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Velencei
események
Egész évben: „A szigonytól a görbe cucáig”
A Velencei Helytörténeti Egyesület állandó kiállítása
11.00-16.00 (hétköznapokon)
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)
2018. december 2-től 2019. február 17-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.)

2019. február 16. I.
Velencei Esküvő Korzó és Jegyesek Bálja
Minden, ami esküvő. Menyasszonyképző, párkapcsolati,
esküvőszervezési és családalapítási kérdések. Dudik Szonja
esküvői kollekció bemutató, zenél a  J.A.M. Showband,
TopGun Live! Show és Flair Koktél Show. Fővédnök: Novák Katalin
család- és ifjúságügyért felelős államtitkár
16.00-03.00
Velence Korzó (Tópart u. 47.)
2019. február 23. V. Velencei Karnevál
Remek, ingyenes programok minden korosztálynak egész nap
a középkori piactérré átalakuló Velence Korzón, jelmezes télűző
felvonulással, télbanya-égetéssel és esti bulival.
10.00-22.00-ig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

PROGRAMELŐZETESEK

2019. január 23., 25., 30. 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.)

2019. március 31. Miss Alpok Adria –Fejér Megye Szépe
Szépségverseny, az Ezerjó Szépe szervezőinek megyei és
regionális versenye. A régió legszebb lányai először Velencén.
A fődíj egy dubai és abu-dhabi utazás.
17.00-22.00-ig
Velence Resort and Spa (Béke u.)

2019. január 25. Üzenet, másképp
A Hauszmann Alajos EKIK tisztelettel meghívja Önt a Magyar Kultúra
Napja tiszteletére szervezett
összeállítására. Az eseményen elsősorban a Trianon okán elcsatolt
magyar területeken élő és a közelmúltban elhunyt kortárs költők
megzenésített verseiből hallhatnak műsort
Németh Viktor gitáros-zeneszerző előadásában.
16.00-17.00
Wenckheim-kastély házasságkötő terme (Tópart u. 52.)

2019. május 1. Velencei majális
Mindenkit szeretettel vár Velence városa a hagyományokhoz
híven a Kastélyparkban megrendezendő majálisra! Kispályás foci,
főzőverseny, szórakoztató műsorszámok, játszóház, ínyencségek
sarka, kirakodóvásár.
10.00-15.00-ig
Kastélypark (Tópart u 52.)

2019. január 31. Állásbörze
Men At Work állásbörze a munkát keresőknek.
A szervezők tájékoztatása szerint több tucat
székesfehérvári és környékbeli munkalehetőség közül
választhatnak az érdeklődők.
10.00-11.00
Közösségi Ház (Iskola u. 4.)
2019. február 4., 18., Rejtvényfejtők klubja
Rejtvények, szójátékok, kvízjátékok, scrabble stb.
Minden páros hét hétfőjén a könyvtárban
16.00-18.00
Közösségi Ház (Tópart u. 52.)
2019. február 7. Virágos Magyarország
A népszerű környezetszépítő és virágosítási verseny regionális
projektzáró eseménye.
Az évtizedek óta kiválóan szereplő Velence városa és a régió
más díjazott településeinek vezetői vetített képes előadásokkal
illusztrálva bemutatják virágos projektjeiket. Az eseményen részt
vesznek a verseny vezetői is.
15.00-17.00
Velence Korzó (Iskola u. 4.)

Velence város programjairól, eseményeiről bővebben tájékozódhat
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Kedves Velenceiek!

Fotó: Igari Balázs

Újra elrobogott egy esztendő, amely sok feladatot, ugyanakkor sok szép eredményt és több,
országhatárainkon túl is hírértékkel bíró rendezvényt hozott számunkra. Alapvetően komoly
problémáktól mentes 365 napon vagyunk túl,
ami – azt gondolom – nagy szó egy település
életében. Kívánom, hogy 2019-ben is íveljen
felfelé szeretett városunk fejlődési pályája, és
egyénileg is mindenki találja meg a számításait,
legyen sikeres mind munkájában, mind pedig
családi életében!
Az elmúlt év mozgalmas decemberrel ért véget.
Immár megalapozottan jelenthetem ki, hogy
bejöttek várakozásaink, a 2017-ben megújult
koncepció alapján, új helyszínen megrendezett
„Nekem Velence Advent” eseménysorozatunk
2018-ban is igen sikeresnek bizonyult. Mind a
négy karácsonyváró vasárnapon sokan voltunk
a templomokban, az „Adventi téren” a gyertyagyújtáson, és minden egyéb programon.
Ezúttal is karitatív tevékenységgel színeztük az
adventi eseményeket. TDM-szervezetünk koordinálásával süteményfelajánlásokat vártunk, és
kaptunk is szép számmal magánszemélyektől,
vállalkozásoktól. Nekik – és persze az édességeket ugyancsak aktívan vásárló közönségnek
– köszönhetően komoly segítséget jelentő
összegek gyűltek össze a kedvezményezettek, a Velencei Meseliget Óvoda, a Zöldliget
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium, a Velencéért Közalapítvány, valamint a Velencei és Velencei-tó
környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány javára.
Ami a vasárnaponkénti programot illeti: az
eseményen a leendő kisiskolások, a Meseliget

Az „Angyal Kerestetik” ajándékozásának
egyik örömteli pillanata

Óvoda apróságai mellett a Zöldliget Iskola nebulói adtak szívmelengető műsort, szinte folyamatosan tapsra ragadtatva az időnként fogvacogtató hidegben összegyűlt szép számú közönséget. Minden műsorszám egy kis csoda volt számunkra, látszott, hogy rengeteget készültek rá
a gyerekek. Gratulálok nekik és felkészítőiknek
egyaránt!
December 7. napján három nyugdíjas alkotó,
Csajághy Mária (Mary T. Csajághy), Káldy Imre
és Kanalovics László közös festménykiállítását
nyitottam meg a Velence Korzó emeleti kerengőjén. Mindig példaértékű és dicséretes, ha
valaki többszörös nagyszülőként, sok évtizedes
munka után a jól megérdemelt pihenés mellett
ilyen attraktív életet él, alkotásaival örömet szerez magának és másoknak is. Gratulálok a kiállítóknak, kívánom, hogy sokszor üdvözölhessük
még őket alkotásaikkal együtt hasonló tárlatok
alkalmával!
December 15. napján részt vettem a helyi és környékbeli polgárőr szervezetek évzáró értekezletén, amelyen jelen voltak a helyi, járási és megyei
rendvédelmi szervek vezetői is. A közbiztonság
számunkra kiemelkedően fontos terület, ezért
örömmel hallottam a vezetői beszámolókban,
hogy a magunk mögött hagyott évben sem
nőtt Velencén a bűncselekmények és szabálysértések száma, mi több, kifejezetten súlyosnak
számító bűncselekmények alig akadtak, ami egy
jelentős turisztikai célpontnak számító üdülőváros tekintetében szinte párját ritkító, egyúttal
mutatja a rendőrség és a hatóságok munkáját
önkéntes szolgálatukkal komoly mértékben
segítő polgárőrök tevékenységének hatékonyságát. Velence lakói és az ide érkező turisták nevében is köszönöm nekik, hogy ilyen
biztonságos településen élhetünk,
illetve fogadhatjuk vendégeinket!
Nagy örömömre szolgál, hogy
városunk nyugdíjasaival kiváló kapcsolatot ápolok, ugyanis rendkívül fontos számomra az ő komoly
élettapasztalatukon alapuló véleményük, tanácsaik településünk
ügyeit illetően. Ennek megfelelően
örömmel tettem eleget mindhárom
nyugdíjasklubunk
meghívásának,
és vettem részt karácsonyi, évzáró
összejöveteleiken. Mindhárom alkalommal nagyon jól éreztem magam,
a hangulat, az ételek-italok és a program egyaránt kiváló volt. Köszönöm
a meghívást és a szíves fogadtatást.
Egészségben, boldogságban gazdag

Képviselői fogadóórák

2019. február

Dr. Sirák András: 15.00 – 16.00
2019. február 7. (csütörtök)
Dr. Sirák Andrásné: 15.00 – 16.00
2019. február 7. (csütörtök)
Fésűs Attila: 8.00 – 10.00
2019. február 1. (péntek)
Juhász Gyula: 8.00 – 10.00
2019. február 4. (hétfő)
Martinovszky József: 10.00 – 12.00
2019. február 4. (hétfő)
Szabó Attila: 8.00 – 10.00
2019. február 8.  (péntek)
Szabó György: 14.00 – 15.00
2019. február 19. (kedd)
Uj Roland: 10.00 – 12.00
2019. február 4. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal,
Velence, Tópart u. 26.

új évet kívánok a klubok valamennyi tagjának!
A karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan immár
negyedik alkalommal került megrendezésre
az „Angyal kerestetik” jótékonysági akció, ami
újfent sikeresnek bizonyult. Szenteste előtt egy
nappal vehette át 110, támogatásra szoruló
családban nevelkedő gyermek a kívánságcédulára, azaz „angyal-cetlire” felírt, hőn áhított
kisautót, babát, kreatív szettet, társasjátékot,
könyvet vagy éppen számítógépes játékot. A
kívánságteljesítő „angyalok” között természetesen ott voltam én is feleségemmel és fiammal,
akikkel közösen több ajándékot kiosztottunk.
Akármerre néztünk, csupa mosoly, csupa öröm,
csupa vidámság, az apróságok és kicsit nagyobbacskák őszinte öröme járta át a Korzót. Ez az,
amiért többek között érdemes minden évben
támogatni ezt a kezdeményezést, és részt venni
ebben a jótékonysági akcióban.
Lapunk zártáig elkerült minket a folyamatos,
tartós hideg, amiben pl. 2017 elején részünk
volt, amikor öt hétig folyamatosan fagypont
alatt volt a hőmérséklet napközben is. Ennek
ellenére akadtak már és még lesznek is fagyos
napok az előttünk álló időszakban. Hogy a tél ne
tartson túl sokáig, abban magunk is jelentős szerepet vállalhatunk, ha részt veszünk az immár
hagyományos Velencei Karneválon, február 23.
napján. Télűző zajos, maskarás felvonulással,
télboszorka- égetéssel, jégfaragással és sok más
érdekes programmal várunk minden érdeklődőt.
Találkozzunk tehát a Korzón február 23-án!
Koszti András
polgármester
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Gyógyítóink
A visszajelzések alapján szerkesztőségünk úgy
döntött, hogy jelen rovatunknak a 2019. évben
is helye van a VELENCEI HÍRADÓBAN, eredményesen szolgálja az orvos-beteg viszony szerencsés alakulását.

Gyógyítóink
Solymosy József

Kenyeres Zsuzsanna
röntgenasszisztens

Személyes tapasztalatom indított, hogy Zsuzsannát – szerkesztőségünk egyetértésével –
felkérjem az interjúra. Több felvételt készített az
elhasznált ízületeimről, vénséges vén csontjaimról. Ide kellett állnom, oda kellett feküdnöm,
így fordulni, úgy fordulni. Látva tehetetlenségemet, fordított ide, fordított oda, emelt itt, emelt
ott. Mindezt úgy tette, olyan mondatok kíséretében, hogy önérzetemet meg ne sértse, tehetetlenségemért semmilyen szégyent ne érezzek. A
kiváló szakmaiságán túl a humanitás, a hivatástudat is sugárzott Önből, kedves Zsuzsanna.
- Köszönöm, hogy munkámat, ezen keresztül
személyiségemet így látja, így értékeli. Valóban,
a hivatástudatnak nem vagyok híján, ugyanúgy,
mint az egészségügyben dolgozó szinte valamennyi kollegám sem.
Kérem, szóljon magáról, iskolás éveiről, mikor
határozta el, hogy egészségügyi pályára lép?
- l971-ben születtem Dorogon. Ott jártam iskolába, ott is érettségiztem, már általános iskolás
koromban vonzott az egészségügyi pálya, de
eleget téve szüleim kívánságának adminisztratív pályán helyezkedtem el. Fiatalon férjhez
mentem, három gyermekem született: Mónika
28, Róbert 26, Zsuzsanna 23 éves.  A fiam ipari
vonalon, a két lányom Esztergomban az egészségügyben dolgozik.
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Hogyan lett röntgenasszisztens? Milyen iskolákat kellett elvégeznie?
- Eléggé hosszú pályát futottam be, igyekszem
a sorrendet pontosítani. Tehát először az Esztergomi Kórház Szülészet-Nőgyógyászati osztályán adminisztráltam, majd röntgen-segédas�szisztens lettem. Ezt követte egy kétéves kurzus Budapesten a Szentágothai Egészségügyi
Szakképző Intézetben, a sikeres vizsga után
röntgen-szakasszisztenssé váltam.   2017-ig –
már képzett röntgen-  szakasszisztensként – az
Esztergomi Kórházban dolgoztam. Már 2016tól egy másodállomásom is volt a Velencei
Szakrendelőben. 2017-ben az Országos Sportegészségügyi Intézetben vezető asszisztensként dolgoztam, de másodállásban továbbra
is jártam Velencére. Az idei évtől már egyéni
vállalkozói státuszban dolgozom Velencén és
Budapesten, a Lifelike Kajak-kenu Szövetség
Rekreációs és Diagnosztikai Intézetben. A CT/
MR-szakképesítés megszerzése után jelenleg
is egy ráépülő szakképzésen veszek részt, mely
mammográfia- és ultrahang-szakasszistens
képzettséget biztosít.
Tulajdonképpen a röntgenasszisztensnek mi a
pontos munkaköre?
- A beteg különböző osztályokról hozza a
szakorvos egy-egy szerv röntgenfelvételére

vonatkozó kérését. Mi – az éppen szolgálatban lévő asszisztens – elvégezzük a felvételt,
ezt radiológus szakorvosaink kiértékelik, a
helyes diagnózist felállítják, és a kész leletet
veheti át a páciens, majd azt továbbítja a vizsgálatot kérő orvosnak, aki az eredmény birtokában további vizsgálatokat kér, vagy terápiás
kezelést javasol.
Mi a véleménye a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet egészéről, beleértve a felkészültséget, a
kollegákat, a szervezettséget, a betegirányultságot... mindent!  
- Könnyű volt megszeretni a rendelőintézetet,
jól felszerelt, kulturált környezet, tisztaság jellemzi az egész intézetet. A dolgozók kedvessége
baráti légkört teremt, ahová mindig örömmel
jövök dolgozni.
Véleményem szerint az intézet működése jól
szervezett, felkészült, elhivatott szakemberek
várják a vizsgálatra érkező betegeket. Ebben
igen nagy szerepe van dr. Ferencz Péter igazgatónak és András Tünde intézetvezető főnővérnek, akik mindenben segítik munkánkat.
Köszönöm nekik, hogy ilyen jó környezetben
dolgozhatok!
Kedves Kenyeres Zsuzsanna, köszönöm szépen
az interjút, sok boldog évet kívánok ebben a
nehéz, de szép hivatásban eltölteni.

