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számára. Soha olyan képviselő-testülete 
nem volt Velencének, amelyben a sport-
egyesület három tagja is helyet foglalt 
volna (Pap János, Sarf György és magam) 
– vagyis támogatási szándékban nincs 
hiány. Mi pusztán azt szeretnénk, hogy a 
Velence SE felelős, megfontolt gazdálko-
dás mellett ossza be a támogatását.

A sport mellett az ifjúság ügye is fon-
tos számomra. Ezt is mindenki tudja ró-
lam. Éppen ezért minden tőlem telhetőt 
meg fogok tenni annak érdekében, hogy 
a velencei iskola tovább fejlődhessen, és 
megoldódjanak a tanulói létszám növeke-

déséből fakadó gondok. Ehhez nemcsak a 
jó személyes kapcsolat fontos, amely most 
hosszú évek óta először tényleges, rend-
szeres munkakapcsolattal párosul, hanem 
a közös sikerek is. Az iskolának nincsen 
külön ügye – az önkormányzat úgy tekint 
rá, mint a város szerves részére. Ami az is-
kola problémája, az a miénk is! 

A közös munka, az együttműködés és 
városunk sikeres fejlődése reményében 
kívánok boldog új esztendőt minden 
velencei polgárnak!

Szabó Attila
alpolgármester

Tisztelt Velenceiek!

Alpolgármesterként most először fogal-
mazom meg gondolataimat a Velencei 
Híradó beköszöntőjében. Igaz, ami igaz, 
képviselőként sem sokszor szerepeltem az 
elmúlt években a lapban. Szerepelni most 
sem kívánok, az nem én lennék, de ha van 
miről írnom, beszélnem, akkor nem ma-
radhatok csendben. Ezért most néhány 
közérdekű ügyről szólnék röviden.

A 2020-as év kihívásokkal teli év lesz, 
ez már most látszik. Az átadás-átvétel 
olyan problémákat tárt fel (elsősorban 
az uszoda kapcsán, de máshol is), ame-
lyek a város költségvetését, működését 
akár hosszú távon is veszélyeztethetik. 
A problémáktól azonban nem szabad 
megijedni: én inkább kihívásnak, fel-
adatnak tekintem őket, amelyeket meg 
kell oldani. 

Mi tehát a feladatunk? Mindenekelőtt 
fel kell tárni minden hiányosságot, tör-
vénytelenséget, mert amíg ez nem tör-
ténik meg, kiszolgáltatottak vagyunk. 
Felelősséggel csak úgy lehet vezetni egy 
várost, ha tiszta a kezünk, és világosan 
és részleteiben látjuk magunk előtt va-
lós helyzetünket. Ha valamilyen korábbi 
tisztázatlan, rendezetlen ügyet szó nélkül 
tovább viszünk, akkor egy kicsit ma-
gunk is cinkosokká válunk. Az uszoda 
ügyének átvilágítása már (sajnos) hozott 
ilyen eredményt. De előttünk áll a kor-
zóhoz köthető szerződések átvilágítása 
is. Ez esetben inkább az a kérdés, hogy a 
jelenlegi üzemeltetési szerződés mennyi-
re kedvező a városnak. Az összes létező 
törvényes eszközt fel kell használni arra, 
hogy a városnak veszteséget termelő, fe-
lesleges kiadást jelentő szerződést újra-
gondoljuk.

A városban mindenki tudja, aki ismer, 
hogy a sportolás elkötelezett híve vagyok. 
Az előző testületben is sportügyekben te-
vékenykedtem. Éppen ezért szívügyem az, 
hogy a Velence SE háza táján is minden 
rendben legyen. A Velence SE egy függet-

len egyesület, amelyet az önkormányzat 
évről évre bőkezűen támogat. Bőkezű-
en, mert a 2019. évi 7 millió forintos tá-
mogatás bizony nem kevés, és a hasonló 
méretű Fejér megyei települések között 
egyedülállóan magas. Ezt a támogatást 
idén is meg fogja kapni az egyesület. En-
nek két törvényi feltétele van: 1. Az egye-
sületnek, mint eddig minden évben, idén 
is be kell nyújtania támogatási igényét az 
önkormányzathoz. Pályázat hiányában 
nem tudunk segíteni, borítékban zsebbe 
nem tehetjük a pénzt. 2. Az egyesületnek 
el kell számolnia az előző évi támogatás 

felhasználásával. Ez nemcsak azért fontos, 
mert tisztán szeretnénk látni a város pén-
zének felelős felhasználását, hanem azért 
is, mert enélkül egyszerűen lehetőségünk 
sincs az egyesület támogatási kérelmének 
befogadására.

Amíg ez nem történik meg, addig a 
legjobb szándék mellett sem tudja a város 
törvényes keretek között támogatni az 
egyesületet. Tudomásunkra jutott, hogy 
az egyesület anyagi problémákkal küzd. 
A Velence SE egy függetlenül gazdálko-
dó szervezet. Kiadásainak ellenőrzésére 
az önkormányzatnak sem ráhatása, sem 
jogi lehetősége nincsen. Mi annyit tu-
dunk tenni, hogy a megszokott magas 
szintű támogatást biztosítjuk az egyesület 

Velencei és tókörnyéki események
Beköszöntő

2020. január 24. péntek 16.00
Zöldközpont
(Pázmánd, 0225.hrsz., tel: 20 960 4832)
Természetbúvár Klub

2020. január 25. szombat 
Green Residence Élményközpont
(Velence, Hársfa u. 1/A.,
tel.: 20 457 3630)
10.00 Évtervező Nap – Dancs Andi
17.00 Ruhacsere – MumGoesGreen

2020. február 1. szombat 15.00
Dinnyési-fertő, Madárdal-tanösvény 
(tel.: 30 663 4630)
Téli madárvilág, vezetett túra

2020. február 1. szombat 18.00
Green Residence Élményközpont
(Velence, Hársfa u. 1/A., tel.: 20 457 3630)
Téli Relaxáció 4. alkalom – Dancs Andi

2020. február 2. vasárnap
10.00 és 13.00
Pákozd-Sukorói Arborétum 
(tel.: 30 417 0133)
Vizes Élőhelyek Világnapja
Szakvezetés a Tájmúzeumban, a halászati 
kiállításon és a kilátónál

2020. február 7. péntek 18.00
Zöldközpont
(Pázmánd, 0225.hrsz., tel.: 20 960 4832)
Teliholdtúra Klub

2020. február 8. szombat 
Green Residence Élményközpont
(Velence, Hársfa u. 1/A., tel.: 20 457 3630)
9.30 Varázs-zsák: Okosító Természetisme-
reti Játszóház – Zöldközpont
14.00 Egész-ség Mérés – LégyEgész

2020. február 8. szombat 12.00–20.00
Velence Korzó
II. Velencei Esküvőkorzó
www.eskuvokorzo.hu

2020. február 8. szombat 18.00
Zöldközpont
(Pázmánd, 0225.hrsz., tel.: 20 960 4832)
Telihold túra Klub

2020. február 14. péntek 16.00
Zöldközpont
(Pázmánd, 0225.hrsz., tel.: 20 960 4832)
Természetbúvár Klub

2020. február 15. szombat 11.00
Green Residence Élményközpont
(Velence, Hársfa u. 1/A., tel.: 20 457 3630)
Bútorfestés 

2020. február 15. szombat 15.00
Dinnyési-fertő, Madárdal-tanösvény
(tel.: 30 663 4630)
Téli madárvilág, vezetett túra

2020. február 15. szombat 15.00
Dinnyési-fertő, Madárdal-tanösvény
(tel.: 30 663 4630)
Téli madárvilág, madárgyűrűzés
vezetett túra

2020. február 16. vasárnap 9.30
Green Residence Élményközpont
(Velence, Hársfa u. 1/A., tel.: 20 457 3630)
Gyerekmeditáció – Rákosi Kata

2020. február 21–22. péntek-szombat
Velence Korzó
Velencei Karnevál

2020. február 21. péntek 18:00
Halász-kastély
(Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca 10.)
Kastélymesék: Beszélgetés Saly Noémivel,
Budapest és a kávéházak történetének 
avatott kutatójával

2020. február 22. szombat
Green Residence Élményközpont
(Velence, Hársfa u. 1/A., tel.: 20 457 3630)
9.30 Illóolaj bemutató – N. Rosenberg Ágota
14.00 Idő- és költséghatékony
közérzetjavítás workshop
S. Silman Kriszta

2020. február 23. vasárnap 9.30
Green Residence Élményközpont
(Velence, Hársfa u. 1/A., tel.: 20 457 3630)
Meseerdő Bábszínház –Kormos Katinka

2020. február 28. péntek 16.00
Zöldközpont
(Pázmánd, 0225.hrsz., tel.: 20 960 4832)
Természetbúvár Klub

2020. március 22-ig, 10.00–18.00
Halász-kastély
(Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca 10.)
Kortárs Fejér megyei alkotók tárlata
(Hegedűs 2 László, Nagy Benedek,
Ujházi Péter, Péter Ágnes és
Szegedi Csaba alkotásai)

Velence város programjairól, eseményeiről 
bővebben tájékozódhat az interneten, a 
www.velence.hu, illetve a
www.velenceturizmus.hu weboldalakon, 
továbbá Velence Város Hivatalos facebook 
oldalán (www.facebook.com/Velencevaros)

A címlapon: A velencei korcsolyapálya
Fotó: Dr. Mészáros Csaba István

Felelős kiadó: Velence Város Önkormányzata
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Uszoda
Az uszoda ügye ennél sokkal nagyobb hor-
derejű probléma, és rengeteg tennivalót ró 
a városra. Mint ismeretes, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hi-
vatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztá-
lya 2019. december 16-án kelt végzésében 
az építkezés további folytatását, valamint 
felvonulási területként történő további ki-
alakítását a kivitelezési tevékenység szabá-
lyos folytatásáig megtiltotta. Ugyanebben a 
végzésben ugyanakkor előírta azt is, hogy 
a kivitelezési tevékenység leállítása nem 
eredményezheti az állékonyságot, életet és 
egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot ve-
szélyeztető állapot kialakulását. 

A végzést az önkormányzat tudomásul 
vette. Ugyanakkor – ellentétben egyes vé-
leményekkel – azt tisztázni kell, hogy itt 
nem egyszerű formai hibáról van szó. Nem 
csupán az történt, hogy egy sokmilliárdos 
beruházás egyik igen fontos iratáról vélet-
lenül lemaradt egy pecsét, hanem tisztázás-
ra szorul az is, hogy a város által az építke-

zés számára rendezetlen jogi körülmények 
között átadott területnek (amely városunk 
egyik legértékesebb ingatlana) mi is a pon-
tos jogi helyzete ebben a projektben. Az is 
kérdés, hogy az építtető miért nem töltötte 

EFOTT
Kezdjük az EFOTT ügyével. Az EFOTT 
hivatalosan nem kereste meg a várost az-
zal, hogy idén is Velencén szeretnék meg-
tartani rendezvényüket. Bár az EFOTT 
szervezői a testület megalakulása (2019. 
okt. 25.) után informálisan megkeresték 
az Önkormányzatot a rendezvény ügyé-
ben, ám hivatalos tárgyalás a rendezvény 
helyszínéről, időpontjáról nem történt. Az 
említett előzetes egyeztetésen egyértelmű-
vé tettem a rendezvény szervezői számára, 
hogy a velenceiektől a városi nyugalom 
megőrzésére kaptunk felhatalmazást. Eb-
ből pedig, vagyis a zajártalom és a fesztivál 
okozta járulékos problémák számottevő 
csökkentéséből nem tudunk engedni. 

Ezt követően a  közösségi média felüle-
tén értesültünk arról, hogy az EFOTT va-
lójában már megkezdte a 2020-as fesztivál 
jegyeinek árusítását. Később azt is meg-
tudtuk, hogy Velence határának közvetlen 
szomszédságában (a korábbi velencei hely-
színtől alig néhányszáz méterre), Sukoró 
vízparti területén kívánják megtartani a 
rendezvényt. Ezután a 2019. december 
19-én megtartott testületi ülésen megvitat-
tuk a helyzetet, és döntöttünk arról, hogy 
a város nem támogatja tovább a rendez-
vényt. Velence Város Önkormányzata a 
továbbiakban ugyanis nem kíván olyan 
rendezvényeket támogatni területén, ame-
lyek a lakosság jelentős részét környeze-
ti- és zajártalomnak teszik ki, miközben a 
velencei polgárok alapvető, a pihenéshez, 
közlekedéshez, munkába járáshoz való jo-
gait figyelmen kívül hagyják. A szórako-
zás, kikapcsolódás iránti igény érthető, ám 
mégsem írhatja felül ezeket a jogokat. 

A sukorói településvezetés természe-
tesen szabadon dönt arról, hogy milyen 
rendezvényeket, hol és mikor kíván meg-
tartani. Ezt el kell fogadnunk. Ugyanak-
kor Velence is szabadon (és természetesen 
a jogszabályi keretek teljes körű figyelem-
be vételével) dönthet arról, hogy mikép-
pen kívánja megvédeni a helyi lakosok 
nyugalmát. Azzal, hogy az EFOTT nem 
Velencén kerül megrendezésre a korábbi 
fesztiválhelyszín az idei évtől kezdve fel-
újítható, fejleszthető lesz (például létre-

jöhet egy strand a város lakói számára), 
illetve – a korábbi gyakorlattal ellentétben 
– nem kell éves szinten hozzávetőlegesen 
50 millió forinttal támogatni a rendez-
vényt Velence Város költségvetéséből.

Velence három nagy kérdése: 
EFOTT, uszoda, Korzó

Környezetbarát Velencei Híradó
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A Velencei Híradó szerkesztősége azzal 
az igénnyel kereste meg a Folprint Zöld-
nyomdát, hogy a lehető leggazdaságosabb 
ár mellett tegyünk javaslatot az újság kör-
nyezetbarát termékké tételéhez. Örömmel 
tettünk eleget a kérésnek. A fenntartható 
termelésnek és fogyasztásnak fontos része 
a környezetvédelem, ezen belül a legke-
vésbé környezetterhelő anyagok felhasz-
nálása és az üvegház hatású gázok kibo-
csátásának csökkentése.

Ahogyan azt a feltüntetett logó is el-
árulja, az újság FSC minősített papírból 
készült.  Az FSC (Forest Stewardship 
Council: Felelős Erdőgazdálkodási Ta-
nács) a faanyag eredetét nyomon követő 

felügyeleti lánc, amely végigkíséri a fa 
útját az erdőtől a papírgyártáson át egé-
szen a késztermékig, felölelve a gyártás 
összes lépését.

Ez a minősítés garantálja, hogy az erdő-
gazdaságok, papírgyárak, kereskedők és a 
nyomda betartják a szervezet szabványa-
it és előírásait, és az általuk forgalmazott 
termékek megfelelnek a környezettudatos 
és társadalmilag felelős termelés, gyártás 
feltételeinek. A fakitermelés és az erdőte-
lepítés vagy újratelepítés során érvényesül 
a biológiai fajgazdagság és az ökológiai 
egyensúly fenntartása, az érintett terüle-

teken biztosított a dolgozók és a lakosság 
jogainak és érdekeinek érvényesülése.

A másik jelentős előrelépés, hogy a 
Velencei Híradó a továbbiakban karbon-
semleges nyomtatással készül. Ez azt je-
lenti, hogy az újságot előállító Folprint 
Zöldnyomda gondoskodott az újság kar-
bonlábnyomának ellentételezéséről (a 
karbonlábnyom az újság gyártásakor és 
szállításakor keletkezett üvegházhatást 
okozó széndioxid mennyisége). Olyan 
zöld projekteket támogatott, amelyekkel 
megakadályozta ugyanannyi mennyiségű 
széndioxid légkörbe jutását.

A nyomtatáshoz megújuló forrásból szár-
mazó, növényi olaj bázisú nyomdafestéket 

használtunk. A gyártás során alacsony, illet-
ve zéró VOC (illékony szerves vegyületek) 
tartalmú segédanyagokat és többször hasz-
nálatos tisztítókendőket vettünk igénybe.

Összegzésképpen elmondható, hogy az 
így elkészült újság a jelenlegi lehetőségek-
hez mérten a leginkább környezetkímélő 
nyomdatermék. 

Dubis Viktor, nyomdamérnök
Folprint Zöldnyomda

Velence Város Önkormányzata nehéz örökséget vett át az előző városvezetéstől, és 
számos ügyben azonnal lépnie kellett. Ezek a lépések joggal tartanak számot közér-
deklődésre. Ezen ügyek közül most a tisztánlátás érdekében három kérdésről szeretnék 
felvilágosítást adni. Elsőként az EFOTT-ról, másodsorban a tervezett uszoda sorsáról, 
végül pedig a velencei Korzó ügyéről. Azt hiszem, jelenleg ez a három kérdés foglalkoz-
tatja leginkább a város lakosságát. Mind a három kérdésben az önkormányzat határo-
zott álláspontot foglal el, amelyhez az elkövetkező időszakban tartani kívánja magát.
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mányzatának részéről Oláhné Surányi 
Ágnes polgármester és a Gomi Kft. ügy-
vezetője. Az érvényben lévő szerződés 
értelmében a GOMI Kft. (függetlenül a 
tulajdonosi struktúrájában bekövetkező 
változásoktól) 2034-ig jogosult az önkor-
mányzati tulajdonban lévő épület üze-
meltetésére. 

Értesítést kaptunk arról, hogy a kö-
zelmúltban tulajdonosváltás történt a 
kft-ben. Arról is tudomást szereztünk, 
hogy a váltást követően a GOMI Kft. új 
üzletpolitikát követve a Korzóban lévő 
üzlethelyiségek bérlőinek terheit jelentős 
mértékben (olykor többszörösére) kíván-
ja emelni. 

A Korzó épülete és üzemeltetési szer-
ződése 2014 óta folytonos 
kihívást jelent a velencei  
önkormányzat számára. 
Egyrészt a hiteltörlesz-
tés részletei magasabbak, 
mint az üzemeltető által a 
város kasszájába befizetett 
összeg – vagyis a Korzó 
puszta léte is állandó költ-
séget jelent a városnak. 
Másrészt az üzemeltetési 
szerződés sok tekintetben 
inkább az üzemeltetőnek, 
mintsem a tulajdonosnak 
kedvez. A célunk ez ügy-
ben is az, hogy a szerző-
dések és a jogi lehetőségek 
átvizsgálását követően ér-
vényt szerezzünk az ön-
kormányzat és a velencei 
közösség érdekeinek a 
magán és befektetői ér-
dekek mellett. Az elmúlt 

évek tapasztalatai ékesen bizonyították, 
hogy a Korzó üzemeltetése kívánnivalókat 
hagy maga után. A szándékunk az, hogy 
jogilag és környezeti szempontból is ren-
dezzük városunk központjának sorsát, és 
a városi élet újra otthonra lelhessen Velen-
ce egyik legnagyobb, közcélokat is szolgá-
ló épületében és a tó partján.

Gerhard Ákos
polgármester

tartó adósságterhet rótt a városra az épít-
kezés befejezése.

Egy további tisztázandó kérdés az is, 
hogy a létesítmény üzemeltetése mikép-
pen oldható meg. A hasonló, vagy ennél 
akár kisebb méretű uszodák üzemelteté-
se rendszerint százmilliós nagyságren-
dű veszteséget okoz az üzemeltetőknek. 
Amíg nem látunk megfelelő garanciákat 
arra, hogy az uszoda felépítése után va-
lóban rendelkezésre áll a megfelelő for-
rás, és az üzemeltetés hosszú távon, a 
város számára veszteség nélkül és fenn-
tartható módon megoldható lesz, addig 
felelős városvezetésként nem támogat-
hatjuk egy újabb hatalmas tóparti beton-
torzó építését. Mindezen körülmények 

miatt lett volna szükség korábban széles 
körű társadalmi egyeztetésre és részletes 
tájékoztatásra ez ügyben, ám az érintett 
területen úgy kezdődött meg 2019 nya-
rán az építkezés, hogy minderre nem 
került sor. 

Korzó
A Korzó épületének üzemeltetésére vo-
natkozólag 2009. június 10-én kötött 
üzemeltetési szerződést Velence önkor-

fel a később egyértelműen formai hibásnak 
minősült iratot az építkezés elektronikus 
felületére, és miért nem adta azt át a jelen-
legi önkormányzatnak (egyben a tulajdo-
nosok egyikének) többszöri kérés ellenére 
sem. Ezeket a kérdéseket részletesen meg 
kell vizsgálni, mielőtt bármilyen további 
lépésre sor kerülne.

