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A járványhelyzettel kapcsolatos aktuális he-
lyi  intézkedésekről Velence város  honlapja 
és hivatalos facebook oldala ad folyamato-
san tájékoztatást.

Velencei
Karnevál

A február 13-án, 
szombaton megrendezésre 
kerülő programról lapunk 
7. oldalán olvashatnak.

Kedves Velenceiek!

A 2021-es év első hónapjában engem 
ért a megtiszteltetés, hogy köszönthe-
tem a Velencei Híradó olvasóit. Ezúton 
kívánok minden velencei lakosnak, ve-
lencei ingatlantulajdonosnak, olvasó-
nak boldog új évet, jó egészséget! Ezzel 
egyidejűleg azt, hogy mindennapjain-
kat minél hamarabb a Covid-19 járvány 
előtti, megszokott rendben élhessük.

Első alkalommal írhatok a Velencei 
Híradó olvasóinak a lap első oldalain. Ez 
lehetőséget ad arra, hogy személyesebb 
hangot megütve, ne csupán hivatal-
nokként, hanem emberként szólhassak 
Önökhöz.  Először a pályázati eljárással 
összefüggő személyes meghallgatás so-
rán jártam Velencén.  Korábban több 
évtizeden keresztül egy Balaton-parti 
településen dolgoztam és éltem. Rend-
kívül gyorsan megkedveltem Velencét. 
A feladatellátást 2019 júliusában hat hó-
nap próbaidővel kezdtem. Abból az ön-
kormányzati választásokig közel három 
és fél hónap telt el. Az Önök bizalmából 
megválasztott polgármester és képvise-
lő-testület lehetőséget adott arra, hogy a 
képességeimet, tapasztalataimat a város 
lakóinak, Önöknek, az ügyfeleknek az 
érdekében napi szinten hasznosítsam, 
kamatoztassam. Ezúton is köszönöm a 
bizalmat, a lehetőséget!

Múlt év decemberétől családommal 
a város lakói vagyunk, itt van az új ott-
honunk. A család balatoni ingatlanától 
megváltunk, itt vásároltunk házat. Na-
gyon fontosnak tartom, hogy ott éljek, 
ahol a köz szolgálatában állok.  Ebben 
a család támogat, maximálisan számít-
hatok a segítségükre, megértésükre a 
hétköznapokban is. 

Az eltelt időszakban arra töreked-
tünk a kollégákkal, hogy minél erőtel-
jesebben érvényesítsük, közvetítsük azt, 
hogy a városért, Önökért dolgozunk, 
szolgálunk. Őszintén vallom, hogy 
nem Önök vannak értünk, hanem mi 

A veszélyhelyzet miatt
bezártak a velencei és
a tókörnyéki
kulturális-közösségi
intézmények

Magyarország Kormánya 2020. no-
vember 4. napi hatállyal Magyarország 
egész területére veszélyhelyzetet hirde-
tett ki. A koronavírus-fertőzés további 
terjedésének megakadályozása érde-
kében a Hauszmann Alajos Egységes 
Közművelődési Intézményközpont és 
Könyvtár minden intézménye további 
értesítésig zárva tart. Így jelenleg nem 
látogatható a Városi Könyvtár (Tópart 
u. 52.),  a Közösségi Ház (Iskola u. 4.) 
és a Civil Ház (Fő u. 64.) sem.
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vagyunk Önökért. Ennek szellemé-
ben tettem javaslatot polgármester úr 
egyetértésével többek között az igazga-
tási szünetek elhagyására, a különböző, 
megítélésem szerint felesleges igazolá-
sok beszerzésének megszüntetésére.       

Az előző év tavasza mindnyájunk 
számára egy eddig ismeretlen, várat-
lan helyzetet hozott. Meggyőződésem, 
hogy Önökkel, a civil szervezetekkel, 
a képviselők szerepvállalásával, a vá-
ros széleskörű összefogásával a lehető 
legszervezettebben vészeltük át ezt az 
időszakot.  Polgármester úr rendkívül 
gyorsan reagálva az adott helyzetre hozta 
meg a hatékony intézkedéseket. Ennek, 
az önkormányzati forródrót működteté-
sének, az intézményi ellátórendszernek, 
az összehangolt munkának köszönhető, 
hogy visszatekintve úgy ítélhetjük meg, 
hogy hatékony, optimális volt a műkö-
dés, a beavatkozás a járvány terjedésének 
megakadályozása, a szükséges védekezés 
megteremtése érdekében.    

Várakozáson felül alkalmazkodott 
mindenki az új, kiszámíthatatlan hely-
zethez. Önök, az ügyfeleink kérésünkre 
„átálltak” az elektronikus ügyintézés-
re, megértőek voltak. Mi igyekeztünk 
megteremteni az otthoni munkavég-
zés feltételeit, egyidejűleg biztosítani a 
szükséges létszámban folyamatosan a 
hivatali jelenlétet is. Megoldott volt fo-
lyamatosan a telefonos elérhetőség, se-
gítségnyújtás, elektronikus ügyintézés, 

zavartalanul folyt az ügyek intézése. A 
járvány második hulláma idején amed-
dig lehetett, kitartottunk, a végső idő-
ben, december elejétől korlátoztuk az 
ügyfélfogadást. Ugyanakkor zavarta-
lan továbbra is az ügyek intézése, nincs 

feladat-elmaradás. Kö-
szönöm mindenkinek a 
megértését, a helyzethez 
való zökkenőmentes al-
kalmazkodást! 

A hivatal vezetése so-
rán is azt vallom, hogy 
az elsődleges feladatunk 
az Önök szolgálata, a 
vonatkozó jogszabályi 
előírások szerinti eljárá-
sok lefolytatása, a kép-
viselő-testület döntése-
inek előkészítése, majd 
a döntés végrehajtásán 
túl célnak kell tekinte-

ni, hogy a kollégák, a munkatársaim 
minden nap örömmel jöjjenek dolgoz-
ni. Elégedettséget váltson ki az ügyek 
megoldása, arra törekedjünk, hogy 
olyan esetekben is tudjunk felvilágosí-
tást adni, amelyek nem a mi feladat- és 
hatáskörünkbe tartoznak. Ez feltétele a 
velünk szembeni elégedettségnek, bi-
zalomnak. Azt szeretném, ha úgy érez-
nék, hogy bátran fordulhatnak hoz-
zánk, kellő segítséget kapnak. Ennek 
érdekében igyekszünk folyamatosan 
arra törekedni, hogy a bejelentésekre, 
jelzésekre minél gyorsabban, érdem-
ben reagáljunk. 

Van még e területen is teendőnk, de 
meggyőződésem, hogy jó úton hala-
dunk. A kollégáimmal elkötelezettek va-
gyunk. Napi szinten tapasztalom, hogy 
nem egyszerűen ügyet intézünk. Gyak-
ran azzal is segítünk, hogy a tanácstalan, 
segítséget, támogatást igénylő embertár-
sunkat meghallgatjuk, együttérzésünkről 
biztosítjuk, tanácsot adunk.

A múlt évben több vezetői pozíció 
megüresedett a hivatalban. A járvány 
megjelenését követően az önkormány-
zat költségvetését érintő elvonások mi-
att nem töltöttük be ezeket. Hasonlóan 

jártunk el több ügyintézői álláshely 
esetében is. Ezzel jelentősen csökken-
tettük a kiadásokat, az önkormány-
zatokat érintő bevétel-kiesés negatív 
hatásait. Így sikerült az előzetes vára-
kozástól eltérően egész évben fenntar-
tani az önkormányzati intézmények 
működését Velencén.     

A polgármesteri hivatal szolgáltató 
jellegét, arculatát kívánjuk a jövőben 
tovább  erősíteni munkatársainkkal. Ez 
több területet érint. Egyrészt folytat-
ni kívánjuk lehetőségeinkhez mérten 
az adminisztráció csökkentését. Más-
részt minél magasabb színvonalon, az 
Önök megelégedésére kívánjuk ellátni 
a feladatokat.  Az a célunk, hogy foko-
zatosan és a velenceiek számára folya-
matosan érezhető mértékben tegyünk 
lépéseket az ügyfélbarát hivatal megte-
remtésének irányába. Ehhez továbbra 
is kitartó, következetes, elszánt célmeg-
határozásra, végrehajtásra van szük-
ség. Minden erőforrás rendelkezésre 
áll, a képviselő-testület támogatásával 
bírunk. Ennek megfelelően haladunk 
tovább, tesszük a dolgunkat.

Számos terület igényel halaszthatat-
lan beavatkozást, pl. iratok selejtezése, 
a vagyongazdálkodás felülvizsgálata, 
szabályozása, az informatikai rendszer 
felülvizsgálata, korszerűsítése. Az op-
timális, minél racionálisabb és célra-
vezető megoldáshoz elengedhetetlen 
felmérésen túl vagyunk. A részfeladatok 
kitűzésének, a végrehajtásnak a szaka-
szába léptünk. Emellett biztosítjuk a 
feladat- és hatáskörünkbe tartozó fel-
adatok jogszabályi előírások szerinti 
ellátását, az előírt határidő betartásával.   
A járványhelyzet megszűnését követő-
en tervezzük folyamatos ügyfélszolgá-
lat létrehozását, működtetését. Bízunk 
abban, hogy a változtatások az Önök 
hivatallal, ügyintézéssel kapcsolatos ta-
pasztalatait kedvezően befolyásolják. 

Végezetül minden jót, sikereket kí-
vánok a magam és a polgármesteri hi-
vatal munkatársai nevében Önöknek!

Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző
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2020. december 21-től 2021. január 20-ig Gerhard Ákos polgármester 
az alábbi megbeszéléseken, egyeztetéseken, eseményeken vett részt a 
város érdekében:

December 21-én reggel megtartot-
ta szokásos heti egyeztetését a VVG Kft. 
ügyvezetőjével, amelyen ez  alkalommal is 
részt vett Fésűs Attila, a Pénzügyi és Város-
fejlesztési Bizottság elnöke és Szabó Attila 
alpolgármester. Ezt követően ellátogatott a 
velencei szakrendelőbe, hogy megsürgesse 
az önkormányzati jutalmak kiutalását.

