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Velence új polgármestere: Gerhard Ákos
Változtatási tilalom a stratégiailag fontos területekre
Elkezdődtek az átvilágítások
A Regélő Egyesület nyerte a választást
Óvodai térítési díj fizetés átutalással

www.velence.hu

Velencei események
2019. november 25., december 9., 23.
Rejtvényfejtők klubja
Rejtvények, szójátékok, kvízjátékok, scrabble, stb…
Minden páros hét hétfőjén a Közösségi Házban
16.00-18.00-ig
Közösségi Ház (Iskola u. 4.)

2019. november 27. Fogyókúra-klub
Spindler Eszter dietetikussal és Hamza Kata gyógytornásszal
a Velencei Egészségfejlesztési Iroda szervezésében
17.00
Velencei Szakrendelő, Nappali Kórház (Balatoni út 65. II. em.)

2019. november 27., 29., december 4., 6., 11.,13.
Ringató
Velencei Ringató, zenés foglalkozás
az óvodáskort megelőző korosztálynak,
kisgyermekek és szüleik számára,
minden szerdán és pénteken
17.00 (szerda)
10.00 (péntek)
Közösségi Ház (Iskola u. 4.)

2019. november 28. Közmeghallgatás,
testületi ülés
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése
közmeghallgatással egybekötve. Az eseményen ismerteti
programját Gerhard Ákos polgármester
18.00
Velence Korzó Díszterme (Tópart u. 47.)

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

2019. november 29., december 13. Advent
Adventi foglalkozások Rádainé Barbara
és Kiss Eszter Zsófia vezetésével
(nov. 29: papírfonás, dec. 13: origami)
16.30-18.00-ig
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2019. november 30. Adventi koszorú- és
kopogtató-workshop
A program keretén belül a résztvevők együtt készíthetik el a
karácsony
és az ünnepi hangulat legfontosabb kiegészítőit!
Telefon: 20 457 3630
E-mail: grvelence@gmail.com
10.00-12.00
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)

2019. november 30. Velence SE – Rácalmás
Fejér megyei női és férfi kézilabda bajnoki mérkőzések
16.30 – női
18.30 – férfi
Sportcsarnok (Pázmánd, Fő u. 27.)

2019. december 2., 16. Velencei-tó környéki
Alkotókör
Mindenkit szeretettel várnak, aki szeretne új technikákat tanulni,
a régieket tanítani, alkotni, szívesen kötne, horgolna, kipróbálná
magát a foltvarrásban, hímzésben, a babakészítésben.
Minden páratlan hét hétfőjén a Közösségi Házban
16.00 – 18.00-ig.
Közösségi Ház (Iskola u. 4.)

2019. december 7.
Zero Waste Otthonom: A konyha
Nulla hulladék, ahol csak lehet. Kezdve a konyhával. A szervezők
be szeretnék mutatni, hogy egy kis odafigyeléssel miként
spórolható meg sok hulladék és pénz is.
Telefon: 20 457 3630
E-mail: grvelence@gmail.com
17.00-19.00
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)

2019. december 10. Tokió arcai
Kalmár Zsolt képi gondolkodó vetített képes
élménybeszámolója Japánról és fővárosáról,
a 2020-as olimpia házigazdájáról
17.00
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)
Velence város programjairól, eseményeiről bővebben tájékozódhat
az interneten a www.velence.hu és a www.velenceturizmus.hu
weboldalakon, illetve Velence város hivatalos Facebook-oldalán:
www.facebook.com/Velencevaros
Címlapon: Gyönyörű hattyú a Velencei-tavon
Fotó: Nagy Máté
Felelős kiadó: Velence Város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság címe: 2481 Velence, Tópart u. 26.
Telefon: 06 22/589-402, E-mail: hivatal@velence.hu
Főszerkesztő: Mátay Balázs +36 30/333 6171,
hirado@velence.hu
Társszerkesztők: Gerhard Ákos, Igari Balázs (fotó)
Kalmár Zsolt
Nyomdai kivitelezés: Grafit Pencil Nyomda Kft.,
1046 Budapest, Klauzál u. 9.
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Tisztelt Velenceiek!
Velence város polgármesterének lenni nagy
megtiszteltetés és felelősség. Ezt a felelősséget csak tovább növeli az a rendkívüli bizalom,
amely az októberi helyi önkormányzati választáson megnyilvánult, és amelynek eredményeként a velencei polgárok a Regélő Egyesület
csaknem összes jelöltjét képviselőnek választották. Köszönöm, köszönjük bizalmukat!
Egy helyi egyesület jelöltjeként én és képviselőtársaim kizárólag a velenceiek közösségének
tartozunk köszönettel, és csakis az ő bizalmukat
kívánjuk megszolgálni. Ezért hivatalomra elsősorban olyan szolgálatként gondolok, amelyet
őszintén, egyenesen és a legjobb tudásom szerint fogok betölteni. Tudom, ebben társaim lesznek a képviselőtestület tagjai, az önkormányzat
intézményei, munkatársai, a helyi egyesületek,
vállalkozók és nem utolsó sorban a helyi lakosok. Mindenkire számítok – ahogyan mindenki
számíthat rám is.
Első alkalommal köszönthetem az olvasókat a
Velencei Híradó hasábjain. Azt gondolom, hogy
a helyi újságnak igen fontos szerepe van egy
város közéletében. Ezeken az oldalakon tájékozódhatnak a lakosok városunk ügyeiről, rendezvényeiről, és itt láthatják viszont óvodás- és iskoláskorú gyerekeiket, unokáikat, itt értesülhetnek
közös élményeikről és sikereikről, olvashatnak
nyugdíjasaink szabadidős programjairól, és
számos más, mindannyiunkat érintő, mindan�nyiunkhoz szóló kérdésről. Egy helyi lap tehát
nem a polgármester szócsöve, hirdetésfelülete

vagy fényképalbuma, hanem
a helyi nyilvánosság eszköze,
közös ügyeink megosztásának
terepe. E gondolat jegyében az
újságot ismét a városi közélet
egyik fontos fórumává kívánom tenni.
A párbeszéd, az egymásra való
odafigyelés az egyik legfontosabb erénye a jó városvezetésnek. Mindent meg fogok tenni
annak érdekében, hogy polgármesterségem alatt a helyi közéletet az egyenes és nyílt párbeszéd jellemezze. Nemcsak
itt, az újságban, hanem mindenhol. Rendszeressé fogom
tenni – újból – a találkozókat az
önkormányzati intézmények
vezetőivel, a képviselőtestület
tagjai és én magam is elérhetők leszünk a lakosok számára,
az önkormányzat és a polgármesteri hivatal munkája pedig
átláthatóbb lesz. Csapatban és
közösségben gondolkodom, ahol számítanak a
vélemények és az ellenvélemények egyaránt.
A városi feladatok megoldásában, a problémák
minél hatékonyabb leküzdésében minden helyi
lakosra partnerként tekintek.
Mindez egyúttal tisztességet és visszafogottságot is megkövetel. Az önkormányzat ebben élen

kíván járni. A várost nemcsak eredményesen, de
költséghatékonyan is kívánom vezetni. Azon túl,
hogy a polgármesteri jutalomról és autóhasználatról lemondok, e takarékosság és ésszerűség a
hivatal és a város működésének hétköznapjait is
jellemezni fogja.
Az átadás-átvétel feladataival végezve, az
állapotok felmérése után az előttünk tornyosuló kihívások felé kell fordulni. Ilyen, egyebek mellett, az uszoda építése, az óvodai és
iskolai férőhelyek biztosítása, a közlekedési
problémák orvoslása, az orvosi ellátás színvonalának megőrzése, emelése, vagy éppen a
tömegturizmus okozta problémák enyhítése.
Minden kérdést nem sorolhatok fel itt, hiszen
oly sok tennivaló áll ellőttünk. Azt azonban
megígérhetem, hogy az önkormányzat ezekben az ügyekben tett lépéseiről a Velencei
Híradóban, a közösségi médiában és a város
honlapján idejében és részletesen tájékoztatást fogunk adni.
Megköszönve bizalmukat és támogatásukat,
e gondolatokkal kívánom az elkövetkező évek
közös munkáját megkezdeni.
Gerhard Ákos
polgármester
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Beszámoló Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének üléseiről

Az október 13-án tartott önkormányzati választáson a Regélő Egyesület
jelöltjeként Gerhard Ákos bizalmat kapott a város vezetésére. A képviselő-testületben további hét - Regélő Egyesület támogatta - jelölt, vagyis
Faragó Péter, Fésűs Attila, Kernya Gábor, Pap János, Pap Zsigmond, Sarf
György és Szabó Attila jutott mandátumhoz. A kilencedik képviselő, Dr. Sirák
András a Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltjeként lett tagja a testületnek.
Az új összetételű testület 2019. október 25-én tartotta alakuló ülését. Az
eseményre zsúfolásig megtelt a Wenckheim-kastély házasságkötő terme,
sőt az előtere és folyosója is. Így mintegy 100 velencei lakos lehetett
tanúja személyesen is a polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői eskütételnek, valamint a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásának. E posztra a polgármester és a képviselők egyhangúlag Szabó Attila
képviselő kinevezését támogatták. Így ő lesz a következő 5 esztendőben
Velence Város Önkormányzat Alpolgármestere.
Az alakuló ülésen – a hatékonyabb munka érdekében – arról is egyhangú
szavazással döntöttek a képviselők, hogy a korábbi öt helyett csupán négy
szakbizottság segítse a testület döntés-előkészítő munkáját. Az Ügyrendi
Bizottság Elnökévé Kernya Gábort, tagjaivá Faragó Péter és Pap Zsigmond
képviselőket választották. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Elnöke
Fésűs Attila lesz, képviselő tagjai Pap János és Pap Zsigmond, külsős tagjai
pedig Kreiszl Norbert és Pápay Barna. A Humán Bizottságot Faragó Péter
vezeti majd a következő 5 évben, képviselő tagként Pap János és Kernya
Gábor, nem képviselő tagként Vendel-Cserményi Lilia és Torma Csabáné
segítik a munkáját. A Kulturális és Sport Bizottság Elnökeként Sarf György
tevékenykedik a továbbiakban, képviselő tagként Pap János és Pap Zsigmond, külsős tagként Kiss Eszter Zsófia és Dávid György vesznek részt a
bizottság munkájában.
Az alakuló eseményen Gerhard Ákos polgármester bejelentette, hogy
ezentúl a havonta esedékes képviselő-testületi ülések a korábbi 15.00
helyett 18.00 órakor lesznek megtartva, hogy a lakosság is minél nagyobb
létszámban részt tudjon venni rajtuk.
A képviselő-testületi jegyzőkönyvek és meghívók mellett a jövőben az
ülések előtt az előterjesztések szövege is hamarosan felkerül és olvasható
lesz a www.velence.hu honlapon
Velencei Híradó
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Fotók: Igari Balázs

Testületi
Tükör

Nagyon sokan voltak kíváncsiak az új testület első ülésére.

Megvédjük a tópartot és városunkat
a túlzott beépítéstől
A Regélő Egyesület választási programjának egyik legfontosabb pontja az
Élhető Velence megteremtése és a tóparti területek túlzott beépítéstől
való megvédése volt. A velencei lakosok belénk vetett bizalma határozott
felhatalmazást adott választási programunk ezen pontjának megvalósítására. Ennek első lépéseként november 7-én, soron kívüli képviselő-testületi ülésen egyhangúlag úgy döntöttünk, hogy az előző képviselő-testület
által megkezdett településrendezési eszközökről szóló rendelet, szabályozás felülvizsgálatáig, legfeljebb 3 évig változtatási tilalmat rendelünk
el a Velence fenntartható jövője szempontjából stratégiai fontosságú
területekre.
Ez idő alatt ezeken a területeken – néhány jogszabályi kivételtől eltekintve
– telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani,
bővíteni, elbontani és más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött
értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad. Annak érdekében,
hogy a rendelet azonnal hatályba léphessen, a testületi ülésen szünetet
rendeltem el, ami alatt a rendelet kifüggesztése és kihirdetése egyidejűleg
megtörtént. Ebben a lapszámban közöljük a kihirdetett rendeletet, amelynek melléklete valamennyi érintett helyrajzi számot tartalmazza.

2019. november
A város kiemelt közérdekére figyelemmel már
most megemlítem a velencei lakosok számára
ismert nevükön azokat a területet, amelyek a
rendelet hatálya alá tartoznak. Legfeljebb három
évig a fenti változtatási tilalom van érvényben
a Sárkányos réten, a Velence Korzó területén,
értve ezalatt a tóparti büféket is, a Drótszamár
Kemping és környékén, a volt IFI szálló és étterem, a volt LIDÓ étterem, a Dominó Tüzép melletti terület, a Liget kemping és a Bágyom-patak
térségében. A vonatkozó jogszabályi előírás
alapján nem terjed ki a rendelet hatálya a már
jogerős építési engedéllyel rendelkező, jogszabályban meghatározott tevékenységekre.
Gerhard Ákos
polgármester

nunk. Nemcsak a velencei közvéleményt, hanem
képviselő-testületünket is napi szinten, élénken
foglalkoztatja ez a hatalmas beruházás. Az uszodát építő Velence Plus Kft. ügyvezetőjével, László
Csabával, Csapó Tamás FB taggal és Bársony Péterrel, a Velence Resort & Spa vezetőjével, valamint
önkormányzatunk részéről Szabó Attila alpolgármesterrel, Fésűs Attila Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottsági elnökkel és Kernya Gáborral, az Ügyrendi
Bizottság elnökével informális egyeztetést folytattunk a Polgármesteri Hivatalban 2019. október
30-án. Ennek részeként tájékozódtunk a projekt
jelenlegi állásáról, megtekintettük a lapunkban
most első alkalommal közölt és a korábbi képvise-

a Humán Család – és Gyermekjóléti Szolgálat
Igazgatója, Sinkáné Mihály Zita a Hauszmann
Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár Igazgatója. Bár az iskola
nem az önkormányzat fenntartásában működik, mégis rengeteg közös ügy és egyeztetni
való kérdés merül fel oktatási ügyekben. Emiatt nagy örömömre szolgál, hogy meghívásomat Czuppon István Igazgató Úr is elfogadta. A
megbeszélések jellemzően úgy zajlanak, hogy
az intézményvezetők beszámolnak a heti eseményekről, és mindazokról a megoldásra váró
feladatokról, amelyben a fenntartó támogatására számítanak. Ezekről az észrevételekről

Elindultak az átvilágítások
A város továbbiakban követelményként támasztott felelős vezetéséhez fontos, hogy tisztán
lássuk, hogy milyen anyagi és jogi problémákat
örököltünk meg a korábbi vezetéstől. Emiatt
három átvilágítás elindításáról döntött egyhangúlag 2019. november 7-ei ülésén a képviselő-testület.
Elsőként elrendelte az önkormányzat és a hivatal teljes körű átvilágítását 2014. január 01.
napjától 2019. október 12. napjáig. Mivel ez egy
nagyobb feladat, így beszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A beérkezett árajánlatok alapján
a következő képviselő-testületi ülésen születik
döntés arról, hogy kit bízunk meg az átvilágítással. Továbbá megjelöljük majd ennek a pénzügyi
forrását.
Másodsorban bekértük Velence város legnagyobb ingatlanvagyona, a Velence Korzó üzemeltetésével kapcsolatos dokumentumokat a
GOMI Kft-től. Már önmagában az a tény, hogy
ezek nem voltak meg hiánytalanul az önkormányzatnál, indokot ad arra, hogy lefolytassuk
az átvilágítást. A kért iratok beérkezését követően mérlegelni fogjuk, hogy szükséges-e külsős ügyvédi iroda megbízása.
Végül, a tervezett uszoda ügyét is meg kell vizsgál-
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A velencei sportuszoda homlokzatának terve a Béke utca felőli (alul) és a Tó felőli oldalról
lő-testület tagjai által is először látott látványtervet. A találkozó után írásban bekértük a beruházást
érintően keletkezett szerződéseket, pályázati és
építéshatósági dokumentációkat. Döbbenetes,
hogy ezek a városunk számára kiemelt jelentőségű
alapdokumentumok sem találhatók meg teljes terjedelmükben az önkormányzatnál. A projekt átvilágításáról és az esetleges további önkormányzati
lépésekről zárt ülésen született döntés, tekintettel
arra, hogy Velence Városa 40%-ban tulajdonosa az
építtető cégnek és jelen pillanatban nem rendelkezünk információval arról, hogy a teljes beruházás
megépítésének és üzemeltetésének milyen forrásból lenne biztosított a fedezete. Továbbá hogyan
alakulnának az üzemeltetés költségei.
Gerhard Ákos
polgármester