SZERKESZTŐSÉGÜNK SZÍVBŐL GRATULÁL
DR. LÁNG JUDIT FŐORVOSI
KINEVEZÉSÉHEZ!

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2019. I. 10. napján tartott
nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

K I V O NATA

Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként kerül benyújtásra, annak mellékleteit a kérelmezőnek oldalhű másolatban, elektronikus okirati formába kell alakítani.
A felülvizsgálati kérelem benyújtása tárgyi illetékmentes.

A képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019. (I.10.)
HAT Á R O ZATA
a helyi népszavazás elrendeléséről

INDOKOLÁS
Gerhard Ákos Emőd velencei lakos (a továbbiakban: szervező) 2018.
június 11. napján az aláírásgyűjtő ív mintapéldányaival együtt helyi
népszavazásra javasolt kérdéseket nyújtott be a Helyi Választási Iroda
vezetőjéhez (a továbbiakban: HVI-vezető) a kérdés hitelesítése céljából.
A benyújtott kérdések az alábbiak voltak:

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 53.
§-ában kapott felhatalmazás alapján a Gerhard Ákos Emőd velencei lakos által helyi népszavazásra javasolt, a Velence Város Helyi Választási
Bizottság által 8/2018. (VII.10.) határozatával hitelesített
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Helyi Építési Szabályzatot és a Velencei
Településrendezési Eszközöket Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy módosítsa, hogy semmit ne lehessen a Velence Korzó
területén építeni?” kérdésben

1.

„Akarja-e Ön, hogy az önkormányzati tulajdonú Velence
Városgazdálkodási Kft. vegye át a Velence Korzó üzemeltetését?”

2.

„Akarja-e Ön, hogy amennyiben Velence Város Önkormányzatának Képviselőtestülete korábban hozzájárult ahhoz, hogy
az üzemeltető ráépítsen a Velence Korzó tetejére, azt a hozzájárulást a Testület vonja vissza?”

3.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Helyi Építési Szabályzatot és
a Velencei Településrendezési Eszközöket Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy módosítsa, hogy semmit
ne lehessen a Velence Korzó területén építeni?”

4.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Velence Város Önkormányzat
Képviselő-testülete tagadja meg a Velence Korzó tetejére történő bármilyen ráépítéshez a tulajdonosi hozzájárulást?”

helyi népszavazást rendel el.
A jelen határozattal szemben annak közzétételét követő 15 napon belül a Székesfehérvári Törvényszékhez (8000 Székesfehérvár, Dózsa
György út 1.) címzett, vagy Velence Város Helyi Választási Bizottságánál (2481 Velence, Tópart utca 26.) előterjesztett felülvizsgálati kérelemmel lehet élni.
A jelen határozat közzétételének helye: A helyben szokásos módon a
Velencei Polgármesteri Hivatal 2481 Velence, Tópart utca 26. szám
alatti épületének folyosóján elhelyezett hirdetőtábla, Velence Város Önkormányzatának honlapja (www.velence.hu), valamint Velence Város
Önkormányzatának hivatalos lapja.
A jelen határozat közzétételének időpontja:
2019. január 11. napja.
A felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat
közzétételét követő tizenöt napon belül megérkezzen a helyi választási bizottsághoz. Amennyiben a határidő utolsó napja nem munkanapra
esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le. A
bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb
a határidő utolsó napján 16.00 óráig megérkezzen.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként nyújthatja be, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus
aláírásával látott el.
-2A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező, a
jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

Velence Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a
szervező által helyi népszavazásra benyújtott,
„Akarja-e Ön, hogy az önkormányzati tulajdonú Velence Városgazdálkodási Kft. vegye át a Velence Korzó üzemeltetését?” kérdés hitelesítését a 6/2018. (VII.10.) határozatával megtagadta.
A HVB a szervező által helyi népszavazásra benyújtott,
„Akarja-e Ön, hogy amennyiben Velence Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete korábban hozzájárult ahhoz, hogy az üzemeltető
ráépítsen a Velence Korzó tetejére, azt a hozzájárulást a Testület vonja
vissza?” kérdés hitelesítését a 7/2018. (VII.10.) határozatával megtagadta.
A HVB a szervező által helyi népszavazásra benyújtott,
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Helyi Építési Szabályzatot és a Velencei
Településrendezési Eszközöket Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy módosítsa, hogy semmit ne lehessen a Velence Korzó
területén építeni?”
kérdést a 8/2018. (VII.10.) határozatával hitelesítette.
A HVB a szervező által helyi népszavazásra benyújtott,
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete tagadja meg a Velence Korzó tetejére történő bármilyen
ráépítéshez a tulajdonosi hozzájárulást?”
kérdést a 9/2018. (VII.10.) határozatával hitelesítette.
folytatás a 9. oldalon
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Helytörténet A-tól Z-ig
Disznóvágás, disznótor a néphagyományban

Meghatározott időpontban, Egyed napján,
azaz szeptember 1-jén fogták régen a disznót hízóba. Hagyományosan november 30-a
a disznótorok kezdőpontja, így nem a véletlen műve a „disznóölő Szent András” népi
elnevezés András-napon. A farsangi időszak
a lakomák, esküvők ideje, s a disznótoroké is.
A téli esküvőknek számos oka van, de az egyik
az, hogy kellett a hús a lakodalomba, kellett a
hízott disznó, s ennek nem a nyár az ideje.
A nagycsalád úgy ölt disznót, hogy hol itt, hol ott
kerüljön sor erre a tevékenységre. Egyrészt így
segíteni tudtak egymásnak a munkában, másrészt meg így mindig volt kóstoló a háznál.
A néphiedelem szerint tilos disznót ölni újholdkor, mert akkor férges lesz a hús. Kedd, péntek,
vasárnap ugyancsak alkalmatlan a disznóölésre,
mert megromlana a hús.
A disznóölést hajnalban kezdték, és kezdik ma is.
A segítőket először is pálinkával kínálták. A legügyesebb, leggyakorlottabb férfi szúrta le a disznót, és aztán ő is bontotta fel. Amelyik
családban nem volt ilyen ügyes ember,
ott böllért, hentest hívtak ezekre a
munkákra. Velencén a háború előtt
Retezi János volt a falu böllére. Négy
emberre volt szükség a sertés lefogásához, őket fogónak nevezték, s mellettük kellett állnia a vérfogó asszonynak
is. Miután leszúrták a disznót, megperzselték, a szőrét lekaparták.
A disznó bontása ezután következett.
A disznóvágásban és -feldolgozásban
vannak külön női és férfimunkák. A
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leölés meg a bontás a férfiak dolga, de
a kolbász, hurka, disznósajt készítése is,
mert ezek nagy erőt kívánnak. Az asszonyok feladata a bél tisztítása, a főzött töltelék elkészítése, s feladatuk a friss ételek elkészítése is, mert a munka mellett
az evés-ivásra is gondolni kell. Először a
hagymás, megpirított vérből falatoztak.
Ebédre aztán frissen sült pecsenye illatozott az asztalon. Az eladó lány feladata
volt a hájas pogácsa elkészítése, ezen
a műveleten sok múlott: ha a pogácsa
jól megemelkedett, azt jelentette, hogy
hamarosan férjhez megy. A hagyományos, gazdag disznótori vacsora húslevessel
kezdődött, töltött káposztával, sült hurkával,
kolbásszal, pecsenyével folytatódott, rétessel,
fánkkal fejeződött be. Senki sem maradt éhesen!
A disznóölésen sokan részt vehettek, a bőséges vacsorából bőven ettek, de azok is eljöttek
úgymond látogatóba, akiket nem hívtak. Fiatal
legények, férfiak, nők mentek a disznótoros ház
ablaka alá tréfás, akár pajzán versekkel, gondoskodtak a vígságról.
A vacsora ideje alatt jártak a kántálók. Hasznoson
erre fiúk vállalkoztak. Többen összeverődtek, és
a disznótoros házak ablaka előtt rákezdtek:
„Megdöglött-e az a disznó, akit megöltek?
Maradt-e a hurkájából, adjanak egyet! Mer’ holnap péntek lesz, a maradék nem jó lesz. Fülét,
farkát a papoknak, hurkáját a diákoknak, adjanak
egyet!
Ha kaptak a finomságokból, akkor ezzel köszönték meg: Áldja meg az isten e háznak gazdáját,
töltse meg az isten mind csűrét, kamráját.

Ha nem kaptak, ezt kívánták: Négy lába van a
disznónak, ötödik a farka. Farka alatt van a duda,
fújja meg a gazda.
Nagykőrösön a nagyobb gyerekek, de inkább
legények és lányok maskarába öltöztek, és a
beköszöntés után kántáltak: Szegény vándorok
vagyunk, éhesek vagyunk, szállást nem kapunk.
Kínáljanak meg minket! Kívánunk a gazdának,
ahány falatot ád, annyi disznót vágjon.
Közkeletű kántáló versek: Itt ma disznót sütnek,

jól érzem szagát, talán nekem adják a hátulsó
combját.
A disznótorral kapcsolatos másik adománygyűjtő szokás a nyársdugás. Fiúk többágú nyársat dugnak a kilincsre vagy az ablakba, s az egyik
ágára tréfás, gyakran trágár szövegű papírlapot
szúrnak. A háziak cserébe a nyársra hurkát,
kolbászt, szalonnát, pogácsát szúrnak. A nyársdugók kiléte titokban kellett maradjon. A disznótorból senki sem távozott üres kézzel, mert
hurkát, tepertőt, abárolt szalonnát, esetleg friss
húst, süteményt csomagoltak a jelenlevőknek. A
kóstolót természetesen viszonozni illett. A disznótor utáni napokban bőven akadt tennivaló,
hiszen ki kellett olvasztani a zsírt, a szalonnát
és a sonkát pedig elő kellett készíteni a füstöléshez. Az étkezésre alkalmatlan zsiradék sem
ment pocsékba, abból főzték a szappant.
(Velencei Helytörténeti Egyesület,
a Netfolk blog nyomán)

2019. január

Velencén történt
Az angyalok ismét segítettek

Ezeket teljesítette egy-egy olyan segítő szándékú ember, aki vállalta, hogy saját költségén
beszerzi és átadja a kívánság megálmodójának
a maga ajándékát. A projektzáró átadási ünnepségre december 23-án került sor, amikor 110
rászoruló családban nevelkedő gyermek kapta
meg önkéntes angyalától a kívánságajándékot.
Az ajándékozók között volt ezúttal is Koszti
András polgármester, aki feleségével együtt
egy kisfiúnak és egy kislánynak teljesítette a
kívánságát. Ahogy ők mindketten, a többi gyermek is nagy örömmel fogadta az ajándékokat.
Az angyalok újra bizonyítottak, s jövőre is lehet
rájuk számítani.
-mátay-

Negyedik alkalommal is sikeresnek
bizonyult az Angyal kerestetik akció,
melyben Velence, illetve a tókörnyék
rászoruló gyermekeinek egy-egy
kívánságát teljesítették az önkéntes
„angyalok”.
December elején a Korzón kihelyezett
táblára tűzték ki cédulákra írva a gyerekek kívánságait a szervezők; az ötletgazda
Velencei és Velencei-tó környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány, valamint a helyi TDM egyesület.

Menhelyi állatoknak adományozott Velence
helyi jótékonysági ajándékozásokon kívül a régió legnagyobb állatmenhelyén élő jószágokat lepik meg egy kis karácsonyi ajándékkal.
A hivatalban gyűjtést szerveztek, a befolyt összegből pedig állateledeleket, száraztápokat, konzerveket vásároltak. Az összegyűlt kisteherautónyi
adományt december 21-én adta át a HEROSZ fehérvári, Takarodó úti egységében Velence első embere.

A szeretet ünnepe előtt néhány nappal nemes cselekedettel hívta fel
magára a figyelmet Velence polgármestere és polgármesteri hivatala. Koszti András és munkatársai úgy döntöttek, hogy a „szokásos”

- Nyakunkon a karácsony. Az ünnep, amely a szeretetről szól. Ennek szellemében megajándékozzuk családtagjainkat, hozzánk közelálló barátainkat,
kollégáinkat, s – amennyiben arra módunk van – segítünk a rászorulókon.
A Velencei Polgármesteri Hivatalban idén úgy gondoltuk, csatlakozunk
azokhoz, akik az állatokra is gondolnak, nekik is segítenek, ezért gyűjtést rendeztünk, s a megvásárolt állateledeleket, tápokat, konzerveket a
HEROSZ székesfehérvári állatotthonának ajándékoztuk. Remélem, hogy
sokan követnek minket és – amikor arra lehetőségük nyílik – hasonló
módon segítenek kis barátainkon – mondta az adományozás kapcsán
Velence polgármestere, Koszti András.
-mb-

Kiállítás nyílt december 7-én a Velence Korzó első emeleti kerengőjén három nyugdíjas alkotó, a meseíróként is ismert Mary T. Csajághy (Csajághy Mária), Káldy Imre és
Kanalovics László festményeiből.
A sokszínű, több alkotói stílust felvonultató tárlat – amelyet Koszti András polgármester nyitott meg – népszerű volt a Korzóra látogatók körében, bő egy hét alatt
ezres létszámban tekintették meg a kiállított képeket.
Mary T. Csajághy és Káldy Imre együtt immár harmadik alkalommal mutatták be
munkásságukat Velencén, 2018-ban először csatlakozott hozzájuk Kanalovics
László, akinek korábban volt már önálló tárlata is a Korzón. A jól sikerült hármas kiállítás okán szinte biztosra vehetjük, hogy aligha ez volt az utolsó közös „akciójuk”.
MB

Fotók: Igari Balázs
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Értünk dolgoznak
Gyógyítóink

Fiala Károly
osztályvezető

Rovatunk e havi riportalanya Fiala Károly,
Velence Város Önkormányzat Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztályának néhány
hónappal ezelőtt kinevezett új vezetője. Kedves
Károly! Mielőtt személyedet megismertetnénk
a kedves olvasókkal, legyél szíves bemutatni az
általad vezetett osztály tevékenységét.
- Ahogy az elnevezés is sugallja, a város üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos teendőket látjuk el a Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott feladatok
szerint, a polgármester úr és a jegyző asszony
irányítása, felügyelete mellett, szorosan együttműködve a Polgármesteri Hivatalban működő
más társosztályokkal, önkormányzati cégekkel,
intézményekkel, külső szakemberekkel, kivitelezőkkel és szolgáltatókkal. Hozzánk tartoznak a
település infrastruktúrájával összefüggő ügyek,
az út- és járdaépítéssel, közvilágítással, önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával,
kutak engedélyezésével, közútkezelői hozzájárulások kérdéskörével, ingatlanok beépíthetőségével, fakivágással kapcsolatos témák.
Alapvető feladatunk még a szakbizottságokkal
való együttműködés, a képviselő-testület döntés-előkészítő munkájának segítése.
Kérlek, szólj néhány mondatban, életrajzszerűen
önmagadról!
- Cegléden születtem 1985-ben, de Abonyban
nőttem fel. Feleségem, Fiala Barbara szintén
abonyi kötődésű. Két gyönyörű kisgyermekünk van, a 4 éves Zselyke és a 2 hónapos Zoé.
Zselyke már a Velencei Meseliget Óvoda kiscsoportos növendéke. Feleségem természetesen
jelenleg otthon van, a háztartás vezetése mellett mindennapjait legfőképpen a pici Zoé köti le.
Külön gratulálok a szép ősmagyar nevekhez!
Uj Roland képviselő úr gyermekei is hasonlóan
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szép ősmagyar nevet kaptak szüleiktől. Iskoláid,
előző munkáid?
- Abonyban érettségiztem, majd ezt követően
két akkreditált szakmát szereztem meg, amelyek közül az egyik a vámkezelői, a másik pedig
a külkereskedelmi ügyintéző. Ezután a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Műszaki Főiskolai
Karán szereztem meg gépészmérnöki diplomámat. Több évet dolgoztam egy építőipari cégnél, főként művezetőként és projektkoordinátorként. Korábban az Abonyi Önkormányzatnál
tevékenykedtem ügyintézői, majd legutóbb

osztályvezetői beosztásban, így a mostanihoz
hasonló munkakört láttam el.
Mi vonzott Velencére?
- Nehéz ezt pontosan megfogalmazni, sok mindent felsorolhatnék itt. A teljesség igénye nélkül:
vágytunk az itteni szép tájra, a kedves, befogadó

emberekre, így ahogy van, összességében szerettünk bele Velencébe a feleségemmel együtt.
És bejött? Több Velencére – Pestről és máshonnan ideköltözött – fiatal házaspárt ismerek, valamennyien szinte áradoznak az óvodáról, iskoláról. Munkahely, munkatársak, barátok?
- Igen, bejött, minden tekintetben nagyon bevált
Velence! Csak pozitívan tudok nyilatkozni minden egyes általad említett témában. Sehol nem
éreztetik velünk azt, hogy nem innen származunk. Jól szervezett munkahelyen dolgozhatom,
kiváló vezetőséggel és munkatársakkal, akik
mind nagyon értékes emberek.