December 22-én felkereste a velencei 
civil szerveződések, közösségek képviselő-
it, és a város nevében ajándékkosarak át-
nyújtásával köszönte meg munkájukat, il-
letve a város életében betöltött szerepüket.  
Ezt követően találkozott dr. Molnár Krisz-
tiánnal, a megyei közgyűlés elnökével. 

December 23-án találkozott L. Simon 
László országgyűlési képviselővel Kápol-
násnyéken, majd az előző naphoz hason-
lóan ajándékkosarakat adott át Velencén 
köszönetképpen és újévi jókívánságok-
kal az önkormányzat nevében.

December 28-án és 29-én a polgár-
mesteri hivatalban látta el adminisztratív 
teendőit. 

Január 4-én telefonos egyeztetések 
mellett részt vett a város pályázati pro-
jektjeinek előkészítésében.

Január 5-én évkezdő egyeztetést tar-
tott Tóth Istvánnal, Gárdony város pol-
gármesterével. A megbeszélés tárgyát 
egyebek mellett a közösen beadandó pá-
lyázatok és a két város közötti együttmű-
ködés képezte.

Január 6-tól 8-ig telefonos egyezteté-
sek mellett a város pályázati projektjei-
nek előkészítésében vett részt.

Január 11-én személyes egyeztetést 
folytatott a szakrendelő pénzügyi átvi-
lágításával kapcsolatban, majd tárgyalt a 
városi weboldalt üzemeltető cég képvise-
lőjével a decemberi üzemzavarok, illetve 
a város és a cég között fennálló szerződé-
ses viszony tisztázásának érdekében.

Január 12-én a Pearl Marketing and 
Management Kft. képviselőjével tárgyalt 
egy Velencén kialakítandó termelői pi-
accal kapcsolatos pályázat beadásával 
kapcsolatban. Ezt követően a Velencén 
található távközlési torony üzemelteté-
sével kapcsolatban egyeztetett.  Délután 
a Korzót üzemeltető GOMI Kft. képvise-
lőivel tárgyalt, felkészülendő a fenntar-
tási időszak végére, valamint a pályázati 
időszak lezárására. Ezután dr. Ferencz 
Péterrel találkozott, akinek átadta a szak-
rendelő pénzügyi átvilágításáról készült 
dokumentációt.

Január 13-án megbeszélést folytatott 
a Velencei Karnevál idei megrendezésé-
nek lehetőségeiről és módjáról.

Január 14-én a közterület-felügyelők-
kel járta be Velencét, megbeszélve a vá-
ros közterületeivel kapcsolatos kéréseket.

Január 15-én sportcélú fejlesztések 
ügyében egyeztetett az „Aktív Magyar-
ország” program képviselőjével.

Január 18-án reggel megtartotta szoká-
sos heti egyeztetését a VVG Kft. ügyvezető-
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jével, majd tárgyalt a „Zöld város” projekt 
közbeszerzését intéző cég képviselőjével, 
megsürgetve a közbeszerzési eljárást. 

Január 19-én  a tűz- és balesetvédelmi 
oktatás megszervezésével kapcsolatban 
folytatott tárgyalást, majd a Velence Judo 
egyesület vezetőjével egyeztetett. 

Január 20-án telefonos egyeztetések 
mellett részt vett a város pályázati pro-
jektjeinek előkészítésében.

Pályázat
óvodapedagógusi
munkakör betöltésére

Velence Város Önkormányzata a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Velencei 
Meseliget Óvoda óvodapedagógus 
munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony. A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. A pályázat benyúj-
tásának határideje: 2021. február 15. 
A részletes pályázati kiírás elérhető 
Velence város honlapján (velence.hu). 
További információ:
Boronai Mária óvodatitkár
(velenceimeseligetovoda@gmail.com)
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Pályázat
városüzemeltetési 
ügyintéző, illetve
közterület-felügyelő
munkakör betöltésére

A velencei polgármesteri hivatal a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet városüzemel-
tetési ügyintéző, illetve közterület-fel-
ügyelő munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közszol-
gálati jogviszony. A foglalkoztatás 
jellege: teljes munkaidő. A pályázat 
benyújtásának határideje: 2021. 
február 9.

A részletes pályázati kiírás elérhe-
tő Velence város honlapján
(www.velence.hu). További informá-
ció: Szelei Andrea aljegyző
(tel.: 22/589–418)

Pályázat a Hauszmann
Alajos Egységes
Közművelődési
Intézményközpont és
Könyvtár intézményvezetői
munkakör betöltésére

Velence Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének hatáskörében 
eljáró Velence Város Polgármeste-
re pályázatot hirdet a Hauszmann 
Alajos Egységes Közművelődési 
Intézményközpont és Könyvtár 
intézményvezetői munkakörének 
betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony idő-
tartama: 5 év határozott időtartamú 
munkakör (2021. április l. napjától 
2026. március 31. napjáig) 3 hónap 
próbaidővel.  A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.  A pályázat benyúj-
tásának határideje: 2021. február 5. 
A részletes pályázati kiírás elérhető 
Velence város honlapján (velence.hu). 
További információ:
Szelei Andrea aljegyző
(tel.: 22/589–418).

Javaslattétel Velencéért
Emlékérem adományozására

A szelektív hulladék-szállítás
módosulása

Velence Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének a helyi kitüntetések, dí-
jak adományozási rendjéről szóló 8/2017 
(IV.28.) önkormányzati rendelete ér-
telmében a március 15. alkalmából 
tartandó hivatalos városi ünnep-
ségen kerül sor a Velencéért
Emlékérem átadására.

Az önkormányzati rendelet 
szerint Velencéért Emlékérem ado-
mányozható azoknak a személyeknek, 
személyek csoportjának, társadalmi vagy 
gazdasági szervezeteknek, intézmények-
nek, egyesületeknek, alapítványoknak, 
lakóhelyi közösségeknek, akik vagy ame-
lyek a város fejlesztésében, a társadalmi, 
a szociális, a kulturális és a gazdasági élet 

2021-től  változik a szelektív hulla-
dékgyűjtés rendje. Az eddigi havi egy 
alkalom helyett idén már havonta két-
szer fogják elszállítani a pa-
pírt és a műanyagot a VHG 
Kft. munkatársai. A hulla-
dékot az ingyen biztosított 
szelektív kukákba helyezve, 
illetve a többlethulladékot 
mennyiségi korlátozás nél-
kül kötegelve, vagy zsákolva 
szállítják el. A szelektív hul-
ladékgyűjtő kukák az eddi-
gieknek megfelelő rendben 
továbbra is átvehetők a 
polgármesteri hivatal udva-
rán (Velence, Tópart u. 26.) 
minden szerdán 15 és 18 
óra között. 

A hulladékszállítással 
kapcsolatos felvilágosítás: 
Velencei-tavi Hulladékgaz-

bármely ágazatában kiemelkedően hasz-
nos munkát végeztek, és ennek révén a 
város értékeit növelő, maradandó ered-

ményeket értek el.
Évente egy Velencéért Em-

lékérem adományozható. A 
kitüntetés erkölcsi elismerés, 
mellé pénzjutalom nem jár.

A Velencéért Emlékérem 
odaítélésére bárki tehet javaslatot. A 

javaslatot minden év február 15. napjáig 
kell írásban a polgármesterhez benyújta-
ni. A javaslatot indokolni kell. A javasla-
tokat és indoklásokat kérjük a polgármes-
teri hivatalhoz levélben (2481 Velence, 
Tópart u. 26.), vagy e-mailen (hivatal@
velence.hu) eljuttatni.

dálkodási Nonprofit Kft. (VHG):
www.vhg.hu, tel.: 22/579–185 (hétfő, 
szerda, péntek).
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Haladnak az óvodabővítés munkálatai

Velence népessége folyamatosan növek-
szik, sok fiatal pár, gyermeket váró vagy 
kisgyermekes család választja lakóhelyé-
ül Velencét. Ez az örvendetes körülmény 

folyamatos kihívást jelent az önkor-
mányzat számára, mivel egyre nehezebb 
a növekvő létszám miatt a gyerekek el-
helyezése. Intézményeink maximális ki-
használtsággal működnek úgy is, hogy 
a korábbi évek gyakorlatával ellentétben 
ma már az óvodába kizárólag a Velencén 
lakó gyermekek kerülnek felvételre.

Tekintettel a városunkat érintő kor-
mányzati elvonásokra és megvizsgálva az 
óvoda épületeinek bővítési lehetőségeit, 
a képviselőtestület úgy döntött, hogy a 
Szent Erzsébet tér 1. szám alatti, újtelepi 

telephelyen saját forrásból óvodakonté-
ner telepítését kezdeményezi. A konté-
nerbővítmény a meglévő óvoda udvarán, 
ideiglenes megoldásként, kb. 4–5 évig 

lesz elhelyezve. A kb. 200 m2 alapterü-
letű konténercsoport 2 csoportszobát, 2 
mosdót és egy nagy öltözőt tartalmaz. 
Mivel a konténercsoportoknak meg kell 
felelniük a hagyományos megoldásokkal 
készült épületekre előírt követelmények-
nek, így mind a hatósági előzetes egyez-
tetések, mind a tervezési folyamat is ala-
pos munkát igényeltek.

A Fejér Megyei Kormányhivatal a 
kétcsoportos konténeres bővítmény-
re 2020. december 29-én adta ki az 
építési engedélyt, így 2021 januárjára 

elkészülnek a kiviteli tervek is. Ezt kö-
vetően megindítható a konténerek be-
szerzésére vonatkozó közbeszerzési el-
járás, valamint a terület előkészítése és 
a szükséges berendezések beszerzése. 
Tekintettel arra, hogy a szigorú előírá-
sok miatt egyedi, kifejezetten a velencei 
óvoda számára legyártott konténereket 
kell beszerezni, így a tapasztalatok alap-
ján a gyártáshoz szükséges idő a szer-
ződéskötéstől számítva legalább három 
hónap. A telepítés tehát várhatóan leg-
korábban 2021. április-május hónapban 
történhet meg.