Intézményvezetői
értekezlet hétfőnként

Az új képviselő-testület
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Minden hétfőn délelőtt intézményvezetői értekezletet tartok a Polgármesteri Hivatalban. Az elmúlt 5 évben
nem volt példa erre. Ezeken a heti
egyeztetéseken részt vesz Serhókné
Varjas Edit óvodavezető, Török Ágnes,

hivatalos feljegyzés készül. Szombathyné dr.
Kézi Aranka jegyző a feladatokat – a felelős
és a végrehajtás határidejének megjelölésével
– kiosztja a hivatal érintett szervezeti egységének. A heti hivatali feladatok végrehajtását
jegyző asszony kérésemre minden pénteken
ellenőrzi. A következő hétfői vezetői értekezleten pedig így már az előre lépésről tudunk
beszámolni. Fontosnak tartom ezeket a megbeszéléseket azért is, mert így az intézményvezetők egymással is találkoznak, egy jó hangulatú beszélgetés keretében.
Választási programunkban közvetlenebb kapcsolatot ígértünk a lakossággal. Kérem, amen�nyiben a fent említett intézmények működésével kapcsolatban bármilyen kérdésük, észrevételük van, azt írják meg a hivatal@velence.hu
e-mailcímre. Ezeket az e-maileket személyesen
nekem továbbítják, így az Önök által felvetett
kérdéseket fel tudom tenni az intézményvezetői
értekezleten. Minden ilyen e-mailes megkeresésre válaszolni fogunk Önöknek.
Gerhard Ákos
polgármester
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Helytörténet A-tól Z-ig

Velence pedagógusainak
élete és hivatása
Folytatjuk a 103 éve született Szabó László
Vilmos (Laci bácsi) bemutatását. Mottó: A
szeretet növeszti legerősebbre a szárnyakat,
úgy száll a legmagasabbra az ember. Egyszer
nem akart a hídhoz kerülni vagy halászok
csónakjára várni, ezért távcsövét magasra
kitartva átúszta a Hortobágy folyót. Többször aludt a pusztán, például pásztortanyán,
leskunyhóban, illetve egy ízben a nádudvari határban levő Szabolcs-halmon. Utóbbi
élmény hatására mondogatta, hogy a legtöbb szúnyog nem a mocsárban, hanem a
löszgyepen él.
A hortobágyi évek terméke a „pusztai gyógyital”
nevű ágyas pálinka (csípős nyelvű nemzeti parki
kollégái csupán „a szik kínja” néven emlegették), melybe a szikes puszta minden jellegzetes gyógynövényét beletette (csombormenta,
kamilla, cickafark, sziki üröm, kisezerjófű, akácvirág, bárányparéj...) A sűrű, zöldes folyadékot
aztán apró cserépkupicákban kínálgatta. Nem

voltak nagy igényei, de szerette a különös ételeket (tejbegríz rummal, vörösborral felöntött
piros ribizli).
Jó kapcsolatot ápolt a pásztorokkal, hivatalos
volt például névnapokra. Előfordult azért, hogy
a pásztorok morogtak rá. Néha a szürke gulyában volt olyan tehén, amelyik engedte magát
fejni, a kútba leengedett tejet a déli melegben
Laci bácsi rendszeresen megdézsmálta. A másik
örökéletű történet a jellegzetes pusztai ételhez,
az öreglebbencshez kapcsolódik. (A Dél-Hortobágyon a „slambucnak” nincs hagyománya, itt
a sokkal rövidebb idő alatt elkészülő öreglebbencs vagy galaburgyi a népszerű.) A gulyások
észrevették, hogy Laci bácsi hogy, hogy nem,
valahogy mindig ebédidőben bukkan fel, így
aztán „muszáj” meghívni. Fekete József gulyás a
közeli csőszház tanyásához, Teleki Tibi bácsihoz
fordult tanácsért, aki egy méregerős fűszerpaprikát adott, hogy azzal „mérgelje fel” a lebbencset. A végkifejlet: „Tibi bátyám, igaza volt. Úgy
fútt az öreg, mint a vadmacska. Mi se tudtuk
megenni, odaadtuk a kutyáknak, de azok is csak
úgy nézték.” (A szereplők egyike sem él már, a
legidősebb Laci bácsi ment el legutoljára...)
A pusztát nem csupán gyalogosan, kerékpárral
vagy más által vezetett autóval járta. A 70-es
évek elején szerzett egy motorbiciklit (persze jogosítvány nélkül), ám ezeknek a kirándulásoknak egy emlékezetes eset vetett
véget. Nagy Albert nagyiváni
gátőr a rábízott gátszakaszt rettentő precizitással őrizte. Így történt, hogy amíg Laci bácsi a pusztán kalandozott, Albert jobbnak
látta lezárni a gát sorompóját. Az
esti sötétben aztán a gondtalan
motorozás egy óriási csattanás
után rövid repüléssel zárult. Laci
bácsi az esetet nem akarta nagydobra verni, ezért kollégájának, a
motorszerelésben járatos Teleki
Sándornak (a fent említett Teleki
Tibor fia) csak annyit mondott:
„Sándor, nézze már meg, valami
gond van a világítással...” Sándor
aztán mindenkinek elmesélte,
hogy „..volt bizony: a lámpa bele
volt nyomódva a benzintankba.”
A rendszerváltás után az újjáalakuló magyar ciszterci rend tagjaként költözött utolsó lakhelyére,

Laci bácsi kerékpáron
Zircre. Egy-egy őszi darubehúzás vagy a havasi lilék
kedvéért azért még ellátogatott a Hortobágyra,
megnézte a tájházat, beírt a vendégkönyvbe.
(Folytatjuk)

Közlemények:
Köszönet:
Szegedi Györgynének, az V. sétánk felelősének és Horpácsi László vendéglátónknak!
VI. sétánk:
Tengerszem, Kilátó, Szintezési ősjegy
Találkozás: Busszal Nadapig:
a Templom közi megállótól 9:59 vissza 15.13
Téma: Kilátó, Tengerszem, Szintezési
ősjegy /Nadap/
Termésgyűjtögetés adventra
/kosarat vagy szatyrot hozz magaddal/
Kirándulás: nov. 23.
Régi karácsony a Budavári Palotában
Következő kiállításunk: „Téli tárlat”
Állandó kiállításunk: Advent jegyében
Dura Elemér: Csodák magvakból
Rádainé Barbara: Álomképek papírból
November 29-én 16:30 kor nyitjuk meg,
melyre minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Elérhetőségeink:
Velencei Helytörténeti Egyesület
2481 Velence, Tópart u. 52.
Facebook:
Velencei Helytörténeti Egyesület
www.helytörtenet.eoldal.hu
e-mail:velencehelytortenet@gmail.com
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Gyógyítóink
Nekem
Velence

Kalmár Zsolt

Gyógyítóink

Dr. Patonai Kata
Szakgyógyszerész,
a Velence Gyógyszertár ügyvezetője

Velencei Híradó (VH): Kedves Kata! Nagyon
örülök, hogy elfogadta kérésünket, és beszélgethetünk egy kicsit. Azt mondta, hogy nem szeret
szerepelni, ezért is örülök, hogy mégis sikerült
időt szakítanunk erre a találkozóra, amely talán
arra is jó, hogy egy kicsit megálljunk az örökös
rohanásban.
Dr. Patonai Kata: (PK): Köszönöm a felkérést,
próbálok legjobb tudásom szerint válaszolni.
VH: Vágjunk a dolgok közepébe: Miért pont
Velence?
PK: Ez egyértelműen anyukámnak köszönhető,
aki Nadapon lakik. Annak idején ő hívta fel a
figyelmemet arra, hogy Velencén szakrendelő
épül, és milyen jó lenne itt egy közforgalmú
gyógyszertár, nem beszélve arról, hogy hozzá is
közelebb kerülnék. Ekkor kezdődtek el a beszél-

getések Dr. Ferencz Péter főorvos úrral
és a velencei önkormányzattal. Szerettünk volna egy nagyon jó gyógyszertárat kialakítani. Hogy ez mennyire sikerült, azt természetesen a szolgáltatást
igénybe vevők döntik el. Az eddigi vis�szajelzések kedvezőek.
VH: Milyen út vezetett a gyógyszerészi
pályáig? Hogyan alakult szakmai karrierje?
PK: Ráckevén nőttem fel, kimondottan
jó tanuló voltam. Az általános iskolát
kitűnő tanulmányi eredménnyel, a
Baár-Madas Református Gimnáziumot
jeles tanulóként, kitűnő érettségivel
végeztem. Azonnal felvettek a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészeti Karára, ahol jó eredménnyel
diplomáztam 2000-ben. Ezt megelőzően rajzszakkörön vettem részt, csellózni jártam, fontos volt számomra a
magyar nyelv, a versek szeretete, de
még lovagoltam is. A patikát már gyermekkoromban megismertem, hiszen –
ismét visszatérve a családhoz – anyukám gyógyszertári szakasszisztens, így a patikai életbe idejekorán belekóstoltam. A pályaválasztás időszakában is ő terelgetett. Jó választásnak bizonyult,
hiszen szeretek emberekkel foglalkozni.
19 éve dolgozom gyógyszertárban. Először
Kőszegen, majd Siófokon töltöttem egy-egy
évet. A kőszegi éveket egy, már gyakorlott gyógyszerész kolléganő édesítette meg, aki olyan
szeretettel adta át tapasztalatait, hogy az a mai
napig kihat a munkámra. Ő mondta azt is, hogy
bármilyen gyógyszert készítesz, olyan gondossággal tedd, mintha édesanyádnak készítenéd!
Ezután kerültem Budapestre a XII. kerületbe egy
családias hangulatú intézménybe, ahol először
beosztottként, majd gyógyszertárvezetőként
dolgoztam.

VH: Családi vonatkozások? Legalábbis ami publikus belőlük?
PK: Budapesten találtunk egymásra párommal,
aki azóta is társam. Három gyermekünk van:
Attila 10, Ákos 5, Zita 3 éves.
VH: Milyen aktuális problémával kell megküzdenie a szakmai életben manapság?
PK: Jelenleg a legnagyobb problémánk a munkaerőhiány. Minimális létszámmal dolgozunk,
sokszor erőn felül. Bár tudom, hogy ez nem a
reklám helye, de megragadnám az alkalmat arra,
hogy szakasszisztens kollégát keresünk!!! Egyúttal megköszönném betegeinknek az irántunk
tanúsított türelmet, szeretetet, mert bizony előfordul mostanában, hogy fáradtabbak vagyunk,
és nem annyira mosolygósak, mint szeretnénk.
VH: Tervek a jövőre nézve?
PK: Ha a létszámunk elérné az optimális szintet,
akkor ráérnék tervekkel foglalkozni. Most ott tartunk, hogy a napi feladatok ellátása tölti ki szinte
minden rendelkezésre álló időnket. Nagyon fontos, hogy tartani tudjuk az eddig elért színvonalat. Ebbe a szakmaiságon, a határidők lerövidítésén túl természetesen az alkalmazkodó, hosszú
nyitvatartás is beletartozik. Ötletek vannak a
további fejlődésre, amit most még nem szívesen
osztanék meg.
VH: Mi az, amit önmagának kívánna, ha egy
palackból kiszabadított szellem teljesítené a
leglehetetlenebb kéréseit is? (Természetesen
az alapértékeken – egészség, családi boldogság
stb. – túl.)
PK: Talán nem is lehetetlen kérés: Szeretnék a
családommal több időt tölteni, több közös programot, kirándulásokat szervezni.
VH: Reméljük, meghallgatásra talál! Köszönöm
a beszélgetést!
PK: Köszönöm a lehetőséget!
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Velencén történt
A Regélő Egyesület sikerét hozta az önkormányzati választás
A 2019. október 13. napi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának
jogerős eredménye
Polgármester:
Gerhard Ákos Emőd (jelölőszervezet: Regélő Egyesület) 1353 szavazat
Egyéni listás képviselők:
Faragó Péter
(jelölőszervezet: Regélő Egyesület) 1316 szavazat
Fésűs Attila
(jelölőszervezet: Regélő Egyesület) 1336 szavazat

Kernya Gábor
Pap János
Pap Zsigmond
Sarf György
Dr. Sirák András
Szabó Attila

(jelölőszervezet: Regélő Egyesület)
(jelölő szervezet: Regélő Egyesület)
(jelölőszervezet: Regélő Egyesület)
(jelölőszervezet: Regélő Egyesület)
(jelölőszervezet: Fidesz-KDNP)
(jelölőszervezet: Regélő Egyesület)

1158 szavazat
1131 szavazat
1146 szavazat
1262 szavazat
1253 szavazat
1266 szavazat

Fotó: Igari Balázs

Az ’56-os eseményekre és hősökre emlékeztünk
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Az önkormányzati választások utáni első városi
megemlékezésre került sor október 22-én,
Velencén, a Hősök Parkjában.
A Himnusz hangjait követően Gerhard Ákos polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd
osztotta meg gondolatait szabadságharcunk
máig ható eszméivel kapcsolatban. Az ünnepi
műsort ezúttal a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
diákjai adták.
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése nyomán Péter Ágnes Munkácsy-díjas képzőművész, a szakmai körökben
is méltán elismert Nemzetközi Velencei-tavi
Symposion művészeti vezetője, a helyi kulturális élet egyik emblematikus alakja kapta
2019-ben városunk díszpolgári címét. A kitüntetettnek - külföldi tartózkodása okán - az
elismerést nem volt módjában az ünnepsé-

gen átvenni, így arra utólag, november 4-én a
Polgármesteri Hivatalban került sor (bal alsó
képünkön).
Velencéért Oklevél elismerésben részesültek: Nagy Károlyné és Zsolnay Józsefné,
(a bal felső képen) a Velencei-tavi Rózsa I.
számú Nyugdíjas Klub tagjai, akik sokat tettek városunk szépítéséért. Gratulálunk a
kitüntetetteknek!
Az elismerések átadása után koszorúzásra került
sor, ahol az emlékezés virágait az önkormányzat, a város intézményeinek és civil szerveződéseinek vezetői, valamint a történelmi egyházak
képviselője helyezték el.
A rendezvény a Szózat eléneklésével zárult.
Tisztelet a hősöknek!