Köszönöm az interjút, nagyon sok sikert, boldogságot kívánok néked és kis családodnak!
- Köszönöm szépen! Kívánok én is neked jó
egészséget, és munkádhoz további sikereket.
Solymosy József

folytatás az 5. oldalról
A HVB 6/2018. (VII.10.), a HVB 8/2018. (VII.10.), valamint a HVB
9/2018. (VII.10.) határozatával szemben felülvizsgálati kérelmek kerültek előterjesztésre.
A Székesfehérvári Törvényszék a 2018. október 12. napján,
2.Pk.50.082/2018/17. számon kelt végzésében a HVB 9/2018. (VII.10.)
határozatát megváltoztatta, a kérdés hitelesítését megtagadta.
A Székesfehérvári Törvényszék a 2018. október 2. napján,
2.Pk.50.079/2018/15. számon kelt végzésében a HVB 6/2018. (VII.10.)
határozatát helybenhagyta.
A Székesfehérvári Törvényszék a 2018. október 12. napján,
2.Pk.50.080/2018/17. és 2.Pk.50.081/2018/17. számon kelt végzéseiben
a HVB 8/2018. (VII.10.) határozatát helybenhagyta, így az erről szóló
aláírásgyűjtő ívet a HVI vezetője 2018. október 17. napján hitelesítette.
A szervező a HVI vezetőjétől a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ív mintapéldányát 2018. október 17. napján átvette.
A HVI vezetője tájékoztatta a szervezőt arról, hogy Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 18/2017 (X.27.)
(a továbbiakban: Rendelet) önkormányzati rendelete értelmében helyi
népszavazást a település választópolgárai huszonöt százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.
A Nemzeti Választási Iroda 2018. október 17. napján kelt tájékoztatása
szerint
„Velence település helyi népszavazáson választójogosult választópolgárainak száma 2018. október 17. napján 5.172 fő”, így a Rendelet értelmében a fenti kérdésben a népszavazás kezdeményezéséhez 1293 fő
velencei választópolgár aláírására volt szükség.
A szervező 2018. november 14. napján 203 db aláírásgyűjtő ívet nyújtott be a HVB-hez.
A HVI az aláírásgyűjtő ívek feldolgozását 2018. november 26. napján
kezdte meg, és 2018. december 4. napján fejezte be.
A feldolgozás során a benyújtott 203 db aláírásgyűjtő ívből 203 db aláírásgyűjtő ív feldolgozására került sor, amely 100%-os feldolgozottságot jelentett.
A HVB a 2018. december 6. napján, 35/2018. (XII.6.) számon kelt határozatában a fenti adatok alapján megállapította, hogy az összegyűjtött
aláírások száma az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Helyi Építési Szabályzatot és a Velencei Településrendezési Eszközöket Velence Város
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy módosítsa, hogy semmit ne
lehessen a Velence Korzó területén építeni?” helyi népszavazásra javasolt kérdés tekintetében elérte a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges számot.
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 50. § -a értelmében „Ha az érvényes aláírások száma eléri a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
számot, az aláírások ellenőrzésének eredményéről – az azt megállapító
határozat jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül – a helyi
választási bizottság elnöke tájékoztatja a polgármestert.”
A HVB elnöke a 2018. december 12. napján kelt levelében a fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően tájékoztatta Koszti András polgármestert
arról, hogy a HVB 35/2018. (XII.6.) határozata 2018. december 6. napján

közzétételre került, ellene fellebbezés nem érkezett, így a fenti HVB-határozat 2018. december 11. napján 16.00 órakor jogerőre emelkedett.
Az Nsztv. 52. §-a értelmében a polgármesternek a törvényben foglalt
feltételeknek megfelelő kezdeményezést a HVB-tájékoztatás kézhezvételét követő legközelebbi testületi ülésen be kell jelentenie, ennek megfelelően Koszti András polgármester a 2018. december 13. napi képviselő-testületi ülésen bejelentette, hogy az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a
Helyi Építési Szabályzatot és a Velencei Településrendezési Eszközöket
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy módosítsa, hogy
semmit ne lehessen a Velence Korzó területén építeni?” helyi népszavazásra javasolt kérdés tekintetében a benyújtott aláírásgyűjtő íveken
szereplő érvényes aláírások száma elérte a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számot.
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi népszavazási kezdeményezés bejelentéséről szóló 372/2018. (XII.13.) határozatában a bejelentést elfogadta.
Az Nsztv. a helyi népszavazás elrendeléséről az alábbiak szerint rendelkezik:
„52. § A polgármester a törvényben foglalt feltételeknek megfelelő kezdeményezést a 43. § (2) bekezdése vagy az 50. § szerinti tájékoztatás
kézhezvételét követő legközelebbi testületi ülésen bejelenti.
53. § A helyi népszavazás elrendeléséről az 52. § szerinti bejelentést
követő harminc napon belül dönt a képviselő-testület.
55. § (1) A képviselő-testület helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozata tartalmazza a helyi népszavazásra bocsátott kérdést, továbbá
rendelkezik a helyi népszavazás költségvetéséről. A kérdést a kezdeményezésben megfogalmazott formában kell helyi népszavazásra bocsátani.
(2) A helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatot az önkormányzat hivatalos lapjában, illetve a helyben szokásos módon közzé kell
tenni. A polgármester a helyi népszavazás elrendeléséről tájékoztatja a
helyi választási bizottság elnökét.”
A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. január 10. napi soron kívüli
ülésén a rendelkező részben foglaltak szerint az „Egyetért-e Ön azzal,
hogy a Helyi Építési Szabályzatot és a Velencei Településrendezési
Eszközöket Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy módosítsa, hogy semmit ne lehessen a Velence Korzó területén építeni?”
kérdésben helyi népszavazást rendelt el.
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozatát a
fenti jogszabályi rendelkezések alapján hozta meg.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 58. §-án, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223. és 224. §-ain,
az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.
Felelős: Koszti András polgármester
Határidő: Közzététel: 2019. január 11. napja
HVB elnökének tájékoztatása: 2019. január 11. napján,
valamint a jogerőre emelkedést követően
Kmft.

Koszti András sk.
polgármester

dr. Szvercsák Szilvia sk.
jegyző

Velence, 2019. január 11.
A kivonat hiteléül: Kusnyérné Retezi Gyöngyi

www.velence.hu

emeltetés, karbantartás, felújítás, kivitelezés

Megszűnt gyűjtés
a ruhakonténeres
uhakonténeres
a Humán Család- és Gyermekjóléti
gyűjtésSzolgálat
a Humán épületénél
CsaládVárosüzemeltetés karbantartás, felújítás, kivitelezés
és Gyermekjóléti Szolgálat
épületénél

A Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy intézményünk előtt megszűnt
a ruhakonténerbe való gyűjtés lehetősége!
Kérjük, ne helyezzenek az éj leple alatt
ruhával teli zsákokat az intézmény fala
mellé, mert ez feljelentést von maga után!
A háztartásokban feleslegessé vált, de még
használható ruhákat, cipőket a Közösségi
Ház udvarában lévő konténerbe nyitvatartási
időben (Velence, Iskola utca 4., Velencei Híradó-Közösségi Ház órarend) helyezzék!
Ezen kívül a Velencei-tó környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány a
Velence, Európa park büfésor (a vasútállomás-

Mátay Balázs

sal szemben) hétfőtől péntekig 8.00-18.00,
szombaton 9.00-16.00 óráig szeretettel várja
telefonon történő egyeztetéssel a feleslegessé vált ruhákat, cipőket, játékokat, háztartási
eszközöket, műszaki cikkeket, bútorokat!
Fekete Zsuzsanna klubvezető, tel:
+36-70-310-0042
Amennyiben használhatatlan háztartási
szeméttel rendelkeznek, úgy azt évi egy
alkalommal a VHG által megjelölt lomtalanítási időpontban térítésmentesen kihelyezhetik a házuk elé! Éljenek a lehetőséggel!
Török Ágnes int. vezető
Humán Családés Gyermekjóléti Szolgálat

A világ élvonalába sorolták a Bence-hegyi kilátót

érte várni, mert annyira karakteres alkotás született, ami a
magyar kilátótörténetben – már
ha van ilyen – a legjobbakkal
egyenértékű, és mindenképpen
a legeredetibb – áll a hivatalos
méltatásban.

Az ország legjobban
sikerült, felhívja
legszínvonalasabb
2018-as
építményei
és Gyermekjóléti
Szolgálat
a Tisztelt
Lakosság
figyelmét,
sorolta aa Bence-hegyi
kilátótornyot
újonnan
készült szakk előttközé
megszűnt
ruhakonténerbe
való egy
gyűjtés
lehetősége!
mai ranglista. Tíz olyan – az indoklás szerint a világ élvonalába tartozó

enek az
éj leple emeltek
alatt ruhával
zsákokat mércéjével
az intézmény
fala mellé,
– építményt
ki, amelyekteli
a szakemberek
is a leginvon maga
után!
kább maradandó értéket képviselik az elmúlt év terméséből. A velencei
objektumot – amely egyben az ország legnagyobb köztéri szobra is – a

eleslegessé vált, de még használható ruhákat, cipőket a Közösségi Ház
7. helyre rangsorolják, olyan épületek társaságában, mint a közelmúltnténerbe
nyitvatartási időben (Velence, Iskola utca 4., Velencei Híradóban felújított régi Budai Városháza, az ugyancsak a fővárosban található
end) helyezzék!
Tours-i Szent Márton plébániatemplom, a Szépművészeti Múzeum vagy

a noszvaji
Lombhotel.Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért
elencei-tTó
környéki
ence, Európa park büfésor (a vVasútállomással szemben) hétfőtőlVelencei Híradó
0, szombaton 9.00-16.00 óráig szeretettel várja telefonon történő
slegessé vált ruhákat, cipőket, játékokat, háztartási eszközöket, műszaki hirdetési árak 2018. február 1-t�l
1. méret
oldal/mm

klubvezető, tel: +36-70-310-0042

2. bels� olda
bruttó Ft/hó

3. borító bels�
bruttó Ft/hó

200x280 mm

43.200,-

69.120,-

100.800,-

180x120 mm

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,-

1/1 oldal

nálhatatlan háztartási szeméttel rendelkeznek, úgy azt évi egy1
1/2 oldal
VHG által megjelölt lomtalanítási időpontban térítésmentesen
uk elé! Éljenek a lehetőséggel!
87,5x120 mm

Török Ágnes int. vezető
Humán Ccsalád- és Gyermekjóléti Szolgálat

57x87,5 mm

44x57 mm

A Velencei-tó fölé magasodó, csúcsos formájú Bence-hegy csak 210 méter
magas, de fekvésének köszönhetően nagyszerű kilátás nyílik a tetejéről az
egész környékre. 1965-ben egy leselejtezett olajfúrótornyot telepítettek a
hegy tetejére, és ez évtizedekig ellátta a feladatát, de a 80-as évek végére
életveszélyessé vált, ezért robbantással elbontották. Azóta mindig is akartak a velenceiek egy újabb tornyot, voltak pályázatok és tervek, de megépíteni soha nem sikerült, a Bence-hegy 30 évre torony nélkül maradt. - Meg-
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(MB)

4. borító hátsó
bruttó Ft/hó

- 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!

2019. január

Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

Entz-iklopédia

Hírek a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági
Szakgimnáziumból

A Baptista
Szeretetszolgálat
ajándékai a dr.
Ranschburg EGYMI
tanulóinak

Karácsony
Hagyományaink szerint zártuk a 2018-as – egyáltalán nem könnyű – évet: az iskola egykori és
jelenlegi dolgozóit közös ünneplésre invitáltuk
az év utolsó tanítási napján. A zsúfolásig telt

ebédlőben az ünnepi hangulatot a kollégista
diákok karácsonyi műsora teremtette meg – a
szívet melengető kedves történetet Szűcsné
Boros Terézia és Wágnerné Orisek Judit nevelők
felkészítésével adták elő tanulóink. A rövid igazgatói évértékelést követően került asztalra a
Czombál Tamás tanár úr által megálmodott és
a diákok közreműködésével elkészített ünnepi
ebéd. A kiadós étkezés után jólesett jóllakottan kötetlen beszélgetés keretében ellazulni:
beszélgetni a ritkán látott nyugdíjas kollégákkal, felemlegetni, megtárgyalni az év eseményeit, készülni lélekben kicsit az előttünk álló
ünnepekre.

