lábunk elé az útra,
megtorpanunk, és elcsüggedünk annak nehézségén és hosszán, magunkra nézünk, és arra
gondolunk, hogy feladjuk. De ismét feltekintve,
eloszlik csüggedésünk, és újult erővel megyünk
tovább.
Az év vége jó alkalom hogy átgondoljuk céljainkat. Mire szeretnénk odaadni az időnk javát?
Vágyunk-e jobban csinálni a dolgainkat, mint
ebben az évben? Akarunk-e érzékenyek lenni
másokra, vagy elég a magunk baja is? Akarunk-e
változtatni a csüggedt, reményvesztett emberek életén, vagy ha lehet, inkább csatlakoznánk
hozzájuk? Akarunk-e változást magunk körül, és

tott, pl. a Máté ev. 24, fejezetében, amikor arról
beszél, hogy Krisztus visszajövetelének idejét,
óráját, percét nem tudjuk, mert „…úgy jön Ő
majd vissza, ahogy a tolvaj szokott éjszaka megérkezni…” S jó lenne készen várni Őt, úgy, ahogy
a bölcs szüzek tették, akiknek a lámpásaiban
volt elég olaj, ellentétben a balga szüzekkel…
S ugyancsak Jézus mondja: „Amikor pedig az
Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az
angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára.
Összegyűjtenek eléje minden népet, és ítéletet
tart a népeken…” (Mt 25,31).
Pál így erősíti a korinthusi híveket: „…nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a
mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok,

aki megerősít titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napjára.”
Hát, ez a legnehezebb! Feddhetetlennek
maradni. De nem lehetetlen feladat! A négy
adventi vasárnap arra figyelmeztessen bennünket, hogy rohanó, sokszor lelketlen, megáporodott életünk fogságából van kitörési lehetőségünk. Ne talmi értékű, hiábavaló dolgok töltsék ki életünket, hanem valóban az Adventus
Domini, az Úr eljövetele! A Krisztussal való élő, s
mindent örökre eldöntő, nagy találkozás. Amikor
nékünk is felragyog életünk egén a betlehemi
csillag, s elvezet bennünket, e földi árnyékvilág
megfáradt zarándokait a „testet öltött Igéhez”, a
megszülető Messiáshoz, Krisztushoz.

vagyunk-e elég merészek ahhoz, hogy a kezdeményezést ne másoktól várjuk, hanem magunkkal kezdjük?
„Én tehát nem céltalanul futok, hanem egy határozott cél felé. Úgy küzdök, mint egy ökölvívó,
aki eltalálja az ellenfelét, és nem a levegőbe
csapkod.” - írja Pál apostol, aki világosan látja az
irányt. Egy cél lebeg előtte: hogy betöltse, amire
Isten elhívta, és vigye az evangéliumot. Bár a
császárok könyvet írattak a maguk dicsőségéről,
és ma senki sem beszél róluk. Pál ezzel szemben
mennyei célokat választott, és ma leveleit több
millióan olvassák.
Mi milyen célokat tűzünk magunk elé? Érdekel-e
minket egy olyan cél, amit Isten készített? „
Mert úgy szerette e világot, hogy egyszülött Fiát
adta értünk, hogy aki hisz Őbenne, el ne ves�szen, hanem örök élete legyen.” Nem vagyunk
kíváncsiak, hogy mi végre ez a minden értelmet

meghaladó szeretet? Mi a terve velünk Istennek,
ha mindent odaad értünk? Látunk-e tovább karácsonykor a csomagolópapírnál és a fényeknél? A
szeretet ünnepén vajon a saját szeretetünket
ünnepeljük, vagy Isten szeretetéről is megemlékezünk, az Ő céljairól, ami messze túlmutat
mindennapjainkon?
Pál választ ad, milyen célt érdemes választani:
„de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei
elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.”
Kedves Olvasó! Neked mi a célod?
Vadon Sándor

Címünk:
Hajnalpír Baptista Gyülekezet,
Velence, Szabolcsi út 3/A.
Szokásos alkalmaink:
Vasárnap: 09:30 Imaóra,
Istentisztelet
(közben: gyermekeknek Bibliaóra).
Szerda: 18:30 Bibliaóra
Különleges Karácsonyi
Zenés Alkalom:
Dec. 23. 17:00 órakor
Alkalmainkra mindenkit
szeretettel várunk!!!
E-mail címünk:
hajnalpir.be@gmail.com
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Gyerekekről

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

„Mézes reggeli” az oviban
Magyarország 2014-ben csatlakozott az európai kezdeményezéshez, melynek célja a mézfogyasztás népszerűsítése. Hazánkban a kezdeményezést az Országos Magyar Méhészeti
Egyesület karolta fel. Idén november 14-én már
harmadik alkalommal került sor az iskolákban,
óvodákban az egészséges életmód, ezen belül
a méz egészségre gyakorolt hatásának népszerűsítésére. Nem mindenki számára köztudott,
hogy Európán belül hazánkban található a
második legnagyobb méhsűrűség, és Magyarország a harmadik legnagyobb méztermelő
ország (Európában).
A Fő utcai óvodarészben az idén mi is csatlakoztunk a kezdeményezéshez. A legkisebbeknek
rajzfilmet vetítettünk Majáról, a méhecskéről. A
kis-, középső- és nagycsoportosok rövid természetfilmből ismerhették meg a méhek életét és
a méz útját. Még a felnőtteknek is meglepő volt,
hogy az élelmiszeripar 76%-a függ a méhek
szorgos munkájától, és, hogy egy kilogramm
mézhez 170.000 kilométert kell megtenniük
ezeknek a szorgos kis állatoknak. Megtudhat-
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ták, hogy a méh és a darázs (amit előző héten
– már elpusztulva – többet is zsebükbe gyűjtve)
nem ugyanaz. Nagyszerű volt a technikának
köszönhetően felnagyítva és közelről látni,
hogy milyen „technikával” gyűjtik a virágport,
szállítják a kaptárba, és a nektár segítségével
még mennyit dolgoznak, hogy az édes végeredmény megszülessen. A méhészek munkájába is
bepillantást nyerhettek ovisaink a film segítségével. Akinek kedve volt, a film előtt felpróbálhatta a hálós „méhészkalapot” is. Igazi élmény
volt a gyerekeknek (és felnőtteknek egyaránt),
hogy egy igazi „méhkeretet”, tele finom mézzel
láttak, de nemcsak megnézhették, megfigyelhették a sejtek formáját, hanem meg is tapinthatták.
Ezen a napon is sok új ismeretre tehettek szert
óvodásaink: nem kell félni a méhtől (de jobb az
óvatosság), a virágpor és a nektár nem ugyanaz;
a méz sok ásványi anyagot tartalmaz, ezért
nagyon egészséges; a szorgos munka meghozza
gyümölcsét, és még hosszan sorolhatnánk a
tanulságokat. A délelőtt csúcspontja a legtöbb
gyermek számára a kiflikarikákra csorgatott
akácméz kóstolása volt. Voltak, akik alig tágítot-

tak az asztalok mellől. A program végén kedves
kis színezőket kaptak kicsik és nagyok. Köszönjük Zsalkovics Miklósnak és családjának, hogy
gyerekeink közelről megismerhették a méhészkalapot, a mézgyűjtő keretet, a szép színezőket,
és természetesen a nagyon finom akácmézet.
Bartos Zoltánné
óvodapedagógus,
Szivárvány csoport