Kalmár Zsolt - Mátay Balázs
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Évek óta hagyomány Velencén, hogy halottak napján a harcokban elesett hősökre kiemelt kegyelettel emlékezünk. Gerhard Ákos polgármester
vezetésével az idei kegyeleti körút is Némedi Varga
László síremlékénél kezdődött. A velencei ifjút az
1956-os események alatt, 18 évesen találta szíven munkahelyén, Tatán a baji laktanyából orvul
leadott sortűz egyik lövedéke. A hátulról támadó
gyilkosok vele együtt nyolc fiatal életét oltották ki.
Az ő mártírságának tiszteletére készítette a síremléket a város köztiszteletben álló polgára, Richter
Ferenc szobrász-kőfaragó mester, aki személyesen
ismerte Némedi Varga Lászlót. A hős ifjú előtt fejet
hajtott és koszorúzással tisztelgett Gerhard Ákos
polgármester és Kernya Gábor önkormányzati képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke (a képen).
A kegyeleti körút érintette még a háborúban
elesett magyar, német és szovjet katonák emlékhelyét, továbbá a Civilházat is, melynek falán az
első világháborúban elesett velencei áldozatoknak emléket állító táblán helyeztek el koszorút a

Munkareggelit követően
megalakult önkormányzati
társulások
2019. november 08-án a Velencei Központi
Ügyeleti Társulás, valamint a Humán Család –
és Gyermekjóléti Intézményi Társulás alakuló
ülését megelőzően munkareggelire hívtam a

Fotók: Igari Balázs

A szívünkben élnek tovább...

jelenlévők. A város önkormányzatának képviseletében itt is Gerhard Ákos polgármester és Kernya Gábor képviselő emlékezett az elhunyt helyi
hősökre. A városvezető rövid megemlékezésében
kiemelte, hogy az emléktábláról sok név hiányzik,

lévén, hogy nem mindenkit tudtak azonosítani,
illetve többen eltűntek a harcok során. A kegyeleti
körút minden emlékhelyén jelen voltak, s lerótták
kegyeletüket a helyi nyugdíjasklubok képviselői.
-mátay-

társulásokban részt vevő polgármestereket,
alpolgármestereket és jegyzőket a Velence
Korzó földszinti éttermébe. alpolgármesterek
kölcsönös bemutatkozását és megismerkedését követően mindkét társulás alakuló ülését
megtartottuk. A társulások székhelye Velence.
A munkaszervezeti feladatokat a Velencei Polgármesteri Hivatal látja el, a társulások székhe-

lye Velence, így polgármestertársaim Velence
polgármesterét javasolták megválasztani a társulási tanácsok elnökévé. A javaslat egyhangú
támogatást kapott. Köszönöm polgármestertársaim bizalmát!
Gerhard Ákos
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
HELYI ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOSAN
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy az elkövetkezendő időszakban kiemelt figyelmet fordítunk a helyi adóbevallási
kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére. E feladat végzése során összevetjük a helyi adónyilvántartási rendszer
adatait a település természetbeni állapota szerinti adatokkal, valamint a későbbiekben az ingatlan-nyilvántartási
állapottal.

Késedelmes bevallás esetén az adó visszamenőleg öt
évre megállapítható, ebben az esetben az esedékes
tőketartozás után késedelmi pótlék fizetendő, valamint
mulasztási bírság szabható ki.
Kérjük, szíveskedjenek a bevallási kötelezettség teljesítésével elősegíteni, hogy ne kerüljön bírság kiszabására sor.
Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!

Kérjük, szíveskedjenek az adótárgyak (építmény, telek)
után esetlegesen elmulasztott bevallási kötelezettséget
minél hamarabb teljesíteni.

Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző
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Városüzemeltetés

karbantartás, felújítás, kivitelezés

Gazmentesített buszmegálló
A Regélő Egyesület Velencefürdőn tartott lakossági fórumán fogalmazódott meg az igény a Gyöngy panzióval szemközt, a 7-es út
mentén elhelyezkedő buszmegálló megközelíthetőségének megMátay
Balázs
oldására.
A Városüzemeltetési
Osztály dolgozik a probléma műszaki
megoldásán. A célszerű ugyanis az lenne, ha járdán, vagy zebrán

Hamarosan befejezi a munkákat
a DRV a „Fakocsmánál”
Több megkeresés is érkezett a közelmúltban
Velence Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalához a Szabolcsi u. - Hársfa u. sarkán (a
„Fakocsmánál”) folyamatban lévő munkálatokkal kapcsolatban. Az alábbiakban Bárdos Csaba,
a DRV Zrt. velencei üzemvezetőjének tájékoztatóját olvashatják.
- Az első földmunkavégzés 2017. április 24-én
volt. Ekkor még nem azzal a célzattal, hogy ott
a mosatáshoz szükséges csomópont kialakítását elvégezzük, hanem a tolózárak cseréje során
csőtörés elhárítása érdekében kellett a vezetéket kiásni. A szivacsos mosatás tervezése során
merült fel az igény, hogy az itt lévő csomópont
rekonstrukciója megtörténjen, és a folyamatos
mechanikai tisztításhoz alkalmazkodva olyan
kialakítású legyen, amely a munkavégzést meg
tudja gyorsítani. Az akna tervezését a DRV Zrt.
az önkormányzat jóváhagyásával 2017 júliusában elindította, a kivitelezés pályáztatása pedig
2017. november 30-án startolt.
Az akna pályáztatásához a pályázók helyszíni
bejárást kértek, amit az előzetes egyeztetést
követően a beruházási csoport 2018. 01. 12-én
10 órakor tartott meg. A beérkezett ajánlatok
nagyságrendileg meghaladták a becsült várható
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keresztül megközelíthetővé válna a buszmegálló. Addig is a Velence
Városgazdálkodási Kft. megtisztította a gaztól és a benőtt ágaktól a
buszmegállót.

költségeket, így 2018 májusában az üzemvezetőség úgy döntött, hogy a megvalósíthatóság
érdekében saját hatáskörben fogja az aknát kivitelezni. Ez természetesen hosszabb időt jelentett, de ezzel volt biztosítható a csomópont-rekonstrukció elvégezhetősége, és így hosszabb
távon a vízminőség szempontjából fontosnak
tartott mechanikai tisztítás biztosíthatósága.
A döntéssel fel kellett vállalni, hogy az üzemvezetőség egyéb pénzügyi forrásait a saját
földmunkagép fejlesztésére fordítsa, ugyanis a
meglévő JCB földmunkagépet törőfejjel kellett
ellátni majd 2 millió Ft összegben, a meglévő
aknák elbontása érdekében. (Korábban megpróbáltuk kézzel, de ez lehetetlen vállalkozás volt.)
2018.10.12-én lett beüzemelve a beszerzett
törőfej az átalakított JCB földmunkagéppel. A
szabad kapacitásunk függvényében megkezdtük
a meglévő aknák elbontását. Az üzemvezetőség
helyzetét és korábbi döntését megnehezítette,
hogy közben saját hatáskörbe került a földmunka
és a helyreállítás elvégzése, a Velencei-tó környékén megközelítőleg 1000 db tolózárcserét és 320
km elosztóvezeték mechanikai tisztítását kellett
elvégezni a vízminőség javíthatósága érdekében.
A 2019-es évben a hálózaton megnövekedett
csőtörések számossága miatt az akna rekonstrukciójával nagyon kevés időt tudtunk foglalkozni, a nyári szezon alatt pedig egyáltalán nem.
A vízminőség javítása érdekében, inkább vállalva
a hosszabb kivitelezéssel járó problémákat, a

Velencei Híradó

csomópont kialakításának befejezését 2019.
év végére határoztuk meg. Ennek megfelelően
a lezárt nyári szezont követően a már korábban megkezdett és félbehagyott munkát folytatva dolgozunk a csomópont-rekonstrukción,
remélve, hogy a kellemetlenségeket a jobb
vízminőség feledtetni fogja a tó környékén élőkkel. A munkálatok ütemterv szerint haladnak.
Jelenleg a csővezeték alátámasztása, a végleges
méret és mélység kialakítása, továbbá az akna
alatti kavicságy elkészítése, tömörítése, az aljzat
vasalása, betonozása folyik. November végéig
elkészül az akna falazata zsalukővel betonozva,
vasalva, illetve az akna-fedlapok elhelyezésére,
valamint az akna körüli tereprendezésre is sor
kerül. Ezzel a teljes munkafolyamat befejeződik.
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Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

Entz-iklopédia

Virágkötőink az élvonalban
Iskolánk egyre népszerűbb a felvételizők körében, ami annak köszönhető, hogy szakmai képzéseink színvonala folyamatosan emelkedik. Ezt
támasztják alá virágkötő versenyeredményeink
is. Minden évben a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kara ad otthont az Országos Ifjúsági Kegyeleti és Őszi Virágkötészeti Versenynek,
ami idén XXIV. alkalommal került megrendezésre.
Ez a verseny egy igen színvonalas rendezvény,
melyen idén is kiemelkedő középiskolás diákok
mérték össze kreativitásukat és gyakorlati fel-

verseny ideje alatt kellett feldíszíteniük virágokkal. Az előkészületek már hetekkel a verseny
előtt elkezdődtek, mely komoly munkát jelentett mindannyiuk számára.
A lányok felkészítését a külső
gyakorlati helyet szolgáltató partnerünk, a Virágvár Tanoda Kft.
végezte, felkészítő tanáruk Balog
András virágkötő mester volt. A
versenyzőink kompozíciói teljes mértékben személyiségüket
tükrözte. Baka Kármen (11. V) –
keleties hangulatú, szürkés, vis�szafogott, nemes, finoman nőies,
hűvös hatású alkotást hozott létre.
Zsalakovics Aliz (11. V) – egy nagyon finom,
készültségüket. A versenykiírás négy feladatot
föld felett lebegő, tündérkertet idéző, lila-rofoglalt magába:
segold drótalapú, rendkívül munkás alkotással
• Térdekoráció - az újrahasznosítás jegyében
kápráztatta el a látogatókat. Komáromi Fanni
• Asztaldekoráció - japán teaház témakörben
Kinga (11. V) – egy tüzes, meleg, szinte világító
• Kegyeleti koszorú
kompozíciót készített, melyet a zsűri is nagyra
• Meglepetés-feladat
értékelt. Végzős tanulónk térdekorációja I.
(megadott dekorációs eszközökből
helyezett, asztaldekorációja II. helyezett lett. A
kötészeti alkotás késztése).
lányok annyira jól szerepeltek, hogy Balog AndA diákok előre elkészíthették az alapokat, amit a
rás, a csapatverseny kategória II. helyezettjének
felkészítő tanára elismerő oklevelet kapott.
Az Entzbe is elért
A ráadás kategóriában részta nemzetközi tetris-láz!
vevő diákoknak otthon kellett
előre elkészíteniük alkotásaiLelkes kollégák összefogásából mi is megalkottuk a
magunk kis entzes képét.
kat, melynek témája a szüreti
asztaldísz volt. Horváth Regina
Szavina, Juhász Szintia és Tóth
Kata álmodta meg remekművét
az alkalomra, Vadász-Király Edit
virágkötő mestertanár felkészítésével. A zsűri Juhász Szintia
szőlőtőkére dolgozott alkotását
bronzéremmel jutalmazta, kitűnő
kolléganőnk pedig kitartó, alapos,
igényes munkájáért, a diákokhoz
való támogató és motiváló hozzáállásáért, tanulói rendszeres

és eredményes szerepeltetéséért AZ ÉV VIRÁGKÖTÉSZ TANÁRA elismerő címet nyerte el. Mindannyiukra nagyon büszkék vagyunk, gratulálunk
nekik.
Bontovics Elvira
munkaközösség-vezető

Pályaválasztás 2020
Gőzerővel zajlik a 2020-as pályaválasztási-beiskolázási kampány. Az elmúlt napokban iskolánk
standját meg lehet találni az összes megyei
pályaválasztási kiállításon, és november folyamán még lesz egy-két lehetőség arra, hogy az
érdeklődők megismerkedjenek képzési kínálatunkkal (november 12-én Százhalombattán,
november 20-án Székesfehérváron az I. István
Király Általános Iskolában), továbbá szeretettel várunk mindenkit iskolai nyílt napunkon,
november 15-én és 28-án.
Ahogy azt az elmúlt években már megszokhattuk, mindenhol nagy érdeklődés fogadta
az entzes standot, és idén is elnyertük a
„Legszebb kiállítói stand” elismerést – csak
most nem a megyeszékhelyen, hanem a
dunaújvárosi börzén.
A szakképzés és az OKJ megújulásának köszönhetően iskolánk szakmai kínálata a következő
tanévben ismét változik; szakképző évfolyamokon hároméves képzésben gazda, kertész,
dísznövénykertész, kereskedelmi értékesítő
(eladó), valamint fogadós-panziós szakmákra
lehet jelentkezni, míg az ötéves technikumi
képzésben – amely egyszerre kínál szakmai végzettséget és érettségi vizsgát – a mezőgazdasági technikus és kertésztechnikus képzésekre
várjuk a jelentkezőket. Természetesen továbbra
is indítjuk a kétéves, érettségire felkészítő osztályainkat nappali és esti munkarendben egyaránt (ide a felvételi feltétele iskolai rendszerű
képzésben szerzett szakmai bizonyítvány).
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Biztonságunk érdekében
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Nem volt kiemelkedő az elmúlt időszak a
szabálysértések, bűncselekmények tekintetében Velencén, ám most sem unatkoztak
a rendőrség, a polgárőrség és a katasztrófavédelem (Tűzoltóság) illetékesei, akadtak
olyan események, amikor szükség volt a
beavatkozásukra. Alábbiakban az október
elejétől november közepéig terjedő időszak
krónikáját olvashatják.
Velencén, a Balatoni úton vontak intézkedés alá
2019. október 20-án este a gárdonyi rendőrök
egy Opel személygépkocsit, és annak sofőrjét.
Az igazoltatás során a járőrök megállapították,
hogy az autót a forgalomból korábban kivonták,

illetve a jármű körözését rendelte el a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága. Az ellenőrzés alkalmával az is kiderült, hogy a járművezetővel szemben a Miskolci
Járásbíróság elfogatóparancsot bocsátott ki. A
sofőrt a rendőrök elfogták, a Gárdonyi Rendőrkapitányságra előállították, majd őrizetbe vételét
követően a kijelölt fogdába szállították. Az autót
az egyenruhások lefoglalták.
Frontálisan összeütközött két személygépkocsi
október 28-án délben, Gárdonyban, a Keszeg
utca és a Posta utca kereszteződésénél. A pusztaszabolcsi hivatásos és a velencei önkéntes
tűzoltók vonultak ki a balesethez, amely aka-
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dályozta a forgalmat. Az egységek áramtalanították a gépkocsikat. A mentők is a helyszínre
érkeztek, a sérülteket ellátták. Az érintett útszakaszon a helyszínelés ideje alatt félpályán haladhattak a járművek.
Nézzünk néhány egyéb esetet Velence Város
Önkéntes Tűzoltó Egyesületének szóvivője, Horváth-Szabó Nóra összefoglalója segítségével.
2019. október hónapban az egyesület 4 esetben
kezdte meg a vonulást. Részletes leírás a káresetekről:
2019. 10.20-án 12:59 h perckor riasztást kaptunk Velence, Béke utcai kikötőbe, ahol egy
szörfös bajba került, nem tudott kijönni a vízből. A helyszínre 3 fővel
vonultunk, kiérkezésünkkor a veszély már elhárult.
2019.10.24-én 18:55 h-kor
Velence, Rákóczi utcába
hívtak minket. 3 fővel
vonultunk a helyszínre,
ahol kerti tüzelés zajlott,
így beavatkozásra nem volt
szükség.
2019. 10.26-án 16:29 h-kor
Nadap, Haladás útra kérték a segítségünket egy
tűzesethez, szerencsére ez
téves riasztás volt. 2019.10.28-án 10:08 h-kor
Velence, Kertalja utcába érkezett a riasztásunk,
2 fővel vonultunk a helyszínre, ahol 2 m2-en
égett a hulladék. Előre szerelt sugárral a tüzet
eloltottuk.