Átadóünnepség

Fotók: Igari Balázs

Január 10-én került sor iskolánkban a KEHOP5.2.2. pályázat lezárásaként a beruházás során
megvalósított fejlesztések, eredmények bemu-

tatására egy záró rendezvény keretében. A
dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2017ben nyert támogatást a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program keretében,
mely fejlesztés során az iskola,
a kollégium, a gépműhely és a
tanműhely épületeinek korszerűsítése valósult meg. A projekt,
amely az iskola és az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. által működtetett konzorciumban valósult meg,
elsődleges célja az épületek energiahatékonyságának javítása volt.
A kiviteli tervek 2017 szeptemberére készültek
el, majd ezt követően a munkálatok a következő év tavaszán kezdődtek meg. Az energetikai felújítás a főépületet, a kollégiumot, valamint a gépműhely és a tanműhely épületét
érintette. Ezekben az épületekben a határoló
szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul
záródó nyílászárók nem feleltek már meg a
mai kor hőtechnikai és épület-szerkezettani
követelményeinek, és jelentős hőveszteséggel működtek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek
utólagos hőszigetelését, fűtési rendszerek
korszerűsítését, nyílászárók korszerűsítését,
valamint egy napenergiát hasznosító villamos
energiát termelő napelemrendszer telepítését
tartalmazták, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
A kivitelezési munkák 2018 novemberében befejeződtek, és megtörtént a
sikeres műszaki átadás-átvétel. A beruházás teljes összege 279.318.830 Ft
volt, amelynek eredményeként az iskola
biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként
működhet tovább.

A Baptista Szeretetszolgálat idén is
boldog gyermekarcokat varázsolt
a velencei dr. Ranschburg Jenő
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Kollégium és EGYMI-ben az iskolai   karácsonyfa  
köré. Mindenkinek névre szóló karácsonyi ajándékot készítettek, amit nagy gondossággal és szere-

tettel adtak át tanulóinknak az iskolai karácsonyi
ünnepségen. Köszönjük önzetlen segítségüket!

Az Audi-csoport
karácsonyi meglepetése
Az Audi 10/A6 Facebook-csoport ismét ellátogatott Velencére a dr. Ranschburg EGYMI-be a
karácsonyi ünnepek előtt. Adományokat hoztak
az intézményben tanuló gyermekek számára.
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek,

aki ellátogatott hozzánk. Az adventi várakozásban egy délutánt gyermekeinkkel töltöttek a
csoport tagjai, és adományaikkal boldogabbá
tették a  karácsonyvárást gyermekeink számára.
Czirákyné Fekete Ilona
igazgató

www.velence.hu

Biztonságunk érdekében

Fotó: VÖTE

December közepétől lapzártánkig az átlagosnál több olyan eset történt Velencén,
amikor be kellett avatkozniuk a rendőrség,
a polgárőrség és a katasztrófavédelem
(tűzoltóság) illetékeseinek, szép számmal
akadtak olyan események, amikor szükség volt a szakértelmükre, közreműködésükre.

ták az izzó részeket. A mentők megvizsgálták a lakókat, akik nem sérültek meg az eset
során.
Összeütközött két gépkocsi december 15-én
kora reggel az M7-es autópálya Budapest
felé vezető oldalán, a 42-es kilométernél. A
balesethez a székesfehérvári hivatásos tűzoltók
érkeztek ki, akik áramtalanították a járműveket,
és megkezdték a műszaki mentési munkálato2018. december 8-án egy háromszintes kat. A balesetben senki nem sérült meg.
családi ház emeleti erkélyén, a lambé- Két személygépkocsi karambolozott decemria alól tapasztaltak füstölést és izzást ber 16-án délután az M7-es autópálya BudaVelence északi részén, a Csemete utcában. pest felé vezető oldalán, Velence térségéA ház lakói a székesfehérvári hivatásos és a ben. A balesethez a székesfehérvári hivatásos és
velencei önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt a pázmándi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik
elhagyták az épületet. Az egységek megbon- elvégezték a műszaki mentést. A járművek utatották a lambériát és a tetőhéjazatot, eloltot- sait a mentők ellátták. A helyszínen rövid ideig
forgalomkorlátozás volt érvényben.
Nem éppen a pihenés jegyében telt
a karácsony utáni első nap a velencei
önkéntes tűzoltók, valamint a segítségükre érkező pusztaszabolcsi székesfehérvári hivatásos lánglovagok számára.
December 27-én késő este leégett
egy épület Velencén az Ady Endre
utcában. A kiérkező egységek nagy
erőket mozgósítva fékezték meg a lángokat a teljes terjedelmében égő faszerkezetes házon. Az épület lakatlan volt,
így személyi sérülés nem történt. A tűz
keletkezésének okát a katasztrófavédelem szakemberei vizsgálják.
Kigyulladt egy téli sószóró munkagép
hátsó kereke január 9-én délután az
M7-es autópályán Velencénél. A tüzet
két poroltóval a közútkezelő munkatársai
eloltották, mire a székesfehérvári hivatásos és a velencei önkéntes tűzoltók a
helyszínre érkeztek. A megyeszékhelyi
egység visszahűtötte a felhevült részeAz Ady Endre utcai tüzet nagy erőkkel oltották a ket, ám 500 méterrel később a VÖTE
lánglovagok
önkénteseinek újra hűteniük kellett a
hátsó kereket, mert az ismét felhevült.
Ezt követően már nem akadt a járműnek
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Velence ÖTE:
mozgalmas év volt!
Önkéntes tűzoltóink feladatokban bővelkedő
esztendőt tudhatnak maguk mögött. Az egyesület elnöke, Tóthné Pongrácz Beáta összefoglalója:
- 2018. január 1. és 2018. december 31. között
az egyesület 40 esetben kezdte meg a vonulást. A saját szerlapjaink alapján 20 tűzesetnél, 8
alkalommal műszaki mentésnél és 12 alkalommal egyéb (pl.: az Országos Mentőszolgálatnak
segítség, téves riasztás) esetben történő segítségnyújtásban működött közre egyesületünk a
Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a pusztaszabolcsi Katasztrófavédelmi
Őrs beavatkozásainál. Vonulások: Velence 18,
Gárdony 16, Kápolnásnyék 5, Nadap 1. A riasztások többsége I. fokozatú volt. Az egyesület tagjai
elláttak helyszínbiztosítási feladatokat, helyismerettel segítették a tűzoltó vízforrások keresését, szükség esetén táplálást szereltek, részt vettek az oltási feladatokban, első kiérkezés esetén
megkezdték a felderítést, és jelentették a látottakat, számos fakidőlés esetén hivatásos irányítás mellett gallyazást, darabolást végeztek.
Folyamatos továbbképzésen vettek részt az
egyesület tagjai: 6 fő végzett 40 órás alaptanfolyamot, 1 fő I. tűzoltás-vezetői tanfolyamot és 2
fő II. tűzoltás-vezetői alapismereti tanfolyamot
végzett. Kisgépkezelői tanfolyamok és vizsgák
is szerepeltek ebben az évben. 3 alkalommal
parancsnoki értekezleten képviselte magát az
egyesület. Országos felnőtt és ifjúsági tűzoltóversenyen 2 fő vett részt bíróként. Kismotorfecskendő-szerelési versenyen, Iszkaszentgyörgyön
férfi csapatunk a harmadik helyen végzett. A
Városgazdálkodási Kft. megkeresésére 4 alkalommal végeztünk gallyazást.
Aktívan részt vettünk a Velencei-tó Turizmusáért
TDM Egyesület által rendezett városi programokon is. Egyesületünk tűzoltó-megemlékezésen
egy alkalommal vett részt
2018-ban elmaradt a Szent Flórián-futam,
ám az előzetes információk szerint 2019-

2019. január

Tisztelt cím!
Ezúton szeretném köszönetemet és hálámat
kinyilvánítani azon a Velence ÖTE-kocsin szolgálatot teljesítő egységek tagjainak, akik 2018. 12.
27-én este az elhagyatott ház tűzoltásában részt
vettek. A szakszerű beavatkozásnak hála a szomszédos (tűzhöz közeli) családi házunk és a családom is sérülésmentesen vészelte át az esetet…
Minden olvasónak békés,
boldog új évet kívánunk!
A Velencei Polgárőrség 2018 decemberében
az adventi rendezvények biztosításában 4 alkalommal, vasárnaponként 8 fővel, összesen 156
órában vett részt. Közbiztonsági járőrözést 4 alkalommal   végeztünk 2-2 fővel, összesen 64 órában. Az OPSZ körlevélben hívta fel figyelmünket
arra,  hogy december hónapban kiemelten figyeljük a posták környezetét és a postások útvonalát.
Ennek a felhívásnak eleget téve polgárőreink az  
ellenőrzést 6 alkalommal, esetenként 2 fővel,
összesen 80 órában teljesítették. Még maradt
sportesemény is december hónapra. Kézilabda-mérkőzést kellett biztosítanunk 1 alkalommal, 3 fővel, összesen 9 órában. Mindösszesen
309 órát teljesítettünk decemberben.
A 2018-as év rendkívül mozgalmas és sikeres
volt egyesületünk számára. Reméljük, hogy
a 2019-es év is hasonló feladatokat hoz számunkra, amelyeket szeretnénk minél magasabb
színvonalon teljesíteni. A Velencei Polgárőrség
tagjai nevében sikerekben, örömökben gazdag

boldog új évet, jó egészséget kívánunk Velence
lakosságának! Vigyázzanak és figyeljenek egymásra, környezetükre!
Fehér István
elnök

Tanácsok jégen
tartózkodáshoz
kapcsolódóan
(A Gárdonyi Rendőrkapitányság szakembereinek intelmei)
A szabad vizek és azok környéke egész évben
kedvelt kirándulóhelyek. Ez a legmarkánsabban
nyáron, jó időben jellemző, de nincs ez másként
a téli időszakban sem. Mind gyermekre, mind
felnőttre egyaránt vonzerőt gyakorol a befagyott víz, mely ugyanakkor komoly veszélyeket
rejt magában. Sokszor az emberek felelőtlen
viselkedésének és a jég tulajdonságainak
nem megfelelő ismerete miatt következnek be a jégbeszakadások, melyek sok esetben sajnos halálos kimenetelűek. A rendőrség
elkötelezett abban is, hogy az ilyen tragikus
balesetek számát csökkentse, melyben a figyelem felhívásának, az emberi hozzáállásnak, a
veszélyhelyzetek elhárításának rendkívül fontos
szerepe van.
Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy
a hirtelen hőmérsékletváltozások, illetve
a tartósan enyhe időjárás nagymértékben
megváltoztathatják a jégtakaró tulajdonságait, ezáltal az veszélyessé, kiismerhetetlenné válhat. A szabadvizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő
szilárdságú, nem olvadt, nem mozog. Fontos,
hogy a fagyás alatt lévő jeget ne terheljük túl,
így a kb. 8 cm vastagságú jég már alkalmas lehet
arra, hogy rajta tartózkodjunk, de igazából a kb.
12 cm vastagságú jég az, amely már akár
egy csoport egyidejű jégen tartózkodására,
illetve sportolásra is alkalmas, de pl. a szánkókkal való biztonságos jégen tartózkodáshoz
kb. 18 cm vastagság ajánlott.
A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a
helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá. Ennek megfelelően tájékozódjunk,
hogy a tiltások mely részekre vonatkoznak. Alaprendelkezésként TILOS a szabadvizek jegén
tartózkodni az alábbi esetekben:
- éjszaka és korlátozott látási viszonyok
között,
- járművel, a biztonságos munkavégzés
kivételével,

Fotó:  Rendőrség

ben lesz, amit ezután kétévente szerveznek. Harmadik alkalommal megrendezésre
került gyermektáborunk, amelyet az idei
évben is támogatott a Fejér Megyei Tűzoltó
Szövetség.
Velence Város Önkormányzatával az együttműködés folyamatos és kiváló. A 2018. évben 1
000 000,- Ft támogatásban részesültünk a helyi
önkormányzat által kiírt pályázaton, amelyet a
működési költségek finanszírozására fordítottunk. A Volvo gépjárművet 2018. január 15-én
adta át az önkormányzat üzemben tartásra az
egyesületnek. A gépjárműfecskendő felgumiztatva és friss műszakival került átadásra. Gárdony
Önkormányzata 200 000,- Ft, Nadap, Sukoró és
Kápolnásnyék egyaránt 100 000,- Ft támogatást
biztosított számunkra. Komoly támogatás érkezett a Merx áruház tulajdonosától is, 100 000-,
Ft-ot fizetett be támogatásként.
Egyesületünk az év folyamán szóban többször
kapott köszönetet beavatkozásaiért az érintettektől. Év végén érkezett egy e-mail is, amit részben megosztanék önökkel:

- kikötők és veszteglőhelyek területén,
- folyókon és azok mellékágain.
Következzen néhány jó tanács, amennyiben
bajba kerülnénk, mert a veszély elhárítása
épp olyan fontos, mint a megelőzés.
- Ha a jégen tartózkodása során gyanús ropogást, recsegést hall, azonnal feküdjön minél
nagyobb testfelülettel a jégre, és próbálja meg a
legközelebbi biztos pontot hason csúszva elérni.
- Beszakadás esetén a kihűléstől való félelem és
az esetleges pánik miatt az ember ösztönösen
mozgásba kezd, de mégis igyekezzünk kerülni
a felesleges mozdulatokat, ezáltal megőrizve a
ruházatunkban lévő szigetelő légréteget. Igyekezzünk a lábunkkal a jég szélét elérni, és a
part felé előrelökni magunkat, illetve segítséget
kérni.
- Ilyen esetekben sajnos a kihűlés és a végtagok elgyengülése a legnagyobb ellenségünk,
az ilyen vízben ez akár 10-15 perc után is megtörténhet. Emellett a jéghideg víz alatt oxigén
nélkül az átlagember néhány másodpercig bírja
csak.
- Nem lehet elégszer felhívni rá a figyelmet,
hogy soha ne kezdjünk felelőtlenül mások mentésébe, mert ezzel saját életünket is kockáztatjuk, emellett további jégbeszakadások történhetnek, így nemhogy segítünk, sokkal inkább
csak tetézzük a bajt.
- Lehetőleg hívjunk segítséget, és a mentést
végző személyt kötelekkel, társakkal biztosítsuk. Ha más eszköz nincs, egy hosszú, de erős
ágat vagy akár ruhadarabot nyújtsunk a jégbeszakadtnak. Ha többen vagyunk, akkor egymás
lábát fogva, mint egy hason fekvő lánc tudunk
segíteni. (Folytatjuk!)
Mátay Balázs
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Rovatunkban Koszti András polgármestert és Dr. Szvercsák Szilvia
jegyzőt kérdezzük a képviselő-testület munkájáról, az üléseken meghozott rendeletek fontosságáról és
szükségességéről. A képviselő-testület jegyzőkönyvei nyilvánosak,
ezért nem a rendeletek felsorolása
a cél, hanem a kiemelt jelentőségű
ügyekről kívánunk részletesebb tájékoztatást adni.