Csak akkor lehet továbblépni az épít-
kezés ügyében, ha a vizsgálatok meg-
nyugtató módon lezárultak. Ha ez meg-
történt, akkor a következő tennivaló az, 
hogy részletes, feltáró vizsgálatot kezde-
ményezünk a tervezett uszoda építésének 
és üzemeltetésének pénzügyi lehetősége-
ire vonatkozólag. Jelenleg ugyanis semmi 
biztosítékunk nincsen arra vonatkozólag, 

hogy az uszoda építésének és kivitelezé-
sének teljes költsége előteremthető lenne. 
Olyan beruházást elkezdeni, folytatni, 
amelynek épületei minden bizonnyal 
hosszú évekig félkészen fognak állni a 
város közepén (ezzel további többletkölt-
ségeket róva az önkormányzatra) igen 
kockázatos. Emlékezhetünk arra, milyen 
volt a félbehagyott Korzó épülete mellett 
elhaladni éveken át, ahogyan tudjuk azt 
is, hogy végül milyen mértékű, évekig 
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tésügyi és Örökségvédelmi Osztályához 
fordultunk, tájékoztatást és intézkedést 
kérve. Kértük az esetlegesen rendelkezé-
sükre álló tulajdonosi nyilatkozat máso-
lati példányának részünkre történő meg-
küldését is.

A hatóság az ügyben helyszíni szemlét 
tartott 2019. november 27-én. Az építte-
tő kft. ügyvezetője a helyszíni szemlén 
átadott az építési hatóság jelenlévő ügy-
intézőjének egy, az előző polgármester 
aláírásával ellátott, „tulajdonosi hozzájá-
rulás”-ként elnevezett „iratot”. A keltezés 
2019. július 4. napja volt. Ez a bemutatott 
nyilatkozat azonban több szempontból 
sem felel meg a jogszabályi előírásoknak. 
Az irat ugyanis nincs bélyegzővel ellátva, 
továbbá nincs fejléce, nincs iktatószáma, 
és nem tünteti fel azt sem, hogy a kép-
viselő-testület mely határozatával hatal-
mazta fel a polgármestert e nyilatkozat 
kiadására. Bár az iraton megjelölt napon 
volt képviselő-testületi ülés, és napirenden 
szerepelt egy a Velence Plus Kft-vel kap-
csolatos döntés is, ám a tulajdonosi hozzá-
járulás kiadásának kérdése nem szerepelt 
a napirenden. Nem volt ilyen tartalmú 
előterjesztés, így döntés sem születhetett 
erre vonatkozóan.

A járási hivatal érintett osztálya a hely-
színi szemléről jegyzőkönyvet készített, 
amely a keletkezett mellékleteket teljes-
körűen tartalmazza. Észrevételt tettünk, 
kifejeztük a tulajdonosi hozzájárulással 
összefüggő aggályainkat, a szükséges jog-
szabályok megjelölésével.

Mindezen tényállások eredményekép-
pen a Fejér Megyei Kormányhivatal Szé-
kesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztálya 2019. decem-
ber 16-án kelt végzésével a Velencei Városi 
Uszoda építésére vonatkozó építési kivite-
lezési tevékenység folytatását megtiltotta. 
A végzést a teljeskörű tájékoztatás érdeké-
ben a város honlapján közzétettük.

Velence, 2019. december 18.

Gerhard Ákos
polgármester

Velence város lakossága, illetve a közvé-
lemény érthetően fokozott érdeklődést 
tanúsít a velencei uszoda építésével kap-
csolatban. Ez ügyben Velence Város Ön-
kormányzata képviseletében eljárva az 
alábbi közleményt teszem közzé:

Velence Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2019. október 25-én tartotta 
alakuló ülését. A vonatkozó jogszabályi 
előírások szerinti kötelező feladatokat és 
ügyintézést a legnagyobb gondossággal 
látjuk el. Ennek megfelelően a településen 
folyamatban lévő beruházásokra, projek-
tekre is kiemelt figyelmet fordítunk.

Ehhez kapcsolódóan Velence Város 
Önkormányzata betekintést kért a he-
lyi uszodaépítéssel összefüggésben ke-

letkezett iratokba. Ennek érdekében az 
építtető VELENCE PLUS Sport, Termál-
víz- és Geotermikus Energiaszolgáltató 
Kft. ügyvezetőjéhez, László Csaba úrhoz 
fordultunk. Mivel az építkezés megkez-

désekor még a korábbi polgármester volt 
hivatalban, az ügy tisztázása érdekében 
kértük többek között a beruházás hely-
színéül szolgáló földterületre vonatkozó, 
a tulajdonos által kibocsátott, az építési 
engedéllyel és az építési tevékenységgel 
összefüggő tulajdonosi hozzájárulásra vo-
natkozó dokumentumok megküldését a 
polgármesteri hivatal részére.

Kértük mindezt különös tekintettel 
arra, hogy a nagyléptékű építkezéssel 
érintett terület egy értékes, tóparti ingat-
lan, amely a velencei önkormányzat tulaj-
donában áll. Kérésünk ellenére azonban 
az ún. tulajdonosi hozzájárulás többszöri 
egyeztetés, levélváltás ellenére sem került 
átadásra. Ugyanakkor az igényelt irat nem 

volt fellelhető sem a velencei polgármeste-
ri hivatalban, sem az építési üggyel össze-
függő elektronikus felületen.

Mindezért a Fejér Megyei Kormányhi-
vatal Székesfehérvári Járási Hivatal Épí-

Közlemény a városi
uszodaépítéssel kapcsolatban
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6. kérdés: Idén és a jövőben is számít-
hatnak a közintézmények dolgozói, az 
óvónők, a tanárok év végi jutalmakra, 
ahogy az korábban volt?
Jutalmak az elvégzett jó munka után jár-
nak. Amennyiben közösen elérjük vagy 
túlteljesítjük a kitűzött célokat, úgy ter-
mészetesen jutalommal is lehet számolni 
a jövőben. Az önálló intézmények egyiké-
ben sem avatkozunk be a tervezett, pénz-
ügyi fedezettel rendelkező jutalmazás-
ba. Sőt, az ez évi költségvetésben e célra 
előirányzat biztosításával tervezett össze-
get az érintett intézmények vezetői jelzé-
sére rendelkezésre bocsátottuk.

9. kérdés: Mikor oldják meg az isko-
la előtti balesetveszélyes közlekedési és 
parkolási helyzetet? A kampányban azt a 
látszatot keltették, hogy kész terveik van-
nak erre. Mikor valósítják meg és milyen 
forrásból?
A megoldások előkészítése folyamatban 
van. Forgalomtechnikai tervezésre és szak-
hatósági egyeztetésekre van szükség. Ha 
lehetőségünk adódik rá, saját forrásból 

indítjuk el a fejlesztéseket, de 
igyekszünk pályázaton is részt 
venni. Addig is igyekszünk 
több odafigyeléssel, a reggeli 
órákban közterület-felügyelői 
jelenléttel biztosítani a baleset-
mentes, biztonságos közleke-
dést. Velence közlekedésének 
és parkolási koncepciójának 
átdolgozása megkezdődött 
és folyamatban van. Ez nem 
1–2 hónap alatt megvalósít-
ható projekt, és forrásigényes. 
Azon dolgozunk, hogy minél 
hamarabb eredményeket tud-
junk elérni. Rövid-, közép- és 
hosszútávú terveink is vannak. 
Mindenről időben tájékoztatni 
fogjuk a lakosságot, de kérjük, 
fogadják azt el, hogy ez nem 
néhány hónap alatt megvaló-
sítható dolog. A cél az, hogy 
végleges, átfogó megoldásokat 
találjunk és ne csak eseti prob-
lémákat kezeljünk.

sával, a területen kívüli páciensek ellátását 
igénylő önkormányzatok bevonásával és a 
hiányszakmákban új szakorvosok elérésé-
vel tervezi a jövőben megoldani a rendelő-
intézeti működést jelenleg jellemző magas 
szakmai színvonal megőrzését és a várólis-
ták lehetőség szerinti csökkentését. A hely-
zeten tovább javíthat az egészségügyi kor-
mányzat közelmúltban bejelentett szakmai 
programjának megvalósulása.

4. kérdés: Az látszik, hogy az új testület 
fejlesztésellenes politikát folytat, megál-
lítani terveznek minden fejlesztést. Nem 
hiányzik majd a fejlesztések során képző-
dő iparűzési adóbevétel a városnak?
A képviselő-testület nem folytat fejlesz-
tésellenes politikát, pusztán ésszerű és 
Velence számára hasznos fejlesztéseket 
szeretne megvalósítani. Olyan projekteket 
kívánunk támogatni, amelyek a velencei 
lakosság érdekeit szolgálják (pl. optikai 
internethálózat kiépítése), nem bizonyos 
érdekkörökét. Azt, hogy az iparűzési 
adó hogyan alakul, nem lehet előre látni. 
Ugyanakkor az látszik, hogy az elmúlt 
években az iparűzési adóbevételeket so-
kan elfelejtették bevallani, megfizetni, az 
előző vezetés pedig nem fektetett nagy 
hangsúlyt ennek ellenőrzésére. Ez hiány-
zott eddig is a bevételek közül. Az új ve-
zetés, illetve az adóhatóság vezetőjeként 
a jegyző a kollégák bevonásával megtette 
a szükséges intézkedést. Minden érintett 
felszólítása megtörtént. A vonatkozó jog-
szabályi lehetőségek alapján akár mulasz-
tási bírság kiszabásával is ösztönözni fogja 
a hivatal a jogkövető magatartást. Kiemelt 
figyelmet fordít majd az ellenőrzésekre. 
A képviselő-testület elvárásának megfe-
lelően jövő évtől a vendégéjszakák után 
fizetendő idegenforgalmi adó területén 
ellenőrzési gyakorlat kerül kialakításra, 
alkalmazásra. Azt gondoljuk, hogy e terü-
leten is lehetnek tartalékok.

5. kérdés: Várható-e adóemelés bármely 
adónemben?
2020. évben csak az idegenforgalmi adó 
emelkedik 430 forintról 530 forintra. Ez 
csak az itt üdülő, vendégéjszakát eltöltő 

személyeket érinti. Adóemelés a jövő 
évben nem várható. Itt hívnánk fel a fi-
gyelmet arra, amiről a Velencei Híradó 
novemberi számában közzétett tájékoz-
tatónkban is írtunk. Kértük azokat, akik 
elmulasztották az építményadó-fizetési 
kötelezettségüket bevallani, és ezáltal 
befizetni az elmúlt években, azt most 
rendezzék. Kiemelt figyelmet fordítunk 
a jövőben arra, hogy mindenki eleget te-
gyen a kötelezettségének, és fizesse az őt 
terhelő adót. Az egész települést átfogó 
vizsgálatot kezdünk, áttekintve minden 
utcát, annak érdekében, hogy az elmúlt 
években kialakult gyakorlatot átformál-
juk. Megítélésünk, illetve becsléseink 
szerint hatalmas kintlévőségei vannak 
adóbevétel terén a városnak. Velence Vá-
ros minden egyes lakóját megkárosítják 
azok a polgárok, akik nem vallják be, il-
letve fizetik meg a kirótt adót. A befolyt 
adót lehet óvoda-, iskolabővítésre vagy 
egyéb pályázatok önrészére felhasználni, 
de ne felejtsük el az utak, járdák karban-
tartását és építését sem.

Adventi vasárnapok Velencén

Adventi jótékonysági vásárt és ünnepséget rendezett az önkormányzat az ófalusi római katolikus plébániatemplom 
előtti téren. A négy adventi vasárnapon kézműves termékek, forró italok és finom ételek, kézműves játszóház és 
színvonalas koncertek várták a látogatókat. Emellett jótékony célú süteményvásárlással lehetett adakozni a Zöldli-
get Iskola és a Meseliget Óvoda javára. Az esemé-
nyen minden eddiginél nagyobb összegű adományhoz 
(294.500 Ft) jutottak oktatási intézményeink, amely-
ből egyenlően elosztva részesültek, hogy a gyerekek-
nek fejlesztő játékokat, eszközöket szerezzenek be. 
Az adventi koszorún a gyertyákat az első vasárnap 
Gerhard Ákos polgármester, a másodikon Czuppon 
István, a Zöldliget Iskola igazgatója, a harmadikon 
Pápai Szabó György református lelkész, a negyediken 
pedig Récsei Norbert plébános gyújtotta meg. Idén 
először az önkormányzat az iskola segítségével ingye-
nes buszjáratot is indított, hogy elősegítse az adventi 
vasárnapokon való részvételt.  

Köszönet mindenkinek, aki munkájával, jelenlétével, adományával, míves termékeivel és zenéjével támogatta és le-
hetővé tette, hogy közösen várakozva, a találkozás és az együttlét élményében osztozva készülődjünk mi, velenceiek, 
Karácsony ünnepére.

Még egyszer a közmeghallgatásról

Hivatkozással a Velence Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete által 2019. 
november 28. napján megtartott közmeg-
hallgatás során feltett kérdéseire, az alábbi 
választ adom:

Az 1., a 7., a 8., a 13. és a 17. sorszá-
mú kérdésekre a képviselő-testület tag-
jai – magamat is beleértve –, valamint 
a jegyző asszony a közmeghallgatáson 
válaszolt, ennek értelmében jelen leve-
lemben a fennmaradó kérdésekre adok 
választ.

2. kérdés: Mikor tudják a horgászok a ha-
jóikat levinni a csónakkikötőbe? Sarf úr, 
márciusra meglesznek a kikötők és a ven-
dégmólók?

A partfal-rekonstrukció állami beruházás, 
a projekt teljes befejezése 2021. augusztus 
31. Jelenleg a partfal felújítása zajlik. Az 
önkormányzat kérése alapján a jelenlegi 
vendégmólók mindaddig megmaradnak, 
amíg legalább egy kikötőben nem lesz 
új vendégmóló kialakítva. A partfalat et-
től függetlenül felújítják, a régi mólókra 
történő ideiglenes bejutást meg fogjuk 
oldani. Az új vendégmólók és kikötők 
kialakítása nem része a partfal-rekonst-
rukciós projektnek. Reményeink szerint 
erre külön forrás áll majd a közeljövőben 
rendelkezésre, abból fog megvalósulni. A 
csónakok jövő évi tárolásával kapcsolat-
ban időben értesíteni fogjuk a horgászo-
kat a megfelelő felületeken.

3. kérdés: Kisebb sorokat ígértek a rende-
lőintézetekben. Mikorra várhatjuk, hogy 
ezt tapasztaljuk?
Folyamatosan dolgozunk a megoldáson. 
A Velencei Szakorvosi Rendelőintézetben 
Velence, Kápolnásnyék, Martonvásár, Su-
koró, Pázmánd, Nadap, Vereb és Zichyúj-
falu lakosait látják el területi ellátási köte-
lezettség vállalása mellett. Tekintettel arra, 
hogy az ellátási terület lakosságszáma az 
elmúlt 5 évben folyamatosan nőtt, kérték 
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
Többletkapacitás-befogadási Bizottságánál 
a finanszírozási kapacitás és a szakorvosi 
óraszámnak a növelését. A NEAK a kérel-
met 2018 év végén befogadta a kért többlet-
kapacitás kétharmadának mértékében, így 
ennek köszönhetően 2019-ben a Rende-
lőintézet finanszírozási kapacitásának ki-
használtsága átlagosan 120% alá csökkent. 
Ez azt is jelentette, hogy az orvosi szakmák 
nagy részében az előjegyzési idő átmeneti-
leg csökkent. Az országosan érezhető orvos 
és szakdolgozó hiány kismértékben a Ren-
delőintézetet is érintette. Ezért, valamint a 
folyamatosan növekvő lakossági egészség-
ügyi ellátási igény miatt néhány szakmában 
az év végére az előjegyzési idő megnőtt. Az 
Önkormányzat vezetése és a Rendelőinté-
zeti vezetés a finanszírozási rendszer javítá-

A 2019. november 28-án tartott közmeghallgatás szóban feltett kérdéseiről és a válaszokról 
a Velencei Híradó decemberi számában részletes tájékoztatást adott. Mint említettük, a 
közmeghallgatáson több példányban is körbejárt egy 18 pontból álló kérdéssort tartalmazó 
nyomtatvány a közönség soraiban. Erre az  írásban rögzített kérdéssorra az önkormányzat 
nevében Gerhard Ákos polgármester írásban adott választ, amelyet el is  küldött a törvény-
ben meghatározott határidőn belül a kérdéseket benyújtó velencei lakosnak. 

Mivel ez a kérdéssor az elmúlt időszakban különféle fórumokon terjedt a városban,  és 
mivel nemcsak a kérdések, hanem a rájuk adott válaszok is közérdeklődésre tarthatnak 
számot, ezért a Velencei Híradó az önkormányzat válaszát (a személyiségi jogok figyelem-
bevételéből fakadó, elhagyásokat  igénylő  szöveghelyek kivételével) az alábbiakban közli a 
tényszerű kommunikáció érdekében.
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ban is gondolkodunk már, és ehhez a for-
rásokat keressük.

15. kérdés: Mikor valósul meg az elke-
rülhetetlen iskolabővítés? Egyeztettek már 
az intézmény fenntartójával?
Az iskola vezetésével folyamatosan kap-
csolatban vagyunk, és minden lehetséges 
lépésről, megoldásról egyeztetünk, hiszen 
mindannyiunk jól felfogott érdeke ezen 
probléma orvoslása is. Ezt a közmeghall-
gatáson az igazgató úr is megerősítette. Az 
intézmény fenntartójával folyamatos az 

a testületnek, hogy az átvilágítások ered-
ményei nyilvánosak legyenek. Ezt a testü-
let leszavazta. Ezek szerint az ígéretükkel 
ellentétben mégsem céljuk a nyilvánosság?
Az elszámoltatás, a jelentős horderejű 
ügyek áttekintése folyamatban van, és amit 
lehet, nyílttá és átláthatóvá is fogunk tenni. 
Vannak azonban olyan adatvédelmi szem-
pontból szenzitívnek minősülő adatok, 
amiket az új GDPR adatvédelmi törvény, 
valamint a személyes adatok védelmére vo-
natkozó jogszabályi előírás miatt nem lehet 
közzétenni. A jogszabályoknak megfelelő-
en fogunk eljárni és ehhez mérten a lehető 
legtöbb információt meg fogjuk osztani.

14. kérdés: Mikor valósul meg az elke-
rülhetetlen óvodabővítés?
Bizony elkerülhetetlenné vált, de nem 2019. 
október 13. óta. Az új vezetés első lépése-
ként felmérte a férőhelyhiányt és elkezdte 
a munkát. Ekkor derült ki, hogy 2015-ben 
készíttettek – nem kevés pénzért – enge-
délyes tervet. Ez az Ófalusi óvoda hajdani 
bér/szolgálati lakásából átalakítandó cso-
portszobának a terve. Ezt az előző vezetés 
vagy nem tartotta fontosnak megvalósítani 
vagy egyáltalán arra sem vette a fáradságot, 
hogy az engedélyt 2018 decemberében 10 
000 Ft díj megfizetésével meghosszabbítsa. 
Így kidobtunk az ablakon egy engedélyes 
tervet, és kezdhetjük elölről a megoldások 
keresését. Ennek ellenére az óvodabővítés 
tervezését megkezdtük, egy kisebb változ-
tatással szeretnénk már az év elején plusz 
férőhelyeket létrehozni, de hosszabb táv-

10. kérdés: A közösségi közlekedés kap-
csán is kész koncepcióról beszéltek. Mikor 
ismerhetjük meg ezeket részleteiben? Mi-
kor ülhetünk fel az első buszra, ami a te-
lepülés kiemelt részeit köti össze? Milyen 
gazdaságossági számítás előzte meg ennek 
az előkészítését? Mibe fog ez kerülni a ve-
lenceieknek?
Koncepciónkban a tömegközlekedés fej-
lesztésének három pillére van. A Buda-
pest és Székesfehérvár irányú vasúti köz-
lekedési lehetőségek bővítése az alap, erre 
elsőként a helyközi autóbuszokat, végül 
az ezek által ki nem szolgált városrésze-
ket ellátó saját járatot kell rászervezni. A 
MÁV és a Volán vállalatokkal és a felettes 
szerveikkel folyamatosan kapcsolatban 
állunk. A helyi járat útvonalának megha-
tározása akkor lehetséges, ha a helyközi 
autóbusz-hálózat menetrendje végleges-
sé válik, valamint a társadalmi egyeztetés 
ez ügyben megtörtént. Előzetesen úgy 
látjuk, hogy a helyi feladatokat végző já-
rat üzemeltetése a tervezett Velencefürdő 
– Bence-hegy útvonalon évente mintegy 
10 millió forintot tesz majd ki.