A Velencei Polgárőrség 2019.
októberi tevékenységei
2019. október hónapban 104 órában végeztünk
közbiztonsági járőrözést, többnyire a velencefürdői területen, Bence-hegyen, Űjtelepen, közintézmények környezetében és külterületen.
Rendezvényeken , október 23-i ünnepségen 3
alkalommal 14 fő összesen 92 órában biztosította az események zavartalanságát. Labdarúgó
mérkőzést 3 alkalommal, alkalmanként 8 fővel

96 órában biztosítottunk. Kézilabda mérkőzés
biztosításában 1 alkalommal 3 fővel vettünk
részt. Megyei koordinátori tevékenységet 60
órában végeztem. Hajószolgálatot 10 alkalommal teljesítettünk alkalmanként 2-2 fővel. Október utolsó napján megkezdtük a Mindenszentek, Halottak napi temetők körüli területek felügyeletét. Mindösszesen 419 órában végeztünk
önkéntes tevékenységet. Már egyre korábban
sötétedik, rövidülnek a nappalok, az idő hűvösebbre fordul. Kérjük, figyeljenek környezetükben élő idősebb embertársainkra. Ha szükséges,
jelezzék, hogy időben érkezzen a segítség.
Fehér István
elnök

Az ünnepi forgatagban is
vigyázzunk értékeinkre!
Az ünnepek közeledtével sok időt töltünk utazással, vásárlással, ajándékok után kutatva.
Ebben az időszakban fokozott figyelmet érdemes fordítanunk értékeink védelmére. A karácsonyi bevásárlások szinte mágnesként vonzzák
a zsebtolvajokat. Az elkövetés helyszínei elsősorban a bevásárló központok, áruházak, piacok,
pénzintézetek, vasútállomások és pályaudvarok,
valamint a nagy tömegeket vonzó rendezvények. A bűncselekmények megelőzése érdekében kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat és
fogadják meg a Gárdonyi Rendőrkapitányság
által megfogalmazott tanácsokat az áldozattá
válás megelőzése érdekében!
Ha nagyobb pénzösszeggel indulnak el vásárolni, azt lehetőleg ne egy helyre, hanem kisebb
címletekben, több helyen tartsák táskájukban.
Ezzel is megelőzhetik azt, hogy egy óvatlan pillanatban az Önöknél lévő készpénzt, egy mozdulattal kiemelhessék a táskájukból. Ne tegyen
egy helyre pénztárcát, hitelkártyát, okmányokat. Ne tartson okmányokat, értékeket hátizsák,
hátitáska külső zsebeiben. Viszonylag biztonságos tárolási helyek a belső zsebek, vagy övön
hordható, illetve a ruházat alatt, nyakba akasztva
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viselhető táskák. Ne feledje, hogy az eltűnt
okmányok pótlása hosszadalmas utánajárást, és
költségeket von maga után.
Ma már természetes a bankautomaták haszná-

lata, a hitelkártyával való pénzfelvétel, fizetés.
Amennyiben megoldható, ne a késő esti, éjszakai órákban és ne egyedül vegyenek fel pénzt
az automatákból! A pénzelvételkor az automatánál idegen ne tartózkodjon, ha mégis, inkább
keressenek egy másik pénzfelvevő helyet. Fontos, hogy a PIN kódot illetéktelen személy ne
láthassa. Bankkártyája mellett és máshova se
legyen felírva PIN kódja, mert kártyája ellopása
esetén az automatából számláját kifoszthatják.
Fizetéskor törekedjünk arra, hogy a bankkártyánk ne kerüljön ki látóterünkből, ne legyen
lehetőség arra, hogy annak adatait speciális eszközzel lemásolják, és később visszaéljenek vele!
Vásárláskor, az áru válogatásakor ne tegye le
táskáját, pénztárcáját a pultra, a bevásárlókocsiba. Csak kijelölt árusító hellyel rendelkező
árustól vásároljon, kerülje el az utcán, aluljáróban, bevásárló központok előtt táskából árut
kínáló árusokat, még akkor is, ha a vételár jóval
kedvezőbbnek tűnik! Sok esetben, amikor kiderül, hogy a megvásárolt termék bár olcsó volt,
ellenben silány minőségű, a reklamációval
már nincs hová fordulni. Kizárólag akkor adja
át a vételárat, amikor kézhez kapja a terméket,
és ne adjon át pénzt előre, bármilyen kedvező
ígéretet kap.
Ne hagyják a gépkocsi utasterében a kézitáskájukat, mobiltelefon készüléküket, egyéb
értéktárgyaikat. Ha nagyobb értékű elektronikai
eszközt vásárolnak, akkor a vásárlást követően
szállítsák egyenesen haza, ne álljon az autó még
órákig a parkolóban, tele drága újonnan vásárolt
eszközökkel. Tömegközlekedési eszközökön
fel- és leszállás közben figyeljen a környezetére
is, táskáját, csomagját lehetőleg szorítsa magához, ajánlott válltáskáját maga előtt fogva köz-

lekedni. Fokozottabban figyeljen értékeire, ha
forgalmas helyen, tömegben tartózkodik, utazik.
Az ünnepek közeledtével egyre gyakrabban
találkozhatunk adománygyűjtőkkel az utcákon
és lakókörnyezetünkben egyaránt. Azonban
előfordulhat, hogy az
„adománygyűjtők”
valamilyen
nemes
célra hivatkozva próbálják megszerezni a
pénzünket saját maguk
számára. A trükkös tolvajok célja, hogy lakásunkba bejutva, figyelmünket elterelve szerezzék meg pénzünket,
értékeinket.
Fontos
tudni, hogy a valódi
adománygyűjtő szervezetek soha nem kérnek
készpénzt, minden esetben csekk befizetésével
lehet őket támogatni. Az ünnepek alatt is fogadják kellő óvatossággal a különböző házalókat!
Idegeneket ne engedjenek be az otthonukba,
bármilyen indokra hivatkoznak is! A bejárati ajtót
akkor is tartsák zárva, ha
otthon tartózkodnak!
Ha több napos utazást
terveznek, azt ne hangoztassák idegenek előtt,
hisz ezzel is felhívják a
figyelmet magukra. Utazás előtt csak a közvetlen
környezetükkel tudassák
azt, hogy nem tartózkodnak otthon. Bízzanak meg
valakit, hogy naponta ellenőrizze a lakást, a zárakat,
nyílászárókat, ürítse a postaládát. Fontos, hogy lássák a mozgást a lakásban
az udvaron, és lehetőleg
különböző időpontokban.
Utazása során ne hagyják
őrizetlenül
csomagjaikat még rövid időre sem,
és ne bízzák rá idegen
személyre, akkor sem,
ha szimpatikus modorú!
Használják inkább a csomagmegőrzőt!
Ha a kellően körültekintő
magatartás mellett mégis
bekövetkezne
bűncselekmény, haladéktalanul
tegyenek feljelentést. Ezt
bármelyik rendőri szerv-

nél megtehetik, de célszerű az elkövetés helye
szerint illetékes rendőrkapitányságon. Készüljenek fel rá, hogy a feljelentés megtételekor kérni
fogják az ellopott tárgyak listáját, egyéni azonosításra alkalmas jellemzőit. Az elkövetőről adott
pontos személyleírás nagymértékben segítheti
a rendőrök munkáját.
Amennyiben bűncselekményt észlel, kérjük,
hívja a 112-es segélyhívó számot.
A téli közlekedés során a megváltozott időjárási,
út- és látási viszonyok, valamint a karácsonyi
ünnepek közeledtével intenzívebbé váló forgalom a közlekedésben részt vevő járművezetőktől és a gyalogosoktól is felelősségteljesebb
közlekedést és több figyelmet kíván. Kérjük,
hogy a balesetek elkerülése érdekében a közlekedési szabályokat fokozottan tartsák be.
(Mátay Balázs)

Mentők

104

Tűzoltók

105

Rendőrség

107

Általános segélyhívó
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Idősek nappali ellátása
A nyugdíjkorhatár emelése (nők és férfiak: 65 év),
távoli munkahelyek, nagy távolság szülő és hozzátartozó lakóhelye között és egyéb más körülmény

eredményezheti, hogy az aktív dolgozó hozzátartozó nem tudja ellátni, felügyelni idős szülőjét,
akinek napközben felügyeletre lenne szüksége.
A meglévő szociális ellátási formák: szociális
étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás már nem bizonyul
elégnek, egyéb bentlakásos szolgáltatásra
azonban még nincs szükség. Ezt igyekszik
áthidalni az „Idősek nappali ellátása”, amely
egy olyan ellátási forma, amelynek ellátottjai
elsősorban a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális
és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására részben képes személyek.

Ez a szolgáltatás a gyakorlatban ez úgy működik,
hogy a nappali ellátást igénylő az ellátóhelyre
érkezik (hozzátartozó vagy egyéb személyszállító hozza). Egyszeri meleg étel, tízórai, uzsonna
biztosított. Napközben programok, foglalkozások biztosítják a hasznos időtöltést. Délután történik a hazaszállítás. Mivel ez egy tervezett szociális szolgáltatás, ezért szükség van az igények
felmérésére. Kérjük az időskorúakat, illetve azok
hozzátartozóit, hogy az alábbi kérdőívet kitöltve,
azt a helyi Polgármesteri Hivatalban elhelyezett
gyűjtőládába bedobni szíveskedjenek a megjelenéstől számított 1 hónapon belül!
Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

IGÉNYFELMÉRŐ LAP IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSÁHOZ
Nappali ellátás: Idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló,
önmaguk ellátására részben képes személyek részére lehetőséget biztosíthat a napközbeni tartózkodásra, az étkezés mellett a hiányzó családi

gondoskodás pótlására, a szociális helyzet javítására, kulturális elfoglaltságra, az egyedüllét megszüntetésére.
Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

1. Az idős családtag neme:



házi segítségnyújtás



nő



jelzőrendszeres házi segítségnyújtás



férfi



családsegítés

2. Az idős családtag életkora:

5. Milyen gyakran találkozik az idős családtag



65-70 éves

hivatásos segítőkkel?



71-75 éves



mindennap



76-80 éves



hetente többször



80-89 éves



ritkán (havonta egy-két alkalommal)



90 feletti



soha

3. Milyen családtípusban él az idős családtag?

6. Igénybe venné-e a nappali ellátást?



egyedül



igen



házastársával



nem



gyermekeivel



egyéb hozzátartozóval

8. Meg tudná-e oldani az idős hozzátartozó szállítá-



más segítővel

sát a nappali ellátóhelyre, és a hazaszállítását?


igen

4. Az alábbi ismert szolgáltatások közül igénybe 

nem

veszi-e valamelyiket? (többet is jelölhet)


étkeztetés

A kérdőívet a helyi Polgármesteri Hivatalban elhelyezett
gyűjtőládába kérjük eljuttatni 1 hónapon belül!
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CSALI

Velencei-tavi horgászhírek, nem csak horgászoknak

A

z idei ősz rekord meleget, extrém szárazságot és az ilyenkor szokásosnál is jóval alacsonyabb vízállást hozott a Velencei-tó halainak és horgászainak, mégis sok szép fogásról, köztük jó pár - a
Velencei-tavon - rekord méretű halról tudunk beszámolni.
Végre a november véget vetett a hosszantartó, kifejezetten aszályos őszi
időjárásnak, így a beköszöntő változékony, csapadékos, szeles idő már
nem igazán kedvez a békés halakra horgászóknak: a pontyok, keszegek és
ezüstkárászok már ritkábban veszik fel a horgokon kínált csalikat.
Elérkezett a ragadozókra horgászók ideje: csukára, süllőre, balinra és harcsára jó esélyekkel lehet novemberben horgászni, csónakból és partról

Fotók: MOHOSZ

Horváth Viktor zsákmánya egy 74 cm-es 5,5 kg-os süllő

Diósi János szép csukát fogott

Gyerekek is segítettek a telepítésben
egyaránt. Az majd csak ezután válik el, hogy csalik tekintetében az élő kishal, a halszelet vagy a pergetők által használt különböző műcsalik lesznek
az eredményesebbek.
Elsősorban a csónakos horgászokat érinti az a november elsején életbe
lépett rendelkezés, ami szerint a Velencei-tavon február 28-ig halfogási
tevékenységhez tilos a szonár („halradar”) használata. Ebben az időszakban a Velencei-tavon tartózkodó vagy közlekedő vízi járművekben szonár
és horgászeszköz egyidejűleg nem lehet.
A MOHOSZ, a Velencei-tó vízhasznosítója a hatóságok által jóváhagyott
halasítási tervnek megfelelően végzi idén is a haltelepítéseket. Idén már
15 alkalommal helyezett ki különböző fajú és korú halakat: horogérett III.
nyaras pontyot, előnevelt csukát, süllőt és - bár a Velencei-tóban őshonos, de ma már sajnos ritka zsákmánynak számító, ezért helyileg védett
- compót is.
Az idei évre fennmaradó kötelezettséget pedig a november végi - kajászói
termelő tavak lehalászását követő - telepítésekkel fogja teljesíteni. A halasításokról minden alkalommal értesítést kapnak a Velencei-tavon érdekelt
horgászegyesületek, valamint az aktuális hírek felkerülnek a „mohosz/
velenceito” Facebook-oldalra is.
Sarf György
MOHOSZ Velencei-tavi
kirendeltségvezető

A fehérvári Kurunczi Gábor és 40 kilós, 170 centis harcsája
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www.velence.hu

Hit-Élet-Irodalom

Advent: a fények felgyúlnak
Évszázadok óta gyulladnak fel az adventi
koszorú gyertyái az otthonokban. A szeretet
ünnepének érkezéséig egy egész hónapunk
van arra, hogy fénybe öltöztessük a lelkünket.
De vajon tudjuk-e, hogyan alakult ki az advent?
Mikor készítették az első adventi koszorút és a
csokikat rejtő naptárakat?
Az advent története egészen az 5. századig
nyúlik vissza. A karácsonyt megelőző böjti idő
volt, amely Szent Márton ünnepével kezdődött, november 11-én. Történelmi források arra
utalnak, hogy maga az advent ünnepe Galliában keletkezett, majd a 6. században Róma is
átvette, és a böjti időből öt liturgikus hét lett. VII.
Gergely pápa végül négyre redukálta az adventi
vasárnapok számát. Az advent négy hete a Messiás születése előtti várakozást idézi, felkészülés
a karácsonyra és Krisztus második eljövetelére.
Csönd, elmélkedés, imádság, bűnbánat jellemzi
ezt az időszakot a vallásos emberek életében.
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Az első adventi koszorúról 1860-ból maradtak fenn írásos emlékek. A berlini árvaházban
Johann Heinrich Wichern evangélikus lelkipásztor az ünnep előtt gyertyákkal díszített,
kör alakú, abroncsos csilláron jelezte a még
karácsonyig hátralévő időt. Az árvaházban
annyira türelmetlenül várták a karácsonyt,
hogy ezzel akarta kicsit könnyíteni az utolsó
nap izgalmát. A román kori templomokban is
voltak már körcsillárok, de a múló idő jelzése
meggyújtott gyertyákkal csak később jelent
meg. Fenyőkoszorút kezdtek használni erre a
célra világszerte. Az adventi koszorút Német-

ország északi részén kezdték készíteni, majd
Ausztriában is népszerűvé vált, a katolikus
lakosság körében is. Hazánkban a második
világháborút követő időben vált szokássá
templomokban, középületekben, otthonokban adventi koszorút a csillárra függeszteni
vagy asztalra tenni.
A négy gyertyát egyenként, vasárnaponként
gyújtják meg. A rajta lévő gyertyák a karácsony
előtti vasárnapok liturgikus színeiben jelennek
meg a hagyománytisztelőknél. A négy színt
a legenda négy angyalhoz köti: Négy héttel
karácsony napja előtt egy kék köpenyes angyal
érkezik az emberek közé. Második vasárnap egy
piros köpenyes angyal követi, nagy kehellyel.
Tiszta szeretetet gyűjt a lelkekből. A harmadik
égi teremtmény fehér fénysugárral érkezik, és
érintésére szeretetet, boldogságot és békességet éreznek az emberek. Végül egy lila palástú
angyal jelenik meg a Földön, lanttal a kezében.
Dalát csak a tiszta lelkűek hallhatják, de hatására
a földben pihenő magok is felébrednek, hogy
tavasszal kihajtsanak.
Az adventi naptár legendája 1900 körül kezdődött, és egy német édesanyához kötődik.
Türelmetlen kisfia, Gerhard már hetekkel az
ünnep előtt nyaggatta, ezért meglepő játékot
talált ki számára. Egy kartonlapot huszonnégy
részre osztott, mindegyikre rátűzött egy darab
csokoládét, és a gyerek minden este megehetett egyet. A kisfiú felnőve sem felejtette el
anyja meglepetését, és üzleti vállalkozásba
kezdett. Huszonnégy ablakocska mögé rejtett
csokoládét, cukorkát, amelyek csak a spaletták
kinyitása után váltak láthatóvá. Az első adventi
naptárnak azonnal hatalmas sikere lett. Gerhard
Lang 1974-ben elhunyt, de naptárai a mai napig
megédesítik a gyermekek estéit.
–vh-
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belgyógyászat	
			