Adventi barkácsdélután
az óvodában
A magyar kultúrának évszázados hagyományai
vannak. Az óvodánk programjának is szerves
része a néphagyományok, népszokások megismerése, ápolása. Az adventi ünnepkör megélésével, átélésével, a várakozás örömével megismerhetjük a helyi, óvodai hagyományokat,
szokásokat. Az advent a hit, a béke, a szeretet
a várakozás ideje… A karácsonyvárás hangulata
járja át ilyenkor az egész óvodát. Közösen kezdjük el a készülődést. Minden csoport feldíszítette csoportszobáit, folyosóit, az aulát, illetve
elkészítette saját kezűleg az adventi naptárakat,
koszorúkat.
A Velencei Meseliget Óvodában november
28-án és 29-én a gyerekek, a szüleik és az óvoda
dolgozói összegyűltek egy kis adventi barkácsolásra. Ez a délután az évek során igazi családi
eseménnyé vált. Az óvoda dolgozói elkészítik
az ünnepi dekorációt és az ajándékokat, amiből
a délutáni adventi vásárban kedvükre választhatnak, vásárolhatnak az ide érkezők, ezzel is
támogatva a gyermekeik „második otthonát.” A
csoportok kis műsorral – énekekkel, versekkel,
dalos játékokkal – kedveskedtek a szüleiknek,
nagyszülőknek, testvéreiknek, majd kezdetét
vette a barkácsolás. Idén kis manókat készítettünk, amelyeknek az alja gyümölcs volt,
hópihéket ragasztottunk, fenyőfákat pöttyöztünk, mécsestartókat díszítettünk. A gyerekek
annyira tudnak örülni mindennek, ami a kezük
nyomán keletkezik. Ezek az élmények szá-

2018. december
„Adventi hírnök, friss fenyőág,
Lobog az első gyertyaláng.”
Az advent a karácsonyi előkészületek négyhetes időszaka, ami az András-naphoz közelebb
eső vasárnaptól egészen a kis Jézus születéséig,
december 24-ig tart. Ez a négy hét a várakozás, a
lelki felkészülés ideje karácsonyra. Az advent az
év egyik legcsodálatosabb időszaka. A Velencei
Meseliget Óvodában már évek óta hagyomány,
hogy a szülőkkel együtt közösen készülünk az
év legszebb ünnepére, karácsonyra. Ilyenkor
minden kicsit csillogóbb és szeretetteljesebb,
mint az év bármely időszakában. Az adventi
hónap tele van meglepetéssel, ajándékkal és
mukra érzelmileg mindig többet jelentenek. A
barkácsolás végén meggyújtottuk az adventi
koszorún az első gyertyát, és közös énekléssel
tettük hangulatosabbá az együtt eltöltött időt.
Az ünnepek, hagyományok az összetartozás
érzését erősítik, a közösséget éltetik, amit
igyekszünk az óvodánkban is fenntartani. Az
együtt töltött óra igazi közösségépítő lehetőség. Ebben a rohanó világban az ünnep közeledtével a tempó még inkább fokozódik, ezért
jó egy kis pihenést beiktatni ebbe a nyüzsgésbe.
Meg is kell állnunk egy-egy pillanatra, ismerősökkel, barátainkkal, szeretteinkkel összejönni,
beszélgetni, zenét hallgatni, gyermekeinkben
gyönyörködni. Ilyenkor semmi más dolgunk
nincs, csak élvezzük a csendet, a békét, egymás

társaságát. Ennek a közös
adventi barkácsolásnak is
az a célja, hogy a szülők,
gyermekek, pedagógusok
kötetlenül együtt töltsenek el egy kis időt, beszélgessenek, ismerkedjenek,
megpihenjenek. Remélem,
ezen a közösen eltöltött
délutánon mindenki jól
érezte magát.
Mindenkinek áldott, békés
adventi várakozást kívánnak az óvoda dolgozói.
Barabásné Galambosi Edina
óvodapedagógus, Katica csoport

Hasznos előadásokkal kezdett a Velencei EFI

Fotó: Igari Balázs

2-2 sikeres velencei, sukorói, gárdonyi, kápolnásnyéki és pázmándi
előadással zárult a kormányzati
támogatással, Európai Uniós forrásból létrehozott Velencei Egészségfejlesztési Iroda (EFI) és az általa
alapított települési Egészségklubok
felvilágosító, ismeretterjesztő programsorozatának első negyedéve.
Az elmúlt szűk 3 hónapban a cukorbetegségről, a szív- és érrendszeri
megbetegedésekről, magas vérnyomásról, szívinfarktusról, idegrendszeri problémákról és azok megelőzéséről, kezeléséről tartottak előadásokat olyan szaktekintélyek, mint pl dr. Kovács Attila kardiológus főorvos, a Fejér
Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház stratégiai főigazgató-helyettese, dr. Németh
Attila belgyógyász főorvos, vagy dr. Rónai László főorvos, idegsebész, ideg- és elmegyógyász
szakorvos, a Szent György Kórház ny. osztályvezető főorvosa. Minden eseményen jelen volt és
köszöntötte a résztvevőket dr. Ferencz Péter főorvos, a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet,
egyben az EFI vezetője (a képen). Az ingyenes és roppant hasznos előadássorozat 2019-ben
folytatódik a Gárdonyi Járás további településein is.
(MB)

örömmel. A családi játszódélutánon jó volt látni
a szorgos kezek nyomán született apró kis alkotásokat, amiket mindenki hazavihetett.
December 2-án, advent első vasárnapján a Nyuszi csoportosok műsorával kezdődött a velencei
rendezvény. Már hetekkel előbb elkezdtük a
készülődést erre az alkalomra. Mindenki szerepelni szeretett volna, és megmutatni, hogy
milyen ügyes. A hideg idő ellenére mosolygós
arcú gyermekek gyertyával a kezükben vonultak a rendezvény színpadjára. A felcsendülő
dalok és versek emelték az ünnepi hangulatot.
A műsor végén fellobbant az első adventi gyertya melegséget árasztó fénye a csoport adventi
koszorúján.