11. kérdés: Mikor és hogyan tervezik a 
Korzóról a homok elszállítását? Mikor és 
hol fásítanak? Milyen összeg szerepel erre 
a jövő évi költségvetésben?
A Korzó üzemeltetésével kapcsolatban je-
len pillanatban annyit tudunk elmondani, 
hogy teljes körűen felülvizsgáljuk a tárgy-
ban keletkezett dokumentációt. Határo-
zott elképzeléseink vannak arra, hogy ho-
gyan szeretnénk a Korzót a jövőben látni 
és ezen fogunk dolgozni. Ez szintén nem 
1–2 hónapos projekt. Ezt, kérjük, fogadja 
el a velencei lakosság. Mindenről időben 
tájékoztatni fogjuk a velenceieket. A költ-
ségvetés összeállítása folyamatban van, és 
már a jövő évi költségvetésben is lesz keret 
elkülönítve parkosításra, fásításra. Pontos 
összeget most még nem tudunk mondani.

12. kérdés: Programjukban szerepelt az 
előd önkormányzat elszámoltatása, amely-
nek kapcsán a november 7-i testületi ülé-
sen több átvilágítási eljárásról döntöttek. 
Szabó Attila alpolgármester úr ott javasolta 

egyeztetés, a lehetséges megoldások kidol-
gozása folyamatban van.

16. kérdés: Tudomásunk szerint a Kép-
viselők gyerekei többségében nem Velen-
cére járnak iskolába. Ehhez kapcsolódóan 
pedig Sarf úr a Facebook oldalán az abai 
iskolát ajánlja, mint kiváló képzőhelyet. Ez 
a tervük az iskola kapacitás problémáinak 
megoldására? Esetleg el akarják lehetet-
leníteni, tönkre akarják tenni azt a kiváló 
iskolát, ahol a helyi polgárok gyerekei jó 
színvonalon és eredményesen tanulnak?
Információja nem helytálló, mivel a kép-
viselők többségének gyermekei Velencére 
járnak általános iskolába. Sarf képviselő úr 
középiskolás gyermekei is településünkön 
végezték általános iskolai tanulmányaikat, 
sőt egyik gyermeke a mai napig tanulója az 
iskolának. Ennek ellenére engedtessék meg 
mindenkinek, hogy az érdeklődési köré-
nek megfelelő továbbtanulási lehetőséget 
keressen gyermekének. Rosszindulatú és 
teljesen alaptalan feltételezés, hogy bármi 
módon akadályozni akarnánk a velencei 
iskola fejlődését. Pont ellenkezőleg, azt sze-
retnénk, ha az intézmény tovább fejlődne 
és bővülne. A helyi intézmények fejleszté-
sét és kapacitás-bővítését kiemelt feladat-
ként kezeli a képviselő-testület.

18. kérdés: Tervezi-e a város, hogy kínai 
testvérvárosi kapcsolatot hoz létre? Eset-
leg tervezi-e a város, hogy kínai befektető-
ket vonjanak be?
A testvérvárosi kapcsolatok hasznosak 
lehetnek a világ bármely részéről. A je-
lenleg meglévő testvérvárosi kapcsola-
tokat újraértékeli a képviselő-testület. 
Ennek során vizsgálja meg, hogy továb-
bi testvérvárosi kapcsolatok kiépítésére 
van-e szükség. Az évek során egyébként 
több testvérvárosunkkal megszűnt a 
kapcsolat. Kínai testvérvárosi kapcsolat 
létrehozására terveink nincsenek. Nem 
keresett meg minket egy kínai város sem. 
Kínai befektetőkről sincs jelenleg tudo-
másunk. Megkeresést nem kaptunk.

Velence, 2019. dec. 13.

Gerhard Ákos
polgármester

Korcsolyapálya nyílt Velencén

Január 3. óta új helyszínen 
korcsolyázhatnak Velen-
cén a mozogni vágyók a 
Meszleny-Wenckheim kastély 
(vagyis a városi könyvtár) mögöt-
ti parkolóban létesített,
200 m2-es korcsolyapályán. A 
helyszínen lehetőség van kor-
csolyakölcsönzésre, korcsolya éle-
zésére, valamint kérésre floorball 
eszközöket is biztosít az üzemel-
tető a korcsolyázóknak. Emellett 
a hangulatos együttléthez és 
kikapcsolódáshoz kürtöskalács, 
tea és forralt bor is kapható. 

Nyitvatartás:
hétfőtől péntekig:

14.00–20.00 
szombaton és vasárnap:

9.00–13.00, 14.00–20.00
További információ:

 06 70 622 1207

Polgármesteri Kalendárium

2019. november 29-től az év végéig Gerhard Ákos polgármester az alábbi 
találkozókon vett részt a város érdekében:

November 29-én a Többcélú Kistérségi Társulás alakuló ülésén, majd a 
Velence Plus Kft. taggyűlésén vett részt. 

December 2-án egy helyi érdekeltségű vállalkozót fogadott a polgármesteri 
hivatalban.

December 3-án a városi uszoda ügyében volt egyeztetésen, majd a Velencei 
Híradó átadásának-átvételének kérdéséről tárgyalt a korábbi főszerkesz-
tővel és fotóssal. 

December 4-én délelőtt Pusztai Lászlót fogadta a polgármesteri hivatal-
ban, akivel ismertette a Velence Városgazdálkodási Kft. előtt álló, 2020. 
évi kihívásokat.

December 5-én soron kívüli képviselő-testületi ülésen vett részt.
December 6-án részt vett a Többcélú Kistérségi Társulás ülésén Gárdony-

ban, ahol a gárdonyi polgármester úr meghívására munkareggeli kereté-
ben vitatták meg az elkövetkező feladatokat. A megbeszélésen szó esett 
a központi orvosi ügyeletről, a Humán Család- és Gyerekjóléti Szolgálat 
Intézményi Társulásról, illetve a Velencei-tó Környéki Kistérségi Társulás 
ügyeiről. 

December 9-én velencei lakosokat fogadott a fogadóóráján.
December 10-én Ács Valériával egyeztetett, majd az I. számú nyugdíjas 

klub vezetőjével folytatott megbeszélést, ezt követően az E-ON velencei 
területgazdájával tárgyalt. 

December 11-én délelőtt fogadóóráján fogadta a velencei lakosokat. Dél-
után a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évzáró rendezvényén 
vett részt.

December 12-én a gyermek- és közétkeztetéssel foglalkozó Prizma Junior 
Zrt. képviselőjével tartott megbeszélést. A polgármesteri hivatal dolgozói 
ugyanis ezt megelőzően 30 napig a városi oktatási intézményekbe érkező 
ételeket kóstolták és véleményezték. Ennek tapasztalatai kerültek megvi-
tatásra a cég képviselőjével. Délután részt vett a képviselőtestület Humán 
Bizottságának ülésén.

December 13-án két helyi vállalkozóval folytatott megbeszélést a hivatalban.
December 16-án előbb helyi lakosokkal találkozott a fogadóórán, majd a 

gárdonyi rendőrkapitánnyal vitatta meg a tó körüli biztonsági kérdéseket. 
Végül a velencei plébános urat fogadta a polgármesteri hivatalban, akivel 
közös pályázati ügyekről egyeztettek. 

December 17-én a gárdonyi OTP-ben lévő bankszámlák feletti rendelke-
zés átírására került sor ügyvédi jelenlét mellett. 

December 18-án a Szent Benedictus Borlovagrend tagjait fogadta a 
polgármesteri hivatalban, akikkel egyebek mellett az Orbán-napról is 
egyeztettek. Ezt követően Budapestre utazott a Magyar Turisztikai Ügy-
nökséghez strandfejlesztés témában egyeztetni, illetve a strandfejlesztési 
pályázat anyagát leadni. Visszaérkezvén, feleségével és a jegyző asszony-
nyal részt vett az I. számú nyugdíjas klub karácsonyi ünnepségén.

December 19-én bizottsági üléseken, majd késő délután a képviselő-testü-
let ülésén vett részt. 

December 20-án a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola évzáró fogadásán vett részt.

Ezt követően az év végéig az előre bejelentett és egyeztetett szabadságát 
töltötte. 

Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k
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Emlékszem, gyermek voltam még, ami-
kor a Velencei Nyári Zenés Estéken hatal-
mas vihar kerekedett, és gyorsan le kellett 
a hangtechnikát takarni, ne ázzon el. Ak-
kor apa leesett a színpadról és eltört három  
bordája, a mentő vitte el. Amikor felépült, 
azonnal visszaállt a csatasorba és ment 
dolgozni. Talán ez az egy alkalom volt a 30 
év alatt, amikor táppénzen volt. Sosem járt 
orvoshoz, mindig is strapabíró ember volt, 
mindig mosolygott és jókedvű volt. Imád-
ta a munkáját és a családját. Értünk élt és 
Velencéért. Sajnos, amikor elérte a cukor-
betegség, éveken keresztül úgy dolgozott, 
hogy fájtak a lábai. 2018-ban én vittem el 
mentővel a kórházba munkahelyéről, mert 
annyira  fájtak már a lábai, hogy menni 
alig tudott. A kórházban derült ki Buda-
pesten, hogy el van záródva az aortája, 
elmeszesedtek az erei, és minél előbb meg 
kell operálni,  hogy megmentsék a lábait. 
Akkor derült ki, hogy lábon hordott ki egy 
infarktust és a szívével is komoly problé-
mák vannak. Betegségét türelemmel visel-
te, holott komoly fájdalmai voltak. Az első, 
12 órás műtétje után felépült, úgy tűnt,  
talán minden rendben lesz. Kitágították 
a szívkoszorúereit, és elvittem Balatonfü-
redre rehabilitációra. Még amikor onnan 
hazajött, vezetett és boldog volt. Tartósan 
beteg lett  és rokkantnyugdíjat ítéltek meg 
neki. Az első műtétje után másfél évvel 
újra elzáródott az ér, és sajnos amputál-
ni kellett a lábát. Bevittük a kórházba, azt 
hittük, rutinműtét lesz és minden rendben 
lesz. Még mondogatta, hogy ha felépül 
majd, a kis rokkantkocsijával fog Velencén 
császkálni, és még ekkor is mosolygott és 
nem adta fel. Aztán jött hirtelen a csapás. 
Egy nagyon ritka szövődmény miatt 2019. 
december 28-án 23 óra 16 perckor örökre 
lehunyta  a szemét. Még aznap sem lát-
szott rajta semmi, egész nap mosolygott, 
emlegette a családját és szeretettel gondolt 
Velencére. Aztán hirtelen összeomlott, és 
bár próbálták megműteni, ám sajnos nem 
tudtak már segíteni rajta. A gyilkos beteg-
ség és egy rettegett ritka szövődmény el-
vitte tőlünk Édesapámat. El tudtunk még 
búcsúzni tőle, erre volt már csak időnk, de 
akkor is csak mosolygott és küzdött. 

ságáért, a közbiztonságért. Az életét a hi-
vatalnak és a lakosságnak szentelte, ezért 
nehéz gyermekkorunk volt: amíg mások 
nyaraltak és ünnepeltek, addig apu csak 
ment és tette, amit tennie kellett. Sok-
szor emlegette is, ha elmentünk valahova 
bevásárolni, hogy siessünk, hátha majd 
mennie kell.

Télen sózta az utakat, járdákat és tolta 
a kis traktorral a havat, hogy mindenki 
épségben el tudjon jutni iskolába, óvo-
dába, munkahelyére. Minden egyes nap  
hajnalban kelt, és szedte össze a szemetet 
a Peugeot kisteherautóval, aktívan részt 
vett a velencei rendezvények lebonyolítá-
sában, a viharkárok elhárításában, a köz-
biztonságért, a helyi lakosokért nagyon 
sokat tett. Sokszor még amikor hazaért, 
a munka után is csörgött a telefon, hogy 
ide és ide kellene mennie. Már ugrott is 
és tette a dolgát. Ebbe igazából minden 
beletartozott: úgy ismerte Velencét, mint 
a tenyerét,  apa mindig mindent tudott és 
ott segített, ahol csak lehetett. Rá minden-
ki számíthatott, akár a lakosság, akár az 
önkormányzat, és nagy tisztelet és szere-
tet övezte. Több polgármestert kiszolgált  
munkája során és generációkon keresz-
tül példát mutatott munkásságával. Ezt a 
példaértékű munkásságot 2012-ben ju-
talmazták is: a 34. számú Velence rózsája 
díjat egyöntetűen szavazták meg neki. 

Édesapám, Bruck József 1956. szeptem-
ber 17-én született Velencén. Édesapja 
ma Kápolnásnyéken él, édesanyja fiatalon 
hirtelen meghalt. Édesapám  Velencére 
járt általános iskolába, nem volt kitűnő 
tanuló, de Velencén fejezte be az iskolát 
és fiatal kora óta dolgozott. Faipari szak-
munkás végzettséget szerzett, Taszáron 
volt katona. Dolgozott Baracskán a bünte-
tésvégrehajtásnál is. Velencén nősült meg, 
feleségére mindig nagyon büszke volt. Há-
rom gyermeke született,  Zsolti, Zsanett és 
Balázs. Velencén építkeztek anyuval, és 
mindig is itt éltünk. Mindig tiszteltük és 
szerettük szüleinket. 

Édesapám majd’ 30 éven keresztül 
dolgozott a velencei önkormányzatnál. 
Tisztességgel, becsülettel végezte munká-
ját. Apu volt Velence Józsikája, mindenki 
Józsija. Soha nem tudott nemet monda-
ni, sohase volt egy rossz szava senkire. 
Mindegy volt, hogy esett vagy fújt, hideg 
volt-e vagy hőség, esetleg ünnepnap, ő 
mindig ment és dolgozott Velence lakos-

V á r o s g a z d á l ko d á s

Bruck Józsefre emlékezünk A Velence Városgazdálkodási Kft. hírei
Bruck József, aki az önkormányzat majd a Velence Városgazdálkodási Kft. dolgozójaként 
három évtizeden át szolgálta városunkat, 2019. december 28-án elhunyt. A gyászoló család, 
rokonok, barátok és munkatársak 2020. január 11-én kísérték utolsó útjára a velencei 
temetőben, ahol az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tiszteletadása és a Polgárőr Egyesület jelen-
léte mellett helyezték el a Velencei Önkormányzat koszorúját is. Fia, Bruck Balázs soraival 
búcsúzunk tőle. Emlékét kegyelettel megőrizzük!

2020. január elsejétől Pusztai László a Velence Városgazdálkodási Kft. vezetője. A fele-
ségével és két gyermekével Velencén élő szakember korábban több szállítmányozási és 
logisztikai cégnél dolgozott vezető beosztású humánerőforrás menedzserként. 

Nagy örömet okozott, amikor felkértek a 
Kft. jövőjére vonatkozó elképzelések vázo-
lására, hiszen január elsejétől az intézmény 
életében változás történt, és minden válto-
zás az érintettek bizonytalanságával járhat 
együtt, legyenek azok akár a munkatársak, 
akár a szolgáltatásainkat igénybe vevők. 
Bár ügyvezetőként új szerepben kell helyt-
állnom, azonban az elmúlt közel harminc 
évben számtalan üzemeltetési, szolgáltatá-
si, irányítási jellegű feladatot kellett megol-
danom. Munkám során mindig az átlátha-
tóság, a tisztesség és a szakmaiság vezérelt.

E helyt is szeretnék mindenkit meg-
nyugtatni, hogy nem fog megszűnni a Kft. 
Ellenkezőleg:  fejleszteni kívánjuk mind a 
céget, mind az általa ellátott szolgáltatások 
körét.  Melyek ezek a szolgáltatások?  Leg-
többször talán az utak mentén láthatják 
kollégáinkat, akik gondoskodnak a kihe-
lyezett szemetesek ürítéséről, az utak sep-
réséről, a közterület-fenntartásról. Emel-
lett a parkolási rendszer működtetése 
valamint a kilátó üzemeltetése is cégünk 
feladata. A VVG Kft. felelős az önkor-
mányzat és intézményeinek karbantartási, 
takarítási tevékenységeiért is.

Elsődleges célunk, hogy magas szin-
ten tegyünk eleget közszolgáltatási köte-
lezettségünknek, vagyis annak, hogy az 
üzemeltetett berendezések megfelelően 

működjenek, valamint az önkormányzati 
intézmények takarítása és karbantartása is 
az elvárásoknak megfelelően teljesüljön. 
Szükségessé vált a mára már elavult esz-

közállomány frissítése is, amelyhez jelen-
leg is folyik a források felkutatása.

Tevékenységünknek a tulajdonos ön-
kormányzat mellett a lakosság megelége-
dését is szolgálnia kell, amelynek egyik 
legfontosabb eszköze az átláthatóság. En-
nek érdekében a Kft. tevékenységét az ed-
digieknél sokkal nyíltabban fogjuk végez-
ni, egyúttal most már eleget téve az állami 
tulajdonú vállalatokkal szemben megfo-
galmazott jogszabályi elvárásoknak is. A 
2019-ben végrehajtott belső ellenőrzés 
eredményeként sok feladat vár ránk, ame-
lyek elsősorban a Kft. jogszabályoknak 
megfelelő működését, a működési folya-
matok dokumentáltságát érintik. Ez talán 
száraz, adminisztratív hókuszpókusznak 
tűnhet, ám két dolgot nem szabad figyel-
men kívül hagyni.

Egyrészt a szabályos és átlátható mű-
ködésnek olyan természetessé kell válnia, 
mint a lélegzetvételnek, hiszen ez bizto-
sítja a nyugalmat, megbízhatóságot, ter-
vezhetőséget minden érintett fél számára. 
Másrészt a jól felépített és pontosan do-
kumentált működés gördülékeny és haté-
kony munkát tesz majd lehetővé, ami vég-
ső soron mindig pozitív hatással van egy 
vállalkozásra. Ez pedig végeredményben a 
bevételek növekedését, a kiadások csökke-
nését, vagy e kettő együttesét eredménye-

zik. Amennyiben pedig az eredmények ja-
vulnak, az lehetőséget teremt az azt elérők 
támogatására és a fejlesztésekre is.

Beszéljünk azonban a soron következő 
lépésekről! Januárban minden kollégá-
val leültem, hogy megismerjük egymást. 
Pontos képet kívánok kialakítani a jelen-
legi működésről. Szeretném megtudni, 
mit gondolnak a munkatársaim, milyen 
ötleteik, javaslataik vannak. Ugyanak-
kor szeretném, ha tudnák, szükség van a 
munkájukra és a továbbiakban is számí-
tok rájuk. Ezzel párhuzamosan a szerző-
dött partnerekkel is találkozni fogunk, és 
bízom benne, folytathatjuk mindazt, ami 
jól működik. Közben el kell készítenünk a 
tulajdonos önkormányzat számára a 2019. 
év beszámolóit, és a 2020. évre szóló javas-
latainkat is, ami elég sok munkát igényel, 
azonban bízom a kollégák szakértelmében 
és együttműködésében. Az állapotfelmé-
rést követően a Városgazdálkodási Kft. 
híreiről, tevékenységéről a jövőben rend-
szeresen és részletesen tájékoztatni fogjuk 
Velence város lakóit.

Pusztai László ügyvezető
Velence Városgazdálkodási Kft.

Lakossági parkolókártyák

A Velencén díjmentes parkolást lehetővé 
tevő, 2019-ben érvényes parkolási matri-
cák 2020-ban is érvényesek maradnak. A 
velencei lakosoknak tehát nem szükséges 
új matricát kiváltaniuk, ha már rendelkez-
nek ilyennel. Érdemes a parkolókártyát 
kiváltani, hiszen azok, akik nem rendel-
keznek matricával, a fizetős parkolóhelye-
ket május l. és szeptember 30. között a hét 
minden napján 8.00 és 20.00 óra között, 
október l. és április 30. között pedig 9.00 
és 18.00 óra között díjfizetés ellenében 
vehetik csak igénybe.

További felvilágosítás:
Velence Városgazdálkodási Kft.
Velence, Halász u. 37. (Cseppház)
tel.: 30/158–2829
Parkolási ügyfélszolgálat:
hétfő, szerda  8.00–12.00
E-mail:
parkolasugyfelszolgalat@velence.hu
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döntöttek, hogy kellek nekik a szakgim-
náziumban. Azóta, vagyis 2002 óta, ott 
vagyok... 