			
			

HÉTFŐ

KEDD

Gasztroenterológia 			
Hepatológia			
Endokrinológia, 		
		
		

CSÜTÖRTÖK

DR. GAJDÁN LÁSZLÓ
16:00-20:00

VÁNDOR ANITA
09:00-12:00 (átmenetileg szünetel)			

DR. REICH VIKTOR			
16:00-20:00			

Általános sebészet	
Proktológia

DR. JACHYMCZYK GYÖRGY
16:00-20:00

Általános sebészet
Gyermeksebészet

DR. KERKUSKA LÁSZLÓ
08:00-13:00

PÉNTEK
DR. KALMÁR JÓZSEF
08:00-12:00

DR. NÉMETH CSILLA
08:00-13:00 (átmenetileg szünetel)

Diabetológiai edukáció 			
					
Általános sebészet	
			

SZERDA

DR. ZAKAR GÁBOR
DR. NÉMETH ATTILA		
DR. SZABÓ PÉTER
13:00-16:00 (NEFROLÓGIA)
8:00-12:00		
08:00-09:00
DR. SZABÓ PÉTER
08:00-09:00				

DR. REICH VIKTOR
9:00-12:00
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09:00-14:00
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08:30-12:30
Kézsebészet
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16:00-19:00		

Nőgyógyászat	
					
					
					
Csecsemő- és gyermekkardiológia	

DR. LÁSZLÓ ERZSÉBET
8:00-12:00 (előjegyzés szerint)

DR. IMRE LÁSZLÓ
09:00-12:00

DR. KOLOS JÁNOS 		
08:00-13:00		
DR. SZABADOS BÉLA
16:00-19:00

DR. SZABADOS BÉLA
16:00-19:00

DR. LÁSZLÓ ERZSÉBET
8:00-12:00

					
Gyermek Tüdőgyógyászat	
DR. SZOKÓ MÁRTA
			
15:30-19:30
Fül- Orr- Gégészet	
			

DR. HORVÁTH ZOLTÁN
15:00-19:00

Szemészet
				

DR. LÁNG JUDIT		
10:00-16:00		

DR. NYIRATI ADRIENN
10:00-14:30

Bőrgyógyászat

ÁTMENETILEG SZÜNETEL

Neurológia
				

DR LENCSÉS TAMÁS			
08:00- 13:00			

Ortopédia
			
Urológia
			

DR. VARGA LÁSZLÓ		
15:00-19:00		

Tüdőgyógyászat
				
Kardiológia		
				

DR. RÓNAI LÁSZLÓ
08:00-13:00

DR. HORVÁTH SZABOLCS		
08:00-14:00

DR. ARÁNYI GÁBOR			
08:00-13:00

Reumatológia
					
Pszihiátria
			

ÁTMENETILEG SZÜNETEL

		

DR. RÁCZ LAJOS
15:00-20:00

DR. VÉGH DÓRA
12.00-19:00

DR. VÉGH DÓRA
08:00-14:00

DR. SERKI MÁRTA
15:00-20:00 (PÁRATLAN HÉT)

DR. PÁKOZDI PÉTER
9:00-14:00 (PÁROS HÉT)

DR LUPKOVICS GERGELY 			
15:00-20:00 			
DR. KOVÁCS ATTILA
12:00-20:00

DR. KIRÁLY ANNA
08:00-13:00

DR. KIRÁLY ANNA
08:00-13:00

DR. VÉGH DÓRA
08.00-14:00

DR. LUPKOVICS GERGELY
16:00-19:00

Gyógytorna
			

KÖRÖMI ANIKÓ
07:30-12:30

KÖRÖMI ANIKÓ
12:30-17:30

KÖRÖMI ANIKÓ
07:30-12:30

KÖRÖMI ANIKÓ
12:30-17:30

KÖRÖMI ANIKÓ
07:30-11:30

Fizioterápia
			

VICZAINÉ BERKEI KATALIN
07:00-15:00

VICZAINÉ BERKEI KATALIN
07:00-13:00

VICZAINÉ BERKEI KATALIN
07:00-13:00

VICZAINÉ BERKEI KATALIN
07:00-13:00

VICZAINÉ BERKEI KATALIN
07:00-13:00

PÓSA JÓZSEFNÉ
06:00-11:00

PÓSA JÓZSEFNÉ
06:00-11:00

PÓSA JÓZSEFNÉ
06:00-11:00

PÓSA JÓZSEFNÉ
06:00-11:00

KENYERES ZSUZSANNA
8:00-18:00

KISS ELVIRA
08:00-18:00

Vérvétel	
			

Röntgendiagnosztika 		
				

Ultrahang diagnosztika	
DR. TURA TÍMEA
DR. BLASKOVITS LÁSZLÓ
DR. KÖVY KATALIN
DR. SZÉKELY MIKLÓS
			
08:00-17:00
09:00-14:00
16:00-20:00
08:00-9:00
				
DR. TURA TÍMEA
						
08:00-12:00

DR TURA TÍMEA
08:00-14:00		

MAGÁNRENDELÉSEK
FOGLALKOZÁS-		
DR. CZIKAJLÓ GYULA
DR. VÖCSEY RITA		
DR. CZIKAJLÓ GYULA
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS		
14:00-16:00
13:30-15:30		
16:00-19:00
							
DR. VÖCSEY RITA
							
08:30-10:30
SZEMÉSZET
			

DR. FEJES GABRIELLA
16:00-18:00

GYERMEKGYÓGYÁSZAT		
				

DR. VALKÓ PÉTER
18:00-19:00

DR. VALKÓ PÉTER
18:30-19:30

BŐRGYÓGYÁSZAT			
DR. HORVÁTH ENDRE
					
16:00-18:30
FÜL-ORR-GÉGÉSZET		
DR. KOSZTI CSABA		
				
13:30-17:30		
						

DR. VALKÓ PÉTER
18:30-19:30

DR. VALKÓ PÉTER
17:00-19:00

DR. HORVÁTH ENDRE
16:00-18:30
DR. LOMBOSI JUDIT		
16:00-19:00
(0620/599-4727)
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Gyerekekről

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

Szépkorúak köszöntése

Állatok Világnapja

Október elseje az Idősek Világnapja. Ez a nap
lehetőséget nyújt, hogy megköszönjük a szépkorúaknak mindazt, amit értünk tesznek. Sokszor halljuk azt az igazságot, hogy minden kornak megvan a maga szépsége. Az évek száma
megszaporodhat, de a lelkünk, a szívünk örök
fiatal marad, ha azt a szeretet, a reménység,
az egymást féltés, az egymás tisztelete tölti
be. Óvodánk minden évben hozzájárul ahhoz,

Október 4-e az állatszeretetéről ismert Assisi
Szent Ferenc ünnepe. Ekkor tartjuk az Állatok
Világnapját, ami szinte minden óvoda életében jelen van. Ez a jeles nap jó alkalom, hogy
a gyerekek megismerkedjenek az állatvilággal,
az állatgondozás szabályaival, valamint játék
és alkotás során szerezzenek új ismereteket,
élményeket. Ilyenkor az egész hét az állatok
jegyében telik el, állatos verseket, meséket
tanulunk, állatokról
szóló dalokat énekelünk. Képeskönyveket nézegetünk, diát
vetítünk, állatokról
tablót
készítünk.
Képeket csoportosítunk, állatos társasjátékok játszása során,
játékos feladatokon
keresztül gyakoroljuk
az állatok jellemzőit,
hangját, mozgását.
A mindennapi tevékenységek mellett
változatos programokkal is színesítjük ezt a
hetet. A nagyobb gyerekek “Ki mit tud az állatokról?” játékos vetélkedőn megmutathatják az
állatokról szerzett tudásukat. Elsétáltunk még
az Entz Ferenc mezőgazdasági iskolába, ahol a
helyi gazdasági udvarban sokféle állattal ismerkedhettek meg a gyerekek. Nagyon fontosnak
tartjuk, hogy már óvodáskorban megtanítsuk a

hogy minél emlékezetesebbé tegyük az idősek számára ezt a szép napot. Most sem történt ez másként. A szülők tombolatárgyakkal,
a gyermekek műsorral kedveskedtek. Ebben
az évben a Katica csoportos gyermekeket érte
az a megtiszteltetés, hogy felköszöntsék városunk idős lakosait. Boldogan tanulták a verset,
próbálták a táncot. Sokat beszélgettünk arról,
hogy az idősekre oda kell figyelnünk, tisztelnünk, szeretnünk kell őket. A városi köszöntőre
október 3-án került sor. Izgatottan várták a
gyermekek ezt a napot. Köszöntőműsoruknak
a jutalma fergeteges taps és egy-egy finom
csoki volt.
Vácziné Kardos Edina
óvodapedagógus
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felelős állattartás szabályait, hiszen egy állatról
való gondoskodás nagyban hozzájárul a gyermek személyiségfejlődéséhez. Összességében
élményekkel gazdag hetet töltöttünk el, a gyerekek tudását, ismereteit bővítve.
Ander Beáta
óvodapedagógus

Ovizsaru program kezdése
a nagycsoportokban
Hagyományunk szerint ebben az új tanévben
is óvodánkban, tervezetten feldolgozzuk a
nagycsoportos gyerekekkel azt a nyolc tematikát, melyet az Ovizsaru program ölel át. Ehhez
nyújt és folyamatosan nyújtott segítséget a
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és a két
kiváló szakember (Sárközy Csaba r. főtörzs. őrm.
– Horváth Tamás r. törzs. őrm.). Ennek a programnak az első fontos feladata a rendőrrel való
megismerkedés, ezen belül a megfelelő bemutatkozás, önálló, bátor kiállás, megfelelő kommunikáció alkalmazása hivatalos személlyel
történő beszélgetés során (közlés, a tartalom
fontossági sorrendjének betartása telefonos
bejelentés során).
A „protokoll” hivatalos részének enyhítésére,
játékosságának megtartására a rendőrök bábokat
alkalmaztak. Nagyszerűen vezették végig a program bemutatását, játékosan és teret engedve a
gyermekek természetes kíváncsiságának. A gyerekek először meglepődve fogadták az egyenruhás rendőröket, de hamarosan nyíltan és bátran
beszéltek saját tapasztalataikról, élményeikről. Folyamatosan záporoztak a kérdések és a
kérdésekre adott válaszok, akár
a helyes közlekedésről, a táblákról vagy a rendőrök feladatáról szóltak. Arra a kérdésre, hogy
mi a feladata a rendőrnek, válaszukban már megfogalmazták
a védelmet is. Régebben csak a
bűnüldözés foglalkoztatta őket,

2019. november
ismereteik már ezen a témán túlmutatnak, amit örömmel tapasztaltunk. Az
eszközök közreadása által (jelvények, igazolványok), ruházatuk bemutatásával
egyéni célok, kívánságok hangzottak el („Én is rendőr leszek!”).
A „rend őrei” ügyesen vezették végig a gyerekeket, a pozitív oldalt hangsúlyozva, nem engedtek teret a rémtörténeteknek. A bábok bemutatásával
(Rosszcsont Ricsi, Rendőr Robi, Rozi) vegyes érzelmi hangulat alakult ki a
gyerekek körében, előtérbe kerültek az egyéni szabálykövető és megszegő
magatartások. Búcsúzóul mindenki kapott egy rendőrt ábrázoló színezőt,
melyet a gyerekek többsége a délután folyamán „szakszerűen” kiszínezett.
Úgy látjuk, hogy ez a hagyomány – élő kapcsolat – a rendőrökkel nagyon
hasznos, mivel a gyerekek olyan bizalmi kapcsolatba kerülnek velük, mely
az életük során meghatározó lehet (veszély esetén nyitott kommunikációra
lesznek képesek). Köszönjük a támogatást, és reméljük, hogy a jövőben is
önökhöz fordulhatunk gyerekeink ismereteinek bővítése és az újabb generációk bizalmi kapcsolatának kialakítása céljából.
Bencsik Éva
Maci csoport

Félidőnél az EFI
programsorozata
A Velencei Szakorvosi Rendelőintézetben az EU
- Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
(EFOP 1.8.19-17-00021) keretein belül Egészségfejlesztési Iroda (EFI) kezdte meg működését. A projekt címe: „Egészségfejlesztés a Velencei-tó környékén”. Az Egészségfejlesztési Iroda
működési területe a Gárdonyi Járás területére
terjed ki.
A program megvalósítása 2018. szeptember
1-én indult. A projektidőszak két éve alatt az
Egészségfejlesztési Iroda betegségmegelőző,
egészségfejlesztő és felvilágosító programokat,
szűréseket és tájékoztatókat, iskolai és munkahelyi egészségnapokat, klubokat, sportfoglalkozásokat szervez. Az Egészségfejlesztési
Iroda munkája során csatlakozik és támogatja
a Gárdonyi Járásban működő önkormányzatok
programjait (falunapok, fesztiválok, sport- és
kulturális rendezvények, iskolai egészségnapok, nyugdíjasklubok rendezvényei). A projekt
megvalósítása során segítjük a helyben zajló
egészségfejlesztési tevékenységek nyomon
követését, illetve az azokban való részvételt.
Kapcsolódunk a járásban már meglévő civil
együttműködésekhez, azok támogatásával és
összehangolásával.
A településeken tervezett rendezvényeket az
Egészségfejlesztési Iroda primer prevenciós,
egészségfejlesztési célú aktivitásaival támogatja, erősíti az önkormányzatok egészségfejlesztő, betegségmegelőző rendezvényeit. Az
EFI egészségsátrak felállításával, szűrőprogramok tartásával vesz részt a rendezvényeken.
Bekapcsolódtunk az iskolai egészségfejlesztési
programokba is. Támogatjuk a nyugdíjasklubok,
az aktív nyugdíjas mozgalom tevékenységét. A
térségben működő betegklubok (szív-érrend-

Mostantól banki átutalással is befizethető
az óvodai étkezési térítési díj
Évek óta folyamatosan megfogalmazott szülői kérés volt a városvezetés felé, hogy banki átutalással is fizethető legyen az óvodai
étkezés költségtérítése. Ennek érdekében mégsem történt semmilyen intézkedés. Serhókné Varjas Edit óvodavezető kérésemre
megtette a szükséges intézkedéseket, így az étkezési díjról kiállított számla összege Velence Város Önkormányzatának 1173608215363107 számlaszámára utalható. A közlemény rovatba kérjük
feltüntetni a számlán szereplő nevet, a számla sorszámát, valamint
az „étkezési térítési díj” megnevezést. Bízom abban, hogy ez a XXI.
században minimálisan elvárható kényelmi szolgáltatás minden
érintett számára kényelmesebbé teszi a fizetést a jövőben.
Gerhard Ákos
polgármester

szeri klub, cukorbeteg klub,
kapunyitás klub, otthonápolás klub stb.) munkájának új előadók bevonásával adtunk új lendületet.
Munkahelyi egészségfejlesztési programokat tervezünk. Sportnapok, futó-,
kerékpáros- és túraklubok
szervezését kezdtük meg.
Részt veszünk az egészséges táplálkozás népszerűsítését célzó alkalmak
szervezésében, valamint
önkormányzati szabadidős
tevékenységek, főzőversenyek (majálisok)
támogatásában.
A Gárdonyi Járás településein egészségklubokat szerveztünk. A szív-érrendszeri betegségek megelőzését célzó, a cukorbetegség
megelőzését, tünettanát és kezelését ismertető, a mozgásszervi betegségekkel foglalkozó és a mentálhigiénés kérdéseket tárgyaló
egészségklubok előadói az adott szakmában több évtizedes gyakorlattal rendelkező,
megyénkben dolgozó tekintélyes főorvosok.
Az EFI szűrőprogramjainak szervezésében és
lebonyolításában gyakorlott szakasszisztensek, védőnők, gerincterapeuta, pszichológus,
dietetikus és gyógytornász vesz részt. Az ősz
folyamán kezdő szinten hétköznap és hétvégén Futóklubot szerveztünk, a Velencei
Szakrendelő parkolójából történő indulással.
Folytatódnak a népszerű gerinctorna foglalkozások gyógytornászunkkal, minden kedden és
pénteken 18:00 órai kezdettel a szakrendelő
tornatermében.
Az agárdi Parkerdőben előzetes egyeztetés
szerint folytatódnak a nordic walking foglalko-

zások tapasztalt testnevelő tanár vezetésével,
ahová kezdőket is szeretettel várunk. Azokat,
akik számtalan fogyókúrán vannak már túl, és
szeretnének megszabadulni a has, a derék, és
a comb plusz kilóitól úgy, hogy elkerüljék a
jojó-effektust. Akik valóban fogyni szeretnének,
hogy újra aktív, egészséges életet tudjanak
élni, és mindehhez szükségük van dietetikus és
gyógytornász szakemberek tanácsaira, támogatására, azokat szeretettel várjuk rendezvényünkre a Fogyókúra Klubba. Az Egészségfejlesztési Iroda rendezvényei, a regisztrációs
lehetőségek elérhetők a Velencei Szakorvosi
Rendelőintézet honlapján: http://www.szakrendelovelence.hu Az EFI-foglalkozások ingyenesek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk
rendezvényeinkre.