Addig is számos tennivalója van az 
önkormányzatnak. Jelenleg a kivite-
li terv és a költségvetési kiírás készül. 
Eközben még várjuk az építési hatóság 
tájékoztatását az építési engedély végle-
gessé válásáról. Ezalatt egy közbeszerzé-
si tanácsadó elkészíti a konténercsoport 
közbeszerzését, amelyhez a polgármes-
teri hivatal előkészíti a szükséges doku-
mentációt. A következő lépés a terület 
előkészítése lesz. A telken belüli köz-
műcsatlakozásokat megfelelő gépekkel, 
emberekkel és szakpartnerekkel kell el-
végezni. Ezt követheti a bútorok közbe-
szerzése (ajánlatkérés, döntés, megren-
delés), amely a konténertelepítés egyik 
utolsó fázisa lesz. A munkák haladásá-
ról rendszeresen hírt fogunk adni a lap-
ban és a város online felületein.

Faragó Péter és
Vendel-Cserményi Lilia

Humán Bizottság

Búcsúzunk Dr. Berta Gyulától, Velence állatorvosától

Tavaly nyáron még 90. születésnapja alkalmából köszönthette Dr. Berta Gyula 
nyugalmazott állatorvost Velence városa nevében Gerhard Ákos polgármester. Az 
állatorvost, aki 1956-tól  kezdve több mint fél évszázadon át, egészen 2012-ig gyógyí-
tott, praktizált Velencén és a tókörnyéki településeken. A doktor úr kiváló munkájával 
2014-ben kiérdemelte Fejér megye legjelentősebb állatorvosi kitüntetését, a Dr. Lancz 
Endre-életműdíjat is.  Most fájó szívvel kell tudatnunk, hogy Dr. Berta Gyula eltávo-
zott közülünk. Emlékét kegyelettel megőrizzük!
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Velencei Karnevál 
2 0 2 1 .  f e b r u á r  1 3 .

Idén a járvány miatt a hagyományos karne-
váli forgatag kényszerűen elmarad Velen-
cén. A város azonban nem feledkezik meg 
az egyik legfontosabb ünnepéről, és ebben 

a helyzetben is megpróbál vidámságot 
csempészni napjainkba, hogy elűz-
hessük rosszkedvünk telét. A karnevál 
most tehát új köntösben jelenik meg 
városunkban, ám reményeink szerint 
ahogyan minden évben, most is elhozza 
közénk a tavaszváró öröm pillanatait. 

Ez alkalommal azonban a gyüleke-
zési korlátozások miatt nem a városba 
látogató nagyközönségnek, hanem csak 
a velenceieknek szánjuk a járványvédel-
mi előírásokat szigorúan betartó ünnepi 
programot. 

De mi is történik február 13-án, 
szombaton? Milyen lesz ez a járvány 
miatt újratervezett karnevál?

Mutatványosok és zenészek 
vonulása

Velence minden szegletét bejárja 
két vidám csapat, akik délelőtt zenével 

és óriásbábokkal, sötétedés után pedig 
fáklyákkal és fényekkel lopnak egy kis 
örömöt a velenceiek szívébe. Mi több, ma-
gukkal viszik a bajt, a nyavalyákat és a ne-

hézségeket is, hogy azután elégessék azo-
kat a kiszebábuval a Velence-tó partján!

Régi velencei ízek napja
A helyi vendéglátókkal összefogva ele-

venítjük fel Velence és a Velencei-tó ha-
gyományos ízeit. Nemcsak recepteket és 
főzőműsorokat nézhetünk aznap a város 
facebook oldalán, de az elkészített ételek 

megrendelhetőek lesznek a karneváli 
programban résztvevő éttermek kony-
hájáról. 

Jelmezverseny –
Használd újra Velencei-tó!

Hogyan válik egy kartondoboz jel-
mezzé? Vagy egy nem használt régi 
ruha? Mindezt megtudhatjuk azoktól, 
akik részt vesznek az online jelmez-
versenyen. Hogy kik fognak nyerni? 
Azok, akik a legtöbb kedvelést kapják 
a facebook oldalon! A legtöbb szavaza-
tot gyűjtők díjazásban részesülnek!

Vigye el a Kisze a rontást!
A város több pontján gyűjtjük azo-

kat az üzeneteket, amelyeket a kiszebá-
bura feltéve a farsangi mutatványosok 
elégetnek. Keresse a kiszedobozokat!

7
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A velencei turizmus lehetőségei 2021-ben

Tavaly mekkora bevétele keletkezett 
a városnak az idegenforgalomból? 

Közel 30 millió forint. Azonban a 
kérdésre adott választ érdemes három 
részre bontani. Egyrészt a városnak 
közvetlen bevétele származik a ven-
dégéjszakák alapján kirótt idegenfor-
galmi adóból. Ennek mértéke jelenleg 
Velencén 430 Ft/fő/vendégéjszaka. Ez 
az adónem 2020-ban szinte teljes egé-
szében kiesett. A szállásadóknak nem 
kellett ezt az összeget beszedniük és 
befizetniük a város kasszájába. Más-
részt ott van az üdülőhelyi támogatás, 

amely idén teljesen el lett vonva. Végül 
ott van a helyi iparűzési adó, amelyet 
a velencei telephellyel rendelkező vál-
lalkozások, cégek fizetnek, ezt tavaly 

szintén nem kellett teljes mértékben 
befizetniük. 2020-ban így 30 millió fo-
rint IFA bevétele lett a városnak, szem-
ben a 2019-es 90 millió forinttal. 

Ez a kiesés forintra kiszámolva mek-
kora összeget jelent?

Nézzük akkor a számokat! A tavalyi 
elvonások sok tételt érintettek. Első-
ként kell megemlíteni az üdülőhelyi 
normatíva megvonását, ez 58.023.818 
forint bevételkiesést jelent. El lett von-
va a gépjárműadó is, amely 23.695.733 
forinttal rövidítette meg a városi költ-
ségvetést. Az elvonásokon túl egyes 
korlátozó intézkedések is bevezetés-
re kerültek, amelyek hatása az egyes 
adónemekre szintén kimutatható a 
velencei költségvetésben. Az idegen-
forgalmi adó kiesése az előirányzat-
hoz képest 26.992.929 forint. Az ipa-
rűzési adó kiesése pedig 62.111.794 
forint hiányt okoz. Összességében a 
közvetlen elvonások, valamint a korlá-
tozó intézkedések együttes hatásainak 
eredményeként 170.824.274 forint 
bevételkieséssel kellett számolni. 

A közvetlenül az idegenforgalom-
mal kapcsolatos bevételek a város be-
vételeinek körülbelül alig több mint 
1%-ára apadtak, és a város valamivel 
több, mint két milliárd forintnyi éves 
teljes bevételéből (2.257.496.520 Ft) 
mindösszesen 30 millió forintot tesz-
nek ki. Lehet, hogy meglepőnek tű-
nik ez az adat a sokak által leginkább 
üdülőtelepülésként besorolt Velen-
céről szólva, ám tudni kell, hogy az 
ingatlanadó és a helyi iparűzési adó 
eddig is minden évben jelentősebb 
bevételt hozott a városnak, mint az 
idegenforgalom. 

Miként lehet ezt a 170 millió forin-
tos bevétel-kiesést pótolni?

Ezt a kiesést sem ezekből, sem más 
adónemekből nem lehet pótolni, mert 
erre a törvényalkotó nem ad lehetőséget. 

Amíg a veszélyhelyzet kihirdetése miatt 
meghozott kormányzati intézkedések 
fennállnak, Velence városa sem növel-
heti a bevételeit, függetlenül attól, hogy 
hány látogató, mennyi vendég érkezik 
hozzánk.

Akkor az egyetlen lehetőség a kiadá-
sok csökkentése?

Nem az egyetlen, de ez valóban az 
egyik elengedhetetlen része a pénzügyi 
cselekvési tervnek. A másik pedig a te-
lepülés turisztikai arculatának megújítá-
sa. Az első eszköz, vagyis a kiadáscsök-
kentés rövid távon, a második (vagyis a 
turisztikai átpozicionálás) pedig hosszú 
távon jelent megoldást. 

Nincs még egy olyan szektora a hazai gazdaságnak, amelyet oly mértékben próbára tett volna a vi-
lágjárvány, mint az idegenforgalom és a vendéglátás. Ez különösen olyan települések esetén jelent 
problémát, ahol sok, idegenforgalomból élő vállalkozás található. 2021 sok szempontból az újrakez-
dés éve lesz. A város és az önkormányzat idegenforgalommal kapcsolatos terveiről Gerhard Ákos 
polgármesterrel beszélgettünk.
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Akkor a két lehetőség közül kezdjük 
az elsővel, a kiadáscsökkentéssel. Mi 
történt eddig ez ügyben? 

Kezdem ott, hogy először magunkon 
húztuk meg a nadrágszíjat. A takarékos 
gazdálkodásnak köszönhető, hogy a 178 
millió forintnyi mínuszt kevéssé érezte 
meg a város. Lehet, hogy nem történtek 
látványos fejlesztések tavaly, de egy olyan 
helyzetben, amikor ilyen mértékű elvo-
nások, bevétel-kiesések sújtották, sújtják 
a települési önkormányzatokat, nálunk a 
város működése kiegyensúlyozott, a fize-
tőképesség biztosított volt. 

Ami a turizmussal kapcsolatos ki-
adásainkat illeti, itt is lefaragtuk a költ-
ségeket. A város 2011 óta tagja volt a 
Velencei-tó Turizmusáért TDM Egye-
sületnek, amivel együtt járt az egyesü-
leti tagdíj befizetése is. Ez évente változó 
mértékű befizetést jelentett. Az elvonások 
előtti utolsó évben, vagyis 2019-ben pél-
dául 36 millió forintot fizetett a korábbi 
velencei önkormányzat a TDM számára 
tagdíjként, valamint további 15 millió fo-
rintot a városi ünnepségek megszervezé-
sére. Hogy érzékelhető legyen ennek az 
összegnek a nagysága, érdemes elmon-
dani azt is, hogy 2016 és 2019 között 4 
év alatt közel 220 millió forintot utalt át a 
városi költségvetés a TDM egyesületnek. 