Velencei Híradó: 2018. december 13. napján tartotta soros ülését
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Évek óta sikeresen szerepel Velence „A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei” országos programban. Ezzel kapcsolatban hoztak határozatot a
további részvételt illetően.
Koszti András: Igen. Azt gondolom, a folytatás részünkről nem is lehetett
kérdéses. Fontos számunkra, hogy városunk zöld, virágos, környezetbarát
arculata tovább erősödjék, ebbe a koncepcióba pedig tökéletesen illik
ez az országos megmérettetés, éppen úgy, mint a Virágos Magyarország
környezetszépítő verseny is. Juhász Gyula képviselő úr kiválóan vezette,
menedzselte az elmúlt években ezt a projektet, amit helyben is megszervezünk, és külön díjátadót is rendezünk minden évben augusztus 19. napján, városunk születésnapi ünnepségén. A legszebb velencei konyhakertek tulajdonosai pedig részt vesznek az országos versenyen, ahol rendre
eredményesen szerepelnek, kiválóan öregbítve városunk jó hírét. Ezek
fényében nem csoda, hogy képviselő-testületünk teljes összhangban,
8 igen szavazattal erősítette meg részvételi szándékunkat „A legszebb
konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei” országos program
2019. évi kiírásában.
Velencei Híradó: Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési koncepciója is napirendre került a decemberi ülésen. Milyen döntést
hoztak ezzel összefüggésben?
dr. Szvercsák Szilvia: Egy jól kidolgozott, gondosan tervezett költségvetés előkészítéséről van szó. A koncepció készítése nem kötelező, de
mi mégis igen fontosnak tartjuk, mert ez a dokumentáció körvonalazza
a következő év feladatait, elképzeléseit, megvalósítani kívánt céljait, összhangban Velence Város rövid-, közép- és hosszútávú gazdasági programjával. A költségvetési koncepciót el kellett tehát fogadnia a testületnek a
továbblépéshez. Ez meg is történt, egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül került elfogadásra Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési koncepciója. Ezen koncepció alapján
áll össze hamarosan és kerül a testület elé Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése.
Velencei Híradó: A Magyar Államkincstár által lefolytatott, FEJÁHI/936-1/2018. iktatószámú ellenőrzésről is elhangzott egy tájékoztató,
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annak ellenére, hogy tulajdonképpen semmiféle hiányosságot nem tárt
fel ez a vizsgálat.
Koszti András: Valóban. Ennek ellenére, sőt, pontosan ezért gondoltam
úgy, hogy lássák képviselőtársaim; ilyen is van! Ugyanis nagyon ritka, amikor a rendkívül szigorú, minden részletre kiterjedő MÁK-vizsgálat ilyen
eredménnyel zárul. Egy szerződésben vagy jegyzőkönyvben a legkisebb
hibát is észrevételezik, jelzik, korrigálást kérnek, lehet az akár egy apró
elütés, egy betűhiba, aminek nincs gyakorlati jelentősége, mégis megtalálják, rámutatnak, hogy hibás. Egy ilyen szigorú ellenőrzési rendszerben
a hibátlan végeredmény fehér hollónak számít, esetünkben pedig bizonyítja, hogy a Polgármesteri Hivatal apparátusa – mint ahogyan mindig,
most is – precízen, jól végezte/végzi a dolgát. Ezt ezúton is köszönöm a
jegyző asszonynak és a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek.
Velencei Híradó: A Velence Város közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról is döntés született. Miért volt erre szükség?
dr. Szvercsák Szilvia: Azért, mert a közétkeztetési szolgáltatás tárgyában
kötött vállalkozási szerződés 2019. szeptember 15. napján lejár. A szolgáltatás biztosítására új közbeszerzési eljárást kellett kiírni, amelynek a
mielőbbi megindítása az eljárás időigényessége miatt indokolt. Mielőbb
szerettünk volna lépni, hogy időben a folyamat végére érhessünk, így biztosítva azt, hogy mire a jelenlegi vállalkozási szerződés lejár, készen álljon
az új, elősegítve a zökkenőmentes étkeztetést az érintett intézményekben. A képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal döntött a kiírásról.
Velencei Híradó: Sokakat érint a Velencei Meseliget Óvoda Fő utca 79.
számú épületének energetikai korszerűsítése. Ezzel kapcsolatban is született egy döntés.
Koszti András: Így igaz. Az óvoda Fő utcai épülete energetikai korszerűsítésének kivitelezésére írtunk ki beszerzési eljárást. A beérkezett pályázati
anyagok elbírálása volt a döntés tárgya. Velence Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Velencei Meseliget Óvoda Fő utca 79. számú épülete
energetikai korszerűsítésének kivitelezése tárgyában lefolytatott beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. A képviselő-testület a beérkezett ajánlatok közül a Stone-Sol Kft. ajánlattevőt hirdette ki az eljárás nyertesének, a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlatban
foglalt nettó 23.700.000,- Ft + 27% áfa összegű ajánlati árral. Fontosnak
tartom kiemelni, hogy Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr közreműködésének köszönhetően ehhez a projekthez 28,5 millió Ft pályázati
forráshoz jutottunk, ezen felül pedig 1,5 millió Ft önerőt is kellett biztosítanunk. A képviselő úrnak ezúton is köszönöm az újabb támogatást!
(MB)
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A Velence Városgazdálkodási
Kft. vállalja
a lakosság és az üdülőtulajdonosok számára
az alábbi munkák elvégzését:
ü Fűvágás, kaszálás 5000 Ft-tól,
ü Zöldhulladék-elszállítás
4000 Ft/m3-től,
ü Fakivágás 10 000 Ft-tól,
ü Építőanyag-szállítás Velence területén
5000 Ft-tól.

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

Tel: +36 30 217 08 34
E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu

Felkérés javaslattételre
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kitüntetések,
díjak adományozási rendjéről szóló 8/2017. (IV.28.) önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint Velencéért Emlékérmet adományoz
azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy
gazdasági szervezeteknek, intézményeknek, egyesületeknek, alapítványoknak, lakóhelyi közösségeknek, akik vagy amelyek a város
fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek
révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

Felkérem a Lakosságot, hogy
a Velencéért Emlékérem odaítélésére
tegyen javaslatot.
A Velencéért Emlékérem odaítélésére bárki tehet javaslatot, az indoklással ellátott ajánlást 2019. február 10. napjáig kell írásban a polgármester felé benyújtani.
A Velencéért Emlékérem a március 15. napján tartandó hivatalos városi
ünnepségen kerül átadásra.
Koszti András
polgármester

www.velence.hu

Hit-Élet-Irodalom

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Emlékezés a doni katasztrófa
76. évfordulóján
Néhány éve temettem el dr. Pajor János jogászt,
gyülekezetünk egykori gondnokát, az utolsó
doni túlélők egyikét, akit halála előtt nem sokkal a honvédelmi miniszter honvéd századosi
rangra emelt. A doni harcokban hadnagyként
vett részt. János bácsit tiszteltem és szerettem,
felnéztem rá, mint oly sokan Velencén. Tőle ttudom, hogy a doni orosz áttörésről, az ottani történésekről mennyi hazugságot táplált a kommunista ideológia a fejekbe, s a diktatúra fizetett
történészei, hogy adták el az igazságot a júdási
30 ezüstért. Ő is elmondta, a magyar hadsereg
az utolsó leheletéig harcolt, sajnos az orosz
túlerő elképzelhetetlen módon nagy volt, s a
németek sem tettek meg mindent a 2. Magyar
Hadsereg támogatásáért. Ő is elmondta, hogy
vitéz Jány Gusztáv vezérezredes, a doni hadsereg parancsnoka hős katona volt, mindent megtett a helytállásért, s nem rajta múlott az orosz
áttörés, a tragikus magyar katonai vereség. A
kommunisták általi későbbi kivégzése (1947.
november 26.) és minden katonai rangjától való
megfosztása pedig egyenesen igazságtalanság
és galádság volt e jeles katonával szemben.
Rehabilitációja megtörtént, de az ott harcolók és az elesettek, a tömegsírokban nyugvó
magyar katonák előtti tisztelgés minden év
januárjában minden igaz magyar kötelessége, s
erkölcsi feladata.
A doni katasztrófa, ill. az URIV-i orosz áttörés 1943. január 12-én történt. A II. világháború keleti frontján nagy erejű támadás érte
a Don-kanyarban védelmi állásokat elfoglalt,
közel 200 ezer fős 2. magyar hadsereg egységeit.  Ezen a napon a HŐMÉRSÉKLET  - 30  és  
- 40 °C. között volt. Gondoljunk csak bele! A
mostani mínusz 10-15 fokot is alig tudjuk elvi-
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selni civilizált körülmények között, pedig van
fedél a fejünk felett, fűtésünk, élelmünk, téli
ruhánk stb.
Sokáig csak annyit írtak a történelemkönyvek,
hogy a Don-kanyarban elpusztult szinte a teljes 2. magyar hadsereg. Ma már tudjuk, hogy a
magyar katonák messze idegenben is a hazát

dött utánpótlással együtt mintegy 250 ezer
magyar katona vett részt a doni harcokban,
1942-1943-ban. De pl. a román határ mentén
is állomásoztattak magyar katonákat, félve egy
esetleges magyarok elleni román támadástól.
Rámutatott arra is, hogy a trianoni békediktátum (1920. június 4.) korrekciója csak német és

védték, s ezt a későbbi kommunista évtizedek
kellő érvvel támasztják alá. Igen, éppen ezért
nem volt felelőtlenség a Don-kanyarba küldeni
a magyar honvédeket. Dr. Fodor Pál, a Magyar
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpontjának főigazgatója szerint is itt
az idő, hogy a magyar közvélemény reális képet
kapjon a Don-kanyarban történtekről. Tény,
hogy az anyaország nem hagyta magára a 2.
magyar hadsereget, s mindent megtett, amit
megtehetett a hadsereg ellátásáért, ami logisztikailag azért nem lehetett egyszerű feladata
már csak a távolság miatt is. Dr. Szakály Sándor
történész professzor, az MTA doktora kutatásai
szerint a doni áttörésben 42 ezer magyar katona
halt hősi halált vagy tűnt el, 28 ezer Magyarországra visszaszállított sebesültje volt a magyar
hadseregnek, és a szovjet híradások szerint 26
ezer magyar hadifoglyot ejtettek. Természetesen a veszteségről, a számokról ma is eltérőek
a vélemények. Összességében, a később kikül-

olasz politikai segítséggel jöhetett létre, ezért
a magyar politikai vezetés nem tehette meg,
hogy ne vegyen részt a németek oldalán a kommunista Szovjetunió elleni harcban. Dr. Szakály
Sándor már egy négy évvel ezelőtti tudományos
konferencián felhívta a figyelmet arra, hogy a
közhiedelemmel ellentétben nem verték szét
a 2. magyar hadsereget és az nem semmisült
meg a Don-kanyarban, az orosz támadást túlélő
magyar egységek a katonai hadviselés szabályai
szerint vonultak vissza.

Karitász-Spár
A Velencei Karitászról, annak tevékenységéről
már többször is értesülést adtunk. Most nem is
annyira a tevékenységekről, mint egy kedves
élményről szeretnék beszámolni. A Velencei Karitász legutóbbi nagy akciója a karácsonyi élelmiszergyűjtés- kiosztás volt. Már korábban is tettünk
kísérletet, hogy a 2 nagy keresztény ünnep előtt
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(Húsvét és Karácsony) ne csak a templomokban
legyen élelmiszergyűjtés, hanem nagyobb áruházaknál is. Így került sor, hogy három környékbeli
település Karitász csoportja összefogva megkereste ezen szándékával a Velencei Spar áruházat,
akik szívesen támogatták ezen kezdeményezésünket. December 14 és 15-én lelkes önkénteseink kiálltak az áruház bejáratához, hogy, aki
szívesen segít rászoruló családokon, egy-egy
„apróság” megvásárlásával megtehesse azt. Bármilyen fárasztó volt az ott állás, amit átélhettünk,
az pótolt mindent. Volt olyan felajánlás, hogy 10
kg kristály cukrot adott át nekünk, volt, aki úgy

gondolta, hogy olyasmit ajánl fel, amit egyébként
sem tudnának megvenni a szóban forgó családok, volt, aki a kis nyugdíjából vett még valamit,
volt, hogy anyukák gyermekeikkel adták át, amivel más anyukák gyermekeire gondoltak és ezek
csak szemelvények abból a megható pillanatokból, amit átélhettünk. Az összesítést követően
több mint 300 kg élelmiszert oszthattunk szét
több, mint 50 család között a három település
tekintetében. Jól emlékszem, hogy ekkora adomány láttán mire is gondoltam...
Jó néhány hónappal ezelőtt történt városunkban, hogy valaki autójával becsúszott a sáncba.

Elfogadás

addig Istentől sokszor nem fogadjuk el amit
átnyújt. Miért van ez így? Nem érzünk valami
feszültséget abban, hogy annak, Aki az eget és a
földet teremtette, azt mondjuk hogy „nem kell”?
Isten elkészített valamit, ami csak nála van. Elkészítette az utat az üdvösségünkhöz, a szabadításunkhoz, az örök életünkhöz, hogy már itt a földön elválasszon a bűntől, a félelmeinktől, a világi
függőségektől, mindentől ami lehúz és megkötöz, hogy betöltsön mindazzal ami megújít és felemel; kiemeljen és belehelyezzen az Ő rendjébe,
az Ő országába. Ez a tökéletes ajándék amit elkészített, amit nem kell blokk ellenében visszacserélni, mert pont ránk szabták, és az a kincs, amit
nem kell keresni, mert térkép is van hozzá. Ugyan
a térképen jelölt útvonal nem mindig illeszkedik
az általunk elgondolthoz, mert az Ő utai nem a mi
utaink, de ha rábízzuk magunkat, csodákkal teli
életünk lehet. Csak el kell fogadni,
azt ugyanis nem tudja megtenni
helyettünk. Isten nem tuszkol fel
egy buszra, ami az örök életre visz.
Mindent elkészít, de tudnunk kell:
míg nem fogadjuk el, nem a miénk.
Pál írja egy gyülekezetnek: „Hiszen
kegyelemből van üdvösségetek
a hit által, és ez nem tőletek van:
Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.”
(Efezus 2,8-9) Mindez tehát nem
megvehető, nem kiérdemelhető,
csak elfogadható.