Dr. Ferencz Péter
az Egészségfejlesztési Iroda vezetője
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Történetek a Zöldligetből

Tudósítónk a Zöldligetből:
Bálintné Nagy-Kaszap Ditta

A velencei iskolások is
felköszöntötték az időseket
október 3-án
A gyerekek műsorukban verssel, tánccal köszöntötték a vendégeket, majd egy vidám jelenet is
bemutatásra került a pletykás asszonyokról,
hogy jókedvre derítsék a megjelent szépkorúakat. „Mosolyogni tessék! Persze nem szüntele-

a regisztráció után mindenki egy egyedi kitűzőt
kapott emlékül, és pattanhatott a kerékpárjára!
Igazi kihívás és teljesítmény volt ilyen időben
teljesíteni a „csak egy kört”… A legtöbb résztvevőt felmutató osztályok minden tagja ajándékban részesült, az aranyérmesek pedig a
vándorkupát is maguknál tarthatják egy évig. A
célban meleg tea és zsíros kenyér várta a büszke
teljesítőket, a kerékpározók átadták egymásnak
a tapasztalataikat és
az élményeiket.
Viczián-Cseh Lilla
testnevelő

Angolos
események,
versenyek
a Zöldligetben

nül, nem reggeltől estig, de bujkáljon bennünk
a mosoly - minden eshetőségre készen -, hogy
bármikor felragyoghasson. Mert a mosoly, meg�győződésem szerint, mindig egy kis fényt hoz az
életünkbe, meg a máséba is. Kicsike fényt, de
sok kicsi, mint tudjuk, sokra megy.”
Karácsonyné Kéki Andrea
tanító

Tekert a suli! Velencén
Október 5-én újra megrendezésre került a „Teker
a suli” tókerülő kerékpáros verseny. Az esős nap
ellenére 190 gyermek és felnőtt állt a rajthoz!
Reggel 8 órakor már gyülekeztek a résztvevők,
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Október 22-én tartottuk meg harmadik
alkalommal a „National Open Speech” –
angol nyelvű beszédmondó
versenyt,
melyen 7-8. osztályosok vehettek részt. Budapesti, adonyi és székesfehérvári iskolák neveztek, valamint iskolánk hat tanulója bizonyította
felkészültségét, rátermettségét. Ők Köteles
Jázmin (7.c), Mármaros-Tóth Barnabás (7.a), Pálla
Richárd (7.c), Bán Panna (8.a), Debreceni Lili (8.c)
és Nagy-Mátrai Botond (8.c) voltak. A versenyre
egy előre megírt beszéddel kellett érkezni,
amelyet tanulóink előzetesen, az angolórákon
tartott válogatókra készítettek el. Az országos
verseny napján egy háromtagú zsűri értékelte a
bemutatott beszédeket, és a szigorú értékelési
rend alapján kiválasztott tanulók továbbjutottak
a második fordulóba. Az új témára való készülésre 30 percet kaptak, majd újabb, maximum
4 perces beszédet tartottak. Ezalatt azok a diákok, akik nem jutottak tovább, játékos, az angol
nyelvű országok kultúrájáról szóló vetélkedőn

vettek részt, melyet Scharle Anna és Tóthné
Benkő Mónika tanárnők állítottak össze. Eredményeink: 7. évfolyam: Pálla Richárd (7.c) – 1.
hely, Köteles Jázmin (7.c) – 3. hely, 8. évfolyam:
Bán Panna (8.a) – különdíj, Nagy-Mátrai Botond
(8.a) – 2. hely. Köszönjük Lakatos Samanthának
a szervezést!
A szünet utáni első angolórákon az 5-7. osztályosok a hagyományos „Spelling Bee” – angol
nyelvű betűző iskolai verseny első fordulóján mérték össze tudásukat. Az angol szavak
helyesírása nem könnyű feladat, ezen a versenyen pedig betűzés volt, azaz egy szóbeli megmérettetésen derült ki, kik a legügyesebbek. Jó
volt látni, hogy tanulóink milyen lelkesedéssel
vettek részt, és küzdöttek azért, hogy bekerüljenek a legjobbak közé. Eredmények: 5. évfolyam:
Szigeth Réka (5.c) – 1. hely, Füst-Molnár Milán
(5.c) – 2. hely, Dudra Dorottya (5.a) - 3. hely. 6.
évfolyam: Lics Zoé (6.c) – 1. hely, Lingsch Lola
(6.c) – 2. hely, Orosz Viola (6.a) – 3. hely. 7. évfolyam: Lakatos-Szitó Mátyás (7.c) – 1. hely, Fésűs
Flórián (7.a) 2. hely, Köteles Jázmin (7.c) – 3. hely.
Stillné Szabó Zoé
az angol nyelvi
munkaközösség vezetője

Októberi bőröndmese
„A terézvárosi fák alatt sok konszolidált év elszaladt, de semmit nem felejtett el az a kisfiú…”
Megható és torokszorító műsorral idézte fel
az 1956-os forradalom eseményeit iskolánk
kilencedik osztálya az intézményi megemlékezés alkalmával. Ahol bizony sok tanárnak,
felnőttnek szökött könny a szemébe, amikor a
Pap Áron (3.a) – Varga Bence (9.a) páros történetéről a saját családjukéra ismertek. Amelyben
„az a kisfiú titkon hittanra járt, és napokig az
ablakban állva apára várt”, miközben a telefonban „egy ismerős hang sietve búcsúzott”. Pár
bőröndben, ballonkabátban és a fiatalok komoly

2019. november
tekintetében, átélt játékában ott volt az egész
történelem. Ami még azokra az iskolásokra is
hatással volt, akik már csak nagyszüleik, dédszüleik meséiből ismerhetik a múltat. Köszönjük a
szép emlékezést a 9. a. osztálynak és felkészítő
tanáraiknak, Oláh-Horváth Beátának és Teklesz
Zsuzsának!

Reformáció – megemlékezés
egy kicsit másképpen
Október 24-én a reformációra emlékeztünk a
velencei iskolában. Nem egy ünnepség keretében tettük ezt, hanem egy előadást tekinthettek meg tanulóink, Az igazság halhatatlan
című zenés darabot. Az oroszlányi Bakfark Bálint
Művészeti Iskola növendékei adták elő a dara-

teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten,
hogy azokban járjunk.” (Efezusi levél 2.8-10.)
Papp Sándorné Zsóka
hitéleti-nevelési ig.h.

Kisdiákok köszöntötték
az idei napsütéses őszt
Október 25-én az alsó tagozatos gyermekek és
tanítóik mindkét iskolarészben színes, mozgalmas programokkal, őszi finomságokkal köszöntötték az idei őszt. A jó időnek, napsütésnek
köszönhetően a tanulók nagy örömére kinti,
mozgásos programokra is lehetőségünk adódott. A sorversenyek, kézműveskedés, táncos és
ügyességi feladatok
után saját készítésű,
tökből készült finomságokat kóstoltak a
gyerekek.
Beregnyei Renáta

Őszi
vigasságok

bot. Művészeti vezető Csáky Mária. Az előadás
megálmodója Benkő Ferenc, aki a következő
zeneműveket válogatta össze a balettjátékhoz:
Gryllus Dániel Pál apostol, valamint a Hegyi
beszéd zeneműveit, a Megfeszített rockoperából a Miatyánk áriát, ill. a VOX Nova férfikar
előadásában néhány baptista éneket. Hálásak
vagyunk Benkő Ferencnek, hogy elhozta Velencére ezt a darabot, amin
keresztül
megismerkedhettek gyerekeink a
reformáció igazi értékével, az eredeti, a jézusi
hit
visszaállításával.
„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által;
és ez nem tőletek van:
Isten ajándéka ez. Nem
cselekedetekből, hogy
senki ne kérkedjék. Mert
az Ő alkotása vagyunk,

Négy tanévvel ezelőtt
indítottuk
útjára
hagyományteremtő
szándékkal évszakonként a „B-sek Napja”
elnevezésű projektnapokat, amikor egyegy adott napon minden órán ugyanazzal
a témával, de különböző módokon foglalkoznak
a „b” osztályos tanulók. Idén is folytatjuk ezt a
kezdeményezést, mivel kedvező fogadtatásra
talált mind a gyerekek, mind a pedagógusok
körében. Októberben „Őszi vigasságok” címmel az őszi időszakhoz köthető magyar népszokásokkal, népi mesterségekkel ismertettük

meg a gyerekeket, Szent Mihály és Szent Márton napjához kötődően. Két helyszínen folytak
a „vigasságok”. Az iskola udvarán töklámpást
készítettek a diákok, ill. dióverő játékban bizonyíthatták ügyességüket. A tantermeikben karkötőt és kulcstartót fonhattak, lúdtollal írhattak,
őszi gyümölcstálat készíthettek, de a hagymás
libazsíros kenyér is elmaradhatatlan része volt
e napnak. Másik helyszínünk az iskolánkhoz
közeli Tündérkert volt, ahol népzenével, népviseletbe öltözve várta a gyerekeket vendéglátónk, Gizi néni. Régi paraszti tárgyak bemutatása után a lányok perecet készíthettek, a fiúk
tragacsra rakott szénabálával szlalomozhattak a
hordók között, de volt kukoricamorzsolás, szőlőprés összerakása, háziállat-simogatás, kukoricacsutkával célba dobás, patkóhajítás, rúdtartás.
A vidám napot egy közös táncházzal zártuk az
iskola tornatermében.
Szigetközi Tímea

Sakk Ifjúsági Csapatbajnokság
Budapesten
Október 29-én, kedden fejeződött be a 4 napos
Ifjúsági Csapatbajnokság Gyermekversenye
Budapesten, ahol holtversenyes első helyen
végzett a Baptista Sakkiskola ‚A’ csapata. A
Bucholz-számítás miatt ez ezüstérmet jelent a
csapatnak. A velencei Zöldliget Iskolából az ‚A’
csapatot 3 tanuló erősítette: 2. táblán Bodrogi
Bendegúz, 4. táblán Kerekes László Fülöp, 6.
táblán Kerekes János. A ‚B’ csapatot a 2. táblán
Dubis Szabolcs Bátor erősítette, aki szintén iskolánk tanulója. Gratulálunk!

Jégpálya
A Velence Korzót üzemeltető GOMI Kft.
munkatársával tartott november 6-i bejáráson értesült önkormányzatunk arról, hogy
ettől az évtől az üzemeltető nem vállalja a
jégpálya téli fenntartását. Sajnálattal vettük tudomásul a kései bejelentést, hiszen
a szükséges berendezések megrendelését már régen el kellett volna indítani, a
programban hagyományosan részt vevő,
környékbeli iskolákkal történő egyeztetésekkel együtt. Önkormányzatunk megvizsgálja, hogy megoldható-e ilyen rövid idő
alatt, és amennyiben igen, milyen módon
a jégpálya üzemeltetése. Az egyeztetések
eredményéről tájékoztatni fogjuk Önöket
lapunkban és Velence Város Önkormányzatának hivatalos Facebook oldalán.
(VH)
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Mozgásban
Mátay Balázs

Zarándokhely lett
a stílusalapító emlékoszlopa
Mátay Balázs

Az ősz beköszöntével a kemény edzésmunka
mellett a sportegyesületi toborzások is megkezdődtek a Velencei-tó környékén. Nem kivétel ez alól az IKO Velence SE/Naga Dojo sem.
Az egyaránt 2-2 danos edzők, Molnár Lilián és
Madaras Gyurci szakmai vezetésével megújult
helyszínen, az Iskola utcai Közösségi Házban,
tatamis, felszerelt teremben várják az kyokushin-karate iránt érdeklődőket foglalkozásaikra. Tehetik immár mindezt a stílusalapító
Masutatsu Oyama „felügyeletével”, ugyanis
néhány hete a város központi helyén, a Velence
Korzó szomszédságában, a Tópart utca végén
felavatták a puszta kézzel bikát ölő koreai-japán
legenda emlékoszlopát, amely mára nemcsak
a helyi és környékbeli, hanem az ország minden tájáról érkező karatésok és szimpatizánsok
zarándokhelyévé vált.
- Nagy örömünkre sikerült megvalósítani régi
tervünket, hogy a magyarországi emlékhelyek
sorában Velencén állítsák fel az IKO HOKU-SEI
Shibujának második emléktábláját az alapító
mester, Sosai Masutatsu Oyama halálának 25.
évfordulójához kapcsolódva. A projekt megvalósítására egyesületi tagok és szüleik áldozatos

munkájával a Tópart-Széchenyi-Gárdonyi utcák kereszteződésénél került sor. A hivatalos,
ünnepélyes leleplezésen szervezeti és egyesületi vezetők
felfedték az emlékoszlopot,
a karatékák pedig egyesével
lerótták tiszteletüket egy-egy
szál virág elhelyezésével. Ezt
követően stílszerűen 25 ütés,
25 védés és 25 rúgás bemutatása után az emlékoszlop
hivatalos átadása is megtörtént. Az egyesület nevében
köszönjük a segítséget a város
a hagyományt és az önfejlesztést. Akik száönkormányzatának! - számolt
mára fontos a jellem, a tisztelet, a szorgalom,
be kiemelt eseményükről Molnár Lilián.
az önuralom, az akaraterő fejlesztése is, várják
Az edző kiemelte, hogy az eddigi tapasztalajelentkezésüket a 30/218-8642-es telefonszátok alapján az emlékoszlop nagyon rövid idő
mon vagy a https://www.facebook.com/Nagaalatt valódi harcművészeti zarándokhellyé vált,
Dojo/ oldalon!
ahol nemcsak a kyokushin-karatésok, hanem
a küzdősportok más
szakágainak művelői
is leróják tiszteletüket
Oyama mester előtt,
elhelyeznek egy-egy
szál virágot, s mécsest
gyújtanak
kicsik,
a lakosság és az üdülőtulajdonosok számára
nagyok egyaránt.
A 2 danos tréner hölgy
az alábbi munkák elvégzését:
elmondta azt is, hogy
minden hétfőn és
szerdán 18:00-19:15
ü Fűvágás, kaszálás 5000 Ft-tól,
között a kezdő, és
19:00-20:30 között az
ü Zöldhulladék-elszállítás
újrakezdő és haladó
5000 Ft+áfa/m3-től,
karatékákat várják foglalkozásaikra. Harcműü Fakivágás 10 000 Ft-tól,
vészeti mozgás lévén,
az edzők nemcsak a
ü Építőanyag-szállítás Velence területén
test fegyverré ková5000 Ft-tól.
csolására helyezik a
hangsúlyt, hanem a
karate szellemiségének átadására is, azaz
a karate mindkét szintB kategóriás jogosítvánnyal rendelkező munkatársat
jét tanítják. Az első
és kilátóőrt keresünk
szint a fizikai, amely az
önvédelmet és a fiziTel: +36 30 217 08 34
kai kondíciót foglalja
magába, a második
E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu
szint a szellemi, ami

A Velence Városgazdálkodási
Kft. vállalja

Kérje egyedi ajánlatunkat!