VH: A Musica Historica együttes azon-
ban ennél régebbi, ugye?
Zoltán: Az együttes 1988-ban alakult 

a budapesti Radnóti Miklós Gimnázi-
um holdudvarában. Réka ott tanult, az 
anyukám pedig ott tanított. Én így ke-
rültem az együttesbe 1990-ben. Idén lesz 
ennek harminc éve. 
Rékával az ELTÉ-n 
ismerkedtünk meg. 
Réka matematikát 
tanult, én pedig ké-
mia-fizikát. Aztán 
mind a ketten zenei 
irányba fordultunk. 
Ez persze nem volt 
teljesen újkeletű dolog, hiszen mind a 
ketten gyerekkorunk óta zenéltünk. Elő-
ször egy alkalmi produkcióba ugrottam 
be a Musica Historicába 1990-ben, és 
azóta tagja vagyok. Réka is egy lemez-
felvételre jött 1993-ban, és attól kezdve ő 
is tag. Az együttesünk azért különleges, 
mert nagyon nagy részét öleli fel a régeb-
bi korok muzsikáinak. A repertoárban 
központi szerepe van a Kárpát-meden-
cének és környékének, de ennél sokkal 
több mindent is játszunk. Ez lehetőséget 
ad arra, hogy több helyen is fellépjünk.  

Rengeteg régizene-együttes van Ma-
gyarországon, de olyan, amelyik fo-
lyamatosan, évtizedek óta működik, 
majdnem állandó tagsággal, nagyon 
ritka. Nehéz azonban az állandóságot 
megőrizni, hiszen az együttes működése 
kiszámíthatatlan: valamikor egy héten 
három koncertünk is van, és van, ami-
kor egy hónapban egy sem. Nem igazán 
tervezhető a program. A zenélés egy 
életforma: mindig készen kell állni, és 
meg kell oldani a családot, a munkát és 
az egyebeket. Mi szerencsés módon tud-
tunk ehhez a helyzethez alkalmazkodni. 
Azóta pedig egy olyan szakmai tőke és 
hangszerállomány gyűlt össze, amely 
nagyon sok mindenre biztosíték, így tu-
dunk folyamatosan működni.

 VH: Milyen zenei korszakokkal
foglalkoztok?
Zoltán: Van egy nagyon érdekes és 

ritka kis műsorunk, amely az antik gö-
rög világ muzsikáját mutatja be. Ennek 
az előadásához nagy fantázia kell, mert 
igen töredékesen maradtak fönn a kora-
beli zenék. A repertoár legnagyobb része 
azonban a középkortól kezdve, vagyis a 
XII. századtól a XIX. századig tart. Azon-
ban ne gondoljuk azt, hogy ebből az 

időszakból kész kot-
ták maradtak ránk. 
Leginkább töredékes 
forrásaink vannak. 

Réka: A régizenét, 
éppen azért, mert 
nincsen pontosan 
lejegyezve, a fantá-
ziánk és a kreativitás 

nagymértékben kiegészíti. Ezért is fon-
tos, hogy az együttesnek van egy gazdag 
hangszerkészlete, mert így meg tudjuk 
nézni, hogy egy-egy dallamhoz milyen 
hangszerelés illik. Ennyi év zenélés után 
már van tapasztalatunk, és tudjuk, mi 
hangzik jól együtt.  Most már van akkora 
rutinja az együttesnek, hogy tudjuk, mi-
képpen kell hozzányúlni egy régi anyag-
hoz úgy, hogy az élővé váljon. Ez olyan, 
mint egy játék, sokszor változik a kezünk 
alatt a muzsika, a hangzás.

Zoltán: Volt egy sorozatunk a Nem-
zeti Múzeumban az volt a címe, hogy A 
magyarok szimfóniája. Gyakorlatilag az 
Árpád-kortól egészen a reformkor végé-
ig adtunk elő zenét. Az Árpád-kori zene 
egy kicsit nehézkes dolog, mert nincse-
nek írott zenei források. Itt nagyon sokat 
kell hozzátennünk, egyrészt a népha-
gyományból, másrészt a nyugat-európai 
mintákból, ami nem kis kutatást igényel. 
De például a XIX. századi muzsika meg-
fejtése is olykor nagy leleményességet 
kíván. Amikor például Arany János le-
jegyezte zenéket adtunk elő, akkor azzal 
szembesültünk, hogy a költő sem töreke-
dett a zene pontos lejegyezésére. Sokszor 
úgy kellett utólagosan összepárosítanunk 
a dallamokat és a szövegeket. Persze ez a 
kreativitás a munkánkban, a zenei okta-

tásban is óriási segítséget ad. Mi a XIX. 
századból sem Brahmsot meg Wagnert 
játszunk, hanem az énekelt költészeti ha-
gyományt szeretnénk megmutatni. Azt a 
muzsikát, amely a lovagkor énekelt köl-
tészetének egy hihetetlen, máig tartó túl-
élése Magyarországon, a Kaláka együt-
tessel bezárólag. 

VH: Ezt a hagyományt mennyire
lehet továbbadni az iskolákban?
Réka: A zenének ezt a fajta játékos 

szemléletmódját az oktatásban én is hasz-
nálom. Most volt egy karácsonyi kon-
certünk, amelyben együtt zenéltek nép-
zenészek és régizenészek. Ezek a kreatív 
elemek átmennek a tanításban. Azt mon-
dom például az egyik ütős tanítványom-
nak, hogy itt van a hangszered, találj ki 
nekem egy ötletes átvezetést, vagy egy kí-
sérő szólamot. Ezek mennek a gyerekek-
nek és nagyon-nagyon kedvelik. Én azt a 
zenét, amit mi játszunk, úgy nevezném, 
hogy használati zene. Vagyis egy olyan 
zene, amely arra való, hogy az emberek 
otthon, a társaságuk és a saját maguk örö-
mére játsszanak. Mi is így teszünk. 

Zoltán: Ennek a használati zenének 
lett egy folytatása. A könnyűzenének na-
gyon sok ága ezt az irányt viszi tovább. 
Nem véletlen, hogy egyre nagyobb hajlam 
mutatkozik a zenei visszatekintésre. Ez a 
régizenének táptalajt ad. Én elsősorban 
régizenét tanítok, és azt gondolom, hogy a 
régizene egy gondolkodási mód. Ahogyan 

azt is gondolom, hogy ez mindmáig élhe-
tő, élvezhető muzsika. Ez a típusú gondol-
kodás a zenei oktatásban csak nagyon kor-
látozott mértékben jelenik meg. Nagyon 
sok képzett muzsikus egy régi, töredékes 
kottával nem is nagyon tud mit kezdeni. 
Én azt gondolom, hogy a régi korok popu-

láris zenéje és a mai populáris zene között 
nagyon sok a kapcsolódási pont. 

VH: Velencén mikor adtatok elő
legutoljára? 
Zoltán: Volt egy több művészeti ág-

ból álló kis csapatunk, amelyben a tánc, 
a képzőművészet, a zene és a költészet 
együtt jelent meg. Elsősorban Kápolnás-
nyéken léptünk fel a Vörösmarty Műve-
lődési Házban. Abban az időben Velen-
cén nem is volt igazából olyan épület, 
ahol fel tudtunk volna lépni. Egyik mű-
sorunkat viszont Velencén az Orbán-na-
pon előadhattuk. Az óvodában is voltunk 
kettesben zenélni. De ennek már kilenc 
éve. Ezeket az eseményeket azonban jó-
részt mi szerveztük. De azért volt egy 
Bartók-est az iskolában, egy Márton-na-
pi zenei műsor. A nyugdíjas klub pedig 
felkarolt egy Karády-estet, amelyen fel-
léptünk. Amikor város lett Velence, ak-
kor is felléptünk, és Vivaldit játszottunk, 
aki velencei születésű volt... 

Réka: Az oviban is tartottunk hang-
szer-bemutatókat gyerekeknek és szülők-
nek. Aztán amikor a legkisebb gyerekünk 
is továbblépett az oviból, ezek lassanként 
elmaradtak. Agárdra viszont még soká-
ig visszahívtak bennünket. Nagyon sok 
múlik a vezetésen, a szellemiségen, hogy 
mi az, ami felé nyitott, mi az, amit fon-
tosnak tart. 

Zoltán: Régebben az Ófaluban volt 
egy kápolna, ami magántulajdonba ke-
rült, ahol Bod László és lánya, Veronika 
egy galériát hozott létre. Minden nyáron 
voltak ott koncertek. Ez egy nagyon szép 
dolog volt, teljesen magánkezdeménye-
zés. Minden évben nagyon sok erőfeszí-
tésbe került, hogy a galéria működjön. 
Helyi szobrászok, festők állítottak itt ki, 
és koncertek is voltak. Itt mi is minden 
nyáron felléptünk.

VH: További sok sikert kívánunk, és 
reméljük, a jövőben többet és többen 
hallhatjuk zenéteket Velencén is!

kám és a testvérei mind felköltöztek Bu-
dapestre, mi pedig visszaérkeztünk.

 
VH: Zenei oka is volt annak, hogy
ideköltöztetek?
Réka: Igazából eleinte nem. Szinte 

minden Budapesthez kötött minket, meg 
az ország egészéhez, Miskolchoz, Sze-
gedhez. Amikor ideköltöztünk, akkori-
ban kezdtem el korombeli kollégáimmal 
kiépíteni fehérvári kapcsolataimat. Az 
egyik kollégám kért fel arra, hogy helyet-

tesítsem őt a fehérvári zeneiskolában. És 
mivel van nekem egy matematika dip-
lomám is, meg egy zenei is, ezért úgy 

VH: Meséljetek arról, miként kerülte-
tek Velencére, mi köt benneteket
a városhoz?
Réka: Nekem a családom innen szár-

mazik, édesanyám itt született. Ők öten 
voltak testvérek. Még most is előfor-
dul, hogy ha egy-egy idősebb hölgynek 
megemlítem a Tongori fiúkat, akkor kis 
huncut mosollyal a szemükben néznek 
vissza rám. Három fiú (nagy focisták) 
és két lány volt. A családom Tongori ága 
minden bizonnyal bolgárkertész volt. 
A dédapám halála után Iregszemcséről 
dédanyám költözött gyermekeivel ide. 
A nagyapám aztán MÁV dolgozó volt, ő 
volt a velencefürdői állomáskezelő. Így ő 
Velencefürdőn a MÁV szolgálati lakás-
ban lakott a családjával. Amikor felosz-
tották az újtelepi részt, akkor költöztek 
ide és építettek házat. A család másik ága 
szintén helyi kötődésű, az arról az ágról 
származó dédnagyapám volt a kápolnás-
nyéki szabó. Az ő családnevük Juhász 
volt. A nagymamám itt lakott, és én itt 
töltöttem a gyerekkorom összes nyarát. 
Amikor Budapesten megismerkedtünk 
Zoltánnal, akkor két lehetőségünk volt: 
vagy Budapesten maradunk valamelyik 
szülőnknél, vagy pedig az addigra el-
hunyt nagymamám házába költözünk. 
És akkor úgy döntöttünk, hogy ideköl-
tözünk. Ez 2000-ben volt. Éppen ezért 
én úgy hívom magunkat, hogy mi olyan 
„visszagyüttmentek” vagyunk. Az anyu-

Velencei alkotók
Velencén él Magyarország egyik legkorábban alapított és leggyakrabban koncertező régi-
zenei együttesének, a Musica Historicának két tagja, Palócz Réka és férje, Széplaki Zoltán. 
Az együttes gyakran többszáz éves műveket játszik, élővé téve, közel hozva azokat a mai 
hallgatókhoz. Palócz Réka, az együttes szoprán szólistája az ELTE matematika-ábrázoló 
geometria szakán, illetve a Széchenyi István Főiskola Művészeti Fakultásán szerzett énekes 
diplomát. Jelenleg a székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola 
igazgatója, illetve a Zeneakadémia Népzenei Tanszakának óraadó tanára. Széplaki Zoltán 
az ELTE kémia–fizika, majd vegyész szakán tanult. Furulyaművészi diplomáját 1999-ben 
a Szegedi Konzervatórium Régizene Tanszakán szerezte. Később a budapesti Zeneakadé-
mián doktori fokozatot is szerzett. Jelenleg a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Intézet, 
valamint ugyanott a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola oktatója. A Musica 
Historica mellett számos más zenei együttes alapítója és tagja. Zoltán a zene mellett ver-
senysporttal is foglalkozik: a magyar íjászválogatott többszörös tagja, országos csúcstartó. 
Réka és Zoltán korábban Velencén is számos alkalommal fellépett, foglalkozásokat tartott 
az óvodában, iskolában.

K u l t u r á l i s  é r t é ke i n kK u l t u r á l i s  é r t é ke i n k
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könyveket szerkesztő Haraszthy László, a 
bükki kolléga Szitta Tamás, a hortobágyi 
kolléga, édesapám, dr. Kovács Gábor, illet-
ve a házigazda, egykori tanítvány, a termé-
szetvédelmi elgondolásait a Zámolyi-me-
dencében megvalósító Viszló Levente. A 
nagy meglepetés egy igazi helyi madárfajt, 
a parlagi sast ábrázoló torta volt.

Laci bácsi halála 1998. június 29-én kö-
vetkezett be Zircen. Sírja is ott van, a Bor-
zavári úti temetőben levő ciszter sírkert-
ben. Temetésén egykori bajai tanítványa, 
dr. Rékási József búcsúztatta. 

2004-ben egy másik egykori tanítvány 
és rendtárs, Mozsgai József Tádé jelente-
tett meg egy kis füzetet Szabó László Vil-
mos OCist – A Természet tudós misztikusa 
címmel. Emlékét a Pro Vértes Közalapít-
vány igyekszik ápolni, ennek keretében 
készült el az az oltárkép, amely a Csákvá-
ri-réten ábrázolja Laci bácsit kedves ma-
daraival körbevéve. A festmény jelenleg a 
csákvári Geszner-házban látható.

A Bükk lábaitól kiindulva hány állomás 

Laci bácsi az 1990-es 
évek első felében még 
komoly szakmai felada-
tokat vállalt. Részt vett 
például a Vértesről és 
a Zámolyi-medencé-
ről szóló, Egy cseppnyi 
Magyarország… című 

monográfia írásában, több könyvben 
fényképei jelentek meg.  Édesanyám a 
nagyiváni iskola számára sok éven át ren-
geteg kirándulást szervezett és vezetett. 
Egy ilyen alkalommal Zircen is jártunk, 
ahol természetesen Laci bácsi mutatta be 
az apátságot. Láthatóan boldogan fogadta 
egykori kedves lakóhelye diákjait. Ami-
kor a templomban az egyik lábával követ 
tartó őrdaru jelképét magyarázta, min-
den pátosz nélkül mesélte, hogy a daru, 
ha elalszik, rápottyantja a követ a lábuj-
jára és azonnal felébred. Ezen ő maga is 
elnevette magát. A méltóságteljes, barokk 
pompájú templombelső és az évszázados 
jelképben a humort meglátó szerzetes kö-
zötti látszólagos ellentétet feloldotta Laci 
bácsi derűs lénye. A Magyar Televízió is 
Zircen készített róla portrét az Emberek a 
Természetben című kisfilmsorozat számá-
ra. Laci bácsi szerzetesi ruhában és kucs-
mában sétált a hóborította erdőben, aztán 
egyszer lehajolt és valamit csinált az ujja-
ival a hóban. A kamera ráközelített: a tél-
temető virágait szabadítgatta ki a hóból.

1996-ban a 80. születésnapja alkalmából 
Csákváron szervezett köszöntésre megér-
kezett a szakmabeli ismerőseinek „krém-
je”: a nemzeti park alapításában kolléga 
Győry Jenő, az országos természetvédel-
met sokáig irányító Rakonczay Zoltán, a 
Magyarország madarait bemutató kézi-

Helytörténet A-tól Z-ig vezetett Zircig? És Laci bácsi mindenütt 
alkotott, mindenütt teremtett: munkáját 
folytató tanítványok, kutatások, gyönyö-
rű cikkek jelzik ezt a nem mindennapi 
pályát. Nagyon fontos, hogy a mai túlpör-
gött világban legyen idő, legyen mód néha 
kicsit megállni, lehajolni, vagy, ahogyan 
Laci bácsi mondogatta, alázattal letérdelni 
egy virághoz, elgyönyörködni a hajnal-
ban, a távoli harangszóban, a felhők játé-
kában és csendben hallgatni a Természe-
tet. A Hortobágyon ugyanúgy ott érzem 
a szellemét, mint új lakóhelyemen, ahol a 
Velencei-tó nádrengetege, a vértesi lejtők 
karsztbokorerdei, a Haraszt-hegyi kilátás, 
a Pátkai-víztározó rétjén kiáltozó törpeví-
zicsibe, a sárszentágotai gulipánok újra és 
újra felidézik örökségét.

A Velencei-tó környékén elterülő települé-
sek lakói, és így a velenceiek számára a tó 
télen és nyáron is az élet szerves része volt, 
ám nem igazán fürdeni vagy korcsolyázni 
jártak a tóra, hanem dolgozni. A befagyott 
tó is ugyanúgy a jégre vonzotta az embere-
ket, mint ma, csak éppen jég alatti halászat, 
lékhorgászat, jégvágás vagy éppen a „máso-

dik aratás”-nak mondott nádvágás céljából. 
A nád jelentős bevételt hozott a tóparti tele-
pülések lakóinak, és nem utolsó sorban az 
épületek tetőzetének alapanyagául szolgált. 

A nádvágás munkája akkor indult meg, 
amikor a tó vize már olyan erősen befa-
gyott, hogy nyugodtan rá lehetett menni a 
jégre. A nádvágók kétféle eszközzel szoktak 
dolgozni télen, az egyik a nádtoló, a másik a 
gyalászka. Mindkettő vasból és fából, házi-
lag készült szerszám. A nádtoló egy „kaszá-
ból”, vagyis egy 70–80 cm hosszú, 4–6 cm 

széles, lapos, előre álló részén kiélesített vas-
ból állt, melynek két vége nyakkal egy-egy 
3–4 méteres, karvastagságú rúdba, a nádto-
ló két nyelébe volt beleerősítve. A nádtoló 
igen nagy, de méretéhez képest viszonylag 
könnyű eszköz volt, amelyet a falubeliek a 
csizmájukra jégpatkót erősítve mozgattak a 
jégen. Jégpatkót nemcsak a nádvágás köz-
ben, hanem akkor is hordtak, amikor ki-

hordták a nádat a partra. A gyalászka egy 
kaszapengéből és nyélből álló eszköz volt, 
amelyet csak akkor használtak a velenceiek, 
amikor a nádtolóval nem lehetett dolgozni. 

A nádtolóval rendszerint két ember dol-
gozott: az egyik tolta, a másik pedig a karok 
közül szedte ki a nádat. A nádvágók először 
kiválasztották azt a területet, ahol vágni 
akartak. Ahol a régi nádtorzsok, a vastag 
gyökerek kiálltak a vízből, ott nem lehet 
nádtolóval dolgozni, ilyenkor használták a 
gyalászkát. Ha alacsony vízállással fagyott 
be a tó, akkor ez gyakran megtörtént. A 
magas vízálláskor befagyott tavon azon-
ban jól működött a nádtoló. A kiválasztott 

nádasrészben 20–30 méter hosszú csíko-
kat vágtak le egyszerre a kasza szélességé-
nek megfelelően.  A nádvágó előre dőlve, 
karjának vállból lendületet adva, ezáltal a 
nádtolót előretaszítva tolta az eszközt előre. 
Szükség is volt a nagy lendületre, mert erő 
kellett a sűrű nádas learatásához. A nádtoló 
használója – éppen emiatt – kizárólag férfi 
lehetett. Viszont gyorsan is lehetett vele 
dolgozni, mert jó körülmények között ösz-
szekötés és kihordás nélkül 500–800 kévét 
is le lehetett vágni vele egy nap. 

Fontos volt a gyorsaság, ugyanis a nád 
számottevő bevételt adott; minél többet 
kellett tehát összegyűjteni és eladni. Mi-
vel pedig hatékonyan csak jégről lehetett 
vágni, ezért a nádvágók sokszor éjjel is 
dolgoztak. Ha rendkívüli hideg volt, elő-
fordult, hogy a tó jegén tüzet raktak a 
hulladéknádból. Ha megszomjaztak, léket 
vágtak — rendszerint a halászok befagyott 
lékeinél, ahol a jég vékonyabb volt – és 
nádcsévével szívtak a tó vizéből. 