Az ünnepek alatt gyakran beszélünk az adásról,
az ajándékozásról, mert ahogy mondják: „adni
jó”, vagy   „adni jobb mint kapni”. Megjegyzem,
azért kapni is jó. De volt már olyan, aki visszautasította volna ajándékát, mondván: nem, köszönöm, nincs szükségem rá? Ha másért nem, az
ajándékozó személyére tekintettel nem teszünk
ilyet. Olyan egyértelmű, szinte benne van a
neveltetésben: „amit adnak, fogadd el...” Nem is
gondolunk rá, hogy az ajándékozáshoz mindkét
fél akarata szükséges. Az elfogadás szó meghatározása: „beleegyezés, hogy elvegyünk vagy
megkapjunk valamit, amit felajánlottak nekünk”.
Hoppá! Az ajándékhoz nem elég hogy adják?
Nem elég. És míg emberektől úgy fogadunk el
ajándékot hogy fel sem merül a visszautasítás,

Nekem is arra vitt az utam, amikor láttam a kialakult helyzetet, megálltam. Nem én voltam az
első, már mások segédkeztek az autómentésben,
de azért gondoltam felajánlom én is a segítségemet. Mondhatnánk, hogy mindhiába, a sánc túl
nagy volt, egyikünk sem tudta kihúzni az autót.
Nem maradt más választás, autómentőt hívtunk.
Amíg ott várakoztunk a mentésre, többen is megálltak, hogy megkérdezzék, tudnak e valamiben
segíteni. A sorra megálló autók vezetői „a minden rendben van, személyi sérülés nincsen és
már kihívtuk az autómentőket” információ után
nyugodtan folytatták utjaikat.  Ezek láttán a kárt
szenvedett autóvezető ennyit mondott: minden
szerencsétlenségem mellett jó látni, hogy ennyi
jó ember van ebben a városban! …. na ez volt, az,
amire akkor az adományok láttán gondoltam. –
Köszönetet mondok először is a karitász önkénteseinek, akik az ünnep előtt feláldozták idejüket,
lelkesen segítettek a gyűjtésben, a szortírozásban
és a szétosztásban. Köszönöm minden kedves
adakozónak a felajánlását, a legkisebbtől a legnagyobbig - de leginkább Istennek köszönöm, hogy
olyan városban élhetek, ahol ennyi jó ember él!
Norbert atya
De miért kell ezt az ajándékot elfogadnunk?
Igazából nincs olyan hogy: „kell”. Mindez csak
lehetőség. De jó ha tudjuk: nem hiábavaló élet
csak Krisztusban van. Az üdvösség a legnagyobb
ajándék, és Jézussal élni a legmagasabb pozíció,
amit valaha embernek felajánlottak. Gondoljuk
át még egyszer mielőtt visszautasítanánk.
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 felnőtteknek
Szombat: 18:00 VIFI
(Velencei Ifjúsági találkozó)

Alkalmainkra mindenkit
szeretettel várunk!!!
E-mail címünk:
hajnalpir.be@gmail.com

17

www.velence.hu

Gyerekekről

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

Télapó itt van...
November végétől az óvodákban nagy izgalommal készülnek a Mikulás fogadására a gyerekek,
felnőttek egyaránt. Közösen feldíszítjük a cso-

érkezett meg, akik kedves, játékos műsorral
szórakoztatták a gyerekeket.
Kis idő múlva ténylegesen megérkezett a

távoli, ködös, hófödte csúcsok messzeségéből
a fehér szakállas Télapó. A gyerekek verssel,
dallal köszöntötték az ajándékot osztó vendéget, aki az üdvözlések után a gyerekcsoportoknak ajándékot hozott. Miután a közös fényképezkedés is megtörtént, és a műsorszámok
is a végükhöz értek, a Télapó elköszönt. Ez az
időszak fontos minden kisgyermek életében,
hiszen évekkel később is emlékeznek majd
a várakozással teli napokra, a titokra, mely
körüllengi a jóságos öreg személyt. Óvodánkban sok szeretettel, barátságos, biztonságos
légkörben, életkoronként differenciáltan, az
egyéni testi- lelki szükségleteket figyelembe
véve végezzük a nevelőmunkánkat. Mindennapjainkban igyekszünk változatos élmények
biztosításával megszervezni ezt. A Mikulás
távozásával a gyerekek még sokáig gondoltak
a jószívű ajándékozóra, szép élményekkel lettek gazdagabbak.

Ander Beáta
óvodapedagógus
portszobát, a polcokon megjelennek a Télapós
meséskönyvek, felcsendülnek a Télapós versek,
mondókák. Minden évben december 6-án a
Mikulás felkeresi a házakat, és apró meglepetéseket rak a gyerekek kikészített cipőcskéjébe.
No és persze ellátogat még azokra a helyekre is,
ahol a kicsik nagy számban vannak együtt.   
Így történt, hogy december 4-én délelőtt a
Velencei Meseliget Óvoda gyermekei találkozhattak a Velence Korzó épületében a piros
bundás, szakállas, öreg Mikulással. A gyerekek
már várták érkezését, verseket, énekeket tanultak. Csillogó szemekkel, kipirult arccal várták a
Télapó érkezését. Először segítői, a két manó
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tevékenykedtünk, és nagyon jó élményekkel
gazdagodhattunk, ami ráhangolt bennünket a
karácsony ünnepére.
Bóra Csilla,
Cselkó Béláné,
Liptai Zita
óvodapedagógusok

A mi karácsonyunk

Adventi készülődés,
karácsonyvárás az óvodánkban
Az advent az év leginkább várt időszaka mindenki számára. Felnőtt, gyermek egyaránt
készül, hiszen a ráhangolódás a karácsony
eljövetelére a békét, a szeretetet, az egymásra
figyelést jelenti már időtlen idők óta. Az adventi
koszorú négy gyertyájának meggyújtása is türelemre, várakozásra int minket a mindennapi
rohanásaink közepette.
Ahogy közeledtünk karácsony felé, az időjárás is kegyeibe fogadott minket, hiszen egy kis
hóeséssel, zúzmarával hófehérré, álomszéppé
varázsolta a kinti világot. Családi körben, valamint az óvodánkban is készültünk, hogy méltón
ünnepeljük ezt az időszakot. Kint hideg volt, de
a szívekben egyre melegebb lett minden készülődéssel – legyen az egy apró ajándék készítése,
vagy egy kis műsor összeállítása, próbálása.
Az első három adventi vasárnapon az óvodás gyermekek is műsort adtak a „Nekem
Velence Advent” ünnepi programsorozatának
részeként. Az első vasárnap a műsort a Nyuszi
csoport adta (ld. Velencei Híradó 2018. dec.).
A második gyertyaláng fellobbanásával esett
egy időbe a Pillangó csoportosok kis műsorának előadása a református templomban, amire

már napokkal előtte, lelkesen készültek az
ovisaink. Az ünnephez méltó műsort sikerült
készíteni: az alkalomhoz illő versekkel, énekekkel, valamint kis mécsesek meghitt zenére
való mozgatásával még hangulatosabbá tettük ezt a délutánt a közönségünk számára. A
harmadik vasárnapon a Csiga csoport gyermekei verseltek, énekeltek a katolikus templomban. Ekkor is készültünk egy újdonsággal – az
összes óvodapedagógus fokozatosan bekapcsolódott az egyik énekbe, a gyermekekkel
közösen énekeltük a „Szálljatok le, szálljatok le
karácsonyi angyalok…” kezdetű dalt. Mindkét
alkalommal a helyszín, a templom különleges varázsa is hozzájárult ahhoz, hogy tényleg
béke, nyugalom, meghittség költözött minden
ember szívébe.
Minden évben az óvodások nemcsak kapnak,
húzhatnak valamilyen meglepetést az adventi
kalendáriumból, hanem készülnek valamilyen
meglepetéssel a szüleiknek: barkácsolnak, színeznek, rajzolnak, vagy – ahogy idén a Csiga
csoportos gyerekek tették – egy gyönyörű karácsonyi táncot adtak elő vlogüzenetben.
Minden csoport számára az adventi időszak
nagyon mozgalmasan telt. A legjobb az volt,
hogy együtt voltunk, sok közös dologban együtt

A Magyarországi Református Egyház Ráckeresztúri Drogterápiás Otthona

programvezető munkakörre

keres munkatársat felsőfokú végzettséggel
A programvezető fő feladata a teljes terápiás program szervezése és figyelemmel kísérése, a Misszió értékeinek, érdekeinek képviselete, kapcsolattartás a külső szakmai és
társadalmi szereplőkkel.
Jelentkezés:
fényképes önéletrajzzal
és motivációs levéllel: eszter@kimm.hu e-mail-címen

Az egyik legszebb, legszeretetteljesebb ünnepünk.
A szeretet, az összetartozás, ajándékozás ünnepe.
Néhány napja csak, hogy elbúcsúztunk a Mikulástól (még a lába nyoma itt van a hóban), s máris elérkeztünk a legkedvesebb, szeretetajándékozással
egybekötött ünnephez, a karácsonyhoz.
Már előző héten elkezdődtek az ünnepi előkészületek. Sürgés-forgás, lótás-futás. Ezeket a napokat
sok örömmel, énekléssel, barkácsolással, zenehallgatással töltöttük el. Beszélgettünk a karácsonyi ünnepkör szokásairól, hagyományairól, s arról,
hogy nemcsak az lehet az ajándék, amit kapunk,
hanem ha jót teszünk, segítünk másoknak.
A csoportokban a tevékeny kis kezek munkához láttak. Végezték a takarítást, csinosították,
díszítették a csoportszobát, karácsonyi asztaldíszt, természetes anyagokból karácsonyfadíszt
készítettek. Mint egy kis hangyaboly, fáradhatatlanul munkálkodtak tovább, készült az illatos, finom mézeskalács.
A nagycsoportosok bekopogtak a kisebbekhez,
jászolt tartva a kezükben, karácsonyi dalokat
énekelve.
A hónap minden napja lázas készülődéssel
telt. Szívünket-lelkünket feldíszítve, ünneplőbe
öltözve végre elérkezett az ünnep napja. Az
óvodába lépő gyerekeket és családjaikat halk
karácsonyi énekszó, fenyőillat köszöntötte. A
tornaterem közepén ott pompázott, ragyogott
az ízlésesen feldíszített karácsonyfa, csúcsán a
csillaggal. Alatta megannyi játék. A sok kis csillogó szemet látva melegség járta át a szívünket.
A karácsonyi asztalnál (ünnepi terítő, asztaldísz,
gyertyafény) elfogyasztott tízórai után került sor
a karácsonyi ünnepségre. Közösen énekeltük az
adventi ének negyedik versszakát, s meggyújtottuk az adventi koszorú utolsó gyertyáját. Ünnepi
köszöntőt az óvoda vezetője mondott, melyet az
óvónők közös éneke követett. Ezután a nagycsoportosok előadták karácsonyi táncukat. A kisebbek verssel, dallal köszöntötték az ünnepet.
Végül elérkezett a várva várt pillanat, az ajándékok átadása, kibontása és az örömteli játék.
Kovács Károlyné
óvodapedagógus
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Történetek a Zöldligetből

Tudósítónk a Zöldligetből:
Bálintné Nagy-Kaszap Ditta

Adventi események a suliban
Az advent, a várakozás az iskolában is lázba
hozta a gyerekeket, pedagógusokat. Gyönyörű
dekorációkat készítettek, amivel nemcsak az

osztályokat, hanem az egész iskolát feldíszítették. Ebbe a munkába a zöld iskolarészben a
szülők is bekapcsolódtak. Gyönyörű kandallót
készített nekünk Tűz Andrea, egy 2. b. osztályos
tanulónk anyukája. Mindkét épületben az alsósok egy közös éneklésre, adventi gyertyagyújtásra jöttek össze péntek reggelenként. Dec.
6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás. A kicsik
nagy lelkesedéssel fogadták az ajándékokat
hozót. Az egyik szombatra Beregnyei Reni kolléganőnk egy sportversenyt állított össze az elsős
és másodikos osztályoknak. A nyertes osztály
egy Mikulás-kupát kapott, ami egy vándorkupa.  
Két osztályunk a városi adventi programban is
szerepelt. Dec. 9-én a 4. b. osztály adott szép
műsort városunk református templomában.
Felkészítőjük Domak Attiláné Kriszta volt. Dec.
16-án pedig a katolikus templomban szerepeltek az 1. c. osztályosok. Nagy sikert aratott
a szívhez szóló műsoruk. A műsort Tóth Jolán
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tanította be. A 4. c. osztályosaink az egészségügyi dolgozók karácsonyán adtak színvonalas
műsort. A felkészítőjük Karácsonyné Kéki Andrea volt. Akadtak olyan osztályok, amelyek kará-

csonyi műsorral kedveskedtek szüleiknek, egyegy osztálykarácsony keretében. Azonban nemcsak a külső feldíszítése fontos, hanem a szívünk
elcsendesedése, Istenre hangolása. December

15-én mindkét épületben istentisztelettel kezdtük a napot. A Liget iskolarészben Kovács Dániel
iskolalelkész, szolgált. Őt Révész Dániel dicsőítő
vezető és felesége, Ági előzte meg. A házaspár
csodás dalokat énekelt, amibe a népes közönséget is bevonták.
A másik épületben is istentisztelettel kezdődött a nap. Vadon Sándor baptista lelkipásztor
mondta el a karácsony történetét, Jézus Krisztus születését. Vadon Sándorné Marika gitározott, és az ő vezetésével néhány pedagógus
kolléganőmmel énekeltünk Jézus Krisztus
születéséről, Isten szeretetéről. Az óra végén
együtt énekelte az egész gyereksereg Pintér
Béla Csoda vár című dicsőítését.  Az istentiszteletek után minden osztály elkészítette a vállalt
cipősdobozokat. A nagyok az iskolában, a kisebbek a szüleik segítségével otthon csomagoltak.
Ebben az évben kicsit másképp készítettük az
ajándékokat. Három intézményt szerettünk
volna megajándékozni. Elkértük az odajáró gyerekek neveit. Így levéllel is kiegészültek a névre
szóló ajándékdobozok. Olyan sok meglepetést
készítettek a szülők és a gyerekek, hogy még
Erdélybe is küldhettünk belőlük. Sokan megta-
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt
a „Virágos Magyarország’’ környezetszépítő verseny 2018. évi tapasztalatairól tartandó
értékelő rendezvényre, amely
2019. február 7-én (csütörtökön) 15:00 órakor
a Velence Korzó dísztermében
(Velence, Tópart u. 47. )
kerül megrendezésre.
A meghívott előadók között szerepelnek a díjazott települések képviselői.
A rendezvény célja, hogy ismertebbé tegye a versenyt. A díjazott települések követhető jó példáin
keresztül bemutassuk a verseny bírálati szempontjait azzal a céllal is, hogy 2019. évben új
jelentkezők csatlakozzanak az országos mozgalomhoz.

Szeretettel várjuk!

Koszti András

Velence Város polgármestere

pasztalhatták, hogy milyen jó mást önzetlenül
megajándékozni. Ezen a napon tekinthették
meg a gyerekek kollégánk, Elbert Tamás betlehemi animációs filmjét is.
Néhány nyolcadikos fiú a hajléktalanoknak gyűjtött tartós élelmiszert. Nagyon szép cselekedet
volt ez részükről. A pedagógusok közül pár kolléganő több zsák ruhával segítette az Erdélybe

Spanyárné Halász Szilvia
régió vezető
Szervező Bizottság alelnöke

adományokat szállító missziós csapatot. Iskolánk kórusa Varga Virág vezetésével egy csodaszép karácsonyi koncerttel örvendeztette meg a
szülőket, pedagógusokat. A csodaszép dallamokat hangszerszólók tették változatossá. A Zöld
iskolarészben Muzsikás Péter szórakoztatta,
énekeltette meg az első és második osztályosokat az utolsó napon. A Liget iskolarészben pedig

a Liget klub szervezői süteményekkel, játékokkal várták a kíváncsiskodó gyerekeket.
Bízunk benne, hogy ez a sokféle alkalom igazi
ünnepi hangulatot teremtett. Azután mindenki
a saját családjában köszönthette az Úr Jézus
születését, Isten hatalmas szeretetének megnyilvánulását, a szeretet ünnepét.
Sok áldást kívánunk mindenkinek az új évre!
Papp Sándorné
hitéleti-nev. ig.h.