Nem is akarom itt külön megemlíteni, 
hogy ekkora összegből milyen, a helyiek 
érdekét szolgáló beruházásokat lehetett 
volna végrehajtani Velencén.

Ezzel az összeggel elszámolt a TDM 
a város felé?

Nem. Arról, hogy a Velence által befi-
zetett tagdíjat mire költötte, kérésünk el-
lenére nem kaptunk tájékoztatást. Mivel 
ez az összeg tagdíj, ezért a TDM azzal kü-
lön nem számolt el a város felé. Ahogyan 
a rendezvények után kifizetett összeggel 
sem volt köteles elszámolni a városnak, 
hiszen azok megrendelések voltak. El-
fogadva a TDM vezetőjének érvelését 
arról, hogy nem kaphatunk kellő bepil-
lantást a város kifizette forintok sorsá-
ba, hamar megérlelődött a döntés arról, 
hogy a város kilép az egyesületből. Úgy 
véltük, hogy érdemesebb a város erre a 
célra szánt pénzét (vagyis évente 50–60 
millió forint közötti összeget) úgy elköl-
teni, hogy azt ellenőrizni is lehessen. A 
TDM további munkájához sikert kíván-
va, a város ettől kezdve maga kívánja ala-
kítani a turizmussal kapcsolatos terveit.

És ezt hogyan képzeli el a 
város vezetése?

Az első lépés az, hogy 
meghallgatjuk a velenceieket. 
Amennyire csak lehet, tiszta 
képet kívánunk arról alkot-
ni, hogy mit szeretnének a 
helyi lakosok. Van igény arra 
is, hogy egy csöndes kisváros 
lakóiként békésen gyereket 
neveljenek, vagy kiélvezzék az 
időskor örömeit, élve a helyi 
infrastruktúra és a természeti 
adottságok nyújtotta előnyök-
kel, és van igény arra is, hogy 
a vízparti buliélet központja 
legyünk. Nem biztos, hogy 
mindig azoknak a szempont-
jait kell érvényesíteni, akik a 
legharsányabban képviselik az 
érdekeiket. Ahogyan az sem 
bizonyos, hogy csak üzleti ala-
pon és menedzserszemlélettel 

kell és lehet foglalkozni a városi idegen-
forgalommal. 

Akkor miképpen? Nem az a leg-
fontosabb, hogy megfelelő bevétele 
származzon a városnak?

Nem. Tisztán kell látni azt, hogy Ve-
lence város bevételének még az elvo-
nások nélküli 2019-es évben is csupán 
töredéke, alig 3 százaléka származott 
az idegenforgalomból. Az így befolyt 
összeg nagyrésze pedig nagyjából ment 
is a TDM-hez. Habár fontos a bevételek 
nagysága is, de még fontosabb az, hogy 
a velenceiek és a velencei üdülőtulaj-
donok nyáron is magukénak érezhes-
sék a városukat. Ehhez meg kell találni 
a megfelelő egyensúlyt az igények és a 
lehetőségek között. Anélkül, hogy meg-
kérdeznénk a velenceieket, nem lehet 
megválaszolni azt a kérdést, hogy mi 
a legoptimálisabb megoldás. Nagyon 
fontos azt is látni, hogy csupán a pénz-
beli bevétellel számolni Magyarorszá-
gon eléggé kockázatos dolog a gyorsan 
változó szabályozás miatt. Az eddigi 
turisztikai koncepciók például jelentős 
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mértékben arra a pénzügyi konstruk-
cióra támaszkodtak, miszerint minden 
egyes idegenforgalmi adóból szárma-
zó forint után további (eleinte 1.5 majd 

később 1 forintnyi) költségvetési támo-
gatást kapott a város. Ez a támogatási 
forma azonban mára nemcsak megszűnt, 
hanem még a tavalyi és tavalyelőtti be-
szedett IFA támogatást sem kapják meg 
az üdülőhelyek. Így Velence sem. Tehát 
én azt látom a városvezetés legfontosabb 
feladatának e téren, hogy a legoptimá-
lisabb és a velenceiek többsége számára 
elfogadható megoldást megtaláljuk.

És mindezt hogyan kívánja a város 
elérni?

Szakértői segítséggel. Jelenleg sem a 
testületben, sem a bizottságokban nem 
ülnek turisztikai szakemberek. A város-
nak azonban szüksége van arra, hogy 
pártatlanul, közvetlen üzleti érdekektől 
mentesen valaki átvilágítsa a helyi turiz-
mus helyzetét. Ezért döntött úgy a tes-
tület, hogy megbízza a Pearl Marketing 

and Management Kft.-t (egy turisztikai 
marketinggel és menedzsmenttel foglal-
kozó céget) azzal, hogy Velence idegen-
forgalmi arculatának újrarajzolásában 

segédkezzen. A szerződés szerint a cég 
a korábbi, TDM-nek utalt kifizetések 
töredékéért (havi 250.000 forintért) 
fog ellátni részben hasonló feladatokat. 
Ennek első lépése az volt, hogy a Pearl 
Marketing szakemberei összeállítottak 

egy olyan kérdőívet, amely felméri azo-
kat a problémákat, kérdéseket, amelyek 
a város turizmusát érintik. 

Ez az a kérdőív, amely a város
facebook oldalán megjelent?

Igen, ez az. (https://velencekerdoiv.
avelemenyed.hu/) Jelenleg 600 kitöltőről 
tudok, ami egy ilyen jellegű kérdőív ese-
tében rendkívül kedvező adat. Nagyon 
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örülök annak, hogy a velen-
ceiek aktívak és elmondják a 
véleményüket. Minél többen 
töltik ki a kérdőívet, annál 
pontosabb képet lehet alkotni 
arról, hogy mit is gondolnak, 
mit is akarnak a helyiek, a tó 
mellett élők vagy az üdülőtu-
lajdonosok. Emellett létezik 
egy másik online kérdőív is 
a nem helyi lakosok számára. 
Ebben azt méri fel a cég, hogy 
mit gondolnak Velencéről, a 
velencei idegenforgalmi szol-
gáltatásokról az idelátogatók. 
Ez nyilván egy másik szem-
pontot fog jelenteni, amelyet 
szintén figyelembe kívánunk 
venni. 

Mit fognak ebből érzé-
kelni a velenceiek, milyen 
változásra
készüljenek fel?

Először én annak örülnék, 
ha a járványhelyzet és a ve-
szélyhelyzet miatt ránk rótt 
elvonások megszűnnének. Ez 
nyilvánvalóan nagyobb moz-
gásteret ad majd a városnak 
az idegenforgalmi tervezés 
területén is. Egyelőre az a cél, 
hogy megismerjük a helyiek álláspont-
ját, véleményét. Ez teremthet ugyanis 
alapot arra, hogy bármiféle új arculatot 
adjunk a városi turizmusnak. Én abban 

hiszek, hogy minél magasabb 
hozzáadott értékű, máshol 
kevésbé elérhető, tehát a he-
lyi értékekre, adottságokra 
építő, ugyanakkor népszerű 
szolgáltatások telepedjenek 
meg a városban. Ez nyilván 
hatással lesz az idelátogatók 
összetételére is. Már most is 
van néhány olyan szolgáltató 
Velencén és a tó környékén, 
akik keresett, magas színvo-
nalú szolgáltatást nyújtanak. 
Ezek arányát és jelentőségét 
célszerű növelni.
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Beszámoló a Velence Városgazdálkodási Kft.
december-januári munkájáról

A VVG Kft. számára a téli időszak a ki-
hívásokról szól. Idén először a Kft. végzi 
településünk síkosságmentesítését. A fel-
adatra mind a gépeket, mind munkatár-
sainkat felkészítettük, és bízom benne, a 
lakosság is az elmúlt évekhez képest po-
zitív változásként éli meg a munkánkat.

Zöldhulladék-égetési tilalom
2020-ban megjelent a levegő védel-

méről szóló 306/2010. (XII. 23.) kor-
mányrendelet módosítása, amelynek 27. 
§-a értelmében a „lábon álló növényzet, 
tarló és növénytermesztéssel összefüg-
gésben keletkezett hulladék nyílt téri 
égetése tilos”.

Még 2020-ban elkezdtünk dolgozni 
egy olyan megoldáson, ami alternatívát 
jelenthet az égetéssel szemben. Ennek 
keretében az összes létező jogszabály 
előírásait megismerve, és mérlegelve az 
azokban foglaltaknak való megfeleléssel 
járó kötelezettségeket, született meg az a 
megoldás, amelyet az alábbiakban olvas-
hatnak.

Tisztában vagyok vele, hogy mindenki 
számára az lenne a legjobb, ha a keletke-
zett zöldhulladékot az önkormányzat in-
gyenesen elszállítaná a lakosságtól, azon-
ban józanul gondolkodva be kell látni, ez 
nem megvalósítható, már csak azért sem, 
mert nem egészséges, ha egy önkormány-
zati tulajdonú cég a helyi vállalkozókkal 
szemben konkurenciaként jelenik meg, 
hiszen ezzel kárt okoznánk nekik.

Azonban olyan megoldást dolgoztunk 
ki, ami lehetővé teszi akár több ingatlan-
tulajdonos együttes megrendelését is, 
ami miatt a szolgáltatás egy ingatlanra 
eső ára jelentősen, akár 75%-kal is csök-
kenthető.

Hogyan néz ki az ágaprítási szol-
gáltatás a gyakorlatban?