„Karácsony ünnepén
az a kívánságom,
Legyen boldog mindenki
ezen a világon.
Lajos-Kuti Éva, Banka Mária
óvodapedagógusok,
Nyuszi csoport
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Történetek a Zöldligetből

Tudósítónk a Zöldligetből:
Bálintné Nagy-Kaszap Ditta

Márton-nap a Zöld iskolában

Speech Competition

November 9-én rendhagyó tízóraizásra – libazsíros kenyérre – hívtuk a kisiskolásokat ezen a reggelen, mert a mondás szerint: „Ki Márton napján
libát nem eszik, egész évben éhezik.” Az 1. b. és
a 2. a. megnyitó műsorában libás dalokat, mondókákat fűztek össze. Papp Sándorné, Zsóka
néni elmesélte Márton püspök életét; kihirdette
a lámpáskészítő- és rajzverseny eredményét. 15
helyszín színes forgatagában, a pedagógusok,
sok-sok szülő és gimnazista aktív közreműködésével kaptak változatos élményeket a diákok.
Érsekné Papp Dóra

2018. november 15-én iskolánk másodszor adott otthont az országos meghívásos angol nyelvű érvelőversenynek.
Az érvelési technikákat angol nyelven
írásban és szóban is már az 5. évfolyamtól kezdve tanítjuk tanulóinknak a két
tanítási nyelvű osztályokban. A meghívott iskolákból 7-8. évfolyamos diákok
nevezését vártuk. A versenyzők az adott
témákban 3-4 percig fejthették ki a véleményüket, oszthatták meg gondolataikat
a világról. A zsűri 9. évfolyamos gimnazistáinkból, illetve a meghívott iskolák angoltanáraiból
állt. A hetedikesek kérdése: Mit gondolsz, melyik
a legfontosabb találmány? Miért? A nyolcadikosok kérdése: Mit változtatnál meg a világban, ha
tehetnéd?

Matematikaverseny-eredmények
A Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános
Iskola, Gimnázium és AMI 2018. november
14-én megrendezett Névadónk hava Alsós
Matematikaversenyen Molnár Gábor Dávid 2.a.
osztályos tanuló II. helyezést, Kovács Virág 2.c.

A versenyzők nagyon színvonalas előadásokkal,
érvelésekkel, mély gondolatokkal kápráztatták
el a zsűrit, illetve gazdagították
a hallgatóságot. Iskolánkat a 7.
évfolyamból Bán Panna, Debreceni Lili, Kemény Gyula László,
a 8. évfolyamból Gábor Adrienn,
Mayer Katalin és Varga Bence képviselte. Mayer Katalin 2. helyezést
ért el! Büszkék vagyunk tanulóinkra! Köszönöm kollégáimnak a
felkészítésben és a verseny megszervezésében, lebonyolításában
végzett áldozatos munkájukat!
Tóthné Benkő Mónika
igazgatóhelyettes

osztályos tanuló V. helyezést ért el. Illetve Molnár Gábor megoldotta a 3. évfolyamosok feladatlapját is, ezért különdíjjal jutalmazták. Sok
szeretettel gratulálunk a diákoknak!
Bálintné Nagy-Kaszap Ditta
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November 20-án kékbe borult a
világ és a Zöldliget Iskola is!
November 20-án iskolánk is csatlakozott a Gyerekjogok Világnapja eseményeihez, és mi is
kékbe öltöztünk ezen a napon. 1989-ben ezen a

napon írták alá az ENSZ gyermekjogi egyezményét, amely kimondja, hogy a földkerekség minden gyerekének joga van a biztonsághoz, tiszta
ivóvízhez, élelmiszerhez, orvosi ellátáshoz, az
egyszeri és megismételhetetlen gyerekkorhoz.
Joguk van ahhoz is, hogy információt kapjanak
az életüket érintő fontos kérdésekről, elmondhassák a véleményüket, mi felnőttek pedig
figyeljünk rájuk. A közélet, a média, az üzleti élet,
a kultúra és a szórakoztatóipar számos területén
fordított napot tartottak, ahol a fiatalok kipróbálhatták magukat a felnőttek világában.

Koncertek és rendkívüli
osztályfőnöki órák
Nagy örömünkre november 19-én ismét itt járt
az iskolánkban Szabó Balázs gospelénekes. A
hétfői napon a Ligetben adott koncertet. Az
énekes dalai Istenről, az Ő szeretetéről szóltak.
Többször megénekeltette a közönségét. A hatodikosaink még táncra is perdültek. November
23-án, pénteken a Zöld iskolarészben mindkét
évfolyamnak rendkívüli osztályfőnöki órákat
tartottak. Balázs énekelt, Dobozi Sanyi pedig
kisfilmeket vetített. A téma a közösségépítés, az
önzés és a remény voltak. A filmek nagyon jól
bemutatták a különböző magatartásokat. Balázs
pedig rávezette a gyerekeket a helyes viselkedésekre. Volt közös éneklés, csak úgy zengett az
osztály! Az óra végén kérdéseket tehettek fel a
gyerekek, autogramot adott Balázs.

2018. december
gyermek előadását
hallgathattuk meg
november
21-én,
délután. A megnyitón Lukács Bulcsú
Sándor 5. c. osztályos
tanuló meséje után a
2. a. osztályosok perdültek táncra, majd
ezt követően három
helyszínen vette kezNagyon tetszett az énekesnek, hogy a 2. a. osztályba behívták, és mindenkinek volt hozzá kérdése. A 2. c. osztályosok is igen izgatottak voltak,
hogy együtt ebédelhettek a vendégeinkkel.
Rendkívül hálásak vagyunk Szabó Balázsnak és
technikusának, Dobozi Sanyinak, hogy ellátogattak hozzánk. Köszönjük, hogy emlékezetessé
tették a hit- és erkölcstan órákat! Munkájukhoz,
iskolai szolgálatukhoz sok erőt és Isten gazdag
áldását kívánom!
Papp Sándorné Zsóka

Mézkóstolás a Zöld suliban
A mézfogyasztás népszerűsítése céljából már
második alkalommal vehettünk részt mézkóstoláson az Agrárkamara jóvoltából. Érdekes ismertetőt hallgathattunk meg a 2. b. osztályban a
méhek természetéről, a méhészkedésről. Köze-

lebbről megismerkedhettünk néhány eszközzel,
kézbe is vehettük, kipróbálhattuk. A vállalkozó
szelleműek fel is próbálhatták a védőöltözetet. A
rendezvény vidám falatozással zárult.
Maslonkáné Tengely Jolán

A „Zöldben” verseltek, meséltek
a „legkisebbek”
Iskolánk idei, hagyományosan minden évben
megrendezésre kerülő vers- és prózamondó
versenyén 46 első és második osztályos kis-

detét a „mesedélután”.
A zsűrinek valóban nehéz dolga volt. A gyerekek
nemcsak lelkesek, hanem igazán felkészültek
voltak, mindannyian kimunkált előadásokkal
érkeztek. Köszönjük tanítóiknak, szüleiknek a
felkészítést!
Győztesek: 1. osztály vers kategóriában: Staszny
Zoé 1. a.; 1. osztály próza/mese kategóriában:
Kőhalmi Abigél Andrea 1. c.; 2. osztály vers
kategóriában: Kiss Liliána 2. a.; 2. osztály próza/
mese kategóriában: Derzsy Levente
Nimród 2. a. Gratulálunk!
Bálintné Nagy-Kaszap Ditta

gához kapcsolódva az őszi erdő jellegzetességeit figyelhették meg a gyerekek egy kellemes
kiránduláson. A szokatlanul enyhe őszi időben
tett séta alkalmával találkozhattak szarvasokkal,
láttak a távolban elrohanó őzeket, borzvakarékot, rókanyomokat. Jellegzetes állati csontokat
vizsgálhattunk meg közelebbről. A téli vadvédelemről, a madarak gondozásáról is hallhattunk
érdekességeket.
Maslonkáné Tengely Jolán