A jégvágás szintén fontos téli tevékeny-
ség volt. Ennek szervezésében fontos sze-
repe volt a veremtulajdonosoknak, akik 
megrendelték a jeget. A veremtulajdonos 
szólt 4–5 fuvarosnak és tíz  jégvágó em-
bernek. Ez a tíz ember ment fel a tó jegére, 
és vágta ki a jeget. A tóból kivágott jég-

darabokat kihúzták a partra, majd csák-
lyákkal felrakták a kocsikra, és sietősen 
a veremhez vitték. A munkának akkor 
volt csak értelme, ha legalább egy arasz-
nyi (vagyis közel 10 cm) vastag volt a jég. 
Ekkor egy méter hosszú csíkokat vágtak 
belőle, amelyeket a verem szájánál 2–3 da-

rabra törtek. A veremben egy kisebb ter-
metű ember aprította a jeget, nem marad-
hatott ugyanis levegő közte. Ezt követően 
„betörték”, összetömörítették, hogy az újra 
összefagyjon a veremben. Ebből vágtak 
később megfelelő méretű darabokat és vit-
ték nyáron a jégszekrényekbe. 

Források: 
Mike Lajos velencei lakos (szül. 1926)
visszaemlékezése: https://helytortenet.eol-
dal.hu/cikkek/az-egyesulet-sajat-gyujtesei/
szemelyes-megkereses--mike-lajos.html
Barabás Jenő: Nádvágás a Velencei-tavon. 
Ethnographia 1950. 81–91.
A fényképeket Diószegi Vilmos készítette 
1950 januárjában. A fotók a Néprajzi Múze-
um (Budapest) Fotótárában érhetők el.

Élet a jégháton

Jégtábla kiemelése

A nád csomókba rakása

Nádvágás nádtolóval

Szállítás gyalogszánkón

Nádszállal való vízivás

K u l t u r á l i s  é r t é ke i n kK u l t u r á l i s  é r t é ke i n k

Velence pedagógusainak élete és hivatása: Szabó László Vilmos

Kovács Gergely visszaemlékezései alapján folytat-
juk Szabó László Vilmos (1916–1998) ornitológus, 
szerzetes, tanár életútjának bemutatását.  A magyar 
természetvédelem jeles alakja 1951 és 1959 között 
Velencén tanított.

VI. rész

Köszönet adventi tárlatunk kiállítóinak, 
Rádainé Smatkó Barbarának és Dura 
Elemérnek, valamint a kiállítás berende-
zésében nyújtott segítségéért Szegediné 
Évának.

Velencei Helytörténeti Egyesület
2481 Velence, Tópart u. 52.
www.helytörtenet.eoldal.hu  
e-mail: velencehelytortenet@gmail.com
facebook: Velencei Helytörténeti 
Egyesület
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A nagy kócsag útja

A természetvédelem címerállatának tör-
ténete egy olyan igaz mese, melyet meg-
ismerve nemcsak madártani ismeretekkel 
leszünk gazdagabbak. A kék körben, be-
húzott nyakkal repülő fehér madár, a nagy 
kócsag (Egretta alba) emblémája az utolsó 
pillanatban elkezdett és már-már remény-
telennek tűnő, megmaradásért folytatott 
küzdelem jelképe. Üzenete az ökoszisz-
témánkat globálisan fenyegető veszélyek 
miatt napjainkban talán aktuálisabb, mint 
hinni szeretnénk.

Ma a Velencei-tó körül szerencsére 
megszokott látvány a fejünk felett re-
pülő, hófehér nagy kócsag röpte. Ám 
száz éve ez a madárfaj Magyarországon 
a kihalás szélén állt, és a legoptimistább 

becslés szerint is már csak 25 pár fészkelt 
az egész ország területén. A fordulópon-
tot jelentő, 1918-ban megjelent szakcikk  
így írt a kócsagok akkori helyzetéről: „A 
mai állapot már a vég kezdetét jelenti, s a 
tapasztalat arra tanít, hogy ritka esetben 
sikerül a végpusztulásnak gátat vetni.” 

A kócsagoknak elsősorban a szépségü-
kért kellett pusztulniuk. A korabeli toll-
kereskedelem virágzó üzletág volt, a nagy 
kócsag mellett egyéb gémféléket is töme-
gesen lőttek le dísztollaikért Európa szerte. 
 A tollviselés hagyománya több 
száz évre tekint vissza, de az 1800-
as évek vége felé olyan értékes di-
vatkellék lett a madártoll, hogy 
hihetetlen mennyiségben szállí-
tották a díszárut a világ minden 
tájáról Európa nagyvárosaiba. 

A módszer egyszerű volt: a 
nagy kócsag az embertől sem 
riad vissza, ha fiókáinak védel-
méről van szó, így kifejezetten 
könnyű volt az utódaikat védő 
madarakat becserkészni és lelő-
ni. Ha az elpusztult madár túl mocsaras, 
sáros helyre esett és így tollai bepiszko-
lódtak, a madarat ott hagyták és lőttek 
másikat. A fiókák szüleik nélkül pár na-
pon belül szintén elpusztultak. S történt 
mindez megfelelő mennyiségű kalap-
díszért, amiből nem lehetett elég sokat 
gyűjteni, hiszen mind elkelt. 

Vönöczky-Schenk Jakab volt az, aki eb-
ben a több szempontból kilátástalan hely-
zetben felhívta a figyelmet a nagy kócsag 
állományának drasztikus fogyatkozásá-
ra. Fentebb említett tanulmányában (A 
kócsag hajdani és jelenlegi fészkelőtelepei 
Magyarországon, 1918) beszámolt a kri-
tikus szám alá csökkent madárállomány 
elhelyezkedéséről, és több pontban sorol-
ta fel a lehetséges mentőakciókat. A köz-
leménynek nem kedvezett, hogy megjele-
nése az első világháború végére esett. Ám 
mégis megtörtént a csoda, a tanulmány 
megjelenését követően sorra érkeztek az 
adományok külföldről, elsőként Hollan-
diából, majd hazai intézmények és ma-
gánszemélyek is hozzájárultak saját for-
rásaikkal a nagy kócsag megmentéséhez. 

Így valósulhatott meg a mentőakció 
egyik alappilléreként működő fegyve-
res őrizet a még megmaradt kócsagtelep 

körül: 1924-ben szolgálatba állt Magyar-
ország első kócsagőre a Kis-Balatonnál. 
Emellett természetesen alapos szemlé-
letformálásra is szükség volt: meg kel-
lett szüntetni a keresletet a tollak iránt. 
A célközönséget hatásos kampánnyal 
próbálták tájékoztatni, „felébreszteni”: 
sokkoló fotósorozaton mutatták be az 
európai nagyvárosok úri közönségének a 

nádason heverő lelőtt madarak és a szü-
lők nélkül maradt, éhen pusztult fiókák 
képeit. A kampány idővel sikeresnek bi-
zonyult, a tollviselés szokása lassan kiko-
pott a divatból és így lett a nagy kócsag 
– önmagán túlmutatva – a természetvé-
delem címermadara. 

A nagy kócsagnak ma már több ezres 
állománya él az országban, a Velencei-tó 
és környéke fontos fészkelőhelyüknek 
számít.  A tó körül különböző védettsé-
gi fokú és nagyon változatos élőhelyeket 
véd a címeres tábla, ilyenek a Pákozdi 
ingókövek, a Dinnyési-fertő, a Pázmán-
di kvarcitsziklák és a Velencei-tó nyugati 
csücske, a hajóval is látogatható madár-
rezervátum. Ezeken a védett területeken 
a természetnek még olyan egyedülálló 
értékeivel találkozhatunk, melyek meg-
óvásra szorulnak, ha szeretnénk elkerül-
ni a „végpusztulást”. 

Csóka Szilvia
zoológus, környezeti nevelő

Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Ökoturisztikai és

Környezeti Nevelési Osztály

Zöldközpont:
Természet- és Vadvédelmi, Ökoturisztikai Központ

A Velencei-tó környékén számos olyan turisztikai magánkezdeményezés 
működik, melyek említésre méltók, mégis kevesen tudnak róluk. Ezek egyike 
a 2007 óta a Nadap és Pázmánd közötti erdőben működő Természet- és 
Vadvédelmi, Ökoturisztikai Központ, mely Zöldközpont néven vált ismertté. 
A tulajdonos család a hazai vadvilág megismertetését tűzte ki célul, hiszen az 
emberek csak arra vigyáznak, aminek felismerik értékét, fontosságát. Ehhez 
viszont megfelelő ismeretekre van szükségük, melyek segítségével megőriz-
hetők a természet csodái. Ezért a természet- és vadvédelmi munka mellett a 
Központ legfontosabb tevékenysége az ismeretterjesztés, a környezeti nevelés.

Az eltelt 12 év során a hazai viszonylatban is példaértékű kezdeményezés 
eredményeként elkészült a passzívházként működő bemutatóépület, melyben 
a környezetkímélő háztartási és építkezési módok ismerhetők meg. Az egykor 
tarvágásra ítélt erdőterületet is sikerült megmenteniük: kezdeményezésükre a 
terület Fejér megyében egyedülállóan oktatási-kutatási, tanerdő szerepet tölt 
be, 2018-ban pedig megkapta a véghasználat nélküli, ún. örökerdő besoro-
lást is. Ez azt jelenti, hogy az emberi beavatkozásokat minimalizálva az erdő 
önállóan élheti életét és idővel őserdővé válhat majd. Ez a különleges terület 
biztosítja szakvezetéseik és a zárttéri vadtartás megismerését biztosító dám-
bemutató helyszínét, ide várják előzetes bejelentkezést követően azokat a tu-
ristákat, iskolai és óvodai csoportokat, akik a hazai erdők élővilágát szeretnék 
megismerni. A szakvezetések emlékezetes élményt nyújtanak a látogatóknak, 
az ebből befolyt bevételt vadvédelmi tevékenységre és környezeti nevelési 
programokra fordítják.

Nappali és éjszakai túráikon, táboraikban és egyéb terepi programjaikon a 
pázmándi és tókörnyéki természeti értékeket ismerhetik meg a látogatók. A  
netes felületeken meghirdetett programokon kívül is fogadják a látogatókat, 
előzetes telefonos időpontegyeztetés után. Kisiskolásoknak ajánlható – az 
osztálykirándulások mellett –  a minden hónap 2. és 4. péntek délutánján 
a Zöldközpont bemutató erdejében megrendezésre kerülő Természetbúvár 
Klub terepi foglalkozása. 

Velencén, a Green Residence Élményközpontban elindított Varázs-zsák 
természetismereti játszóházuk minden hónap 2. szombat délelőttjén várja a 
gyerekeket. További információ: info@zoldkozpont.hu, 06–20-960–4832,

https://www.facebook.com/Zoldkozpont/

Februári programok a
Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság szervezésében

Vezetett túrák a Dinnyési-fertőnél
A Dinnyési-fertő nem is olyan régen 

még a Velencei-tó szerves része volt, ma 
is jóformán csak a balatoni vasútvonal és 
az országút választja el a tó délnyugati 
részeitől. Védett, biztonságos vizein, 
nádasaiban számtalan madár talál ideális 
fészkelő és táplálkozóhelyet.

2020. február 1. 15.00 órától
A befagyott tavon különleges élményt 
nyújthat a sas zsákmányszerzésének 
megfigyelése. Ilyenkor rendszerint a 
rókát is meg lehet figyelni, amint a jégen 
settenkedik. A lihogón ludak és récék 
mozgatják folyamatosan a vizet, ez által 
nem tud befagyni. Sokféle téli madárven-
dég látható ilyenkor a nagy őrgébicstől a 
fenyőrigón át a kékes rétihéjáig.

2020. február 15.  9.00 órától
A közelben költő réti sas pár Jégtörő 
Mátyás idején már a fészkét tatarozza, de 
szívesen látogatnak az etetőhelyre.
Zsuzsanna napján már a pacsirták is 
megszólalnak. Tudják, hogy itt a tavasz. 
Sok nádi madár még Afrikában van, de 
biztonságos fészkelőhelyet készítünk szá-
mukra. Ennek a jellemzően Velencei tavi 
fészkelőhelynek varsababa a neve.

2020. február 22. 9.00 órától
Mátyás királynak egy ideig személyes 
tulajdona volt a Médek földje. Innen 
származik a Dinnyés-méd elnevezés. A tél 
végi idő rendszerint újabb érkező madarak 
megfigyelésével kecsegtet. A ragadozó ete-
tőt még Mátyás címermadarai is látogatják.

A madáretetőre még sok magevő 
madár jár. Ezek közül meggyűrűzünk 
néhányat, a résztvevők pedig szabadon 
engedhetik a kis énekeseket. A madáre-
tetés befejezésének módjáról és idejéről 
is szó lesz ezen a délelőttön. 

A programokra előzetes
bejelentkezés szükséges.
Fenyvesi László szakvezető:
+36–30–663–4630
www.dunaipoly.hu

Te r m é s z e t i  é r t é ke i n kTe r m é s z e t i  é r t é ke i n k
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Téli ünnepek az óvodában Entz-iklopédia
Tudósítónk Stossek Balázs

Óvodánk programjának szerves részét 
képezi az ünnepek megünneplése, a hoz-
zájuk kapcsolódó hagyományok, szoká-
sok felelevenítése, ápolása.  Az adventi 
időszak előtt minden évben feldíszítjük 
óvodánk közösségi tereit, a csoportszo-
bákat, hogy a gyermekek és a felnőttek 
ünnepre való lelki ráhangolódását a kör-
nyezetük is segítse.

Advent első vasárnapja előtt – ahogyan  
az előző években is – egy-egy délutánra a 
szülőket közös barkácsolásra, ünneplés-
re, éneklésre vártuk az óvodába, hogy ott 
gyermekeikkel együtt készítsék el azokat 
a meglepetéseket, melyek kapcsolódnak 
az ünnepkörhöz, s azután az otthonukat 
díszíthetik.

A meglepetés készítése közben lehető-
ségünk volt beszélgetni, nevetni, egymást 
biztatni, ötleteket adni a „mű” folytatásá-
hoz. Az elkészült meglepetéseket a gyer-
mekek és a szülők is büszkén mutatták 
egymásnak. A barkácsolás után a gyerme-
kekkel az óvodában tanult verseket, dalo-
kat elmondva-elénekelve tettük meghitté 
a közösen eltöltött időt.

Az elkövetkező hetekben úgy szervez-
tük az óvodai tevékenységeinket, hogy 
minőségi idő jusson  ne csak a minden-
napi kezdeményezéseinkre, hanem a 
„megállásra”, az ünnepi szokások meg-
beszélésére, a gyertyák meggyújtására, a 
beszélgetésekre, a zenehallgatásra és az 
elcsendesedésre.

A várakozás időszakában nálunk, az 
óvodákban is járt a Mikulás, hozta ma-
gával a manóit, akik vicces, ám tanulsá-
gos játékkal-történettel kedveskedtek a 
gyermekeknek. Cserébe mi is énekeltünk 
a Mikulásnak, a manóknak. Miután meg-
kapták a gyerekek az ajándékot, ismét le-
hetőségünk volt a Mikulással és  a manók-
kal csoportonként közös képet készíteni.

A várva-várt Karácsonyunkat december 
17-én délelőtt tartottuk. Aznap a csoport-
szobák újabb díszítéssel, ünnepi asztallal 
várták a gyermekeket. De az igazi csodál-

nivaló a karácsonyfa volt! Mindkét óvoda-
részben a gyerekekkel összegyűltünk a 
közösségi terekben (az ófalusi óvoda alu-
lájában, az újtelepi óvoda tornatermében), 
ahol megilletődve és csodálkozva néztük 
a feldíszített fenyőfát, az alatta tornyosuló 
ajándékokat. A gyerekekkel együtt versel-
tünk, énekeltünk, rövid műsort adtunk, 
így fejeztük ki örömünket, boldogságun-
kat. Minden csoport sok-sok ajándékot 
kapott, amit a gyerekek lelkesen vittek be 
a saját csoportszobájukba, majd bontogat-
ták azokat. Később minden csoport 2–3–4 

„képviselője” ellátogatott a többi csoport-
ba, vitte magával a  csoportoknak szánt, 
előre elkészített ajándékot, valamint sze-
retetet, boldogságot, szépet és jót kívántak 
mindenkinek pl. ezzel a verssel:

 Szép karácsony ünnepén
 Az a kívánságom,

 Legyen boldog mindenki
 Széles e világon!

 Itt is, ott is, mindenütt
 Legyen mindig béke!
 Szeretet lakozzon az

 Emberek szívében.
     (Pálfalvi Nándor: Karácsony)

Liptai Zita
óvodapedagógus

– reméljük – szakmailag felkészültebben 
tudják megelőzni, illetve ha már megje-
lent, legyőzni a járványt.

Entz-nap és Mikulás
December 5-én ünnepeltük névadónk, 
Entz Ferenc születésnapját. Hosszú évek 
óta hagyomány, hogy ezen a napon kü-
lönböző színes és szórakoztató prog-
ramokkal kedveskedünk a diákoknak, 
egyrészt megemlékezve a magyarorszá-
gi kertészeti kultúra e jeles reformkori 
képviselőjéről, másrészt pedig kellemes 
délelőttöt szerezve a mindenkori tanu-
lóknak. Idén a 10. g osztály – osztályfő-
nökük, Novozáncki Veronika vezetésé-
vel – vállalta a neves nap programjainak 
megszervezését és lebonyolítását: a dél-
előtt süteményvásárral kezdődött, ahol 
a gyerekek által készített finomságokat 
vásárolhatta meg az iskola polgáraiból 
verbuválódott közönség, így gyarapítva 
a bevétellel az osztályok házi pénztárát. 

Az édességek majszolása közben, mellett 
és/vagy helyett több versenyen is lehe-
tőség nyílt összemérni erőt, ügyességet, 
tudást: szkander- és csocsóbajnokság 
várta az erőseket, az osztályok csapatai 

Szakmai nap
December elején szakmai napot szervez-
tünk mezőgazdasági technikus-gazda, 
illetve kertész-kertésztechnikus szakirá-
nyon tanuló diákjainknak. Ennek kere-
tében találkozhattak a tanulók a 2019. 
évi WorldSkills verseny (szakmai világ-
bajnokság) magyar résztvevőivel és fel-
készítő tanárukkal – Homokay Ádám és 
Stummer Gergő a kertépítők versenyében 
kaptak kiválósági érmet, Gódorné Haze-
nauer Zita segítette a felkészülésüket –, 
és így első kézből szerezhettek informá-
ciókat arról, hogyan is zajlik egy ilyen 
verseny, illetve milyen megmérettetések 
és munka révén lehet kijutni a diákok 
számára a szakma csúcsát jelentő világ-
versenyre. Ami azért is lehet érdekes szá-
munkra, mert Asztalos Norbert és Juhász 
Ádám technikus tanulóink is részt vesz-
nek a 2020. évi EuroSkills (szakmai Eu-
rópa-bajnokság) felkészülési tréningjén, 
majd a válogató versenyen a tél végén. 

Ugyanezen a napon a diákok még egy 
sajnos nagyon aktuális témáról, a ha-
zánkban is megjelent és áldozatokat kö-
vetelő sertéspestis járványról hallgattak 
meg előadást, amelynek köszönhetően 

pedig a hagyományos Entz-vetélkedőn 
csaptak össze. Akinek még ez sem volt 
elég – vagy éppen, hogy elég volt – ki-
próbálhatta magát számtalan társasjá-
tékban, a relax szobában kereshetett egy 

kis nyugalmat, vagy éppen a retró disz-
kóban ereszthette ki a felesleges gőzt. Az 
Entz-napi jókedv szerencsére másnap is 
kitartott: minket is meglátogatott a Mi-
kulás, és kiosztotta ajándékait.

Iskolánk is bekapcsolódott a Ments meg 
egy ovit! elnevezésű programba, amely-
nek az a célja, hogy civil összefogással 
segítsenek hátrányos helyzetű települé-
sek óvodáinak. Miután kiderült, hogy a 
gyöngyösi Tündérkert Óvodát „kaptuk”, 
lelkesen láttunk neki a gyűjtésnek. Ha-
mar összeállt az entzes adománycsomag 
(játékok, ruhák, tisztálkodószerek, kéz-
műves eszközök), amelyet nagy öröm-
mel fogadtak az ovisok. A két intézmény 
között a tervek szerint folytatódik majd 
az együttműködés: legközelebb tavasszal 
szervezünk gyűjtést a kicsiknek.
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Már évek óta készítenek iskolánk tanu-
lói a szülők segítségével cipősdoboz aján-
dékokat. Egyre többen tapasztalják meg, 
hogy „Nagyobb boldogság adni, mint 
kapni” (Apcsel. 20.35b.). Közel 450 do-
boz ajándékcsomagot állítottak össze. Kö-
szönjük szépen a felajánlásokat! Ebben az 
évben a sárosdi óvodásoknak, a velencei 
diákotthonnak, Erdélybe és országunk 
keleti régióiba küldtük el a sok cipősdo-
boznyi szeretetet. Bízunk benne, hogy sok 
gyereknek sikerült örömet szerezni. Er-
délybe ruhaadományokat is gyűjtöttünk.