2021. március 16. és április 16. kö-
zött Velence területén lehetőség lesz 
ágaprítási szolgáltatás megrendelésére. 
A szolgáltatás díjköteles és kizárólag a 
velencei ingatlantulajdonosok számára 
elérhető. Az ágaprítás díja időalapon 
kerül meghatározásra. Velence terüle-
tén egy ingatlan részére az aprítás ára 
az első órában bruttó 11.000 Ft, vagyis 
8661 Ft+ÁFA. (Megközelítőleg órán-
ként 3–6 m3 faanyag aprítása lehetsé-
ges, a kihelyezés módjától függően.) Ezt 
követően minden megkezdett 15 perc 
bruttó 2750 Ft.
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Lehetőség van arra, hogy többen
rendeljük meg egyszerre?
Természetesen igen. Amennyiben 

például négy szomszédos ingatlan együtt 
rendeli meg az aprítást, amelyet egy órán 
belül be tudunk fejezni, akkor ingatla-
nonként mindössze bruttó 2750 Ft-ba 
kerül az aprítás.

Mikor tekinthető együttesnek
a megrendelés?
Abban az esetben, ha az aprítandó ágak 

egy helyre vannak összegyűjtve, és egy sze-
mély rendeli meg a szolgáltatást a kft.-től.

A megrendelés menete
A tavaszi ágaprítási szolgáltatás meg-

rendelése 2021. március 8-ig érhető el. 
Az aprítást a Velence Városgazdálkodási 
Kft. telefonszámán lehet megrendelni: 
30/158–2829, keddtől csütörtökig 8 és 
16, pénteken 8 és 13 óra között. Meg-
rendeléskor munkatársunk tájékoztatja 
a megrendelőt az aprítás várható idő-
pontjáról, ami az ágaprítási ütemtervhez 
illeszkedik. Ettől az ütemtervtől nem áll 
módunkban eltérni.

Mi történik az aprítékkal?
Az aprítékot a helyszínen hagyjuk, 

elszállítani nem tudjuk. Az apríték táro-
lásáról, illetve esetleges elszállításáról a 
megrendelőnek kell gondoskodnia.
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Milyen ütemezésben történik
az ágaprítás?

március 16–26.                 Velencefürdő
március 29–április 2. Újtelep
április 5–9.  Ófalu
április 12–16.   Bence-hegy

Mi a teendő a megrendelést
követően?
Az ágaprítás megrendelője a várható 

aprítási időszak elejére készítse ki a kerítés 
elé, az utcafrontra az apríttatni kívánt fákat.

Milyen fát lehet aprítani?
Aprítani maximum 12 cm átmérőjű 

fát tudunk. Az ennél vastagabb fát, illet-
ve a gyökérzetet nem aprítjuk le. Abban 
az esetben, ha a fa földdel szennyezett, 
munkatársaink nem végzik el az aprítást.

Mi történik az aprításkor?
Munkatársaink a megrendelésben sze-

replő helyszínen az aprítás megkezdését, 
valamint annak befejezését fényképpel és 
munkalappal dokumentálják. Ez alapján 
történik a munka díjának megállapítása. 
A munkát készpénzben a helyszínen kiál-
lított nyugta ellenében kell megfizetni.

Amennyiben számlát kér a szolgálta-
tásról, azt minden esetben előre, a meg-
rendeléskor kell jelezni!  A szolgáltatás 
mellett jelenleg tárgyalásokat folytatunk 
több komposztláda gyártóval annak ér-
dekében, hogy a lakosság számára ked-
vezményes áron legyen lehetőség ilyen 
ládák vásárlására

Utak karbantartása

Az enyhe időjárásnak köszönhetően 
több utcában tudtunk kátyúzási, illetve 
útszegély feltöltési munkákat végezni.

Egyebek

Egyre több szemetes újult meg, ame-
lyekkel Önök is találkozhatnak. Meg-
kezdtük a buszmegállók felújítási mun-
kálatait, amelyeket enyhe időjárás esetén 
tavaszig be is fejezünk.

Sajnálatos módon a korábban javított 
padok esetében újabb rongálások történ-
tek. A padokat tervszerűen szedjük szét és 
újítjuk fel, így ha helyenként azt tapasztal-
ják, hogy eltűnt a szemetes, illetve a pad, 
akkor biztosak lehetnek benne, hamaro-
san megszépülve fogják viszont látni őket.

Szintén folyamatos a szemétszedés is, 
amely esetében elmondhatjuk, továbbra is 
rendszeres a háztartási hulladékok kihelye-
zése ezekbe, valamint a virágtartók hamu-
tartónak való használata is. Munkatársaink 
rendszeresen ürítik, tisztítják ezeket, azon-
ban az Önök segítsége is kell ehhez. Tisz-
telettel kérjük, az otthoni hulladékot ne a 
köztéri kukákba dobják. Viszont a cigaret-
tacsikkeket a virágládák, vagy az úttest he-
lyett pont ezekbe a kukákba kérjük dobni.

Pusztai László
ügyvezető
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Volt egyszer egy híres velencei biológia szakkör...
Te r m é s z e t l e í r á s  Ve l e n c é rő l  a z  1 9 5 0 - e s  é ve k b ő l

folyosóján egy kis asztalkára tettem. A 
gyerekek csodálkoztak, hogy még ilyen-
kor is van virág. Azután lassanként mind 
nagyobb és nagyobb területet „fedeztem 
fel” nemcsak magam, hanem már a gyer-

mekek segítségével. Tavasz-
szal már több asztal kellett, 
ma pedig szertárunkban is 
alig fér el az összegyűjtött 
anyag, melyben ott tükrö-
ződik a Velencei-tó és kör-
nyékének élővilága. Kissé 
talán primitív, de annál 
közvetlenebb nyelven be-
szél a biológiai szakkör öt 

évi munkájáról.
A szakkört nem 

én alapítottam. Szinte 
észrevétlenül született 
meg és nőtt ki a táj és 
a gyermekek közvetlen 
kapcsolatából. A körü-
löttem kialakult csoport 
nem is igazi szakkör. 
Élete: kirándulás, él-
mény és anyaggyűjtés, 
ezek feldolgozása, szer-
tárfejlesztés..., de mind-
ezeken át a biológiai 
szemlélet kialakítása, az 
általános biológiai alap-
műveltség megadása a 
lényege. Nem valami 
különös módszerrel, hanem egyszerűen: 
minél gyakoribb és közvetlenebb kap-
csolat a valósággal.

„– Szabó elvtárs! Ön ellen panasz van! 
Ön rossz példát mutat az ifjúságnak! Igaz, 
hogy ön templomba jár?! – vonta felelős-
ségre 1951-ben Szabó László tanárt a ve-
lencei iskolát ellenőrző párttitkár.

– Nemcsak, hogy templomba járok, ha-
nem ott esténként csendben misézek is, 
az engedély szerint – válaszolta az állam 
és egyház között nem sokkal korábban 
kikényszerített megállapodásra utalva 
a tanár. S miután hajthatatlan volt és 
abba sem ment bele, hogy más telepü-
lésre járjon át a számára kötelező napi 
misét elmondani, a tisztviselő feldúltan 
távozott. A jogait ismerő és elveit fel 
nem adó cisztercita szerzetes pap-tanár, 
Szabó László Vilmos pedig még hét évig 
tanított Velencén.” 

(Veszprémi Napló, 1991)

Szabó László 
Biológiai tájszemlélet: Beszámoló 
egy biológiai szakkör életéről (1957)

Öt éve kerültem Velencére. Első tó 
körüli sétámról november 1-jén egy  
csokor virággal tértem haza.  Az iskola 

Ebben a beszámolóban azt szeretném 
inkább csak nyers vázlat formájában, 
filmszerűen bemutatni, hogyan nőtt ki 
szakkörünk a velencei tájból, vagy talán 
helyesebben, hogyan nőtt bele a velencei 
táj élővilágába. Teljességre, arányosságra 
nem  törekedhetem. Nézzük tehát sorra a 
helyi biotópokat. 

Az iskola és környéke [a Meszleny–
Wenckheim kastély,  a mai könyvtár]

A pince és a padlás, a tető és a kémény, 
a napsütötte fal, a falrepedések, a mellék-
épületek s a kert mennyi titkot rejteget, 
hogyan változik az évszakok tükrében. In-
dulásnak milyen izgalmas: a padlás. Ott ül 

az álmos gyöngybagoly a gerendán, alatta 
bagolyköpetek tömkelege. Kibányásszuk 
az egér, pocok, cickány, verébkoponyákat. 

A Helytörténeti Egyesület bő egy éve folytatásokban közölte lapunkban Kovács Gergely tollából a volgy-hid.
blogspot.com felületen közreadott Szabó László-életrajzot. Természetes, hogy abban Velence csak érintőlegesen 
szerepelhetett, inkább a neves ornitológus, paptanár hányattatásait, tudományos munkásságát ismerhettük meg 
benne. Kárpáti Miklós találta meg Szabó László Vilmosnak azt az 1956-ban született írását, amelyben rendkívül 
olvasmányos formában írja meg a velencei biológia szakkör történetét, tevékenységét, emellett bepillantást nyújt 
pedagógiai hitvallásába, hetven évvel ezelőtti, meglepően korszerűnek tűnő tanítási módszereibe is. 

Abban a reményben adjuk közre a beszámolót, hogy köztünk élő egykori tanítványai meglátják a másik oldalt: 
kalandos szakköri munkájukat hogyan látta és szervezte a tanár, a többi olvasó pedig bepillanthat egy rendkívüli 
pedagógus műhelytitkaiba, nem mellékesen pedig a hetven év előtti Velencéről és környékéről is képet kap.