Hálaadó nap Seregélyesen
Iskolánk 28 alsós diákja november 22-én egy
csodás délutánt töltött Seregélyesen, a helyi
iskolában. Az igazgató úr, Sajtos József köszöntője után az ünnepi műsort láthattuk. Ezt követően a 4 fős csapatokat érdekesebbnél érdekesebb feladatok várták az osztálytermekben. Lelkesen gyűjtögették a talentumokat, szaladtak
egyik teremből a másikba. Sok helyszín várta

Vers- és prózamondó
verseny
November 28-án rendezték meg
a 3–4. osztályosok vers- és prózamondó versenyét a Liget iskolában.
A rövid megnyitó után két teremben, évfolyamonként versengtek a kisdiákok a
zsűri előtt. Voltak rutinos előadók, de nagy örömünkre olyanok is, akik most kaptak kedvet első
alkalommal a megmérettetéshez. A zsűrinek
ismét nehéz dolga volt, mert igazán felkészült
előadókkal találkoztak, akik mind a művek megfelelő választásával, mind az előadásmóddal feladták a leckét a döntésnél.
A következők győztek: 3. osztály vers kategória: Virga Vanessza 3. c.; 4. osztály vers kategória: Hajostek Hanna 4.c.; 4. osztály próza/mese
kategória: Bálint Hajna 4. c. Gratulálunk minden
résztvevőnek, jövő ilyenkor ismét várunk benneteket!
Karácsonyné Kéki Andrea

Őszi kirándulás
Tanulmányi kiránduláson járt a 2. b. osztály
novemberben. Pázmánd környékén, a Természet- és Vadvédelmi, Ökoturisztikai Központban
Szarka Piroska vadgazda mérnök látott minket
vendégül. A környezetismeret tantárgy anya-

őket. Az ügyesek és gyorsak mindenhol jártak.
A délután zárásaként Steiner József missziói
igazgató igei üzenetét hallgathattuk meg. Minden csapat egy rájuk jellemző díjjal, valamint
sok ajándékkal mehetett haza. Az érdekes feladatokat Buzáné Penzer Anita állította össze.
Gratulálunk neki! Minden seregélyesi kollégának köszönjük szépen a kellemes délutánt, a
sok fáradozást. Jó volt együtt tölteni ezt a szép
napot!
Nagy Edit, Papp Sándorné

Adventi készülődés
A Zöldliget Iskola Zöld iskolarészében elkezdődtek az adventi előkészületek. Az iskola
apraja-nagyja azon szorgoskodik, hogy hangulatossá, örömtelivé tegye az elkövetkező heteket.
December 1-jén a 2. b. osztály szülői segítséggel
az aulában állított föl egy kandallót az arra járók
nagy örömére.
Maslonkáné Tengely Jolán
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Mátay Balázs

Mátay Balázs

Lakatos Zsanett kemény év után, kemény év előtt
A 2017-es változásokkal teli, eredményekben – a korábbiakhoz képest – kevésbé gazdag
esztendő után 2018-ban már közelített korábbi önmaga éremterméséhez és összprodukciójához Velence legifjabb díszpolgára, a sokszoros Eb- és vb-győztes kenus, Lakatos
Zsanett. A mindig mosolygós, készséges sportoló hölgy a kemény felkészülése közepette
is első szóra vállalkozott arra, hogy elárulja, milyen munkát végez éppen, hogyan készül,
és milyen eredményeket vár a következő, a 2019-es évtől

– Nehéz idényen vagyok túl, de összességében
elégedett lehetek és vagyok is, ebben nagyjából ennyi volt benne. Szezon után kaptunk
egy hónap pihenőt, ami elég aktívra sikeredett, költözködtem, illetve elutaztunk pihenni
is, hogy jól feltöltsem magam a felkészülésre.
Októbertől kezdtük újra az edzéseket Gábor
bával (Martinkó Gábor, Zsanett trénere), illetve
a szakosztály további versenyzőivel, akiknek
ő az edzője. Igazából elégedettek vagyunk a
magunk mögött hagyott időszakkal, átbeszéltünk mindent, ami és ahogyan történt, és amire
készülünk. Novembertől már a téli alapozást
végezzük gőzerővel, többnyire teremben, de az
időjárás függvényében, ha lehet, evezünk is –
mondta Lakatos Zsanett, aki hozzátette, kell is
a kemény meló, mert a következő idényben a fő
cél Szeged, ahol komoly kvótákért megy majd
a harc.
– A legfőbb célom jövőre a szegedi vb-re való
hazai kvalifikáció, illetve ott a hőn áhított olimpiai kvóta megszerzése! Nem adom alább az
álmaimat, a fő cél továbbra is Tokió, hogy versenyezhessek az olimpiák történetének első
női kenuversenyén! Úgy érzem, minden adott
ehhez, jó úton haladunk. Az őszi alapozás
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nagyon kemény volt, de szerintem jól sikerült.
„Fogott Gábor bá tolla rendesen”, illetve a téli
napokon is ezt visszük tovább, bár most már
az úszás, futás, kondizás váltakozik, de szerencsére nagyon élvezem. Ebben sokat segít a fiúkkal való közös edzés (pl. amikor futásnál vagy
úszásnál tudok valakivel versenyezni – és ezen
felül a stopperrel is, illetve a kondiban nekem
kell igazodni, hiszen egyedül vagyok lány, és
nincs idő pakolgatni a súlyokat), ők is húznak
felfelé – zárta gondolatait a világbajnoknő.

Az olimpiai szereplésért minden bizonnyal
öldöklő küzdelem lesz majd 2019-ben, hiszen
nemcsak Lakatos Zsanett, hanem a világ
élmezőnyének valamennyi női kenusának
célkeresztjében Tokió áll. Mindenki azért hajt,
gürcöl a konditeremben, majd tavasztól a vizes
tréningeken, hogy az előttünk álló esztendőben megváltsa Japánba szóló repülőjegyét. A
válogatókon éppen ezért várható hatalmas
harc, s akik az első akadályt sikeresen veszik,
azoknak még ott lesz a szegedi vb, ahol csúcsformában kell „futni”, hogy valóra váljon a
nagy álom. Az a nagy álom, amelyet Velence
élsportolója is egyre többször él át. Az év vége
azonban Zsanett számára a pihenésé lesz, itthon, Velencén.
– Idén már nem megyünk edzőtáborba, majd
csak január végétől. Addig élvezem az otthon
melegét, szeretteim körében rápihenek a rám
váró jelentős feladatokra – zárta gondolatait
Lakatos Zsanett.
2020-ban, a tokiói olimpián avatnak először bajnokot a női kenusok között. Egyelőre csak két szám, a 200 méteres egyéni
és az 500 méteres kettes versenyszám
került be a programba, éppen ezért ebben
a két számban várható hatalmas tülekedés a nemzetközi megmérettetéseken,
főleg azokon, amelyek döntően befolyásolják az ötkarikás részvételt. Lakatos
Zsanett évek óta a legjobb és legeredményesebb női kenusok közé tartozik itthon
és nemzetközi szinten egyaránt, azonban
az olimpiai szereplés okán egyik évről a
másikra jóval erősebb lett a mezőny az
Eb-ken, vb-ken világkupán, miközben a
hazai rivalizálás is egyre nagyobb.