Sikerek a matekversenyen
A kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános
Iskola, Gimnázium és AMI által megrendezett
Névadónk hava Matematikaversenyen Szekeres Lóránt 5. a. osztályos tanuló II. helyezést ért
el.  A 9. évfolyam versenyében Szegedi-Csinády
Balázs II. helyezést és Bereczky Bulcsú Norbert
III. helyezést ért el.  Sok szeretettel gratulálunk
a diákoknak!
Tári Emese
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Mátay Balázs

Mátay Balázs

Jókor váltott VeloClassra Szalontay
2017 végén elege lett, be akarta, sőt, tulajdonképpen be is fejezte pályafutását a legjobb
magyar pályakerékpáros, Szalontay Sándor, aki úgy futott neki a 2018-as évnek, hogy akkor
nemigen gondolta, lesz még bőven öröme abban az esztendőben. Pedig lett. Újra edzésbe
állt, a tavasz végén szenzációs országos csúcsot repesztett a 200 méteres repülőrajtos időfutamban a moszkvai GP-versenyen, miközben már új klubja, a VeloClass Velence színeit
képviselte. 9.672 másodperces időt tekert, megerősítve, hogy bizony még mindig ő a sprinterkirály kis hazánkban. Szalontay most Új-Zélandon készül és indul versenyeken, miközben
elégedetten gondol vissza az elmúlt évre.

- Nem lehetek elégedetlen, hiszen a VeloClass
kötelékébe kerültem Velencére, ahol az egyesület vezetősége és tulajdonosa, Szőke József
jóvoltából minden feltételt biztosítottak számomra, ami kell az eredményes felkészüléshez
és versenyzéshez. Ezzel új impulzust kaptam,
kettőzött erővel készültem a versenyekre,
és minél hamarabb szerettem volna visszaadni valamit azoknak, akik bíztak bennem, és
segítettek abban, hogy végül nem kellett feladnom álmaimat, nem kellett végleg búcsút
mondanom a sportágnak. A moszkvai országos csúcs csak megerősített abban, hogy van
még bennem erő, hiszen én voltam az első, aki
Magyarországon 200 méteren először tekert 10
másodpercen belüli időt 2016-ban a londoni
vb-n,, s ezt a csúcsot tudtam tovább javítani
május végén – osztotta meg velünk gondolatait
visszatéréséről és Velencére igazolásáról Szalontay Sándor.
A remek pályabringás a nyár folyamán több
szép sikert ért el: új klubja, edzője, Pavel Buran
és sportmenedzsere, Steiner György segítségével. A lengyelországi Pruszkowban versenyzett
UCI C1-es kategóriájú viadalon – ott, ahol az
idei vb-t is rendezik majd –, két világbajnokot
is legyőzött Sanyi. A negyeddöntőben aztán az
angol Jack Carlinnal került össze, aki kiejtette
a magyart csúcstartót, de az időeredmények
alapján így is a 8. helyen végzett, ami remek
eredmény. Az Eb-t és a lengyel viadalt megelőzően egy csehországi megmérettetésen az
előkelő 6., míg a németországi Cottbusban a 11.
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helyen végzett. Mégis utóbbi volt a sikeresebb
versenye, ugyanis a keirin- futamban (a tradicionális sprintszám 2000 méteres japán változata, aminek az első 1400 méterén egy speciális motorbicikli diktálja a tempót, miközben
a versenyzők a legjobb pozíciókért harcolnak,
amíg el nem kezdődik a sprint az utolsó 600
méteren) a dobogó legalsó fokára állhatott fel,
ráadásul 160 világranglista-pontot is szerzett,
ami ugyancsak sokat ért a világkupa-kvalifikáció
tekintetében.
Az év fő versenyén, a glasgow-i Európa-bajnokságon nem várt módon került a vezető hírek közé
Szalontay. A klasszikus sprintversenyben csak a
többszörös német világ- és Európa-bajnok Bötticher tudta nagy csatában elütni a legjobb nyolc
közé jutástól, ám a speciális keirin-versenyben
végképp nem volt szerencséje. Pedig senki sem
győzte le, „mindössze” egy szabálytalan holland
vetélytársa miatt nagyot bukott, amiért ugyan
később kizárták a vétkest, de a VeloClass kerekese az incidens okán négy helyen is komoly
mélységű és kiterjedésű zúzódásokat, horzsolt
sérüléseket szenvedett, így nem sokkal később
bekötözve, „toldozva-foldozva”, tetanusz-injekció után, szakadt dresszben állt oda a vigaszági
futamához, amelyben így lett negyedik!
A skót közönség nem bánt skótul a tapssal, és
hatalmas ovációban részesítette a hősiesen
helytálló Szalontayt, aki nem így akart maradandót alkotni. Lett is volna erre esélye, tekintve,
hogy végül az a francia versenyző (Vigier)
ezüstérmes lett, aki a magyar bringás mögött

volt bukása pillanatában, nagyon kevéssel a
cél előtt. Amennyiben ez nincs, Szalontay és a
holland juthatott volna tovább, a francia már ott
kiesett volna. Persze, tudjuk, a sportban nincs
ha...
Ezt követően némi pihenő, majd ősszel újabb
versenyek következtek, váltakozó sikerrel. Így
érkezett el a remek sportember az új esztendő
elejére, ahol éppen Új-Zélandon értük el, így
röviden vázolta az elmúlt időszakot és 2019-es
várakozásait.

- A sok verseny és a kvalifikációs hajsza okán
kissé elfáradtam, elfogytam az év végére, így
nagyon jól jött egy kis pihenő. Most már itt, a
világ másik felén készülök az idei feladatokra,
amiből lesz bőven. Rendkívül motivált vagyok,
szeretnék még jobban szerepelni, mint tavaly.
Szeretném életem formáját mutatni, hiszen
a fókuszban már a 2020-as tokiói olimpiai áll!
Remélem, minden a terveim szerint alakul, s
akkor lesz minek örülnünk, nekem, segítőimnek, támogatóimnak és az egyesületemnek
is – foglalta össze a lényeget Szalontay Sándor.
A VeloClass kerekese január közepén Új-Zélandon, Cambridge-ben, majd a kínai Hongkongban szerepelt a vk-sorozat következő állomásain.  Eredményeiről következő lapszámunkban
közlünk részleteket.

2019. január
Elsőre ezüstérmesek
a Velencei Vízipókok

Velence sportja

December 8-án első ízben rendezett a megyeszékhelyen kezdő kosaras palántái számára
U11-es utánpótlástornát az Alba Fehérvár. A
Mikulás Kupa négy csapata izgalmas mérkőzéseken, jó hangulatban csatázott egymással a
helyezésekért. A torna első két párosításában a

Velencei Vízipókok a Vasvári Gepárdokat verték
54-45-re, majd az Alba Kings névre keresztelt
fehérvári alakulat 66-24-re intézte el a Várpalotai KK-t, így a két győztes játszhatott a végső
sikerért. Az „aranycsatában” egy végletekig
izgalmas összecsapáson az Alba Kings 39-36-ra
nyert a Velencei Vízipókok ellen, így a házigazdáké lett a tornagyőzelem. A 3. helyért lejátszott
meccsen a Vasvári Gepárdok is nagyon, 71-25-re
elverték a várpalotai ifjoncokat, így a bronzérem
az övék lett az Alba első házi utánpótlástornáján.

dort. A 21 tagú grémiumban az ötszörös Földkerülő vitorlázó lesz az egyetlen, aki klasszikus
ötkarikás aranyéremmel nem rendelkezik, ám
az ő öt Földkerülése is felér jó néhány olimpiai
bajnoki címmel. A
Velencén élő kiváló
vitorlázó,
hajótervező és -építő az
ősszel elhunyt négyszeres olimpiai és
háromszoros világbajnok vívó, mesteredző, Kulcsár Győző
megüresedett helyét
veszi át a tagok döntése értelmében.
MB

Már az idei év első napjaiban megmutatta igazi
téli arcát az időjárás, hiszen a nagy hideg hóeséssel társult, miközben szépen hízott a Velencei-tó

merészkedni, ám a lehullott hó vastagsága egykét napig nagyszerű lehetőséget biztosított a
szánkózás szerelmeseinek. A kisebb-nagyobb
dombok megteltek gyerekekkel, de felnőttek
is szép számban siklottak szánjaikon és egyéb
csúszó alkalmatosságaikon a megfelelő men�nyiségű fehér égi áldás biztosította terepeken.
A sportos téli örömök persze csak akkor tetőzhetnek be, amikor biztonságos vastagságúra
hízik a tó jege, amikor több ezren koriznak,
csúszkálnak, jégkorongoznak. Erre a jelenlegi
előrejelzések szerint februárban lesz a legtöbb
esélyünk. Nagyon sokan egészen extrém módon
keresik a jeges sportok örömeit. Akad jégszörfös, sílécen csúszó kite-os, korcsolyázó kite-os,
kitewinges és jégvitorlás is, miként vannak bátrak, akik biciklivel csúszkálnak, s olyanok, akik a
kutyájukkal futnak versenyt a befagyott tavon,
sőt, olyanok is, akik – inkább felelőtlenül, mint
bátran – babakocsiban tologatják kisgyermeküket a jégen. Igaz, ez nem nagyon nevezhető
sportnak, veszélyesnek viszont annál inkább...
Persze a hagyományos, valóban oda való sportágakat is szép számmal űzik a befagyott tavon,

jégvastagsága is, ami
ugyancsak kecsegtetőnek bizonyult a
téli sportok kedvelői számára. Ekkor
még – mivel hirtelen
enyhülni kezdett –
nem lehetett a jégre

így fiúk-lányok sokasága vív ádáz hokicsatákat, s rendeztek családi és baráti versenyeket
jégszánkózásban, korizásban vagy éppen csak
sima csúszkálásban. Mindenesetre, amíg a tó
biztonságos vastagságúra hízik, érdemes a
Korzó műjégpályáját használni, amely február
közepéig tart nyitva.
–mb-

Téli sportörömökre hangolva

-mátay-

Fa Nándor
a halhatatlanok között
A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének
új tagjává választották decemberben Fa Nán-

..
Vegyen Részt on is a Velencei
Karnevál felvonulásán!

2019. FEBRUÁR 23. 10:00 – 22:00
KÖZÉPKORI PIACTÉR ÉS HAGYOMÁNYOS
TÉLBOSZORKA ÉGETÉS A VELENCE KORZÓN
Az Úr 2019. évének második havában, annak huszonharmadik napján, napkeltétől
napnyugtáig tartó farsangi mulatsággal örvendezzünk ismét a tavasz közeledtére!
Alkonyat után a parti homok lankás buckái között, a Velencei-tó pompás partján
immár hagyományosan, ünnepélyes keretek között égettessék el a Télboszorka,
melynek teste a nap folyamán általunk legyen teleaggatva minden, az Úr 2018.
évében elszenvedett búval és bánattal!
PARTNEREINK

A rendezvény ingyenesen látogatható!
A programváltozás jogát fenntartjuk!
velenceturizmus.hu
facebook.com/velenceitoofficial

KARNEVÁLI hangulat

A rendezvény ingyenesen látogatható!
velenceturizmus.hu
facebook.com/velenceitoofficial
PARTNEREINK

www.velence.hu

Velencén történt
Befagyott a tó, de nem sok
örömünk volt benne
A lapunk zárása előtti napokban – ahogyan
már néhány héttel korábban – az éjszakai
keményebb mínuszoknak és a napközben
is többször negatív tartományba forduló
hőmérsékletnek köszönhetően befagyott a
Velencei-tó vízfelülete. A téli sportok szerelmesei azonban hiába dörzsölték tenyerüket,
még a biztonságos egyéni jégre lépéshez
szükséges 8 cm-es minimumot sem érte el
a jégvastagság, a csoportos jégen tartózkodáshoz kellő 12 cm-t és a tömeges, biztonságos sportoláshoz szükséges 18 cm-t meg
sem közelítette.
4-5 „jéghízlaló” időjárású nap után mindig érkezett a felmelegedés, így 7 cm-es jégvastagságnál visszafordult a folyamat, kásássá, vizessé vált
a jégpáncél felülete, majd 4-5 nap alatt teljesen

A Szent Benedictus
Borlovagrend
életéből
– Szent János áldás
2018. december 27-én, Szent
János napján ismét sor került
a hagyományos Szent János
áldásra.
Récsey Norbert római katolikus plébános a Szent István plébániatemplomban szentmisét celebrált, melynek keretében megáldotta a hívek
által kiállított borokat. A ceremónián
részt vettek a Szent Benedictus
Borlovagrend képviselői.
Dr. Hajdu Frigyes
elnök-nagymester
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el is olvadt. Az előrejelzések szerint február
elejéig kevés az esély arra, hogy napközben is
napokon keresztül fagypont alatt maradjon a

hőmérséklet, így addig sportolásra alkalmas jég
sem lesz a tavon.
–mb-

2019. január
Tilmann Lahme: A Mannok
A német irodalomtörténész könyve dokumentumokra épülő, különleges családregény,
Thomas Mann családjának élet- és kortörténete az 1920-as évek elejétől egészen a
huszonegyedik század kezdetéig. Tilmann Lahme a legidősebb gyermekek, Erika és Klaus
kamaszkorától követi nyomon a családtagok külön-külön is regénybe illően fordulatos, a
német történelemmel szorosan összefonódó és sok szempontból tragikus sorsát.

Hauszmann Alajos
Egységes
Közművelődési
.
Intézményközpont és Könyvtár

Olvasni-Való

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

10.00–17.00
13.00–17.00
10.00–17.00
10.00–15.00

Olvasni-Való

szenzációt jelentő kisregény szövegét a szerkesztők az előkerült kézirat alapján, a lehető
leghitelesebben közlik, a kötetben néhány kéziratoldal is megszemlélhető.

Borbás Marcsi: Magyarország finom
ételek, lenyűgöző
képi világ, személyes valMindmáig az irodalmárok és azSzabó
olvasók is úgy
tudták, hogy Szabó Magda költőként lomások a magyar gasztronómia nagy utaMagda:
pályáját, és első prózai műve a 1957-ben megjelent Freskó című regény volt. Viszont 2018zójától.
ban előkerült az 1944-ben írt Csigaház kézirata, amely az első kisregénye. Az irodalmi

Szabó Magda: Csigaház

Borbás Marcsi érzelmekkel átszőtt új könyvében azokra a tájakra kalauzolja az olvasót,
melyekhez szoros szálakkal kötődik. Ízes ételek, lenyűgöző képi világ, személyes vallomások
akezdte
magyar gasztronómia nagy utazójától.