Az előző évben már megajándékozták az 
egyik hajléktalanszálló lakóit gyermekeink. 
Akkor Sipos Lázár nyolcadikos tanulónk 
ötlete volt ez a jótékony cselekedet. Ebben 
az évben is gyűjtést indítottak nyolcadiko-
saink. Tartós élelmiszereket, ruhákat vittek 
a kőbányai hajléktalanszálló lakóinak. 

Bacsa Johanna tizedikes diákunknak 
annyira megérintette a szívét, hogy a 
sárosdi óvodának is készítettek cipős-
dobozokat, hogy elhatározta: minden 
óvodásnak (102 kisgyerek) varr egy-egy 
szőrmeállatot. Az osztálytársai is be-
kapcsolódtak ebbe a nagy munkába. Így 
valóban megtapasztalták, milyen nagy 
boldogság adni, főleg amit maguk készí-
tenek. 

December 6-án megérkezett hozzánk 
a Mikulás is. Minden alsós osztályba el-
látogatott. A gyerekek nagyon várták az 
érkezését, szép dalokat énekeltek Szent 

szépen a sok segítséget, támogatást a Fo-
dor családnak! A Zöld iskolarészünkbe is 
kaptunk egy szép fenyőfát. Köszönjük szé-
pen Csíkmérő Enrikónénak felajánlását!

Csodás adventi koszorúkat is kapott is-
kolánk. Huberné Horváth Valika kolléga-
nőnk készített egyet a Zöld iskolarészbe, a 
Ligetben pedig Sass Molli anyukája, Hor-
váth-Szabó Nóra meseszép alkotása dí-
szítette az aulát. Hálásak vagyunk mind-
kettőjüknek munkájukért! (A Velencei 
Híradó decemberi számában tévesen ad-
tuk meg az adventi koszorúk készítőinek 
nevét, elnézést kérünk a hibáért!)

Évek óta bekapcsolódunk a városi ad-
venti ünneplésekbe is. Idén a 2. a osztály 
tanulói  adtak a közelgő ünnephez méltó, 
színvonalas, igényes adventi műsort. Kö-
szönjük a felkészítést Bencs Dórának és 
Horváthné Zólyomi Ágotának!

Négy osztály, a 2.b, 2.c, 3.a, 4.a osztá-
lyok karácsonyi műsorral kedveskedtek 
családtagjaiknak. Minden szülőnek nagy 
öröm, ha látja a gyermekét szerepelni. 
Igazi ajándék ez számukra, a gyerekek 
által készített ajándékkal együtt. Iskolánk 
kórusa Varga Virág karvezető vezetésével 
karácsonyi koncerttel ajándékozta meg 
az érdeklődőket.

Mindkét iskolarészben istentiszteleteket 
tartottunk, ahol iskolalelkészünk osztotta 
meg a karácsony üzenetét. Kovács Dani 
elmondta, hogy mindenkinek lehet élő 
reménysége, akármilyen nehéz helyzetben 
is van, ha Istenbe veti a bizodalmát. Jézus 
Krisztus lehet a barátja mindenkinek, aki 
behívja a szívébe.

A december az adventi készülődés idő-
szaka otthonainkban és az iskolában is. 
Adventi naptárakat nyitogatunk, várunk 
valamire. De mire is? Advent eljövetelt 
jelent. Isten hatalmas szeretetének a meg-
nyilvánulását, ahogyan egyetlen Fiát, Jé-
zus Krisztust kicsiny gyermekként a földre 
küldte. „Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.” (János evangéliuma 3.16.)

Adventkor az Úrral való találkozásra 
készülünk. Akinek tiszta a szíve, talál-
kozni fog Vele. De előtte fontos, hogy a 
szíveinket megtisztítsuk. Ha rendezniva-
lónk van embertársainkkal, rendezzük! 
Ha megbocsátatlanság van a szívünkben, 
bocsássunk meg!

Iskolánkban decemberben minden 
hétfőn adventi gyertyagyújtással, közös 
énekléssel készülődtünk a közelgő ün-
nepre. Egy-egy alsós osztály rövid mű-
sorral készült erre az alkalomra mindkét 
épületben. A szülők segítségével a kör-
nyezetünket is ünnepi díszbe öltöztettük. 
A Ligetben Ditta kolléganőnk egy csodás 
színpadi hátteret álmodott meg, amit szü-
lői segítséggel meg is valósítottak.

Immár második éve „melegíti” Zöld is-
kolánk auláját egy csodás kandalló, amit 
Fodor Gergő 3. b osztályos tanulónk 
anyukája, Tűz Andrea készít. December-
ben a Liget iskola is kapott egy hasonló 
kandallót Anditól, egy kis pihenő paddal. 
A Ligetben a fenyőfára minden nap egyre 
több dísz került fel. A fenyőfát is a család 
adományozta az iskolának. Köszönjük 

Advent a Zöldligetben Miklós küldöttének. Mikulás sportnapot 
is tartottunk az egyik szombaton, amit 
Domak Kriszta, Burján Zsanett és Be-

regnyei Renáta érdekes feladatai töltöt-
tek meg tartalommal. Az utolsó héten az 
alsósok mindkét épületben a Karácsony 
a hegyekben című bábelőadást tekintet-
ték  meg. 

Hálás vagyok Istennek, hogy iskolánk 
diákjai, szülei, pedagógusai olyan sok 
csatornán keresztül segítenek a rászoru-
ló gyerekeken, családokon! Az önzetlen, 
feltétel nélküli szeretet szép példája ez! 
Kívánom, hogy mindenki találkozzon az 
igazi Szeretettel, járja át az egész lényét, 
töltse be teljesen!

Boldog új évet kívánok!

Papp Sándorné Zsóka
hitéleti-nev. ig. h.

Adventi osztálykirándulás
Ebben a tanévben ismét sor került arra 
a lassan hagyománnyá váló esemény-
re, amikor a Zöldliget 9. évfolyamának 
tanulói részt vehetnek egy bécsi osz-

tálykiránduláson. A kirándulásra 2019. 
december 4-én került sor. Az első hely, 
amelyet a gimnazisták meglátogattak, a 
Franz Hauswirth „Schoko-csárda” volt. 
Itt megfigyelhették, hogyan készülnek a 
különféle csokoládék, amelyekből kóstol-
ni és vásárolni is lehetett. A következő ál-
lomás a Schönbrunni kastély volt. A kas-
télyban 40 termet járhattak végig az angol 
nyelvű audio guide segítségével. Miután 
a kastélyparkot is megnézték, városnézés 

következett. Megnézték a Spanyol Lo-
vasiskola épületét, valamint megtekint-
hették azt a templomot is, amelyet „Bécs 
szívének” neveznek. Utolsó helyszínként 
a bécsi karácsonyi vásárba látogattak el, 

ahol nézelődtek és vásároltak a sok kéz-
műves finomságból és ajándékból. A di-
ákok azt mondták, hogy akármennyire 
is elfáradtak a hosszú nap alatt, minden-
képpen megérte elmenni.

Tuza Tamás (9.a osztály)

Pozsonyban jártunk
2019. december 11-én Pozsonyba lá-
togatott a 10.a osztály. Kora reggel, fél 
hatkor indultunk, első megállónk az 
osztrák Kittseeben volt, ahol a Haus-
wirth Csokoládégyárba látogattunk. 
Megismerkedtünk a gyártási folyamattal, 
és lehetőségünk adódott a gyár melletti 
boltban csokoládét kóstolni és vásárol-
ni. Következő állomásunk a szlováki-
ai Vöröskő vára volt, ahol angol nyelvű 
idegenvezetéssel nézhettünk be a vár 
kisebb-nagyobb termeibe. A látogatás 
végén a vár alá épített pincébe is lemen-
tünk, ahol egy kb. 130 méter mély kút is 
volt.  Ezután Pozsonyba indultunk, ahol 
a város nevezetességeivel ismerkedtünk. 
Csodálatos látványt nyújtott az adventi 
fényekbe öltöztetett város. Sétánkat az 
adventi vásárban zártuk, ahol a forró te-
ától és puncstól igyekeztünk felmeleged-
ni. Nagyon élveztük a kirándulást, már 
alig várjuk a következőt!

Ható Hanna (10.a osztály)

Tudósítónk Nagy-Kaszap Ditta
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Könyvújdonságok

Agatha Christie: Az utolsó szeánsz
Rebecca Rosenberg: Mrs. London titkos élete

Debbie Macomber: Alaszkai vakáció
Borisz Akunyin: A tüzes pecsét

Berényi Anna: Kossuth Zsuzsanna regényes életrajza
Lesley Pearse: Számomra meghaltál

Frei Tamás: Bábel
Mucha Dorka: Puncs

Joanna Courtney: A véres királyné
Szurovecz Kitti: Az egyetlen ismerős arc

Hiro Arikawa: Az utazó macska krónikája
Tóth Gábor Ákos: Mindörökké Balaton 

Leila Meacham: Szitakötő
Varga-Körtvélyes Zsuzsanna: Lelked az ördögnek

Chanel Cleeton: Mikor elhagytuk Kubát
Vitalij Kaplan - Szergej Lukjanyenko: Hajdani őrség 

Bíró-Balogh Tamás: Ha nem volnátok ti:
Kosztolányi Dezső utolsó szerelmei

Boldizsár Ildikó: A királyné, aki madárnak képzelte magát:
Meseterápiás csoporttörténetek

Ungváry Krisztián: Hősök: a budapesti csata német katonai elitje
Cristiana Pedersoli: Apám, Piedone

Nógrádi György: Érdemes érdekes korban élni
Koltai Róbert: Az én kabarém: rögtönzések, paródiák, jelenetek

Nyáry Krisztián: Életemnél is jobban: 115 újabb szerelmes levél és történet
Világvége alsó: Mai népmesék kortárs íróktól

Kerstin Gier: Silber: Az álmok második könyve
Gimesi Dóra: Időfutár 8.: A visszazökkent idő

Sylvia Bishop: Az éjszakai vonat titka
Kertész Edina: A lány, aki csillagász lett

(További újdonságok a Könyvtár honlapján és facebook oldalán)
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Könyvtári hírek

Schäffer Erzsébet:
Párarajzok: Történetek útközben

Az írónő munkája okán gyakorta ül vo-
natra és mivel az agglomerációban él 
HÉV-en is sokszor utazik. Ezek az idősza-
kok sem telnek „terméketlenül”, hiszen 
miközben a ködös járműablakokra felraj-
zolja a gyorsan elillanó „Párarajzok”-at, 
eközben folyamatosan pásztázza tekin-
tetével útitársait, akikkel gyakorta szóba 
elegyedik. Értékes gondolatok kiinduló-
pontjaivá válnak ezek az akaratlan szem-
lélődések, „megfigyelések”, beszélgeté-
sek. Ezek „lepárlataként” hiteles emberi 
történetek, sorsok kelnek életre, amelyek 
a maguk könnyedségében képesek még-
is valami fontosat, értékeset, igazán em-
berit felmutatni. A novellagyűjtemény 
írójának halk szavú, lírai érzékenységű 
történetei most is egy-egy megható, el-
gondolkodtató emberi életút lenyomatait 
rögzítik pillanatképekbe sűrítve. Ihlet-
forrása sokszínű, hiszen többek sorában 
egy kirándulás, egy irodalmi látogatás 
indítja el gondolataiban a magyar iroda-
lom óriásának, Petőfi Sándornak és sze-
relmének, feleségének Szendrey Júliának 

a koltói kastélyban 
eltöltött nászutas nap-
jait (Négy szem som). 
Máskor egy idősödő 
orvosprofesszor kései 
szerelmének, majd 
hirtelen halálának 
érzékletes képét festi 
meg (Apám szerelme), 
de szerepel a sokszínű 
palettán a szerelem 
„rezgésszámán” vibrá-
ló életkép (És megin-
dulnak a vizek) is. Az 
összeállításban több, 
mint harminc remek-

mívű elbeszélés kapott helyet, mindazok 
számára értékes perceket kínálva, akik az 
irodalomban az emberit, az értékeset ke-
resik. (Forrás: www.kello.hu) 

A könyvtár nyitvatartása
2020. januártól

hétfő: zárva
kedd: 10.00–17.00

szerda: 13.00–17.00
csütörtök: 10.00–17.00

péntek: ideiglenesen zárva
szombat: 9.00–13.00

vasárnap: zárva

Vedd és olvasd!

Kedves Olvasóink! 
Új kezdeményezésként 
a Közösségi Házban 
(Velence, Iskola u. 4.) és 
a Civilházban (Fő u. 64.) 
is elhelyeztünk egy-egy 
könyvespolcot, különféle 
olvasmányokkal, amelyek 
nemcsak helyben olvas-
hatóak. Ha tehát találnak 
a polcon olyan könyvet, 
amely  felkelti érdeklő-
désüket, akkor nyugod-
tan vegyék le, vigyék el 
és olvassák el. És persze 
lehet ajánlani másoknak 
is! (A könyvek elhelyezé-
séről, pótlásáról kizárólag 
a könyvtár munkatársai 
gondoskodnak.)

Sinkáné Mihály Zita 
könyvtárvezető

Fotografált szokatlan: Tokió

„Az ember vagy azért utazik, mert keresi a megszokottat, ahol csak kinéz a 
fejéből, egyszóval pihenhet, vagy azért, mert merőben új élményekre vágyik. 
Nos, Tokió, Japán 33 milliós fővárosa ez utóbbi kategóriába sorolható” – kezd-
te élménybeszámolóját 2019. december 10-én a Hauszmann Alajos Közmű-
velődési Intézményközpont és Könyvtár zsúfolásig megtelt olvasótermében 
Kalmár Zsolt „képi gondolkodó”.

A vetítettképes előadás tematikája a szokatlan dolgok számbavételére épült: 
élettér, emberek, szociális viszonyok, közlekedés, szórakozás, gasztronómia. 
Sok egyéb különlegesség mellett megtudhattuk, hogy 7 és fél  perc alatt meg 
lehet tenni 40 kilométert és hogy az „átlag otthon” pusztán alvóhelyként funk-
cionál – minden más máshol szerveződik.

Az estet tea és süti melletti kötetlen beszélgetés zárta. Voltak, akik  – ha 
tehették volna – azonnal indultak volna a felkelő nap országába, de akad-
tak  olyanok is, akiknek elég volt képről megismerni ezt a számunkra „más” 
világot.

Az előadó és a rendezők célja egyaránt a hagyományteremtés volt, vagyis az, 
hogy így Karácsony táján, a téli ünnepek idején a könyvtár váljon a nyugalom, 
az önfeledt beszélgetések szigetévé.                                                    

Úgy véljük, a próba sikerült, lesz folytatás!
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Velence sportja hat győzelem és egy móri döntetlen volt 
a mérleg, ami mindenképpen dicséretes 
teljesítmény. A 2. helyről folytatják majd 
lányaink a küzdelmeket március elsején 
a dunaújvárosiak elleni hazai derbivel. 
A góllövőlistán is van velencei dobogós: 

Czakó Krisztina hét meccsen szerzett 60 
találata igazán remek produkció, egy fe-
hérvári és egy móri játékos mögött ezzel 
a harmadik a rangsorban, de az 57 gólos 
Elek Fruzsina sem panaszkodhat az ötö-
dik pozíciójával. 

Az erősebbik nem képviselői villámrajtot 
vettek, az első öt találkozójukból négyet si-
kerrel abszolváltak, a 2. helyen álltak a ta-
bellán, ám jöttek sérülések, egyéb okok, s 
egy négymeccses vereségsorozattal lecsúsz-
tak a 10 csapatos bajnokság táblázatának 7. 
helyére. A sok körbeverésnek köszönhető-
en azonban még bármi lehet a tavasszal, lé-
vén az első helyezett és a Velence SE között 
mindössze 5 pont a különbség, ami nem 
behozhatatlan, mindazonáltal a reális cél 
a 3–4. helyezés megszerzése lehet. Csapa-
tunk legközelebb február 29-én a sárbogár-
di VAX KE-t fogadja majd. A góllövőlistán 
az uraknál nincs játékosunk az élmezőny-
ben, azonban a 40 
gólos Egervári Ta-
másnak és a 39-ig 
jutó Saibán Dániel-
nek nem lehet oka 
a panaszra, hiszen 
befértek a legjobb 
20 közé, ami igen-
csak jó pozíció a 
bajnokságban pá-
lyára lépő 170 játé-
kos közül.

Mátay Balázs

hatalmasat buktam a cél előtt, miközben 
az orosz Jakusevszkijjel csatáztam – lelken-
dezett remeklése után Szalontay Sándor. 
A velencei klub színeiben készülő bringás 
– köszönetet mondva a VeloClassnak és a 
Bringasportnak is a támogatásért – hozzá-
tette: most már minden versenynek, min-
den egyes vk-pontnak nagy jelentősége lesz 
a tokiói kvalifikációhoz vezető úton. Az 
ünnepeket itthon tölti, majd január végén 
Kanadában a világkupa-sorozat zárófuta-
ma, februárban pedig Berlinben a világ-
bajnokság vár rá, ahol a legjobb nyolc közé 
jutást tűzte ki célul.

Versenyen kívül is volt minek örülnie 
Szalontaynak, alig ért ugyanis haza, már 
mehetett is a magyar szövetség (MKSZ) 
gálájára, ahol átvehette az év legjobb pá-
lyakerékpárosának járó elismerést. Mellet-
te még a fiatal Filutás Viktor és Borissza 
Johanna Kitti kapott díjat a pályaszakág-
ban, míg az országúti bringások között a 
2019-es Tour de Hongrie során Velencén 
és Székesfehérváron is látott Valter Attilát 
választották a legjobbnak.

Mátay Balázs

                                 
 A dobogóért csatáznak kéziseink

A Velence SE labdarúgóihoz hasonlóan a 
klub női és férfi kézilabda csapatai is téli 
pihenőjüket töltik, igaz, ez a szünet kicsit 
rövidebb, hiszen még decemberben is 
játszottak meccseket a megyei pontvadá-
szatban, s február végén, illetve március 
elején menetelnek tovább. Az mindkét 
együttesünkre jellemző volt az idény első 
felében, hogy jórészt az elvárásoknak 
megfelelően szerepeltek, igaz, a fiúk erős 
kezdés után visszaestek, de így is köny-
nyen előreléphetnek tavasszal, ha kicsivel 
több szerencséjük lesz. 

A Győrffy Gergely által gardírozott 
együttesek közül a hölgyek rögtön a 
nagy esélyes Dunaújvárosi KKA ellen 
kezdtek, és el is szenvedték egyetlen őszi 
vereségüket. Ezt követően 7 találkozón 

Az év pályakerékpárosa
rekordokkal bizonyított

Remekül sikerült az elmúlt esztendő záró 
szakasza a VeloClass Velence pályake-
rékpárosának, Szalontay Sándornak. A 
leggyorsabb hazai bringás decemberben 

előbb Új-Zélandon, majd a szomszédos 
Ausztráliában szerepelt világkupa-verse-
nyen, s mindkét eseményen megdöntötte 
saját korábbi országos csúcsát 200 mé-
teren, nem is kicsivel! A 2018 tavaszán 
felállított 9.672 másodperces időt előbb 
9.656-ra, majd 9.561-re javította egy héten 
belül, első magyarként áttörve a 9.600-as 
határt, ami már nemzetközi szinten is ko-
moly produkció. Nem mellékesen Camb-
ridge-ben az 5., Brisbane-ben a 9. helyen 
végzett, így a világkupa összesített pont-
versenyében a 6. helyen áll. Mindezek na-
gyon jó előjelek a februári világbajnokság 
és az olimpiai kvalifikáció szempontjából.