2018. december

Csillagos ötös mindkét
csapatunknak
A megyei labdarúgó-bajnokságokban véget
ért az őszi szezon. Fejérben a FLAVUS-Velence
SE több tekintetben kiemelkedik a mezőnyből:

a klub első számú alakulata a II. osztály északi
csoportjában, míg második csapata a III. osztály
északi csoportjában egyaránt veretlenül zárt! A
második vonalban listavezető együttes szerezte
a legtöbb pontot (41), a legtöbb győzelmet (13)
és rúgta a legtöbb gólt (68) a három megyei
osztály hat csoportjának 68 együttese közül,
így nem csoda, hogy a legnagyobb fölénnyel
(9 pontos előnnyel) is a velencei egylet vezet. A
16 csapatos csoportokban pedig a legkevesebb
kapott gól (11) is a velencei első számú alakulathoz köthető.
Az abszolút első hely is a mi klubunkhoz köthető, ugyanis a III. vonalban érdekelt második
csapat ellenfelei 11 meccsen mindössze 6 alkalommal tudták bevenni a kapuját. Nem mellesleg a második legtöbb megyei gólt szerző játékos is velencei: a II. osztály északi csoportjában
Gulyás Gergő és a váli Zágoni Levente 16-16
gólosok. Délen a seregélyesi Zsilovicsnak is 16
találata van, az abszolút első ebben a tekintetben, a hat megyei csoportot figyelembe véve,
a Bicske II. támadója, Nagy Károly, aki 17 gólig
jutott a megye III. déli csoportjában.
Velence mellett még a Bicskei TC két csapatát érdemes kiemelni, mivel az első osztályú pontvadászatban az élen áll a város első
számú alakulata, miként – éppen a Velence II.
előtt egyetlen pontnyi előnnyel – a Bicske II. is
vezető pozícióban telel a harmadik vonal északi
csoportjában. Aligha kérdéses, a korábbi két év
gyengélkedése után újra komoly felemelkedésben van egyesületünk, nem utolsó sorban
köszönhetően a klub mellett kitartó önkormányzatnak, a sport támogatása tekintetében
elhivatott polgármesternek, Koszti Andrásnak
és a jóvoltából az egyesület mellé álló főszponzor FLAVUS Mérnökiroda Kft.-nek, illetve vezetőjének, Szőke Józsefnek.
-mátay-

Velence sportja
Egész évben helytálltak a páston
Az iskolavívás országos programjának keretében
folyamatosan, egész tanévben, majd nyáron
edzőtáborral fejlesztjük a vívni vágyókat. Domokos Emese (a mellékelt felső képen) a Zöldliget
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskolába járt tavaly, most Fehérváron tanul,
mert felvételizett hat évfolyamos gimnáziumba,
és felvették 7. osztályba. Sikertörténete a mi
érdemünk is, mert minden növendéket a Kárpáti
Rudolf Vívó Klubba, a Testnevelési Egyetemre
továbbítunk, kooperációban neveljük a gyermekeket. Konkrét eredményeit tekintve két alkalommal lett első országos válogatón, két igen
komoly hazai megmérettetésen.
Jelen pillanatban 14 fő jár edzeni rendszeresen
a Zöldligetbe, és közülük 2 fő – Dancs Ádám és
Chepko-Dedinszky Dominik – heti 3 alkalommal
az „anyacégünkhöz”, a Testnevelési Egyetemre.
Óriási lendülettel, akarattal és kitartással vesznek részt a közös munkában a tanulni vágyók.
Folyamatban van, illetve lesz a csatlakozásunk
a Velence SE-be, ezzel is öregbíthetve a város

hírnevét. Erről a decemberi közgyűlésen születik döntés.
A Magyar Vívószövetségnél folyamatosan pályázunk vívófelszerelésre, ennek eredményeképpen a közelmúltban tíz komplett gyermeköltözéket kaptunk fejvéddel, valamint kardokkal
együtt. Az általános iskola igazgatója, Czuppon
István mindenben támogat minket, és termet
biztosít számunkra, amelyet köszönünk. Apropó
iskola! Minden évben „sulivívás” találkozón gyakorolnak a gyerekek – a versenyeken kívül –,
amelyet márciusban idén is megrendeztek. A
mellékelt alsó kép ezen az eseményen készült.
Busz Zoltán
edző

Bendegúz helytállt a vb-n
Mint arról már beszámoltunk, a velencei Zöldliget iskola alig
10 éves nebulója, Bodrogi Bendegúz néhány hete azért adott
szimultánt tucatnyi amatőr sakkozónak, hogy a saját spanyolországi világbajnoki részvételének utazási költségeit össze
tudja kalapolni. A sikeres akció után asztalhoz is ült novemberben a kis sakktalentum élete első igazán nagy versenyén.
Legutóbb azt írtuk, hogy nem sikerült jól a kezdés számára,
az első 5-6 fordulót követően a 205 főt számláló korosztályos
mezőny hátsó felében tanyázott. A hajrában aztán feljött
kicsit, így a 109. pozícióban fejezte be a Santiago de Compostelában lebonyolított megmérettetést. Megvolt tehát
a tűzkeresztség, az út az első nagy állomás után folytatódik. A cél; a nagymesteri cím!
-mátay-

NEKEM VELENCE ADVENT
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT AZ ÉV LEGSZEBB ÜNNEPÉRE
Ünnepi hangulatú programokkal, jótékonysági sütivásárral, egy tál meleg étellel**,
forró italokkal, és kellemes zenével várunk minden kedves érdeklődőt Velencén, az
Adventi téren.

PROGRAMOK AZ ADVENTI TÉREN DECEMBER 23.
16:30 A Hungarikum Együttes Karácsonyi műsora
16:00 – 19:00
Jótékonysági sütivásár a Velencéért Közalapítvány javára*
17:00
Legyen a vendégünk egy tál meleg ételre**!
17:45 – 18:00
Gyertyagyújtás***
18:00
Karácsonyi percek-Szólószaxofon est, közreműködik
Jász Andris szaxofonművész
Helyszín: Adventi tér (Szent István katolikus templom – Fő utca és a
Református templom – Templom köz 1. közötti terület)
A rendezvény ingyenesen látogatható!
A programváltozás jogát fenntartjuk!
* A készlet erejéig!
**A meleg étel az adott napon korlátozott mennyiségben, érkezési sorrendben kerül kiosztásra.
Egy vendég, egy alkalommal veheti igénybe!
*** Tervezett időpont.
PARTNEREINK
A SÜTIVÁSÁR
KIEMELT
TÁMOGATÓJA