Csigaház

Mindmáig az irodalmárok és az olvasók is úgy tudták, hogy Szabó Magda költőként kezdte pályáját,
és első prózai műve a 1957-ben megjelent Freskó
című regény volt. Viszont 2018-ban előkerült az
1944-ben írt Csigaház kézirata, amely az első
kisregénye.  Az irodalmi szenzációt jelentő kisregény szövegét a szerkesztők az előkerült kézirat
Rick Riordan: Az Olimposz vére
a lehető
leghitelesebben
közlik,kézirat
a kötetszenzációtalapján,
jelentő kisregény
szövegét
a szerkesztők az előkerült
alapján, Immár
a lehető
Rick
Riordan:
ötödik részével folytatódik
Rick Riordan
Az Olimposz hősei címen futó misztikus
leghitelesebben közlik, a kötetben néhány kéziratoldal is megszemlélhető.
ifjúsági regényfolyama, melyben ismét visszatérnek az ifjú félisten-hősök. A széria záró
ben néhány kéziratoldal is megszemlélhető.
kötete ezúttal is remek kikapcsolódást nyújt a mitológiai történetek kedvelőinek.

Az Olimposz vére

Immár ötödik részével folytatódik Rick Riordan
Az Olimposz hősei címen futó misztikus ifjúsági
regényfolyama, melyben ismét visszatérnek az
ifjú félisten-hősök. A széria záró kötete ezúttal is
remek kikapcsolódást nyújt a mitológiai történetek kedvelőinek.
Sinkáné Mihály Zita
intézményvezető

Tilmann Lahme: A Mannok
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émet történelemmel szorosan összefonódó és sok szempontból tragikus sorsát.
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Mindmáig az irodalmárok és az olvasók is úgy tudták, hogy Szabó Magda költőként kezdte
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Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub
Aktuális beszámolómat egy kedves témával kezdeném, december elején klubunkat sem kerülte
el a Mikulás (ugyan betegsége miatt a rénszarvast küldte el), aki ajándékokkal megrakott szánkóval érkezett, majd segítőivel kiosztotta azokat
az ünneplő tagoknak. A klubvezető néhány

dezett gyertyagyújtásokon. Az utolsó adventi
vasárnapon a műsorban meghívott vendégként
szereplő Jász András (a Ghymes együttes szaxofonosa) előadását, melyet egyrészt a jazz világából, másrészt karácsonyi dalokból állított össze,
a jelenlévő közönség szeretettel és leginkább

mondatban beszélt Szent Miklós püspökről, a
gyermekek védőszentjéről, szó esett az északi
népek (vikingek) népszokásairól, valamint Joulupukkiról, a lappföldi Mikulásról. A közben érkezett forró pizzával éhségünket, a hozzá kínált
hideg sörrel és üdítővel szomjunkat enyhítettük.
Nem maradt el a szokásos tombola sem, ahol –
a tavalyihoz hasonlóan – mindenki nyert valamilyen ajándékot.
Következő összejövetelünkön Luca napját
ünnepeltük, ahol megemlékeztünk Szent Lúcia
rövidke életéről és önfeláldozásáról, majd a
Luca-napi népszokásokról beszélgettünk, amiből a boszorkányok és Luca széke sem maradhattak ki. Ezen a délutánon díszítettük fel a klub
karácsonyfáját is.
Az adventi hétvégeken szombat délutánonként
a klubban gyújtottunk gyertyát, vasárnaponként pedig részt vettünk az Adventi téren ren-

folyamatos tapssal fogadta. A háttérben még
egy alkalmi tánckar is alakult, amihez a fagyos
idő is kicsit hozzájárult. A negyedik gyertyát,
ünnepi beszéde után, ismételten a polgármester
úr gyújtotta meg.
Decemberben a Velence Korzó kerengőjében
már harmadik alkalommal rendezték meg Mary
T. Csajághy és Káldy Imre amatőr festők kiállítását, melyet a polgármester úr nyitott meg.
Nagy örömünkre klubtársunk, Kanalovics László
is kiállíthatta mintegy 25 alkotását a tárlaton.
Ennek köszönhetően tagságunk több mint fele
részt vett az ünnepélyes megnyitón, melyen
megcsodálhattuk gyönyörű tájképeit, csendéleteit és néhány aktfestményét. A megnyitón,
mindannyiunk örömére, ismételten fellépett
a „kis művésznő”, a 9 éves Mátay Korina, aki
ezúttal Petőfi Sándor: Szeget szeggel c. versét
szavalta el, lenyűgözve ezzel a közönséget, és
ráadásul még egy szép karácsonyi dallal is debütált. Ezúton is gratulálunk a festőknek a szép
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képekért, Korina szüleinek pedig a talpraesett,
ügyes kislányukért.
Karácsonyi ünnepségünket néhány versmondónk nyitotta meg egy-egy szép verssel, majd
Koszti András polgármester úr köszöntött minket ünnepi beszéddel, és kiosztotta mindenki
részére a Velencei Önkormányzat ajándékát,
egy-egy csomag szaloncukrot. Felesége,
Mónika pedig saját készítésű gyógyteával
kedveskedett a klubtagoknak, amiket ezúton
is szeretnénk megköszönni. Végezetül a klub
karácsonyi ajándékai is előkerültek, és kiosztottuk a tagoknak. A szép és meghitt ünnepség
után kellemes karácsonyt és boldog új évet
kívántunk egymásnak, és két hétre szabadságoltuk magunkat, hogy kellőképpen a szeretteinknek tudjuk szentelni az elkövetkezendő
időszakot.
Az óév utolsó előtti napján a színházbérlettel
rendelkező tagjaink a Karinthy Színházban a
Margarida asszony c. darabot nézték meg. A
humorral teli groteszk monodrámában Balázs
Andrea kiváló színészi játékát láthattuk. Ezzel a
2018-as év lezárult, most újult erővel láthatunk
neki a következő féléves program összeállításának. Beteg klubtagjainknak mielőbbi gyógyulást, nyugdíjas társainknak és a lap olvasóinak jó
egészséget, békés, boldog új évet kívánunk.
Egresfalviné Vidos Anna
klubvezető

Óvárosi Nyugdíjas Klub
December az ünnepek, az ajándékozások hava.
Mikulás főként a gyermekeké, a karácsony
pedig mindenkié. Karácsony a fenyőfaállítás ideje, amelynek története két évszázadra
visszanyúlik a volt Habsburg-birodalomban.
Károly Lajos főherceg /1771-1847/ feleségei nassaui Henrietta Alexandrine hercegnő
– evangélikus vallású a katolikus Habsburgok
között – /1797-1829/ volt az első, aki Bécsben 1816-ban karácsonyfát állított, melyen
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gyertyák világítottak. József Antal Magyarország nádorának /1795-1847/ ugyancsak
evangélikus vallású felesége, Mária Dorottya
württembergi hercegnő /1797-1855/ volt az,
aki Magyarországon, Budán 1819-ben elsőként
állított karácsonyfát. Követője volt Brunswick
Teréz grófnő /1775-1861/, az első magyarországi óvodák megalapítója. Ezután alakult ki itt
is ez a népszokás.
December 14-én klubunkban is megtartottuk a
karácsonyi összejövetelt, melyen Koszti András
polgármester úr és felesége is részt vett. Az István étterem finom estebédjét fogyasztottuk el,
majd következtek a klubtagjaink által készített
édességek. A Virágos Magyarország verseny
Turisztikai Díját kapta Velence városa. A mozgalomban való aktív részvételünkért emléklapot
adott át számunkra a polgármester úr. Ezután
sajnos csak rövid ideig tartó, de igen tartalmas
beszélgetésre került sor. Mielőtt eltávoztak
körünkből, mindenki kapott egy csomagot saját
készítésű gyógyteájukból, utána került sor az
önkormányzat ajándék szaloncukor-csomagjának kiosztására.
A „hivatalos” program után baráti beszélgetésekre került sor, majd szomorú témák következtek – megemlékeztünk a 2018-as esztendőben
elhunyt hat klubtársunkról.
Végül a jókívánságok elmondása után 2018. évi
klubnapjainkat bezártuk, következő összejövetelünk 2019 januárjában lesz. December 16-án
délután néhányan részt vettünk az Adventi téri
3., majd 23-án a 4. gyertyagyújtáson és az édességvásáron.
Mindenkinek egészséges, békés boldog új esztendőt kívánunk.
Erl György
klubtag

Nosztalgia III. számú
Nyugdíjas Klub
December hónap az ünnepi készülődés jegyében telt. Ebben az időszakban igyekszünk örömet szerezni családtagjainknak, ismerőseinknek. Velencén évek óta jól működik az „Angyal

kerestetik” akció, amikor hátrányos helyzetű
gyerekek kívánságaikat kitűzhetik a Korzón
elhelyezett táblán, és várják, hogy kívánságaikat
az „angyal” teljesítse. Klubunk nevében mi is
szerettünk volna egy arra rászoruló gyermeknek
örömet okozni, ezért egyik klubtársunk nagycsaládban élő, halmozottan sérült unokájára esett
választásunk. Ajándékunkat személyesen vittük
el a családnak, akik örömmel fogadtak minket.
Idén is jól sikerült karácsonyi ünnepi összejö-

vetelünk. Klubtársunk, Horváthné Marika gyönyörű karácsonyi dalokat énekelt, Lója Ervinné
és Mike Györgyné pedig egy-egy megható verset mondott el. A verebi „Dalos ajkú Szépasszonyok” kórus tagjai már hagyományosan minden
évben kedveskednek színvonalas műsorukkal.
Köszönjük a résztvevőknek, hogy előadásukkal
fokozták az ünnepi hangulatot. A karácsonyi
hagyományokhoz híven finom halászlét főztünk, desszertnek kürtőskalácsot sütöttünk, ami
az első próbálkozás ellenére elég jól sikerült. Az
ünnepi vacsorát Linardics Iván úrnak köszönjük.
Részt vettünk a Templom téren rendezett karácsonyi jótékonysági sütivásáron és az adventi
koszorún elhelyezett gyertyagyújtáson. A színvonalas műsor után a szervezők meleg vacsorával vendégelték meg a jelenlévőket.
Január első felében rendeztük meg pótszilveszteri összejövetelünket, ahol Koszti András polgármester úr és kedves felesége, dr. Szvercsák
Szilvia jegyzőasszony, valamint Martinovszki
József képviselő úr és kedves felesége is részt
vett. Bőrös malachúst sütöttünk, párolt káposztával és burgonyával. Molnár István úr nagyszerű
zenéjére vidáman búcsúztattuk az óévet. Sajnos,
kevesebben voltunk, mint egyébként, többen
betegek voltak, egyesek féltek, hogy a napközben vizes utak estére újra lefagynak, így inkább
nem jöttek el.

Beteg társainknak mielőbbi gyógyulást és minden kedves nyugdíjas társunknak, olvasóinknak
jó egészséget és boldog új esztendőt kívánunk.

Herczeg Ferencné
klubvezető
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kedvű szülőkről sem, hiszen így nem kellett
hazamenni az éhes segítőknek!
A munkában ezúttal részt vehettek a
gyerekek is, akik alig várták, hogy feladatot
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 neki
idejű támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a legyen-,
Szociális
segítés: ebbe
650azFt/óra
körülményekhez képest legjobb életminőség alkotó munkába.
Érdeklődni:
amíg csak tehetik!

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

ANYAKÖNYVI HÍREK

Humán Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat:
Velence Zárt u. 2.
Szeptember utolsó hetében Székesfehérváron rendezték meg az atlétikai ügyességi és váltófutó
Tel: 06-22-589-157
Házasságot
kötött:
csapatbajnokság megyei döntőjét. Iskolánkat
ezúttal a lányok képviselték
a kislabda-hajítás
E-mail: human.velence@gmail.com
csapat
versenyszámában.
Csapatunk
az
induló
6
csapatból
a
dobogó
har
madik
fokán végzett.
Palánki Katalin
A
csapat
tagjai:
Vesze
lov
szki
Dóra,
Szabó
Emese,
Kaszap
Laura,
Horpácsi
Szabó
2018. december 10-én Bianka
házi segítségnyújtás
és Bátonyi Anna voltak. FelkészítőFényes
tanár: VargaTamás
Miklós. – Tóth Judit
egységvezető

Atlétáink
sikere

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

Serák György
hűtőgépszerelő
06 20/557-3008

Gratulálunk!
Fakivágást,
kerti munkákat, ház
Egri Andorné, Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

körüli teendőket vállalok!

Veszélyes fák kivágását, bozótirtást,

HIRDESSEN
metszést,
fűnyírást, stb. elszállítással.
A VELENCEI
Ingyenes felmérés:
HÍRADÓBAN!
06 20/373-5472
hirado@velence.hu
Csuday István

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

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Klasszikus balett alapok
kisiskolásoknak
16.15–17.00

Gymstick
18.00–19.00

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.Verebi Lászlóné 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
Rejtvényfejtők klubja:
páros héten,
Velencei-tó környéki
Alkotókör: páratlan héten
16.00–18.00

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
minden páros héten szerdán 13.00-16.00 h-ig
VHG központi iroda22/579-185
(hulladékszállítás, közvilágítás)
Herke Bt.20/939-1955
(folyékony hulladék elszállítása)
DRV Zrt.
Információs Pont
80/240-240
Velence, Szabolcsi u.40.
Hibabejelentés: 
22/584-200
Ügyfélfogadás: hétfő 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

Tisztelt
Gazdálkodók!
Őstermelői igazolványok (kártyák)
érvényesítésének időszaka zajlik,
melynek határideje 2019. március
20. napja. Kérjen időpontot a gyorsabb ügyintézés érdekében.

Bodnárné Jávori Tímea,
falugazdász
- 06-70-199-2773

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

2019. január
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.
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Szerelemvögyben
PÁZMÁND, SZERELEMVÖLGYI ÚT, 1026 HRSZ.
Előzetes asztalfoglalásra szükség van az info@balintborarium.hu e-mailen
vagy a 06 20 274 20 66-os telefonszámon.

WWW.BALINTBORARIUM.HU

HÁZI

VÖRÖS

Toros BOROS
HÉ TV É GÉ K A B O R Á R I UM B A N

2019. február 23-24. 12.00 – 20.00
2019. március 02-03. 12.00 – 20.00

- Sparhelten és annak sütőjében sült házi disznótoros ételekkel,
- A Velencei-tó környék izgalmas vörös boraival,
- Jutka mama farsangi fánkjával, a házi gazda egyedi fűszerezésű
forraltborával és a puncsával várjuk a hozzánk betérő vendégeinket.
BÁLINT BORÁRIUM - PÁZMÁND, SZERELEMVÖLGYI ÚT, 1026 HRSZ.

WWW.BALINTBORARIUM.HU WWW.FACEBOOK.COM/BALINTBORARIUM
Előzetes asztalfoglalás ajánlott az info@balintborarium.hu e-mail címen.

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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