A velencei iskola tornázó gyerekekkel, 1958-as képeslapon

Szabó László 1957-es tablóképe és az iskola rajza 
(Wenckheim-kastély, ma könyvtár)
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Íme a bizonyság. Kőmíves-, francia-, ger-
mándarazsak sár- illetve papírmunkája. 
Lárvák, bábok s mennyi élősködő légy 
és fémdarázs kerül elő. Pókok s rovarok 
rejtekhelyei. A tetőn mohok, zuzmók, a 
kéményben csókák fészkei. S lent a pin-
ce, a szúnyogok telelőhelye, pinceászkák, 
büdösbogarak és varangyosbékák ott-
hona. A fehér falon mennyi rovar sütké-
rez! A gabonaraktárban hemzsegnek az 
egerek, nem hiába mérték a víztartalmát 
begyűjtéskor, vizsgálni lehet itt a penész-
gombákat. S a gyepen, a futballpályán, a 

rugdalódzó, tipró lábak alatt is az 
élet diadalmaskodik. Csereboga-
rak, tücskök, cselőpókok tanyája. 
A park füvén, a taposott átjáróhe-
lyen egész más növények nőnek 
a lábunk alatt: porcfű, kőperje, 
útilapu. A sűrű bokrok, a park fái, 
virágzásban és a termésbeéréskor 
egyaránt várják nemcsak a szám-
csata hőseit, hanem közelebbi 
ismerőseiket is. Van mit számba-
venni ősztől nyárig. Mennyi jegy-
zet, rajz és kiállítási anyag gyűl-
het össze. De ugyanígy otthon is 
nézzünk szét! A ház, az udvar, a 
konyha és gyümölcsöskert élő-
világa. (Milyen közvetlenül szólt 

egy régebbi tanterv természetrajzkönyve 
a gyerekhez: A ház és kert élővilága... Ma 
tudományos, száraz növénytan és állattan, 

megemészthetetlenül túlzsúfolt politech-
nikai pótlékkal, de messze áll tőlük!) Mit 
látunk az utcán, míg iskolába érünk? S 
alig van nap, hogy ne hoznának valamit 
a szertárba: az úton találtuk, a tóparton, 
ahogy jöttünk. Gyakorlókertünkre és 

sziklakertünkre most nem  is térek ki. 
Régen és ma és mindig, a szülőház és az 
iskola marad biológiai nevelésünk kiindu-
lópontja.

Mezőgazdasági területek
Eltakarodott a hó. Messzi húzódik 

a határ, friss zöld a vetés. Hajdútanyai 
gyerekek jönnek mindennap tejesko-
csin s hozzák a híreket, milyen munka 
folyik kint. Biciklikirándulás Tükrös 
puszta felé! Micsoda sárga foltok azok 

ott a vetésben? Nézzük 
csak meg! Szemünk előtt a 
hesszeni légylárva, a csó-
csároló munkája. Mocs-
koskukacok, különböző ro-
varlárvák, bábok kerülnek 
elő. Ezért kellett a kis gya-
logsági ásó. Az alkoholos 
fiolában összegyűlt anyag-
gal most már mehetünk 
másnap a Növényvédő Ál-
lomásra. Összehasonlítjuk 
a gyűjtött kártevőket. És 
már indulnak is a porozók, 
utána a biciklisek. Ahogy 
növekszik sok értékes gaz-
dasági növényünk, úgy 
szaporodik a sok kártevő. 

Ormányosok, pattanók, szipolyok, lep-
kefélék... Lehet gyűjteni bőven. A leg-
szebb rovargyűjteménye éppen annak a 
gyermeknek van, aki szüleinek legtöbbet 
segített a kapálásban s munka közben 
gyűjtött. A pocok- és hörcsöglyukak 

izgalmas vonzóereje visz a föld alá, így 
ismerhetjük meg a talaj hasznos élőlé-
nyeit, a termőtalaj különös életét, mely-
től közvetlenül függ a mi életünk is. Így 
kapcsolódnak egybe talaj és Gépállomás, 
rovargyűjtés és Növényvédő Állomás.

Hófehér madársereg lebeg a traktor 
nyomában. Ni, ezek a mi sirályaink, s 
az a fekete sereg: vetési varjú és csó-
ka. Újra találkoztunk a Madártani In-
tézettel, hiszen az is a növényvédelem 
egyik szerve. Mozgásban, munkában 

A velencei iskola tornázó gyerekekkel, 1958-as képeslapon

A velencei tópart 1957-ben

Velencei halászok 1957-ben kiadott képeslapon
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igyekeztünk mindent elkapni kint a 
terepen. Végeredményben ezen a te-
rületen is a fő cél: megszerettetni a 
mezőgazdasági növényeket és a házi-
állatokat. Ha valamit szeretünk, már 
könnyebben megy a hozzáértés el-
sajátítása és a munka is. Ne folyton a 
hasznot emlegessük. Vagy nem meg-
döbbentő, hogy egy  13 éves  gyermek 
(a tanulók nagyrésze) nem  tanulni, 

hanem keresni akar, mert az szerinte 
„hasznosabb”!? Még a gépállomások is 
rájöttek, hogy nem  végezhet jó mun-
kát az a traktoros, bármennyire is ért 
gépéhez – aki csak  a terület nagyságát, 

az időt és órabért nézi, de nem  ismeri 
és nem  szereti azt a növényt, amelynek 
puha ágyat vet, amelyet ápol. A termé-
szet az ember legnagyobb kincsesbá-
nyája. Ne a kapitalista profit szellemé-
ben mutassuk be tehát a gyermekeknek, 
mely éppúgy kizsákmányolja a földet, a 
bányát, az erdőt és mezőt, mint az em-
bert. Mutassunk rá inkább arra, hogy 
ha tudással és szeretettel nyúlunk hoz-

zá, minden szükségletünket megadja, 
munkánkért bőségesen megfizet.

A venyigeerdőkön átfúj az őszi szél, 
már lehet böngészni szüret után. A sző-
lőhegy vonzása csak cseresznyeérés és 

szüret táján érvényesül. (A felnőttek 
persze minden időben szívesen láto-
gatják a pincéket...) Pedig van itt is sok 
tanulnivaló. A sárgaföldes (lösz) szaka-
dékok, mélyutak mennyi élőlényt rej-
tegetnek. Ragyogó tollú gyurgyalagok, 
betolakodó verebek, hantmadarak, ka-
paró és rablódarazsak otthona. Milyen 
vékony odafönt a termőtalaj. Győzött itt 
az emberi munka, szépen kezelt a szőlő.  

Ott újra visszahódította a termé-
szet az elhanyagolt szőlőt. Tanul-
mányozhatjuk a gyomtársulásokat.

Lent a völgyben a Halastófolyás, 
ahonnét az első Scilla- és Helle-
borus-csokrokat hozzák, majd az 
ibolyát szedik, szintén ősi erdőma-
radvány, de már az akác kezd ural-
kodni. A fűzbarkák, a kis mohaláp, 
mocsári páfrány... Aztán megint 
hegytető: a kvarctelér mellett is-
merkedtünk meg a geológusokkal, 
azóta minden gyerek jól ismeri 
Jantsky Béla Kossuth-díjas főgeo-
lógust. Sok kérdésre kellett felelnie 
Béla bácsinak. A Geológiai Tech-
nikum diákjait is itt láttuk munká-
ban. Milyen nevelőerő az, mikor a 
hideg novemberi szélben csákány-
nyal dolgozó tudóst ismernek meg 
a gyermekek.

(folytatjuk)
Forrás: Köznevelés 1957. augusztus 1.
Közreadja: Kárpáti Miklós
Képek: Gránitz Károly, Nagy Ferenc
szívességéből, illetve Kárpáti Miklós
gyűjteményéből

Szabó László az 1957-ben végzett tanítványai között,
a harminc éves találkozón

Velence, tórészlet a negyvenes évek végén,
Füredi Imréné képeslapjáról
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Téli tevékenységek a Velencei-tónál

A hajdanvolt velencei emberek életét, 
a téli hónapok teendőit mutatjuk be ja-
nuári írásunkban.                                              

Nádaratás
Településünk egyik legfontosabb megél-
hetési forrása volt a nád betakarítása és 
felhasználása. Főként a tetőfedésben vet-
ték hasznát a kiváló alapanyagnak. A 19. 
század végéig meghatározó eleme volt a 
velencei házaknak a gondosan készített 
nádfedél. Ehhez telente le kellett aratni 

az egyéves nádat, amely a legalkalma-
sabb volt erre a célra. Az időjárás függvé-
nye volt, hogy vízről vagy jégről történt-e 
a betakarítás. Speciális kéziszerszámok-
kal vágták a nádat, magas vízálláskor, a 
tolókasza nevű szerszámmal, amely egy 
hosszú nyéllel ellátott vágóél volt. A nád 
tövét vágták el vele. A másik szerszám 
a gyalászka volt, amely egy kis méretű 
kaszára hasonlított, nevét a „gyalázatos 
munka” után kapta. A levágott nádat ké-
vékbe kötötték meghatározott szabvány 
szerint, melyet a tóbíró osztott aztán szét.

Jéghalászat
A velencei emberek másik fő fogla-

latossága a halászat volt. Így a tél beáll-
ta után se hagyták abba ezt a műveletet. 
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Amikor a jég elég vastagon beborította 
a tó felszínét, 7–9 ember kiment a jégre 
egy nagy vasszánkóval, amin a felszerelés 
volt, és amivel hazahúzták a zsákmányt. 
Egy terjedelmes kerítőhálót használtak, 
amit jó előre a víz alatt rögzítettek az ún. 
rohonfához, aztán léktől lékig húztak, míg 
a végén a legnagyobb léknél szákokkal ki-
emelték az összegyűlt halakat. Csizmáju-
kon jégpatkót viseltek a csúszás ellen.

             
Jégvágás
A régi időkben nem volt a mai érte-

lemben vett hűtőszekrény, így a romlan-
dó ételeket, alapanyagokat a tó jegéből 
vágott nagy darabokkal tartották frissen, 
szinte a következő év őszéig. Jégverme-
ket építettek, abban tárolták az így tartó-
sított dolgokat. Nagy fejszékkel vágták ki 
a jeget, majd lovaskocsival hordták a jég-
verembe. (Szalmával szigetelték a helyi-
séget). Több verem is volt Velencén, volt 
olyan, amely a mai napig is megtalálható 
egyes lakóházaknál. A legnagyobb a vas-
útállomásnál volt, a régi Füredi-féle bolt-
nál (a mai Béke úti körforgalomnál lévő 
üzletsor helyén).