VELENCEI-TÓ TURIZMUSÁÉRT TDM EGYESÜLET
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Velencén történt
Kalmár Zsolt, a „képi
gondolkodó”
November 16-án a Wenckheim-kastély kiállítótermében bepillantást nyerhettünk a saját
magát képi gondolkodónak tituláló Kalmár
Zsolt megelevenített gondolataiba, illetve
megismerhettük a saját, művészi fotók által
életre keltett gondolatainkat, érzéseinket.
A míves kiállítást polgármesterünk, Koszti
András célirányos szavai nyitották meg.
A semmi az, amit nem veszünk észre, ami érzékszerveink által nem érzékelt. Valamennyien – egy
kicsit – képi gondolkodók vagyunk, csak nem
tudjuk, mert számunkra láthatatlanok az apró vízjelek. Művészi fotóin keresztül a Képi Gondolkodó
látja (vagy érzi?) ezeket. A semmi nincs megörökítve, azt nem lehet megörökíteni, számunkra
nem látszik a képeslapokon sem. Meghúzódik a
páratartalomban, illatokban, lábnyomokban. A
Képi Gondolkodó számára jelet adnak élesebben,

Polgármesteri babavizit

ban született csecsemőket és szüleiket, akiknek
hasznos kis gyermekkönyvecskét és egy üdvözlő
emléklapot is visz ajándékba. Első alkalommal
nyolc, majd további három újszülött (köztük egy
hármasiker-trió és egy ikerpár is volt!) családjának

Fotó: Igari Balázs

Példaértékű lépésre szánta el magát településünk polgármestere, Koszti András, ugyanis elhatározta, hogy minél előbb szeretne megismer-

számunkra tompábban. Nekünk
nem, neki művészetéhez tartozik; érzékeli ezeket, fotóapparátusa lencséje elé kapja, így számunkra is jobban érzékelhetővé,
érezhetőbbé teszi.
A Képi Gondolkodó – különös
adottsága segítségével – kapcsolatot keres a térben és időben és filozófiájukban is teljesen
különböző hétköznapi dolgok
között, és láss csodát: bebizonyosodik, hogy minden mindennel összefügg. Üzenetet kapunk
így az üveghegyen túlról, talán
egy másik dimenzióból?
Közelebb kerülhetünk az „üzenet” megértéséhez, ha a címadáson is elgondolkodunk, ha
gondolataink a helyes irányba kanyarodnak, egy,
a zárba pontosan illő kulcsot kapunk a képaláírások helyes értelmezésével.

kedni a város legifjabb lakóival. A település első
embere az egyes családokkal történt előzetes
egyeztetés alapján látogatja meg a közelmúlt-
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ajtaján kopogtatott a városvezető, aki elmondta,
hogy szándéka szerint „akciójából” hagyományt
teremtene, és folyamatosan szeretné meglátogatni a babás családokat Velencén.
-mátay-

Remélem, hogy a Képi Gondolkodó a jövőben is,
legalább évenként megfogja kezünket, és művészete tárházába, az újabb értékek közé vezet
bennünket.
Solymosy József

„PILLANATILLAN”
MIKOR kedden indulsz, huszonhat óra repülés és még mindig kedd van,
MIKOR rád nehezedik a trópusok párája és
merész színekbe öltözött emberkék furcsa
táncot járnak,

MIKOR éjszaka sós áramlatok víztükrén
lebegsz és a csillagok fénye a szemedbe
zuhan,
MIKOR pirkad és halászhajók hangjának
monotóniájára meditálsz egy ott felejtett
napozóágyon,
MIKOR egy hüllőről elnevezett sör íze és az
óceán robaja keveredik fűszeres grillek illatával,
NA AKKOR!
Kalmár Zsolt

2018. december
––

Kepes András: Istenek és emberek

Hauszmann Alajos
Három magyar házaspár egy svájci luxusvillában reked. A természet fenyegető árnyékában, a
Egységes
Közművelődési válogatott gasztronómiai finomságok mellett terítékre kerül a múltjuk és a jelenük, miközben
.
konfliktusaikban felsejlik napjaink emberének drámája az erkölcsi és szellemi kapaszkodóit
Intézményközpont és Könyvtár
vesztett világban. Kepes András új regénye a Tövispuszta és a Világkép drámai folytatása.

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

Kossuth Lajos, Örkény István, Jászai Mari, Krúdy Gyula, Latinovits Zoltán és még száz név a
magyar közel- és régmúltból, akik levélben is megírták, mit gondolnak a szerelemről.

Nyáry Krisztián: Írjál és szeressél

Nyáry Krisztián:
Írjál és szeressél

Nyáry Krisztián összegyűjtötte a magyar kultúrtörténet legszebb, legérdekesebb vagy éppen
legfelháborítóbb szerelmesleveleit, majd mára már jól ismert stílusában megírta keletkezésük
történetét is. Csokonai Vitéz Mihály, Móricz Zsigmond, Ady Endre, Nemes Nagy Ágnes,

Nyáry Krisztián összegyűjtötte a magyar kultúrtörténet legszebb, legérdekesebb vagy éppen
legfelháborítóbb szerelmesleveleit, majd mára
már jól ismert stílusában megírta keletkezésük
történetét is. Csokonai Vitéz Mihály, Móricz ZsigBrigitte Weninger: 24 karácsonyi mese
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a kötet. A keretmese egy manócsaládról szól
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Kedd
10.00 – 17.00
Felhívjuk a kedves olvasók figyelmét, hogy a könyvtár
A mesék a csodáról, a jóság/szeretet erejéről,
terítékre kerül a múltjuk és a jelenük, miközben
Szerda
13.00 – 17.00
2018. december 21-től 2019. január 7-ig zárva lesz.
a mikulásvárásról és a betlehemi születésről
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rténetét is. Csokonai Vitéz Mihály, Móricz Zsigmond, Ady Endre, Nemes
Nagy Ágnes,
2019.
január 8. (kedd)
január 7-ig zárva lesz.

FELHÍVÁS!

Minden
kedves olvasónknak

FELHÍVÁS!
A Velencei-tó környéki Alkotókör tagjai
sok szeretettel várnak mindenkit, aki
szeretne új technikákat tanulni, a régieket tanítani, alkotni, szívesen kötne,
horgolna, kipróbálná magát a foltvarrásban, hímzésben, a babakészítésben.
A legelső foglalkozást 2019. január
14-én 16.00 órakor tartjuk a Közösségi
Házban (Velence, Iskola u. 4.)
Érdeklődni a 30/964-6355 telefonszámon lehet.

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket
és Boldog Új Évet
kívánunk!