– Nagyon rákészültem erre a két ver-
senyre, már Új-Zéland előtt éreztem, hogy 
jó formában vagyok. Tudtam, hogy csak 
„atomidővel” rúghatok labdába, de hittem 
benne, hogy összejön. Leírhatatlan érzés 
volt, amikor befutottam, s láttam az időt, 
hogy sikerült! Új-Zéland már tavaly is a 
kedvencem volt, idén a világkupa 5. hellyel 
végképp a kedvencem lett. Mindez azért is 
értékes számomra, mert a korábbi világbaj-
nok Matthew Glaetzert is sikerült legyőz-
nöm a sikerhez vezető úton. Ausztráliában 
tovább tudtam javítani az országos csúcsot, 
így nem kérdés, rendkívül boldog vagyok, 
annak dacára, hogy a nyolcaddöntőben 

Kyokushin karate

„Az erő igazság nélkül erőszak, az
igazság erő nélkül tehetetlenség”

 (Masutatsu Oyama)

A Kyokushin karate atyjának mondata sok 
igazságot rejt. Nagyon fontos ezt az erőt 
uralni, legyen szó testi vagy lelki erőről. 
Talán sokan nem tudják, de a karate a test 
és a lélek harmóniája.

A Kyokushin karate egyszerre sport és 
életvitel. Nagy előnye, hogy egy egész éle-
ten át gyakorolható, mindig van hová fej-
lődni, mindig lehet új és új erőt meríteni 
belőle. Filozófiája mások tiszteletén és ön-
magunk megismerésén alapszik. A karate 
szó hallatán az emberek többsége tégla- és 
cseréphalmok törésére, testi fájdalomra, 
hangos kiabálásra asszociál, pedig a ka-
rate lényege a nyugalom, a koncentráció, 
az önmagunkra való figyelés, az öntudat, 
az önuralom, a tisztelet, a békeszeretet és 
az alázat. Ahhoz hogy a karate mesterévé 
váljunk, a tanulási folyamat során mind-
végig törekedni kell ezen szempontok 
betartására, ami – valljuk meg – nagyon 
nehéz, éppen ezért sokan lemorzsolódnak 
az edzések során. 

Az I.K.O. Kyokushinkai Velence SE / 
Naga Dojo karatékái a 2019-es évben is 
bizonyították, hogy mindent elkövetnek 
annak érdekében, hogy uralják testüket és 
elméjüket, az élet nehézségei elleni fegy-
verré fejlesszék magukat. 

Ezúton szeretnénk ezen a fórumon 
is gratulálni a kimagasló eredménye-
kért Adamek Anna, Csiszár Zsófia, Gá-
gyor-Pájovics Bence, Katona Martin, 
Kiszlinger Péter, Korai Levente, Kováts 
Zente, Mátay Dorián, Rauch Gabriella, 
Rauch Márk, Reim Nándor, Snóbl Bence, 
Szalai Lázár, Török André fightereknek, 
akik az IKO nemzetközi és/vagy magyar 
bajnokai, valamint Korai Leventének, aki 
ezek mellett 2019-ben saját korcsoportjá-
ban az UWSKF Kempo Világ Kupa győz-
tese is lett! 

Levente összesen 3 kategóriában indult 
a világbajnoksági megmérettetésen, ahon-
nan egy arany, egy ezüst és egy bronzé-
remmel tért haza. 

Az elért eredményekért köszönet a 
Naga Dojo-s szülőknek is, hiszen csak 
együtt érhetjük el a kitűzött célt!

Jótékonysági kihívás az Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára

2020. január 4-én az x5gym Sportcentrum jótékonysági burpee kihívást ren-
dezett Ispán Erika vezetésével. Az esemény bevételét Velence Város Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület javára ajánlották fel.

Az eredeti cél összesen 2020 ötütemű fekvőtámasz teljesítése volt, de a lelkes 
és sportos jelenlévők végül úgy döntöttek, hogy a hölgyek és az urak külön-külön 
állják ki a próbát, így a 20 résztvevő végül 2x2020 
burpee-vel köszöntötte az új évet.

Az ezt követő hét folyamán több tókörnyéki 
vállalkozó is csatlakozott a kezdeményezés-
hez, így büszkén és örömmel jelentjük, hogy 
összesen 100.000 forinttal sikerült támogatni 
az önkéntes tűzoltókat!

Az adományhoz hozzájárultak: x5gym Kft. / 
K-Net Energy Kft.  / Sysment Informatikai Kft. 
/ Dr. Risk Pénzügyi Tanácsadó Kft. / Légy-egész Program / Strasszer Táncstúdió 
/ M. Tóth Kriszta ötvösművész (La Krimago Art) és a burpee challenge sportolói.

Valóra váltjuk ál
mai mosolyát

+36 70 609 7226 www.drhatsagi.hu   Székesfehérvár, Zámoly köz 5.

A Velencei-tó környéki települések-
ről a Naga Dojo-ban edző karatékák 
2019-es eredményei összesítve: 
Aranyérem
16 db + 1 db Világ Kupa 1. hely
Ezüstérem
18 db + 1 db Világ Kupa 2. hely
Bronzérem
15 db + 1 db Világ Kupa 3. hely

LEGYÜNK BÜSZKÉK A
VELENCEI-TAVI
GYEREKEKRE! 

Molnár Lilian, edző (30/218–8642)
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Mi Isten akarata?
Idén már tizedik éve Velencén, hogy év 
elején közös böjtöt tartunk a gyülekeze-
tünkben. A Bibliából vett példa szerinti 
21 napos böjtnek nem egészségügyi okai 
vannak, nem valamiféle ünnepek utáni 
fogyni vágyás hajt bennünket. Mindössze 
Isten igazságának a csodája a szervezetre 
való jótékony hatása, mégsem azért tesz-
szük, hogy egészségesek legyünk, hanem 
azért, hogy világosságban legyünk.

A 21 nap nem az éhezésről szól. Elhatá-
rozásokat teszünk, ami van, mikor ételtől 
való megtartóztatás, vagy a fiatalok le-
mondanak a facebook használatáról, mi-
közben többet olvasnak Bibliát. Leteszünk 
tehát valamit, ami észrevétlenül fontos 
részünkké vált a mindennapokban, hogy 
felvehessünk valami sokkal értékesebbet. 
Böjtölni egyébként szokás kérdése, nem 
egy parancsolat, amelyet meg kell csele-
kedni, és az is téves gondolat, hogy majd 
ez alatt elvarázsoljuk Istent a kitartásunk-
kal, hogy a végén kívánságaink megvaló-
sulását csikarjuk ki Tőle. Isten különben is 
szuverén személy, „aki mindent az Ő saját 
akarata és elhatározása szerint cselekszik” 
(Efézus1,11b). A böjt magunk miatt fon-
tos, hogy bizonyos dolgok nélkülözésével, 
emlékeztetve magunkat az Úrra figyelés-
re, a csendességekben meghallhassuk az Ő 
halk szavát.

Böjtölünk, és közben imádkozunk, hogy 
megláthassuk magunkat, hol állunk most, 
és merre kell tartanunk. Imádkozunk ve-
zetésért a saját életünkben, a családjaink-
ban, a gyülekezetünkében. És „mert nem 
azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, 
hanem azt, hogy mindenki megtérjen” 
(2Péter3,9b), ezért imádkozunk fülekért 
is, hogy legyen, aki meghallja ma az Úr 
szavát. És talán pont a tiédért, Kedves Ol-
vasó, hogy többet tudhass Istenről annál, 
hogy: „van”. Ez fontos ugyan, de hason-
lóan lényeges ismerni is az Ő akaratát. 
„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek 
– így szól az Úr –: békességet és nem rom-

lást tervezek, és reményteljes jövőt adok 
nektek.”  (Jeremiás29,11)

E nélkül az ismeret nélkül, aki csak a saját 
céljai után megy, önmegvalósít, legyenek 
emberi mértékkel bármilyen magasztosak 
is e célok, nem lesz rajta ígéret. A gőgös és 
büszke embereknek sincs ígéret. Ígéret az 
alázatosoknak van, akik figyelnek az Úr 
szavára. Ezért fordítjuk most év elején füle-
inket böjtben is, imádságban is még inkább 
Ő felé. Azért, hogy meghalljuk a szavát, és 
boldoguljunk az ígérete szerint. Mert aki 
boldogul, az boldog. És „mert mindaz, aki 
kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, an-
nak megnyittatik.”  (Lukács11,10)

Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

János napi borszentelés
Velencén ma már kevesen foglalkoznak 
szőlőtermesztéssel és borkészítéssel. A Já-
nos napi borszentelés  ma is él, nemcsak 
a bortermelő vidékeken, hanem még sok 
más vidéken, ahol a legtöbb gazda főleg 
hobbiborász. Nálunk is, Velencén, min-
den év december 27-én megáldatjuk a 
borokat a római katolikus templomban a 
helyi plébánossal. Örvendetes, hogy évről 
évre a Szent Benedictus Borlovagrend tag-
jai is részt vesznek ezen az eseményen. 

A Borlovagrend tagjai erre az alkalomra 
idén is díszruhába öltözve foglaltak helyet a 
padsorokban, egyikük az oltárszolgálatban 
is részt vett. A megszentelésre váró borok 
az oltár mellett lévő kis asztalon kerültek 

elhelyezésre. A borszentelésre a szentmise 
után került sor. Minden gazda fajtánként 
legalább két üveg bort hozott, hogy a meg-
szentelt borokból az egyházat is megaján-
dékozhassák. A szertartás végén a bor-
tulajdonosok a már megszentelt borokat 
hazavitték, s a hagyománynak megfelelően  
a hordóikba töltötték azzal a szándékkal, 
hogy boraik  ne romoljanak meg.

Reméljük, hogy idővel a többi ünnepe-
inkhez hasonlóan Szent János napi ün-
nepségünk is széles körben látogatott lesz!

Szent Benedictus Borlovagrend

Hitélet

„Áldás és erő”
Vékey Tamás református papköltőnek im-
már jó pár esztendeje ezzel a címmel je-
lentek meg összegyűjtött versei szerkesz-
tésemben. Találó cím, hiszen talán éppen 
ennek a kettőnek hiánya jellemzi legjob-
ban korunkat.

Áldás: Áldatlan állapotokról, közösségi 
viszonyokról beszélünk sokszor, olyan tör-
ténésekről vagy embersorsokról, amelye-
ken nincs áldás. Az áldás Istentől jön. Isten 

áldása nélkül pedig lehetetlen élni. Erről 
szól az egész Biblia. A legnagyobb áldás az 
emberiség életében, a mi életünkben is Jé-
zus Krisztus megváltása, s az Ő megisme-
rése. Áldás csak akkor lehet életünkön, ha 
mi is tudjuk, hogy kitől jön az áldás, s kit 
kell áldanunk minden jótéteményért. Mi-
lyen szép és jelzésértékű szép református 
köszön(t)ésünk: „Áldás, békesség!” (felelet 
rá: „Istennek dicsőség!”) Békességünk csak 
akkor lehet, ha Isten áldása van életünkön. 
Az erdélyi reformátusok pedig így köszön-
nek: „Békesség Istentől!”

Erő: De elerőtlenedett világunkban épp 
ily hiánycikk az erő is, ami soha nem té-
vesztendő össze a hatalommal. Sokan a 
hatalmat összekeverik az erővel, holott 
minden hatalom és hatalmasság Istentől 
függ, s ha az Isten- és emberellenes, ak-
kor létének ideje meg van számlálva és az 
örökkévalóság időszámításában pillanat-
nyiságra van kárhoztatva. 

Igazi erőt csak Isten adhat közösségnek 
és egyénnek egyaránt. Emberi erőnk Isten-
től jön. Ebben az erőben pedig igazság és 
szeretet van. Bizonyságtevő hit és világos-
ság. Erről beszél Pál apostol is: „Mert nem 
a félelemnek lelkét adta nékünk az Úr, ha-
nem az erőnek, a szeretetnek és a józan-
ságnak lelkét.” (2Tim 1:7) Ez az erő nem 
hatalom, hanem szolgálat, nem hivalko-
dás, hanem lemondás, sokszor áldozat. E 
csodálatos paradoxont az apostol így feje-
zi ki: „Elég néked az én kegyelmem, mert 
az én erőm erőtlenség által végeztetik el. 
Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel 
dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakoz-
zék énbennem.” (II Kor 12:9)

Nos, ez az áldás és erő van jelen az Igé-
ben: a testet öltött, az írott és hirdetett Igé-
ben. Éljen vele minden szomjúhozó, hogy 
áldás és erő legyen az élete. „Az értelmesek 
pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; 
és akik sokakat az igazságra visznek, miként 
a csillagok örökkön örökké.” (Dániel 12:3).

Így kívánok Istentől áldott, boldog Új 
Esztendőt minden olvasónknak, az Úr 
2020. esztendejében. Bízzad Újra Életed 
Krisztusra!  

Pápai Szabó György
lelkipásztor

Polgárőrség
2019 decemberében részt vettünk az adventi események, ünnepségek biztosításá-
ban, 4 alkalommal, 6-6 fővel. Közbiztonsági járőrözést 12 alkalommal végeztünk 
220 órában. A posták körüli járőrözéssel 120 órát töltöttünk. Megyei koordiná-
tori tevékenységet 60 órában végeztem. Mindösszesen  520 órában végeztünk 
önkéntes tevékenységet.

Igen mozgalmas évünk volt 2019-ben. Sok rendezvény, sportesemény során 
igényelték aktív tagságunk részvételét  a biztosításban. Ott voltunk városunk 
rendezvényein. Kerékpárversenyek, labdarúgó és kézilabda mérkőzések és egyéb 
sportesemények  biztonságát felügyeltük. Külterületeken és belterületeken egyaránt 
járőröztünk. Összesítve az adatokat, közbiztonsági járőrözést 1726 órában vé-
geztünk. Sporteseményeket 946 órában, egyéb rendezvényt 1325 órában bizto-
sítottunk. 2019-ben  összesen 3997 órában végeztünk önkéntes tevékenységet. 
Reméljük, ebben az évben is hasonló feladatokat ellátva védhetjük lakóhelyünk, 
környezetünk biztonságát.

Fehér István, elnök

Velencei Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Az elmúlt időszakban az egyesület négy eset-
ben kezdte meg a vonulást.
2019. december 4-én 21:23 órakor kaptunk ri-
asztást Velence Szabolcsi útra, ahol egy személy-
gépkocsi az árokba borult. Négy fővel vonultunk 
a helyszínre. Az autóban utazók szerencsére csak könnyű sérüléseket szenvedtek. A 
helyszínelés idején teljes útzár volt. A pusztaszabolcsi kollégákkal a felmerülő veszé-
lyeket elhárítottuk.

2019. december  22-én 17:10 órakor  kérték segítségünket az M7-es autópá-
lya Budapest felé vezető oldalán Pákozd térségében a 48. km-szelvényhez, ahol öt  
autó ütközött össze. Öt fővel vonultunk a helyszínre. A székesfehérvári kollégákkal 
a gépjárműveket áramtalanítottuk, a közúti akadályt megszüntettük. Személyi sé-
rülés nem történt. A pályazár miatt kialakult torlódás jelentős volt.

2019. december 24-én reggel 8:31 órakor a nagy szél kidöntötte fához  hívtak 
minket Velence V. utcába. Öt fővel vonultunk a helyszínre. A pusztaszabolcsi 
kollégákkal láncfűrész segítségével a veszélyt elhárítottuk.

2020. január elsején, szilveszter éjjel 00:32 órakor Sukoró, Galagonya utcába szólt a 
riasztásunk, ahol sövény és tujasor égett hatalmas lángokkal. Négy fővel vonultunk a 
helyszínre. Az előttünk kiérkező kápolnásnyéki polgárőrök (Birtalan József és Somorai 
Tamás) megakadályozták a lángok továbbterjedését, és a közeli családi házból 17 fiatalt 
mentettek ki. Szerencsére az épületre nem terjedt át a tűz. A fehérvári kollégákkal egy 
gyorsbeavatkozóval a tüzet teljesen eloltottuk, a veszélyt megszüntettük.

Horváth-Szabó Nóra, VÖTE szóvivő

Állandó alkalmaink
vasárnap:

09:30 imaóra, istentisztelet
(közben gyermekeknek Bibliaóra)

szerda: 
18:00 Bibliaóra felnőtteknek

péntek: 
15:00 Liget Klub
(Zöldliget Általános Iskola és
Gimnázium) 

szombat:
18:00 VIFI
(Velencei Ifjúsági Találkozó)

Alkalmainkra mindenkit
szeretettel várunk!

http://www.baptista.hu/velence/
https://www.facebook.com/

hajnalpirgyulekezet/
https://www.facebook.com/velenceifi/

E-mail címünk:
hajnalpir.be@gmail.com

Református istentiszteletek
minden vasárnap

9:00
Kálvin Ház
(Velence Újtelep, Kossuth L. u. 1.) 

10:30
Dr. Ravasz László Református
Gyülekezeti Központ
(Velence, Fő u. 83.)

Téli miserend

Velence 
plébánia

Velence 
Újtelep

Hétfő
imaóra – 17.00

16.00

Kedd
szentségimádás 
(gitáros)

– –
6.00

Szerda 8.00 –

Csütörtök
Isteni irgalmasság
imaórája

– –
15.00

Péntek
szentségimádás

17.00
16.30 –

Szombat
gyóntatás

17.00
16.30 –

VaSárnaP

gyóntatás

11.00 17.00
kivéve a hónap első 
vasárnapja, amikor 

igeliturgia van)
16.30 (kivéve a 
hónap I. vas.)
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December hava nagyrészt várakozással 
telik, leginkább a szeretet jegyében. Leg-
utóbbi beszámolóm végén a Mikulás járt 
nálunk, az ezt követő klubnapon pedig fel-
idéztük a Luca-napi népszokásokat, szóba 
kerültek a boszorkányok, hogyan lehet rá-
juk találni és miért is készül a Luca széke? 
Ezen a napon díszítettük fel a klub kará-
csonyfáját, miután jóllaktunk a frissen, me-
legében érkező kenyérlángossal. Még egy 
kis kvízjátékra is sor került, melyben a ka-

rácsonnyal kapcsolatos kérdésekre kellett 
válaszolni. Sok érdekességet tudhattunk 
meg belőlük és természetesen a győztesek 
jutalmazása sem maradt el. Hangulatos, vi-
dám délutánt töltöttünk együtt.

Sokan voltunk kíváncsiak Kalmár Zsolt 
Tokióról szóló előadására. A csordultig telt 
könyvtárban ismételten remekbe szabott 
összeállítást láthattunk a „Velencei Kalmár” 
már megszokott stílusában. Betekinthet-
tünk a kulisszák mögé, hogy milyen kö-
rülmények között, hogyan élnek, laknak, 
dolgoznak a tokiói emberek, láthattuk a 
Sinkanszen vasútvonalon közlekedő  Super 
Express vonatok képeit (a mágnesvasútnál 
a tesztek során a vonatok sebessége 580 km/
óra volt) és gasztronómiából is remek ízelí-
tőt kaptunk. Köszönjük az élményt, a szép 
délutánt és nem utolsó sorban az előadás 
végén kínált illatos teát, finom aprósüte-
ményeket és pogácsát. Nagy érdeklődéssel 
várjuk Kalmár Zsolt következő előadását is, 
amelyen Indiát fogja bemutatni.

Többen részt vettünk a második és har-
madik adventi gyertyagyújtáson is a kato-
likus templom előtt. Örömmel láttuk, hogy 

szép számmal voltak ott fiatalok, idősek 
egyaránt. Sajnos az utolsó gyertya meg-
gyújtására a kedvezőtlen időjárás miatt 
nem mentünk el, többen betegség miatt.

Egy kisebb létszámú csapattal Pestre 
utaztunk egyik délután, ahol megnéztük 
Máté Bence természetfotós kiállítását esti 
kivilágításban a Podmaniczky téren. A fo-
tós számtalan nemzetközi természetfotós 
díj mellett elsőként nyerte el az Év Ifjú Ter-
mészetfotósa, majd felnőtt kategóriában 
az Év Természetfotósa címet – utóbbit a 
természetfotózás Oscar-díjaként tartják 
számon. A lenyűgöző felvételek magukért 
beszélnek, a feliratok alapján sok mindent 
megtudhattunk az egyes képek születésé-
ről, elkészítési módjáról. Rendkívül magas 
színvonalon megrendezett, tartalmas kiál-
lítást láthattunk, ezt az élményt soha nem 
felejtjük el. Gratulálunk a művésznek és a 
rendezőknek! A kiállítás megtekintése után 
tettünk egy sétát a karácsonyi díszkivilágí-
tásban tündöklő belvárosban, a Bazilika, 
Deák tér és Vörösmarty tér környékén, 
a Duna-parton a pesti Vigadó elé érve 
megcsodáltuk a budai panorámát, végül a 
Kossuth téri díszkivilágítást és a Parlament 
épületét esti fényében pompázva.