Kukorica- és tollfosztás
A asszonyok, szomszédok főként a 

téli estéken közös programként tollat és 
kukoricát fosztottak, morzsoltak kézzel, 

illetve kis fogas fémszerszámmal, amely a 
szemeket lepattintotta a csutkáról. A toll-
ból párna és dunna lett, a kukorica pedig 
az állatoknak és az embereknek is eleségül 
szolgált, például kukoricamálé formájá-
ban. A munkát mesélés és dalolás tette 

kellemesebbé. Tollaspogácsát kínáltak, a 
munka végén citeraszóra táncoltak.

Disznóölés
A disznóölés mindenképpen a hideg 

hónapok idején zajlott a hús romlandósága 
miatt. Ilyenkor teremtették elő a jövő évi 
húskészleteket, füstöléssel tartósítva. Az 
előkészületek után (fűszerek, bél beszerzé-
se, szerszámok élezése) egy hideg hajnalon 
összegyűltek a családtagok, rokonok és 
szomszédok, a böllér pedig leszúrta a disz-
nót. Szalmán megperzselték, majd súrolták 
az égett részeket. Eközben az üstházban 
forrt a víz, készítették a hurka töltelékét, ré-
gen a kölest, később a rizst. A bontás után 

minden résznek megvolt a szerepe, volt, 
amit megsütöttek pecsenyének, abáltak, 
hurkát, kolbászt töltöttek, a későbbi füs-
tölésre előkészítettek, besózták. Alig volt 
olyan rész, aminek ne vették volna hasznát. 
A hurka végeit kis facövekkel zárták össze, 
innen ered a ma is használatos elnevezése, 
a hurkapálca. A zsírszalonnát kisütötték 
tepertőnek, a zsírt összegyűjtötték, az erre 
a célra szolgáló zománcos edénybe, a vén-
dőbe tették. Régen a szappant is az ilyen-
kor félretett rosszabb minőségű zsiradék-
ból főzték, hamulúg segítségével. Az igazi 
főétkezés a vacsora volt, a disznótor, utána 
mulatságot is tartottak néhol. A résztve-
vők, segítő vendégek kóstolóval távoztak, 
legközelebb ők viszonozhatták ugyanígy a 
háziak segítségét.

A szöveg forrásai: Kárpáti Miklós,
Tóth Kálmán, Néprajzi Múzeum
Képek: VHE archívuma, internet

Szerkesztette:  Kiss Eszter Zsófia és
Ludmann Ágota

A tolókasza

Lékvágás a tavon

A bontás előtt

A tollfosztás
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Vértecs és Bodrány – zuzmóritkaságok
a Velencei-hegységben

A zuzmók máig az élővilág legrejtélye-
sebb tagjai közé tartoznak: rendszertani 
besorolásuk még a tapasztaltabb taxo-
nómusokat is zavarba ejti, a molekulá-
ris vizsgálatok pedig éppen az elmúlt 

években bizonyították be, hogy még 
mindig csak sejtjük, kik és hogyan építik 
fel ezt a csodás élőlényegyüttest. 

A zuzmók különlegesen egyedi élőlé-
nyek, gombák és moszatok tartós szö-
vetségéből születtek. A két, rendszertan-
ilag is jól elkülöníthető csoport fajai olyan 
szoros szimbiózisban élnek, hogy együtt-
élésük nyomán új fajcsoportként megje-
lentek a zuzmók. A gomba adja a struktú-
rát, formát és persze némi vizet és ásványi 
sót, míg a moszat – akár zöld vagy kék –
szerves anyagok előállításával járul hozzá 
a közös élethez. Pár éve fedezték csak fel 
– DNS szekvenálás módszerével – hogy 
a kollaborációban nem egy, hanem akár 
két-három gombafaj is részt vehet. Eb-
ben az együttélésben az új rendszer jóval 
több, mint alkotóinak párhuzamos jelen-
léte: alaktanilag is új életforma jelenik 

meg és élettani szempontból is olyan új 
tulajdonságokat produkál a zuzmó, mely-
re alkotófajai külön-külön nem képesek. 
Ilyen speciális anyagok a zuzmósavak: 
több száz vegyületet azonosították már, 

ezek közül több gyógyhatással bír, antibi-
otikus és tumorellenes tulajdonsággal is 
rendelkeznek. 

A zuzmók elsőosztályú indikátorlé-
nyek is. A közismertebb légszennyezett-
ség-mutató tulajdonságukon túl (nem 
bírják a levegő kéndioxid tartalmát, így 
az ezzel a vegyülettel terhelt környezet-
ben nem maradnak életben) jelenlé-
tükkel beszámolnak az erdők egészségi 
állapotáról, a természetesség fokáról. 
Bizonyos zuzmófajok érzik az erdő egé-
szét, olyan formán érzékelik az erdőal-
kotó fajok kapcsolatrendszerét, harmó-
niáját, együttműködését, hogy ennek a 
természetesség-állapotnak is megbízható 
jelzői. Ökológusok az egyes zuzmófajok 
jelenléte alapján meg tudják állapítani az 
erdők állapotát, a jelző-zuzmófajok hiá-
nya már nagyon korán utal valamilyen 

környezeti stressz jelenlétére. Vannak 
olyan zuzmófajok, melyek csak nagyon 
idős, repedezett fák kérgén jelennek 
meg, fajgazdagságuk együtt nő a fa élet-
korával, törzsének átmérőjével. Ezek a 
fajok szintén jelzőfajok, sajnos a legtöbb 
bolygatott erdőből hiányoznak, hiszen 
többszázéves fáink létszáma folyamato-
san csökken. 

A közel ezer magyarországi zuzmófaj 
közül több mint négyszáz zuzmófaj vö-
röslistás, ami azt jelenti, hogy védelem 
nélkül a faj fennmaradása kevésbé biztos. 
Jogszabályi védelmet jóval kevesebb zuz-
mó élvez, ezek közül több itt él közvetlen 
környezetünkben, a Velencei-hegység-
ben. A legtöbb zuzmófajnak még ma-
gyar neve sincs, mivel már a fajok meg-
határozása is igen komplex, szaktudást és 
sokszor laboratóriumi eszközöket igény-
lő feladat. A magyar zuzmónevek viszont 
felveszik a versenyt akár Lázár Ervin me-
sehősneveivel...

A tüskés vértecs (más néven tüs-
kebangy) hazai védett zuzmófajunk, 

Lombos telepű zuzmó mohaágyon

Tölgyfazuzmó
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talajlakó, bokros telepű, viszonylag köny-
nyen felismerhető esztétikus zuzmófaj, 
eléggé ritka. A Velencei-hegységből év-
tizedekkel ezelőtti és közelmúltbeli elő-
fordulási adatai is ismertek. Igazi kincs 
a magyar tölcsérzuzmó, mely kizárólag 
a Kárpát-medencében él. A Velencei-tó 

környékéről 1975 előtti előfordulási ada-
tok vannak, jelenlegi beszámolók szerint 
hozzánk legközelebb a Vértesben él. A 
magyar bodrány talajlakó, lombos te-
lepű, sárgászöld zuzmó, szintén él kör-
nyékünkön. Locus classicusa Magyar-
ország, ami azt jelenti, hogy hazánkban 
írták le a fajt először a tudomány szá-
mára, legjellegzetesebb példányai máig 
innen kerülnek elő. A talajlakó erdei 
zuzmók egyik legnagyobb ellenségei a 
terepmotorosok, akik pillanatok 
alatt pusztíthatnak el több évtizedes 
telepeket, melyek regenerációja na-
gyon lassú.

A védett zuzmóritkaságok mel-
lett szinte minden kertben előfor-
dul a sárga falizuzmó, fák kérgén is 
szívesen megtelepszik. Sokan nem 
szeretik a kertjükben a zuzmókat, 
pedig fontos tudni, hogy a fa kérgén 
megtelepedő zuzmó nem a fából 
nyeri tápanyagát, hanem önellátó, 
közvetlenül nem károsítja a fát. A 
nagyobb, összefüggő zuzmótelepek 
esetleg egyéb kártevőknek ottho-
nul szolgálhatnak, de nem jellemző, 
hogy a zuzmó kártevőként lenne 

jelen egy fán. A zuzmók 
pionír lények, gyakran 
bukkannak fel ott, ahol 
rajtuk kívül más élőlény 
nem képes megélni. Ezért 
láthatjuk őket csupasz 
falfelületeken – szintén 
akár kertünkben – hiszen 
egyik ökológiai szerepük 
éppen a szélsőséges kör-
nyezeti jellemzőkkel bíró 
élőhelyek „belakása”, elő-
készítése magasabb rendű 
élőlények számára. 

Mivel a zuzmók dön-
tően ivartalanul szapo-
rodnak (kisebb darabok 
leválnak az „anyalény-
ről”), ezért a telepek 
életkora rendkívül ma-
gas lehet, egyesek szerint 
akár többezer éves pél-
dányok is előfordulnak. 

A zuzmótelep mérete nem meghatározó 
az életkor szempontjából, hiszen egy na-
gyon idős példány leszakadt kis darab-
kája is ugyanolyan vén, így sosem tud-
hatjuk, hogy mikor állunk szemben egy 
többszázéves zuzmócsomóval...

Csóka Szilvia 
zoológus, környezeti nevelő

Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Ökoturisztikai és

Környezeti Nevelési Osztály

Sárga falizuzmó és társai

Tüskés vértecs
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Ünnepvárás, karácsony
az óvodában

Az adventi időszakot és a karácsonyt 
minden évben az elcsendesedés, a vára-
kozás hangulata járja át. Ez nem csak a 
családok, hanem az óvodai élet napjaira 
is jellemző.

A járvány miatt azonban az adventi 
időszak és a karácsony sem a hagyomá-
nyainknak megfelelően zajlott. Sajnos el-
maradt a szülőkkel közös barkács délutá-
nunk, az adventi vásár, és a karácsonyt is 
csak csoportonként ünnepelhettük meg. 
Azonban amit az adott körülmények 

között a szokásainkból megőrizhettünk, 
azt a gyerekekkel együtt vagy titokban 
megvalósítottuk.