A Velencei-tó környéki Alkotókör tagjai sok szeretettel várnak mindenkit, aki szeretne
új technikákat tanulni, a régieket tanítani, alkotni, szívesen kötne, horgolna, kipróbálná
magát a foltvarrásban, hímzésben, a babakészítésben.

www.velence.hu

Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub
A november hónap első fele ugyancsak megörvendeztetett minket a csodás kora őszi idővel. Szívesen szorgoskodtunk kertjeinkben,
gyönyörködve a sokáig virító egynyári virágokban és a muskátlik színpompájában, miközben
begyűjtöttük a lombhullató fák és cserjék elhul-

nyitóján részt vettünk, ahol Koszti András polgármester úr mondott beszédet. November végén,
születésének évfordulója alkalmából, megemlékeztünk a Kápolnásnyéken (volt Pusztanyék)
született Vörösmarty Mihályról, akinek életét
és munkásságát Lukácsné Icuka ismertette egy

lajtott leveleit. A hónap végén azonban a hirtelen beköszöntő fagyos idő visszahozott minket
a valóságba, és előkerültek a szekrényekből a
meleg kabátok és csizmák. Legyen bármilyen
is az időjárás, klubunkban az élet nem áll meg,
kezdeném rögtön a Márton-nappal, amelyen
házilag kisütött libatepertővel és libazsíros
kenyérrel enyhítettük étvágyunkat, szomjunkat
pedig meleg teával és klubtagunk, Horváth Lajos
által kínált újborral oltottuk.
Egyik klubdélutánunkon vendégünk volt Bóla
Boglárka jógaoktató, aki előadást tartott a jóga
élettani hatásairól, és meghívott minket egy
általa összeállított szenior jógaprogram kipróbálására. Megkereste klubunkat egy agárdi túravezető is, Kardos Gáborné iskolai tanár, aki előadásában a nordic walking-botokkal való túrázás
előnyeit ismertette, és az EFI (Egészségfejlesztési Iroda) pályázatának keretein belül szervez
majd nekünk rövidebb túrákat a környéken.
A Helytörténeti Egyesület kiállítótermében került
megrendezésre Kalmár Zsolt „képi gondolkodó”
Vízjelek a semmin” c. kiállítása, melynek meg-

nagyon szépen összeállított előadásban, majd
a klubvezető elszavalta a költő hattyúdalaként
emlegetett „A vén cigány” c. költeményét.
Sokan látogattunk el a Babák Rózsakertjében
megrendezett faültetésre, melyen a Virágos
Magyarország Környezetszépítő Verseny 25
éves jubileumára „eredményes résztvevőként”
kapott oszloposgyertyán-facsemetét ültette el
a város apraja-nagyja. Koszti András beszédét
követően a lapátok kézről kézre vándoroltak, és
a helyi óvodások, iskolások és nyugdíjasok egyaránt nagy lelkesedéssel vettek részt az ültetésben.
Jótékonysági
felhívásra támogattunk
egy szívbeteg kislányt
és édesanyját a kislány
gyógyulása érdekében,
kiadásaik fedezésére.
Az első adventi gyertyát
klubunkban december
elsején gyújtottuk meg,
és meghitt hangulatban,
kellemes beszélgetések
közepette fogyasztottuk el a finomságokat,
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melyeket néhány tagunk varázsolt az asztalokra. Utána együttesen elmentünk a nagycsaládosoknak a Velence Korzón megrendezett
Mikulás-ünnepségére. Ezúton szeretnénk megköszönni Németh Károly velencei vállalkozó
felajánlását, amellyel, a tavalyihoz hasonlóan,
klubunkat támogatta. Az összeget a karácsonyi
ünnepségünk megrendezésére és ajándékvásárlásra fordítottuk.
Részt vettünk az Adventi téren rendezett városi
ünnepségen az első gyertyagyújtáson, ahol a
sütivásár keretében a Meseliget Óvoda részére
nyújtottunk adományt. A következő vasárnap
ugyanígy fogjuk támogatni a Zöldliget Iskolát
is. (Azért a jövő idő, mert az már lapzárta után
lesz.) Minden kedves nyugdíjas társunknak és
a lap olvasóinak jó egészséget, a betegeknek
mielőbbi felgyógyulást, áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk.
Egresfalviné Vidos Anna
klubvezető

Óvárosi Nyugdíjas Klub
November 10-re meghívást kaptunk a megalakulásának 20. évfordulóját ünneplő nadapi
nyugdíjasklub rendezvényére. Klubunkat hat
fővel képviseltük a szomszédos település klubjának ünnepi rendezvényén a Patkó csárdában.
A helyi klubtagok mellett szintén meghívottak

2018. december
voltak a pázmándiak is öt fővel. A meghívottakat köszöntötte Eötvös Gizella klubvezető, helyi
jegyző asszony, majd a Fejér megyei „Életet az
éveknek” szervezet elnöknője, Reskó Gáborné
szólt az egybegyűltekhez.
A köszöntők után finom vacsorával és rengeteg
édességgel vendégelték meg a klub tagjait és a
vendégeket. Igen jó volt a hangulat, nagyon jól
éreztük magunkat. Köszönjük a meghívást és a
szíves vendéglátást.

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

November 16-án, pénteken reggel indultunk a
már tavasz óta tervezett és szervezett hajdúszoboszlói fürdőzésre, melyen a velenceieken kívül
kápolnásnyéki és pázmándi (többnyire) nyugdíjasok vettek részt. A Horváth István vezette
autóbusszal rövid abonyi pihenő után fél 1-re
megérkeztünk Hajdúszoboszlóra, a Béke szállodába. Az elhelyezkedés után a kora délutáni
óráktól birtokba vettük a helyi szolgáltatásokat.
A svédasztalos vacsora után egészségügyi sétaként megtekintettük a Márton-napi rendezvényeket, közöttük Madarász Katalin népdalénekes műsorát. Szombaton és vasárnap délelőtt is
a fürdés volt a fő program, de volt lehetőség az
illatszoba, a sószoba és a szauna használatára is.
18-án délután indultunk vissza, útközben ismét
megálltunk Abonyban, hogy a korábban megrendelt estebédet elfogyasszuk. Este 7 óra körül
érkeztünk vissza Velencére, útközben mindenki
a felszállási helyén kipihenve hagyta el az autóbuszt. A következő összejöveteleinken is téma
volt a jól sikerült regeneráló kirándulás.
Erl György
klubtag

Nosztalgia III. számú
Nyugdíjas Klub
Idén ismét megnéztük a Vajdahunyad várában
megrendezett orchidea-kiállítást. Elvarázsolva
sétáltunk a szebbnél szebb trópusi virágok
között, gyönyörködve a megunhatatlan látványban. Séta közben megkóstoltuk az őstermelők
kiállított áruit, különböző gyümölcssajtokat, lekvárokat stb. Nagyon ízlett a tartósítószer nélkül
készített almasajt.
A Virágos Magyarországért mozgalom 25. éves
évfordulója alkalmából városunk idén is rangos
elismerésben, Virágos Magyarország Turisztikai
Díjban részesült, és az ajándékba kapott oszlo-

pos gyertyánfát Koszti András polgármester úr
a megjelent óvodásokkal, iskolásokkal együtt
ültette el a Babák Rózsakertjében. Büszkék
vagyunk nyugdíjas társainkra, akik évről évre lelkesen vesznek részt városunk szépítésében, így
az elismerés részben nekik is szól. Gratulálunk
Benkőné Rózsikának, aki fáradhatatlanul dolgozik Velence virágosításáért.
A cukorbetegség kezelése és megelőzésének lehetőségei címmel a Wenckheim-kastély
házasságkötő termében dr. Németh Attila belgyógyász főorvos tartott színvonalas előadást,
amit nagy érdeklődéssel hallgattunk. Nagyon
sok megszívlelendő, hasznos tanács hangzott
el az életmód változtatásával, a diétával kapcsolatban.
Advent első vasárnapján Koszti András polgármester meggyújtotta a Templom téren felállított adventi koszorú első gyertyáját. A csípős
hideg ellenére sokan összejöttünk a gyönyörűen feldíszített téren. Jelen voltak még a tűzoltók, akik szépen kivilágított autóval növelték az
ünnepi hangulatot.
Beteg nyugdíjas társainknak további gyógyulást,
mindenkinek jó egészséget, békés, áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk.