Karácsonyi rendezvényünkre meghívtuk 
a polgármester urat, feleségét és a jegyző 
asszonyt, akik nem érkeztek üres kézzel, 
nagyon finom cukrászsüteményeket hoz-
tak a tagok részére, amit a város karácso-
nyi ajándékával együtt ezúton is szeretnék 
megköszönni. A szépen megterített és 
feldíszített asztalokon házi készítésű süte-
mények és pogácsák sorakoztak. A polgár-
mester úr üdvözlő szavai után Örsiné Rozi, 
Turánszkyné Babi és Ujvári Misi olvastak 
fel Misi karácsonyi írásaiból  egy-egy verset 
és prózát, majd Kesztyűsné Ilike és a klub-
vezető mondott el egy Ady- és egy Aranyo-
si Ervin-verset. A szép műsor után közösen 
elénekeltünk egy karácsonyi dalt, mialatt 
mindenki meggyújtott és a magasba emelt 
egy-egy csillagszórót. A meghitt ünnepség 
végén kiosztottuk a klub ajándékát is a ta-
gok részére. Kellemes ünnepeket kívánva 
egymásnak váltunk el és majd három hetes 
szünet után találkozunk, hogy mindenki 
kellőképpen tudjon készülni az elkövetke-

zendő ünnepekre és figyelmét a családjára 
és szeretteire fordítsa.

Programokban, élményekben gazdag, 
tevékeny évet hagytunk magunk mögött 
és reméljük, hogy a következő is ilyen szí-
nes és változatos lesz. Beteg társainknak 
mielőbbi felgyógyulást, a lap olvasóinak 
eredményekben gazdag, boldog, békés új 
esztendőt kívánok!

Egresfalviné Vidos Anna
klubvezető

Óvárosi Nyugdíjas Klub

Decemberben részt vettünk a Templom té-
ren rendezett karácsonyi jótékonysági süti-
vásáron és az adventi gyertyagyújtáson. A 
színvonalas műsor után a szervezők meleg 
vacsorával vendégelték meg a jelenlévőket. 

Megünnepeltük a karácsonyt az István 
étteremben, finom estebédet és süteményt 
fogyasztottunk el. A vacsorán mindenki  
nagyon jól érezte magát, ezúton is kö-
szönjük a finom ételeket és a barátságos 
kiszolgálást.

A január hónap időjárása nem mutatta, 
hogy tél lenne! Az utóbbi évek legeny-

hébb időjárása volt az elmúlt egy hónap. 
A januárhoz számtalan népi hagyomány 
fűződik, többek között, hogy a Velen-
cei-hegység lankáinál maradjunk: január 
22-én, Szent Vince napján úgynevezett 
vincevesszőt vágtak, amit a szobában víz-
be tettek és a kihajtott vesszőből jósolták 
meg a következő év termését. Ezen a na-
pon a gazdának sok bort kell innia, hogy 
bő legyen a termés! 

A 2020-as új esztendőt  a január 10-én 
megtartott  pótszilveszteri klubdélutá-
nunkon köszöntöttük, ahol pezsgővel 
koccintottunk, báránypörköltet főztünk 
és sok süteményt készítettünk.

„Velencei-tavi Rózsa” 1. számú
Nyugdíjas Klub

Ebben az évben is szeretnénk  sok szép 
helyre elmenni, a városi eseményeken 
részt venni! Itt köszönjük meg  Velence 
Város Önkormányzatának a 2019. évre 
adott támogatást.

Fájó szívvel búcsúzunk Hajas Ferenctől, 
a klub egyik alapító tagjától. Nyugodjék 
békében!

Beteg társainknak mielőbbi gyógyulást, 
olvasóinknak és nyugdíjas társainknak 
pedig jó egészséget kívánunk!

Kantár Ferencné
klubvezető

„Nosztalgia” 3. sz. Nyugdíjas Klub 

December hónap az ünnepi készülődésről 
szólt. Mindnyájan igyekeztünk előkészíteni 
mindent, hogy minél szebb legyen az ünnep.

December 11-én ellátogattunk a székes-
fehérvári karácsonyi vásárba. Kicsit csalód-
tunk, mert több árusra és többféle termékre 
számítottunk. Kárpótolt bennünket a gyö-
nyörűen feldíszített és kivilágított belvárosi 
épületek látványa. Jól esett a finom sült gesz-
tenye és a „Tántorgó medve” fantázianevű 
ital, ami mézes forralt bor volt kis vodkával 
gazdagítva. Kellemesen telt ez a délután is. 
Végül csatlakoztunk egy menethez, amely a 
fogyatékkal élőkre hívta fel a figyelmet.

Egy másik alkalommal Budapestre láto-
gattunk, ahol a Bazilika előtti téren Európa 
méltán legszebb adventi vásárában gyö-
nyörködtünk. Sétáltunk a káprázatosan ki-
világított belvárosban, végül a KFC gyorsét-
teremben finom vacsorával zártuk a napot.

December 18-án tartottuk a karácso-
nyi klubdélutánunkat. Herczegné Kati, 
klubvezetőnk a „fiúk” közreműködésé-
vel ízletes halászlét főzött, desszertként 
a klubtagjaink által készített sütemények 
kerültek az asztalra. Az ünnepi hangulatot 
fokozta Ady Endre Karácsony című verse, 
melyet egyik klubtagunk olvasott fel.

Vendégünk volt Linardics Iván úr, aki fi-
nom csokoládékból összeállított csomag-
gal, egy-egy üveg sörrel ajándékozott meg 
mindegyikünket. Köszönettel vettük át az 
Önkormányzat karácsonyi ajándékát.

Január 8-án rendeztük meg a pótszil-

veszteri klubdélutánunkat. Kemencében 
sült finom csirkecombot ettünk többféle 
salátával és a remek sütemények sem hi-
ányoztak. A jó hangulatról Molnár István 
nagyszerű zenével gondoskodott.

Sajnos több társunk nem tudott eljön-
ni betegség miatt. Nekik ezúton kívánunk 
mielőbbi gyógyulást. Minden kedves 
nyugdíjas társunknak jó egészséget és bol-
dog új évet kívánunk!

Lója Ervinné
klubtag

„Mert adni jó”
Karácsony a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál

A velencei székhelyű Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 1999 szeptembere óta 
töretlenül látja el a Velencei-tó térségének települései körében a szociális étkeztetéssel, házi 
valamint jelzőrendszeres segítségnyújtással, továbbá a család- és gyermekjóléti szolgáltatásai-
val összefüggő tevékenységeit. 

A tevékenységek széles köre lehetővé teszi, hogy a gyermekektől a felnőtteken át,  egészen 
az időskorúakig bezárólag az Intézmény elkötelezett szociális munkásai napi szintű szoros 
kapcsolatot ápoljanak az illetékességi körébe tartozó településeken élő rászoruló családokkal, 
időskorúakkal.

Az intézmény alapító okiratában deklarált alapvető feladatokon felül a Humán Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai minden lehetőséget megragadva kívánnak részt venni a 
helyi lakosok életkörülményeit javító, a Polgármesteri Hivatal munkáját támogató feladatok 
elvégzésében. Ennek keretében került sor a Gerhard Ákos, Velence város polgármestere által 
felajánlott karácsonyi ajándékcsomagok kiosztására, valamint a számos helyről érkezett felaján-
lások (készpénz, élelmiszer, ajándéktárgy, Spar ajándékutalvány) eljuttatására a családokhoz.

Az adományozók közül ezúton is szeretnénk külön köszönet nyilvánítani dr. Füredi 
Szabolcsnak, az Európai Bizottság munkatársának, Nagy Dánielnek, az Önkéntes Állomás 
Egyesület elnökének, valamint annak a 24 magánszemélynek, akik összesen 430.000 Ft 
összegű adományukkal hozzájárultak egy rendkívül nehéz anyagi körülmények között élő, öt 
unokáját egyedül nevelő velencei nagyszülő támogatásához.

Az adománygyűjtéssel kapcsolatban dr. Füredi Szabolcs kifejtette, hogy a jótékonysági 
akció életrehívását részéről két fő tényező motiválta.  Hangsúlyozta, hogy a szolidaritás je-
gyében mindannyiunk kötelessége, hogy képességeinkhez és anyagi lehetőségeinkhez mérten 
visszaadjunk valamit abból a segítségből, támogatásból, amelyet az életünk során másoktól 
kaptunk. Másrészről megjegyezte, hogy a Velencei-tó térsége iránti szeretete, valamint erős 
kötődése miatt pozitív példát szeretett volna mutatni az itt élőknek arra, hogy egy kis baráti 
társaság közös cél érdekében történő összefogása is képes lehet sorsokat megváltoztatni. 

Minderről  bővebben itt tájékozódhat:
https://www.facebook.com/szabolcs.furedi.1/posts/2809759189083528
Köszönjük a segítséget!   

a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói

Vegye igénybe a házi segítségnyújtást!

A házi segítségnyújtás keretében szociális 
segítést vagy – a szociális segítést is magában 
foglaló – személyi gondozást biztosítunk.

Személyi gondozás: olyan célzott 
segítés, mely az igénybe vevő rendszeres, 
hosszabb idejű támogatása, fejlesztése, és  
elősegíti a körülményekhez képest legjobb 
életminőség elérését.

Szociális segítés: az ellátott minden-
napi életvitelében, személyes környezete 
rendben tartásában, mindennapi ügyeinek 
intézésében nyújt segítséget. 

A házi segítségnyújtás igénybevétele tele-
fonos vagy személyes kérelemre történik.

Intézményi térítési díj:
Személyi gondozás: 650 Ft/óra,
szociális segítés: 650 Ft/óra

További információ:
Humán Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat
Velence, Zárt u. 2., tel.: 22/589–157 
e-mail: human.velence@gmail.com

Palánki Katalin,
házi segítségnyújtás, egységvezető

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötött:
2019. december 7-én
Jenei György – Mérey Martina
Bernadett
2020. január 11-én
Sági Péter – Bíró Erzsébet Lívia
Tokodi Gábor Tamás – Tóth Dorottya
Gratulálunk!

Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet anyakönyvvezetők
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Kovács Jánosné, adóigazgatási ügyintéző, 589–413
(építményadó, adókönyvelés, adó- és értékbizonyítvány)

Szendreiné Zakály Márta, adóigazgatási ügyintéző, 589–409
(iparűzési adó, talajterhelési díj, telekadó, adóigazolás,
tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, gépjárműadó)

Bíró Gábor, adóigazgatási ügyintéző, 589–428
(adóbehajtás, végrehajtás, adók módjára behajtandó köztartozások)

VÁROSÜZEMELTETÉSI  ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Szilassy Gabriella, városüzemeltetési ügyintéző, 589–405
(út- és közműépítési ügyek, tulajdonosi hozzájárulás,
közútkezelői hozzájárulás, közterület-használat)

Ruff-Pánczél Zsuzsanna, városüzemeltetési ügyintéző, 589–401
(zaj- és rezgésvédelem, HÉSZ, TAK, beruházási ügyek,
telekalakítási ügyek)

ÜGYFÉLFOGADÁS
Gerhard Ákos polgármester és
Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző
előzetes időpont-egyeztetés után (tel.: 589–416)

Ügyintézők ügyfélfogadása
hétfő 8.00–12.00
szerda 8.00–16.00
péntek 8.00–12.00

Pénztár nyitvatartása
hétfő 10.00–12.00
szerda 9.00–12.00, 13.00–15.00
péntek 9.00–12.00
Sürgős esetben munkaidőben, ügyfélfogadási időn kívül
is a lakosok rendelkezésére állunk.
A Velencei Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
e-mail: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu

Humán Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat

Velence, Zárt u. 2.
tel.: 06 22 470 288
e-mail: human.velence@gmail.com
www.human01.eoldal.hu
Intézményvezető: Török Ágnes

Személyes  gondoskodást
nyújtó ellátások
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
egységvezető: Dócziné Horváth Erika
Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás:
egységvezető: Palánki Katalin,
tel.: 06 22 589 157
Szociális étkezés, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás: Lukács Ildikó,
tel.: 06 22 589 157
Nyugdíj és társadalombiztosítási
szaktanácsadás:
Bencsik Ferencné, szerda, 9.00–11.00
Ingyenes jogi tanácsadás a 
szolgálat székhelyén.
Előzetes időpont-egyeztetés után
(tel.: 06 22 470 288)

VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERI  HIVATALA
(2481 Velence, Tópart u. 26.)

POLGÁRMESTER: Gerhard Ákos
HIVATALVEZETŐ: Szombathyné dr. Kézi Aranka, jegyző

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY
Vargáné Király Julianna, testületi referens, 589–419
Balogh Erika, titkársági ügyintéző, 589–425
Varga Viktor, titkársági ügyintéző, 589–402
Kiss Dorottya, titkársági ügyintéző, 589–416

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)

Ablonczi Ernő, közterület-felügyelő, 589–422, 30/588–6416
Pécsi Viktor, közterület-felügyelő, 589–422, 30/255–7392

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Mészáros Krisztina, 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

Velence Város Önkormányzat
Képviselőtestülete fogadóórái

Képviselői fogadóórák a
polgármesteri hivatalban
(Velence, Tópart u. 26.), a
titkárságon való előzetes
egyeztetést követően

Faragó Péter
minden hónap utolsó péntek
15:00–17:00

Fésűs Attila
minden hónap első péntek
8:00–10:00

Kernya Gábor
február 12. szerda
15:00–17:00

Pap János
minden hónap első péntek
8:00–10:00

Pap Zsigmond
február 3. hétfő7:30–9:30
február 10. hétfő 16:00–18:00

Sarf György
február 4. kedd 16:00–18:00 

Dr. Sirák András 
minden csütörtökön
14.00–15.00

Szabó Attila
január 29. szerda
február 19. szerda

Velencei SzakorVoSi rendelőintézet – Szakrendelői beoSztáS

SzakrendeléSek

SzakrendeléS hétfő kedd Szerda csütörtök Péntek

belgyógyáSzat

dr. zakar gábor
1300–1600

(nefrológia)
dr. Szabó Péter

800–900

dr. németh attila
800–1200

dr. Szabó Péter
800–900

dr. kalmár József
800–1200

gaSztroenterológia
hePatológia

dr. gajdán lászló
1600–2000

endokrinológia
dr. németh csilla

800–1300

(átmenetileg szünetel)

diabetológiai edukáció
Vándor anita

900–1200

(átmenetileg szünetel)

általánoS SebéSzet dr. reich Viktor
1600–2000

dr. reich Viktor
900–1200

dr. botár andrás
900–1400

általánoS SebéSzet
Proktológia

dr. Jachymczyk györgy
1600–2000

általánoS SebéSzet
gyermekSebéSzet

dr. kerkuska lászló
800–1300

érSebéSzet dr. turcsán erik
830–1230

kézSebéSzet dr. imre lászló
1600–1900

dr. imre lászló
1600–1900

nőgyógyáSzat
dr. kolos János

800–1300

dr. Szabados béla
1600–1900

dr. Szabados béla
1600–1900

cScSemő- éS
gyermekkardiológia

dr. lászló erzsébet
800–1200

(előjegyzés szerint)
dr. lászló erzsébet

800–1200

gyermek
tüdőgyógyáSzat

dr. Szokó márta
1530–1930

fül-orr-gégéSzet dr. horváth zoltán
1500–1900

SzeméSzet dr. láng Judit
900–1600

dr. nyirati adrienn
1000–1430

bőrgyógyáSzat (átmenetileg szünetel) (átmenetileg szünetel)

neurólógia dr. lencsés tamás
800–1300

dr. rónai lászló
800–1300

ortoPédia dr. horváth Szabolcs
800–1400

urológia dr. arányi gábor
800–1300

dr. rácz lajos
1500–2000

reumatológia dr. Végh dóra
1200–1900

dr. Végh dóra
800–1400

dr. Végh dóra
800–1400

PSzichiátria dr. Varga lászló
1500–1900

dr. Senki márta
1500–2000

(páratlan hét)

dr. Pákozdi Péter
900–1400

(páros hét)

tüdőgyógyáSzat dr. lupovics gergely
1500–2000

kardiológia dr. kovács attila
1200–2000

dr. király anna
800–1300

dr. király anna
800–1300

gyógytorna körömi anikó
730–1230

körömi anikó
1230–1730

körömi anikó
730–1230

körömi anikó
1230–1730

körömi anikó
730–1130

fizioteráPia Viczainé berkei katalin
700–1500

Viczainé berkei katalin
700–1300

Viczainé berkei katalin
700–1300

Viczainé berkei katalin
700–1300

Viczainé berkei katalin
700–1300

VérVétel Pósa Józsefné
600–1100

Pósa Józsefné
600–1100

Pósa Józsefné
600–1100

Pósa Józsefné
600–1100

röntgen
diagnoSztika

kenyeres zsuzsanna
800–1800

kiss elvira
800–1800

ultrahang
diagnoSztika

dr. tura tímea
800–1700

dr. blaskovits lászló
900–1400

dr. kövy katalin
1600–2000

dr. Székely miklós
800–900

dr. turai tímea
800–1200

dr. tura tímea
800–1400

Közérdekű telefonszámok 

Központi Háziorvosi Ügyelet: 22/311–104
Szakorvosi Rendelőintézet: Velence, Balatoni út 65., 22/589–515
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (VÖTE): 30/631–5666
Polgárőrség (szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00–20.00): 30/927–0422
VVG (Velence Városgazdálkodási) Kft. Velence, Halász u. 37. (Cseppház),  30/158–2829
Parkolási ügyfélszolgálat: hétfő, szerda  8.00–12.00

E-mail: parkolasugyfelszolgalat@velence.hu
Egyéb ügyekben ügyfélfogadás előzetes egyeztetés szerint
E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu

Falugazdász (őstermelői igazolvány ügyintézés): Bodnárné Jávori Tímea, 70/199–2773
ügyfélfogadás (Meszleny-Wenckheim kastély házasságkötő terem, Velence, Tópart u. 52.), kedd 13.00–16.00 

VHG (Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.) központi iroda: 22/579–185
Folyékony hulladék elszállítása: Herke Bt., 20/939–1955 
MOHOSZ (Magyar Országos Horgász Szövetség) Velencei-tavi Kirendeltsége: 22/700–012
DRV (Dunántúli Regionális Vízmű) Zrt. Információs pont: 80/240–240

Hibabejelentés: 22/584–200
Ügyfélfogadás (Velence, Szabolcsi u. 40.)
hétfő 8.00–15.00, csütörtök: 8.00–18.00, péntek 8.00–12.00

E.ON Áramszolgáltató Közvilágítási hibabejelentő: 80/533–533
Ügyfélfogadás (Kápolnásnyék, Tó u. 20., TÓ-VILL Bt. székháza), kedd 8.00–12.00, csütörtök 14.00–18.00 

Velence Város területén
családsegítő: Csincsi Éva

ügyfélfogadási ideje:
szerda, 9.00–15.00

helye: Velence, Zárt u. 2.

Velencei és Velencei-tó
Környéki Nagycsaládosokért

és Rászoruló Családokért 
Alapítvány

Cím: Velence, Európa park. 
Állandó nyitvatartás:

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



 

Ringató foglalkozások a velencei Közösségi Házban (Iskola utca 4.) 
szerdán 17:00 órakor 

pénteken 10:00 órakor 
 

A foglalkozás díja: 1 000 Ft/ család 
5 alkalomra szóló, korlátlan ideig felhasználható bérlet: 4 500 Ft 

 
Szeretettel várom a kisgyermekes családokat! 

 
Szalczgruber Mariann 
foglalkozásvezető 

+36 30 527 64 91 
       Ringató Szalczgruber Mariann foglalkozásai 

 

                                                             
 

Ácsmunkát, tetőfedést,

bádogozást vállalok!

Valamnit gipszkartonozás és 

lambériázási munkákat.

Herák Tamás
Székesfehérvár Kertész utca 3.

tel.: 0630/860-3320

herak.tamas@gmail.com

Minden hűtő és fagyasztószekrény 

javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag részek 

pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

0620/557-3008

Műanyag bejárati ajtók, ablakok, redőnyök 
forgalmazása és beépítése

Szúnyoghálók
kedvezménnyel

Továbbá párkányok, napellenzők, reluxák, 
szalagfüggönyök, ablakba építhető 

szellőzők

Redőnyjavítás
Szakszerű beépítés, visszahívás igény 

szerint. Ingyenes felmérés, szaktanácsadás.

Telefon: 06-30-781-8022

Jáme – Holz Kft.

Konyhabútorok, beépített 
szekrények, szekrénysorok,
ágyak, hálószoba bútorok, 
fa ajtók, ablakok és egyéb 

asztalos munkák tervezése és 
kivitelezése.

Laminált parketta lerakása!

Ingyenes felmérés és ajánlat!

Kovács János
0620/808-5362