VELENCEI HÍRADÓ / 22

2019. november

Velence sportja
Flavus Velence SE – helytállás
több fronton is

Fotó - Igari Balázs

Novemberben félidejéhez érkezett a Fejér
megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság,
miként a második vonal küzdelemsorozata.

begyűjtötte a 3 pontot. A szomszédvár Gárdony otthonában újfent lefelé tartott a „lift”,
az időközben a Mórt legyőző és a tabella élére
álló ellenlábas simán, 3-0-ra nyert. Novemberbe átlépve azt a Sárbogárdot fogadták fiaink, amely igencsak jó formába lendülve már a
dobogót ostromolta. Ennek ellenére az 1-1-es

A Flavus Velence SE első és második számú
csapata az előzetes elvárásoknak megfelelően
szerepelt az őszi szezonban, igaz, mindkét alakulat eltékozolt néhány megszerezhető pontot. Az idényt Oláh Attila irányításával kezdő,
később vezetőedzőjétől megváló első számú
egylet 2-3 olyan találkozót adott döntetlenre,
amelyet némi plusz koncentrációval megnyerhetett volna. Ilyen volt a Bodajk otthonában a
8. fordulóban lejátszott mérkőzés is, amikor a
kapu előtti határozatlanság okán gól nélküli
döntetlen született. Egy héttel később a bajnoki címre hajtó Mór ellen hazai pályán nem
volt esély a sikerre, alig 20 perc után már két
góllal ment a listavezető, majd az első játékrész
hajrájában Boda öngólja megpecsételte csapatunk sorsát. Szalai találatával hamar visszatért
némi reménysugár, ám a második félidőben
nem jött össze az újabb gól, sőt, a móriak lőttek a végén még egyet, ezzel elbúcsúztatva a
velencei kispadtól Oláh Attilát...
A félszezon legsúlyosabb veresége után az
Ercsi Kinizsi ellen már az ideiglenesen kinevezett edzővel, Gyalus Zoltánnal (és a segítségére
újraaktiválódó Puhnyák Jánossal) a kispadon
sikerült a javítás, 0-2-ről fordítva, a 66. perctől
bő negyedóra alatt négyet vágva, a mesterhármast jegyző Szalai vezérletével együttesünk

döntetlennel nem lehetünk elégedettek, ebben
is jóval több volt. Az őszt
záró
Ikarus-Maroshegy
elleni meccsről decemberben számolunk be.
Második csapatunk lapzártánk idején éppen lezárt
egy hárommeccses vereségszériát, de a pátkai 1-1
sem éppen örömteli eredmény. Összességében az
őszi négy vereségből hármat októberben szedett
össze Serhók György alakulata, ez pedig nagyon
kevés. Kiváltképp a sereghajtó Pákozd elleni hazai
0-2 és szintén a hátsó
régióhoz tartozó fehérvárcsurgói 4-2-es zakó volt „kényelmetlen viselet”.
A november végi zárásig remélhetőleg sikerül
előrelépni a 9. helyről. A Velence SE kézilabdázói jól szerepelnek eddig: a nők a harmadik,
a férfiak pedig az első helyen állnak a megyei
bajnokságban.
-mátay-

Aranyak az ob-n,
helytállás a vb-n
A szombathelyi Controll SE adott otthont a WAKO
Kick-box Light Contact és Kick-light Országos
Bajnokságnak, melyen felnőtt és master class
(veterán) kategóriában indulhattak a versenyzők.
A felnőtteknél az indulás előzetes kvalifikációhoz
kötött, az országos ranglista első négy helyezettjét hívják meg a szervezők, a master class kategória nyitott. A Tóparti Sport Club kick-box szakosztályát Szabó-Tóth Dávid képviselte a felnőttek
között, aki idén először versenyez felnőtt kategóriában. Szabó-Tóth Zoltán edző master class kategóriában indult. Szép győzelmek után light contact szabályrendszerben mindketten felállhattak
a dobogó legfelső fokára, így kvalifikációt szereztek az október végén megrendezett szarajevói
világbajnokságra, ahol mindketten helytálltak.
A vb-n 57 ország 720 versenyzője vett részt,
egyenes kiesési rendszerben. Magyarország 5
arany, 1 ezüst és 5 bronzéremmel a harmadik
helyen végzett a nemzetek közötti éremtáblázaton. Zoli és Dávid keményen harcoltak, de most

nem sikerült érmet szerezniük. A válogatott
edzői mindkettőjük teljesítményével elégedettek voltak, mivel először vettek részt ezen a rangos eseményen. A felkészülés folytatódik, az új
cél a kvalifikáció a 2020. évi Európa Bajnokságra.
Szabó-Tóth Eszter/MB
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A Gárdonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának velencei
körzeti megbízottja,
Kiss Balázs c. r. törzsőrmester
minden hónap első és harmadik
csütörtöki napján
15.00 és 16.00 óra között

FOGADÓÓRÁT
tart

Egyeztetés:
Tel: +36 70 199 5980

HIRDESSEN A VELENCEI
HÍRADÓBAN!
hirado@velence.hu

www.velence.hu

Megalakult a Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesületének Velence és környéke (Kápolnásnyék, Vereb,
Pázmánd) helyi csoportja. Ügyelet minden hónap
első péntekjén, a Velence, Iskola u. 4. sz. alatti
Közösségi Házban, 10 - 11 óráig. Csoportvezető:
Somoráczné Oros Anikó, oros.aniko@freemail.hu.
Néhány szó az egyesületről: 1979-ben a megyében élő mozgássérültek alapították. Célunk: a
mozgássérült emberek összefogása, érdekeik
védelme, képviselete és teljes társadalmi beilleszkedésük elősegítése.

Munkánk egyik legfontosabb része a kezdetektől
a tájékoztatás volt, melynek keretében az egyesülethez tartozók rendszeresen kaptak információt a mozgássérülteket megillető jogokról és a
magyarországi lehetőségekről. Ez a szolgáltatásunk ma is az egyik legfontosabb. A tájékoztatás
eszközei a körlevelek, az évente aktualizált „Tudnivalók”, a honlap és az egyéb információs kiadványok, valamint a több településen elérhető
ügyeleteink. Székesfehérváron a megyei iroda
minden munkanapon elérhető. Szolgáltatásaink:
jogi és életmód-tanácsadás, segédeszköz-közvetítés, számítógépes tanfolyam, a munkába állás,
képzés és a továbbtanulás segítése, különböző
egészségügyi és szociális szolgáltatások, kulturális, szabadidős programok, közösségi rendezvények. Folyamatosan kapható kiadványaink: A
házi betegápolás alapjai rokkantak gondozóinak,
Hogyan nyújtsunk segítséget mozgássérülteknek?, Útmutató az építészeti akadályok megszüntetéséhez, „Tudnivalók” az egyesület szolgáltatásairól és a mozgássérültek magyarországi
kedvezményeiről, lehetőségeiről. Eredményeink
közül kiemelkedik az egyesület fenntartásában
működő Viktória központ, mely jelentős változást hozott Székesfehérvár, a megye, de talán az
ország mozgássérültjeinek életében is. Várjuk az
önkéntesek és az új tagok jelentkezését!
Somoráczné Oros Anikó
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Velencén történt
A nagymesterre is
emlékeztek
Egyperces néma főhajtással tisztelegtek a Liberália Borünnep
résztvevői Dr. Hajdú Frigyes, a
Szent Benedictus Borlovagrend
elnök-nagymesterének emléke
előtt november 9-én Velencén,
a Bence-hegyi pincesoron, a
római-kori Liber oltárkőnél. Az idén 14. alkalommal megrendezett,
a Márton-naphoz kapcsolódó, az újbor kóstolásával egybekötött
idézte a Szent Benedictus Lovagrend és a Libeünnepségen részt vett
Kurcz Mária Vereb, Podhorszki István rália ünnep velencei történetét. Az estébe hajló
Kápolnásnyék, Köteles Zoltán Nadap, mulatságon a résztvevők finom falatok mellett
valamint Gerhard Ákos Velence polgár- koccintottak az újborral, végiglátogatták a nyitott pincéket, és terveket szőttek az Orbán-nap
mestere is.
„Mire Márton megérkezett, min- régi fényének visszaállítására.
den must már borrá érett” – idézte
-vhbeszédében a régi mondást Gerhard Ákos, aki
kiemelte: „az ideális
termőterület és a megfelelő éghajlat mellett
Szeretettel meg hí vjuk Önt és Kedves Csal ádját
az emberi tényező
rendkívül
fontos,
a v e l e n c e i Z e n e - T é r E g ye s ü l e t
hiszen a borban lélek
C a n or a s K a m a r a k ó r u s á n a k
lakozik, Velencén tehát
minden adott ahhoz,
Karácsonyváró hangversenyére
hogy jó borok születhessenek.”
Velence
polgármestere hozzáVez ény el:
Páll K at a k arnag y
tette: „Nem akartam
vizet hozni a tengerbe,
Zo ng o rán k ö z reműk ö d ik :
így nem borral, hanem
C s ap ó G erg ely
egy kis pogácsával
készültem, emellett
a kisfiam hegedűszóval, néhány magyar
népdallal kedveskedik
mindazoknak, akiket a
szőlő és a bor szeretete
ma idehozott.”
Récsei
Norbert,
Velence katolikus pléA KONCERT HELYE ÉS IDEJE:
bánosa ezt követően
megáldotta az ünnep2019. december 21. szombat, 18:00 óra
lőket, az idei termést
Velencei Szent István király római katolikus templom (Velence, Fő u. 70.)
és a Liber-emlékműA belépés díjtalan.
vet. Kupi László, a
Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!
Borlovagrend tagja fel-

Fotó: Igari Balázs

Tókörnyéki mozgássérültekért
tevékenykednek

2019. november
Hauszmann Alajos
.
Egységes
Közművelődési
Intézményközpont és Könyvtár
Velence, Tópart u. 52.
Tel.: 22/ 472-453
e-mail: velence.bibl@gmail.com
www.velence-bibl.eoldal.hu
A könyvtár
nyitvatartása: Olvasni-Való
Gárdos
Péter:

Királyi játék

Olvasni-Való
rácia világába. Az idősödő Erzsébet legendás
alakja olyan fényben tűnik most fel előttünk,
amilyenben még nem láthattuk. Vajon az angolok is azt a lenyűgöző és kedves császárnét
ismerték meg benne, mint mi, magyarok?

sejlik fel a múltból, a Tempusz segítségével
odautaznak… Fabian Lenk sorozata egyszerre
izgalmas krimi és kalandos utazás a múltba,
a hiteles történelmi háttérnek köszönhetően
ugyanakkor gazdag ismereteket is kínál az olvasóknak.

Olvasni-Való

Kedd:
10.00–17.00
II. József
megbízza a kor
egyik
Szerda:
13.00–17.00
legjelentősebb
polihisztorát,
Csütörtök: 10.00–17.00
Kempelen Farkast, hogy sakkauSzombat:
10.00–15.00
tomatájával
járja be Európát.
A

Gárdos Péter: Királyi játék

Nyitvatartás:
Hétfő
zárva
Kedd
10.00 – 17.00
Szerda
13.00 – 17.00
Csütörtök 10.00 – 17.00
Péntek
13.00 – 17.00
Szombat	  9.00 – 13.00
Vasárnap zárva

Fabian Lenk:
Ramszesz és
a merénylet
a Níluson

gond az, hogy a robot
szemfényII. József megbízza a kor egyik legjelentősebb polihisztorát, Kempelen Farkast, hogy
sakkautomatájával járja be Európát. A gond az, hogy a robot szemfényvesztés. Belsejében egy
vesztés. Belsejében
egy Arnold
törpe,
Dragóner
Arnoldzseni képes igazi szövetségre lépni
törpe, Dragóner
bújik meg.
Vajon a két öntörvényű
annak érdekében, hogy túléljék a politikai játszmát, amelyben az életük a tét?
bújik meg. Vajon a két öntörvényű zseni
igazi
Négy barát, és egy közös
Gárdosképes
Péter: Királyi
játék
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Négy barát, és egy közös titok: a cserfes Kim, az okos Julian, a sportos Leon és a rejtélyes
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ő birtokukban
a Szent Bertalan bencés kolostor régi
könyvtárának kulcsa. A könyvtár titokzatos termet rejt, a Tempuszt, a félelmetes idő-teret,
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bárki
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Ha
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Daisy Goodwin:
Felhívjuk
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A Sisi angol szerelme izgalmas olvasmány, amely betekintést enged a 19. századi
arisztokrácia világába. Az idősödő Erzsébet legendás alakja olyan fényben tűnik most fel
Utolsó kölcsönzési nap : 2019. december 21. (szombat)
előttünk, amilyenben
még nem láthattuk. Vajon az angolok is aztkor
a lenyűgöző
és vagy
kedves egy titokzatos bűnügyi történet
iránt,
Nyitás napja : 2020. január 7. (kedd)
enged a 19. századi
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Daisy Goodwin: Sisi angol szerelme
A Sisi angol szerelme izgalmas olvasmány, amely betekintést enged a 19. századi
arisztokrácia világába. Az idősödő Erzsébet legendás alakja olyan fényben tűnik most fel
előttünk, amilyenben még nem láthattuk. Vajon az angolok is azt a lenyűgöző és kedves
császárnét ismerték meg benne, mint mi, magyarok?

Közönségtalálkozó
Bauer Barbara írónővel

Közönségtalálkozó Bauer Barbara írónővel
Október 18-án Bauer Barbara volt a vendégünk, aki légiutas-kísérőként kezdte, de dolgozott
újságíróként, televíziós szerkesztő-műsorvezetőként is. 2012-ben jelent meg első könyve, és a
találkozóra már hozta legújabb, 12. regényét is. Sok érdekességet megtudtunk az írói útjáról,
regényei megszületéséről és a további, készülő regényeiről is. A kötetlen beszélgetés
dedikálással zárult.