Herczeg Ferencné
klubvezető
Az elmúlt havi számunkban Solymosy
József számolt be írásában városunk ’56os ünnepségéről. A tudósításból véletlenül kimaradt a Nosztalgia III. számú
Nyugdíjas Klub két koszorúzójának neve:
Lója Ervinné és Perényi Antalné.

29

kedvű szülőkről sem, hiszen így nem kellett
hazamenni az éhes segítőknek!
A munkában ezúttal részt vehettek a
gyerekek is, akik alig várták, hogy feladatot
rájuk!is A homokozó festésében,
iskolába járóvagy
gyerekek–lelkes
szüleivel, bízzunk
A házi segítségnyújtás keretében szociálisAzsegítést
a szociális
segítést
valamint
a terepmunkák során szükséges
akik
úgy
érzik,
tudnak
és
akarnak
is
tenni
magába foglaló – személyi gondozást biztosítunk.
azért, hogy a gyerekek iskolai élete, szabad- talicskázásban hatékony segítségnek bizoSzemélyi gondozás: olyan célzott segítés, Intézményi térítési díj:
tevékenysége
értékesebb,650
színeFt/óra
sebb nyultak, ők biztosan szívügyüknek érzik
mely az igénybe vevő rendszeres hosszabb idős
Személyi
gondozás:
bekapcsolódtunk
örömteli majd, hogy vigyázzanak rá, és örülnek nekiSpanyol, orosz,
idejű támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a legyen-,
Szociális
segítés: ebbe
650azFt/óra
körülményekhez képest legjobb életminőség alkotó munkába.
Érdeklődni:
amíg csak tehetik!
német, angol nyelvek

Velencei-tó
Nyelviskola

Vegye igénybe a HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST!

elérését.

Szociális segítés: az ellátott mindennapi
életvitelében, személyes környezete rendben
tartásában mindennapi ügyeinek intézésében
nyújt segítséget.
Házi segítségnyújtás igénybevétele telefonos
vagy személyes kérelemre történik.

Szabó Zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

Humán Család-és
tanítása, online is.
Gyermekjóléti Szolgálat:
Velence Zárt u. 2.
Szeptember utolsó hetében Székes
fehérváron rendezték meg az atlétikai ügyességi és váltófutó
www.velencenyelv.hu,
Tel: 06-22-589-157
csapatbajnokság megyei döntőjét.
Iskolánkat ezúttal a lányok képviselték a kislabda-hajítás
info@velencenyelv.hu.
E-mail: human.velence@gmail.com
csapat
versenyszámában.
Csapatunk
az induló 6 csapatból a dobogó harmadik fokán végzett.
Palánki Katalin
06 30
3988515 vagy
A
csapat
tagjai:
Vesze
lov
szki
Dóra,
Szabó Emese, Kaszap Laura, Horpácsi Szabó Bianka
házi segítségnyújtás
(06
22)
474570
és Bátonyi Anna voltak. Felkészítő tanár: Varga Miklós.
egységvezető
(Nyilv.tart.szám: 00159-2012)

Atlétáink
sikere

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
körüli
teendőket vállalok!
HIRDESSEN
Veszélyes fák kivágását, bozótirtást,

A VELENCEI

metszést, fűnyírást, stb. elszállítással.

HÍRADÓBAN!
Ingyenes felmérés:

hirado@velence.hu
06 20/373-5472

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:
9.00–15.00
HELYE: VELENCE, ZÁRT UTCA 2.
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ
ELLÁTÁSOK:
•	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás:
Egységvezető Dócziné Horváth Erika
• Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás:
Egységvezető Palánki Katalin
T: 06-22-589-157
• Szociális étkezés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás:
Lukács Ildikó
T: 06-22-589-157
• Nyugdíj és társadalombiztosítási
szaktanácsadás:
Bencsik Ferencné
Szerda: 9.00–11.00
Ingyenes jogi tanácsadás a szolgálat
székhelyén.
Előzetes időpont-egyeztetés a
22/470-288-as telefonszámon

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Nochtáné Sulyok Mariann
osztályvezető
589-414
Csikmérő Enricóné
főkönyvi könyvelő
589-411
Egri Andorné
főkönyvi könyvelő
589-411
Zsapka Judit
pénzügyi ügyintéző
589-424
Csizik Gabriella
pénzügyi ügyintéző
589-423
Sári Viktória
pénzügyi ügyintéző
589-415
Kátai Éva
pénzügyi ügyintéző
589-410
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
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. december
Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Tó Környéki Gondnokság

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

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A Velencei Szakorvosi Rendelőben
az EU támogatásával,
az Emberi Erőforrás Fejlsztési Operatív Program
(EFOP-1.8.19-17-2017-00021) keretein belül

Egészségfejlesztési Iroda
(EFI)
kezdte meg működését.
A projekt címe: „Egészségfejlesztés a Velencei-tó
környékén”
Az Egészségfejlesztési Iroda működési területe
a Gárdonyi Járás területére terjed.
A projektidőszak alatt, az elkövetkező két évben az
Egészségfejlesztési Iroda egészségfejlesztő, betegségmegelőző és felvilágosító programokat, szűréseket és tájékoztatókat, iskolai és munkahelyi egészségnapokat, betegklubokat, sportfoglalkozásokat
szervez.
Az Egészségfejlesztési Iroda munkája során csatla-

kozik és támogatja a Gárdonyi Járásban lévő Önkormányzatok programjait. (falunapok, fesztiválok,
sport- és kultúrális rendezvények, iskolai egészségnapok, nyugdíjas klubok rendezvényei stb.)
Az Egészségfejlesztési Iroda
elérhetőségei:
Cím: Velencei-tavi Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2481 Velence, Balatoni út 65.
Facebook: facebook.com/VelenceEFI/
e-mail: efi@velenceszakrendelo.hu
telefon: (30) 316 1069

Ünnepváró adventi
hangverseny
Szeretettel meghívjuk Önt
és Kedves Családját
2018. december 22. , szombat 18:00 órára
a velencei Zene–Tér Egyesület

Canoras
Kamarakórusának

Ü NN E PVÁ R Ó A DV E N T I H A N GV E R S E NY É R E
Vezényel: Páll Kata, karnagy
Zongorán közreműködik: Csapó Gergely

Áldo� Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet Kívánunk!
A B E L É P É S D Í J TA L A N
H E LY S Z Í N
Velencei Szent István király
római katolikus templom
Velence, Fő u. 70.

Villanyszerelő
Jámbor Attila

Családi házak, panellakások
komplett szerelése, kisebb
javítási munkák

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

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

GEOFÉNY Kft.

Elérhetőség:
Szabó István 0630/723-6264 közösségi
pszichiátriai ellátás koordinátora
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sütő u.
10–12. Tel.: 310-944 lntézményvezető:
Szabó Edina
www.egyensulyunkert.hu

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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