Október 18-án Bauer Barbara volt a vendégünk, aki légiutas-kísérőként kezdte, de dolgozott újságíróként, televíziós
szerkesztő-műsorvezetőként is. 2012-ben jelent meg első
könyve, és a találkozóra már hozta legújabb, 12. regényét is.
Sok érdekességet megtudtunk az írói útjáról, regényei megszületéséről és a további, készülő regényeiről is. A kötetlen
beszélgetés dedikálással zárult.

www.velence.hu

Szépkorúak
Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub
Programokban gazdag, izgalmakkal átitatott
októbert hagytunk magunk mögött. Az elmúlt
évekhez hasonlóan Koszti András polgármester
úr az Idősek Világnapja alkalmából ismételten
a Walzer étterembe invitálta a város szépkorú
lakosait. Bensőséges hangulatú, színes programot kínáló délutánon ünnepelhettünk együtt

a városvezetőkkel és nyugdíjas társainkkal. Az
óvodások és kisiskolások szívet melengető
műsora után Bangó Margit és családja adott vérpezsdítő, tartalmas műsort. A finom estebéd, az
értékes tombolaajándékok, Molnár Pista talpalávaló muzsikája csak fokozta a vidám hangulatot.
Ezúton is szeretném megköszönni klubtársaim
nevében is az együtt töltött szép délutánt. Rögtön itt ragadnám meg az alkalmat arra, hogy
megköszönjük Koszti úr és a képviselő-testület
ötéves munkáját és klubunkhoz való hozzáállásukat. Egyúttal gratulálunk és üdvözöljük az
időközben megválasztott új polgármesterünket,
Gerhard Ákos urat és a képviselőket, akiknek
eredményes és sikeres munkát kívánunk az
elkövetkezendő években.
Beszámolómat ezúttal időrendi sorrendben folytatnám. Közvetlen a Walzer étteremben lezajlott
ünnepség utáni napon utaztunk el őszi kirándulásunkra, melynek célpontja ezúttal Mór és Kisbér
volt. Móron először megnéztük Wekerle Sándor
miniszterelnök szobrát az Erzsébet parkban. A
város szülötte élete során háromszor volt Magyar-
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ország miniszterelnöke. Ezután közel egyórás
vezetést kaptunk a kapucinus templomban, ahol
a rendház egyik barátja kalauzolt minket. A tájékoztató után átsétáltunk a szépen parkosított,
szobrokkal tarkított Szent István téren keresztül a
Lamberg-kastélyba. Itt is szakszerű vezetés folytán ismerkedhettünk meg a kastély történetével,
épületével, kiállításaival, könyvtárával. Ezután
egy közeli étterem különtermében ebédeltünk,
majd folytattuk utunkat Kisbérre. Az októberi
napsütésben jólesett a séta a Mini Magyarország tulálni nekik. Jelen voltunk a Kastélyban az új
makettparkban, ahol az ország több mint 40 híres polgármester és a képviselők beiktatásán, esküépületének kicsinyített mása tételén. Ott voltunk a temető takarításánál is, a
látható egy tóparton lévő, III-as klubbal együttműködve hamar (még az
rendezett parkban. Innen eső előtt) végeztünk. A városi halottak napi mega Kiskastélyba (az egykori emlékezésen a temetőben mindhárom klub
Ménesparancsnokság épü- képviseltette magát. Ezek után minden figyelletébe) mentünk, amelynek münket elhunyt szeretteink felé irányítottuk,
termeiben a helytörténeti hogy halottak napja alkalmából méltóképpen
kiállítás változatos anyaga megemlékezhessünk róluk. Nyugdíjas társainktalálható. Ezután a Kisbér- nak és minden kedves olvasónak jó egészséget,
rel már egybeépült Ászáron hosszan tartó őszt kívánok.
Egresfalviné Vidos Anna
néztük meg a Mini Skanzent
klubvezető
és Tájházat. Sok szép élmén�nyel gazdagodva tértünk
haza.
Óvárosi Nyugdíjas Klub
Egyik délelőtt a másik két
nyugdíjasklubbal
karöltve Vége a nyári forró napoknak, sajnos hamar beköárvácskákat ültettünk a keresztnél. Megtartot- szöntött az ősz. Sok program színesítette a nyarat,
tuk a második féléves névnaposok ünneplését, a több gyógyfürdőt is meglátogattunk, és nyugdíkondérban ez alkalommal palóc leves
főtt, Lukácsné Icuka irányításával. Az
ünnepeltek ezúttal is finom sós és édes
süteményeket készítettek. Molnár Pista
zenéje még csak fokozta a jó hangulatot.
Többen kíváncsiak voltunk Bauer Barbara írónő közönségtalálkozójára, mely a
Kastély könyvtárában került megrendezésre. Az írónő nagy figyelmet felkeltve
beszélt az eddig megjelent könyveiről,
majd válaszolt a hallgatóság kérdéseire,
és végül dedikálta is a műveit. Kellemes
élményben volt részünk, köszönjük a
hangulatos délutánt.
A város október 23-a alkalmából rendezett koszorúzási ünnepségén is szép
számmal vettünk részt. A megemlékezésen két klubtársunk, Nagy Károlyné
Piroska és Zsolnai Józsefné Marika igen
megtisztelő elismerésben részesült,
„Velencéért” oklevelet vehettek át a
polgármester úrtól. A klub nevében Az Óvárosi Nyugdíjas Klub képviselői az október 22-i
koszorúzáson
szeretnék itt, az újság hasábjain is gra-

2019. november
jastalálkozókon is részt vettünk. Megünnepeltük
az egész éves névnapokat és születésnapokat az
István vendéglőben. A rendezvényen részt vett a
polgármester úr a feleségével és a jegyző asszony
is. A vacsorán mindenki nagyon jól érezte magát,
köszönjük a finom ételeket és a barátságos kiszolgálást. Az Idősek Világnapja alkalmából rendezett
ünnepség idén is - hasonlóan
az előző évekhez - kellemes hangulatban telt.
Az óvodások és kisiskolások nagyszerű műsorát meghatódva néztük. Köszönjük az óvónők,
pedagógusok munkáját. A finom vacsora elfogyasztása után jókedvűen hallgattuk a vendégművészt, Bangó Margitot.
Október 22-én megemlékezésre került sor,
Velence város hivatalos ünnepségére az 1956os forradalom és szabadságharc tiszteletére.
Ünnepi beszédet mondott Gerhard Ákos polgármester, műsort adtak a Dr. Entz Ferenc Szakgimnázium diákjai. A Hősök parkjában koszorút
helyezett el Urfi Jenőné és Czirbik Jánosné.
Halottak napján a temetőben gyertyát gyújtottunk, és koszorút helyeztünk el a Civilház falán
lévő emléktáblánál. Minden kedves olvasónak,
nyugdíjas társunknak jó egészséget és szép őszi
napokat kívánunk!
Kantár Ferenc
klubvezető

Nosztalgia III. számú
Nyugdíjas Klub
Sajnos véget ért a kellemes „indián” nyár,
egyre rövidülnek a napok, lassan készülődünk
az ünnepekre. A szokásos őszi árvácskaültetés után kitakarítottuk a katonai temető sírjait,
itt is árvácskákat ültettünk, hogy tavasszal az
első melegebb napsütésnél már virágozzanak.
Idén is nagy sikere volt az Idősek Világnapja
alkalmából rendezett ünnepségnek. A finom
vacsora után Bangó Margit és családja szórakoztatott, most is hatalmas sikerrel. A Kossuth-díjas
művésznő mindenkit levett a lábáról közvetlenségével, beült közénk, együtt énekelhettünk
vele, rajongói nagy örömére. Kedves gesztus volt
a rendezők részéről, hogy valamennyi résztvevő
kapott tombolaajándékot, senki sem ment el
üres kézzel.
Október 23-a alkalmából a Hősök parkjában
emlékeztünk hőseinkre, klubunk részéről Perényi Antal és Perényi Antalné helyezett el koszorút a kopjafánál. Mindenszentek előtt a többi
nyugdíjasklub tagjaival a temetőben összesepertük a lehullott faleveleket, hogy méltóképpen emlékezhessünk halottainkról és Velence
fiatal ötvenhatos mártírjáról, aki mindössze 18
évesen halt hősi halált. A katonai temetők után
a Civilház falán elhelyezett emléktábla koszo-

Bangó Margit nyugdíjasok között az idősek világnapi
rendezvényen
rúzásával fejeztük be halottak napi emlékezéseinket.
Szponzorunk, Linardics Iván úr ismét kitett
magáért, nagyon finom csülkös körömpörköltet

főztünk bográcsban, jókedvűen búcsúztatva a nyarat. A
kápolnásnyéki Vianni drogériának és a Liptói pékségnek
köszönjük a nyugdíjasklub
tagjainak küldött apró ajándékokat. Szokásos őszi kirándulásként Cecére látogattunk az éves fűszerpaprika
beszerzésére. Ozora érintésével a Pokol étteremben fejeztük be utunkat, ahol nagyon
finom ételeket ettünk, ittunk.
Beteg nyugdíjas társainknak
mielőbbi gyógyulást, minden nyugdíjas társunknak jó
egészséget kívánunk.
Herczeg Ferencné
klubvezető

ANYAKÖNYVI HÍREK

Vegye igénybe a HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST!

Házasságot kötött:

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

2019. október 12-én
Gyulai Péter – Lautner Laura
2019. október 19-én
Reich Ádám – Nagy Orsolya
2019. október 26-án
Kiss József – Gránitz Judit
2019. november 2-án
Guba Zsolt – Balázs Andrea

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

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

(Nyilv.tart.szám: 00159-2012)

Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

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

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

Gratulálunk!

Szeretettel várom!
Dr. Valkó Péter
Címzetes Gyermekgyógyász
Főorvos.

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

Kedd

Szerda

Csütörtök

III. sz. Nyugdíjas klub
		 15:00 órától

                  Tai chi
17:15-18:15

Gimstick
17:30-18:30		

Péntek

Ovis balett
16:00-16:30

II.sz. Nyugdíjas klub
15:00-19:00		

                                        Gimstick
17:30-18:30

             Női torna
18:30-19:30			

Női torna
18:30-19:30		
		

			

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

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

4.terem

PÉNTEK

Mozgásfejlesztő torna
16.00–17.00

Néptánc ovisoknak
16.30–17.30 - 17.30–18.30

Aprócska Néptánc
9.30–10.30

Mama Baba
10.00–11.00

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

Meteor dance
17.00–18.00

ÁGI fitness
18.30–19.45

Meteor dance
17.00–18.00

Mozgásfejlesztő torna
16.00–17.00

Senior túlsúlyos torna
10.00–11.00.

Karate
18.00–20.00

ÁGI fitness
18.30–19.45

Baba-Mama pilates
11.00–12.00.

Karate
18.00–20.00

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

Jóga
18.00–19.30

Dalma Dance SE
17.00–18.00

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

Klubszoba

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

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

Mariann énekkar
18.30–19.30

Ringató
10.00–10.30

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

589-412
589-402
589-416
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)		
Setényi Ildikó
igazgatási ügyintéző
589-400
(kereskedelmi igazgatás, fizetővendéglátás,
talált tárgyak, kifüggesztések)

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

Ablonczi Ernő
közterület-felügyelő 589-422, 30-588-6416
Pécsi Viktor
közterület-felügyelő 589-422, 30-255-7392
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Nochtáné Sulyok Mariann
osztályvezető
589-414
Csikmérő Enricóné
főkönyvi könyvelő
589-411
Egri Andorné
főkönyvi könyvelő
589-411
Zsapka Judit
pénzügyi ügyintéző
589-424
Csizik Gabriella
pénzügyi ügyintéző
589-423
Sári Viktória
pénzügyi ügyintéző
589-415
Kátai Éva
pénzügyi ügyintéző
589-410
Kovács Jánosné
adóigazgatási ügyintéző
589-413
(építményadó, adókönyvelés, adóés értékbizonyítvány)
Szendreiné Zakály Márta
adóigazgatási ügyintéző
589-409
(iparűzési adó, talajterhelési díj,
telekadó, adóigazolás,tartózkodás utáni
idegenforgalmi adó, gépjárműadó)
Bíró Gábor
adóigazgatási ügyintéző
589-428
(adóbehajtás, végrehajtás,
adók módjára behajtandó köztartozások)
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY
Fiala Károly
osztályvezető
589-407
Szilassy Gabriella
városüzemeltetési
ügyintéző
589-405

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

(út- és közmű építési ügyek,
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)

ÜGYFÉLFOGADÁS
Gerhard Ákos polgármester,
Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző
előjegyzéssel az 589-416 és 589-402
telefonszámokon
Ügyintézők ügyfélfogadása:
hétfő
8.00 – 12.00
szerda
8.00 – 16.00
péntek
8.00 – 12.00
Pénztár nyitva tartása:
hétfő
szerda
péntek

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

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

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

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

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

www.velence.hu

Generali-Providencia
Biztosító Rt.
Képviseleti Iroda

Bese Mihály

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

ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,


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

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

Székesfehérvár Üzlet: 06 30/448-58-15

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

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

Tó Környéki Gondnokság

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

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Műanyag ajtó, ablak
Bejárati ajtók, ablakok,ablakba építhető
szellőzők,redőnyök,párkányok
25
szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása!
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Malom Műhely ars poeticáját, melyet
küldetésként fogalmaznak- és élnek meg, és
amely küldetésnek most mi is részeseivé
válhattunk az általuk tervezett és kivitelezés
alatt álló játszótér által a Liget iskolarész
udvarán.

Szabvány méretű ablakok ingyenes szállítással 1hét
Redőnyök javítása rövid határidővel

Szakszerű beépítés és igény szerinti visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás!
elhangzott: a megvalósult kerékpárút eddig
megépült 2 szakasz csupán a tervezett hálózat
töredéke, a további fejlesztési források
biztosításának
alapvető
feltétele
lesz
a
jövőben a helyi turisztikai erők hatékonyabb
tevékenysége, a települések együttműködése
és a vonzerő növelése. (nzk)

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

A tereprendezéstől kezdve
pításra szánt gyöngykavics t
homokozó kialakításáig vagy a
festéséig- számos mozzanatban
játszótér a segítő szülők keze
nem feledkezhetek meg a
ebéddel és süteménnyel szolgá
kedvű szülőkről sem, hiszen íg
hazamenni az éhes segítőknek!
A munkában ezúttal rész
gyerekek is, akik alig várták, h
Az iskolába járó gyerekek lelkes szüleivel, bízzunk rájuk! A homokozó
- akik úgy érzik, tudnak és akarnak is tenni valamint a terepmunkák sorá
azért, hogy a gyerekek iskolai élete, szabad- talicskázásban hatékony segít
idős tevékenysége értékesebb, színesebb nyultak, ők biztosan szívügy
Velencén, a Közösségi Házban szerdánként 17:00 órakor
és péntekenként
10:00 órakor.
legyen-, bekapcsolódtunk
ebbe az örömteli majd, hogy vigyázzanak rá, és
Ami maradjon rejtve: játékszer, enni- és innivaló.
amíg csak tehetik!
alkotó
munkába.
Amit hozzatok magatokkal: benti cipő vagy vastag zokni.
A foglalkozások az óvodáskort megelőző korosztálynak szólnak.

Atlétáink
sikere

A foglakozás részvételi díja: 800 Ft / család

Képíró József
kerékpárjavító
2475 Kápolnásnyék,
Ady Endre u.8.
06 22/369-002, 06 30/855-4200
Műanyag ajtók, ablakok
7 légkamrás proﬁlból
Redőnyök, szúnyoghálók,
reluxák, szalagfüggönyök,
párkányok gyártása,
forgalmazása, javítása
rövid határidővel. Szakszerű,
megbízható munkavégzés.
Ingyenes helyszíni felmérés,
szaktanácsadás.
Igény szerint visszajavítással.
06 20/924-1267,
06 30/275-0582

Oravecz Csaba

Villanyszerelő
Jámbor Attila

Családi házak, panellakások
komplett szerelése, kisebb
javítási munkák

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

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

Szalczgruber Mariann
+36 30 527 64 91

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

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

GEOFÉNY Kft.

VELENCEI HÍRADÓ / 34

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

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

Masszázs kínálatunk
s u p e r i o r

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

s u perior

VELENCEI ADVENTI VASÁRNAPOK
Forró
italok

Jótékonysági

sütivásár

Kellemes

zene

Mézeskalács
sütöde

Karácsonyi
manók
kézműves
műhelye

Ünnepi hangulatú programok
Időpontok: december 1., 8., 15., 22.
Helyszín: Adventi tér

(Velence, Szent István Katolikus templom előtti terület – Fő utca)

Részletes program hamarosan:
facebook.com/velenceitoofficial
A rendezvény ingyenesen látogatható!
A programváltozás jogát fenntartjuk!

PARTNEREINK

VELENCEI-TÓ TURIZMUSÁÉRT TDM EGYESÜLET
+36 30 974 2566
VELENCETURIZMUS.HU
FACEBOOK.COM/VELENCEITOOFFICIAL