Mire elérkezett advent első vasár-
napja, téli díszbe öltözött óvodánk. Az 
ófalusi óvodában az aulában lévő nagy 
tükörre mesebeli téli tájat varázsoltak a 
szorgos kezek, és huncut hómanócskák 
várták a bejárati ajtónál az óvodába érke-
ző gyermekeket. Nem csupán a közösen 
használt terek, hanem a csoportszobák is 
hangulatos téli dekorációt kaptak. A cso-
portok ünnepi díszbe öltöztetésében a 
gyerekek is örömmel, nagy lelkesedéssel 
segítettek. Felnőttek, gyerekek együtt vá-
logatták a téli díszeket, vidáman helyez-
ték ki a megfelelő helyre a kiválasztott 
darabokat, így közös munkával őszből 
telet varázsoltunk a csoportokba is.

A karácsonyt 
megelőző hetekben 
nagy izgalommal és 
szeretettel szorgos-
kodtak a kicsik, ké-
szültek a szülőknek 
szánt titkos meg-
lepetések: adventi 
képeslap, papír ka-
rácsonyfa, rénszarva-
sos cserép, angyalka, és a csillámporral, 
szívecskékkel díszített karácsonyfadísz.

Nem csupán kül-
sőségekkel és megle-
petésekkel készültünk 
a közelgő ünnepre – a 
karácsonyváró me-
sék, a gyerekek által 
szeretett és várt közös 
éneklések, a meghitt, 
mindennapi beszél-
getések is segítették az 
ünnepvárás hangula-
tának megteremtését.

A Szivárvány cso-
port gyermekei is 
lelkesen készültek 

advent harmadik vasárnapjára, ahol 
előadták volna ünnepi-karácsonyi mű-
sorukat. Mikor kiderült, hogy a városi 
programok, ün-
neplések is elma-
radnak, úgy dön-
töttünk, hogy az 
óvodások műsorát 
mégis megmu-
tatjuk: felvettük a 
zenés-táncos-ver-
ses köszöntőt, s 
advent harmadik 
vasárnapján Velen-
ce város hivatalos 
facebook oldalán 
megnézhette, meg-
nézheti Velence ap-
raja-nagyja.

Az óvodai karácsony reggelén az óvo-
dába érkező gyerekek csillogó szemekkel 
csodálkoztak rá a kék-fehér színekbe öl-
töztetett karácsonyfára. A délelőtt folya-
mán csoportonként ülhettünk le a kará-
csonyfa köré, hogy verssel, furulyaszóval 
kísért énekkel köszönthessük az ünnepet. 
Ezt követte a gyermekek által legjobban 
várt pillanat: a fa alatt elrejtett ajándéko-
kat elvihették a csoportszobájukba, és az 
új játékok kibontása után vidám, önfeledt, 
közös játékkal tölthették a napot.

Reméljük, hogy mindenkinek hason-
lóan szép volt a karácsonya, és hogy – a 
körülmények ellenére – békésen, áldot-
tan töltötte az ünnepnapokat. 

Ander Beáta,
Pirosné Kovács Viktória

óvodapedagógusok
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Zöldliget hírek

Célba értek a cipősdobozok

Iskolánk ebben a különleges helyzetben is 
bekapcsolódott a cipősdoboz akcióba. Az 
ajándékok összegyűjtésére csak két hetünk 
volt, de a tervezett kétszáz, ajándékokat 
rejtő dobozt így is sikerült elkészíteni. A 
velencei diákotthonnak 63, a sárosdi óvo-
dásoknak 60 dobozt adtunk át. Iskolánk 
néhány tanulójának is tudtunk ajándékoz-
ni, a többit pedig Kápolnára és Berhidára 
juttattuk el rászoruló családoknak.  

Bízom benne, hogy sok családnak 
szerzett örömöt az a cipősdoboznyi aján-
dék. Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
szülőknek és a gyerekeknek a szeretettel 
és nagy gonddal összeállított dobozokat! 

Más egyéb felajánlás is érkezett: ru-
hák, cipők, pénzbeli támogatás egy csa-
ládnak, laptop. Ezeket az ajándékokat is 
sikerült még karácsony előtt eljuttatni a 
rászoruló családoknak, ezekkel is szebbé 
téve a karácsonyukat. Nagyon hálásak 
voltak minden segítségért, adományért!

Szeretném tájékoztatni a szülőket, 
hogy egész évben fogadjuk a felaján-
lásokat. Ezért az a kérésem, hogy ha 
bármi olyan dolog van, ami egy-egy csa-
ládban már feleslegessé vált,  amit már 
nem használnak, bár jó állapotú, és még 

Áldott, egészséges, boldog új esztendőt kíván mindenkinek a Zöldliget Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium!

valaki hasznát vehetné, kérem, jelezzék 
felém! Igyekszem mindennek gazdát ta-
lálni. 

„…a jókedvű adakozót szereti az Is-
ten.” (2. Korinthusi levél 9.7. b)

Ravasz László szerint: „Minden darab 
kenyérben és fillérben, amelyet jó szívvel 
adtak, Isten áldása, gondolata és dicsősé-
ge megy tovább a világon.”

Hálásak vagyunk minden adomá-
nyért, felajánlásért!

Papp Sándorné Zsóka
hitéleti igazgatóhelyett

Online oktatás a ZLG-ben
(2020. november – 2021. január)

2020. november 11-től, mint minden 
középiskolában, a Zöldligetben tanuló 
gimnazisták is áttértek az online oktatás-
ra. Akkor még nem tudtuk, hogy mennyi 
időre kell elhagynunk az iskola épületét 
és társainkat, de reménykedtünk, hogy a 
téli szünidő előtt még viszontlátjuk egy-
mást. Mára azonban kiderült, hogy ez az 
időszak a vártnál hosszabb lesz, hiszen 
már több mint 60 nap telt el azóta. 

Az online oktatás megkezdése 
előtti napon pontos tájékoztatást 
kaptunk arról, hogy milyen platfor-
mokon, milyen keretek között, mi-
lyen elvárások mellett, milyen óra-
renddel kezdődik másnap a tanítás. 
Ez nagy segítség volt számunkra, 
hiszen az első perctől kezdve tud-
tuk, milyen nehéz feladatok várnak 
ránk. Szerencsések vagyunk, mert 
nincs sok eltérés a tavasszal és a 
most használt digitális munkafor-
mák, online kapcsolattartási felü-
letek között, így ennek használata 
nem okozott nagy fennakadást.

Az új órarendünk, amely az on-
line oktatáshoz készült, teljesen 

megfelelő számunkra, hiszen az érettségi 
tárgyakra helyezi a hangsúlyt, de termé-
szetesen a többi tantárgy is helyet kapott 
az órarendben, csak nem olyan gyako-
risággal. Mindez azt jelenti számunkra, 
hogy sokkal jobban be tudjuk osztani a 
tanulásra szánt időnket. A feladatok ért-
hető, reális határidejét szeretjük leginkább 
a gimnáziumi távoktatásban, emiatt a fel-
adatokat szépen fel lehet osztani napról 
napra. Véleményünk szerint jó döntés volt 
ez a felosztás, hiszen így nem terheljük túl 
magunkat és jobban tudunk fókuszálni a 
legfontosabb tantárgyakra, vagy azokra, 
amelyekbe a legtöbb energiát kell fektet-
nünk. A hátránya természetesen az, hogy 
nem tudunk minden nap találkozni ta-
nulótársainkkal, illetve barátainkkal, de a 
helyzet ezt követeli, így be kell érnünk rö-
videbb beszélgetésekkel és ritka találkozá-
sokkal kibírni ezt az időszakot. Reméljük, 
hamarosan viszontlátjuk Egymást!

Szabó Benjámin, Naghi Kristóf
9.a osztály

Esik a hóóóóóó!
Gyerekként télen mindig hóról álmo-
dunk. Kis hó, nagy hó, mindegy, csak 
essen! Esett…. Boldogság, öröm, vidám-
ság kísérte a kisebb-nagyobb hógolyók, 
hóemberek, hóangyalok születését. 
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Könyvújdonságok
Závada Pál: Wanderer
Péterfy-Novák Éva: Damaszt és paprikás 

csirke
Popper Péter: Hogyan választunk ma-

gunknak sorsot?
Böszörményi Gyula: A Barnum-rejtély
Csernus Imre: Főnix
Moldova György: Hátsó lépcső
Bán Mór: Hunyadi – A szűz kardja
Benkő László: Kun László, a kétszívű
Matthew McConaughey: Zöldlámpa
Simon Scarrow: Kőszívűek
Clare Pooley: Őszinte szavak
Tony Park: Sötét szív
Nicholas Sparks: Visszatérés
Jojo Moyes: Áradó fény
C.W. Gortner: Az első színésznő
Linn Skaber: A szívem egy bezárt bódé
J. K. Rowling: Az Ickabog
Carmen Blázquez: 33 történet lányokról 

régen és most
Pásztohy Panka: Pitypang és a hókutya
Szeghy Karolina: Nagy szupererőkönyvem

Entz-iklopédia

Könyvkölcsönzési lehetőség a
járvány miatt elrendelt zárvatartás
ideje alatt

Állattartótelepünk új lakója Joghurt, az 
ötéves shetlandi pónikanca. Nagyon 
szeretet- és törődésigényes állat. 

December végén Szabadbattyánból 
került hozzánk és máris a gyerekek ked-
vence. Kezdetben kicsit vad volt, de már 
szelídül, megszerette gondozóit. Napról 

napra érdeklődőbben figyeli a kö-
rülötte zajló eseményeket. 

Diákjaink rendszeresen sétál-
tatják futószáron, szoktatják az 
emberekhez, Joghurt pedig öröm-
mel fogadja a törődést, séta után a 
jól megérdemelt szénát és a friss 
vizet. 

Tekintetével elvarázsolja az 
egész iskolát.

A póni beszerzésével az állat-
fajok bővítése volt a cél. A gazda, 
családi gazdálkodó, mezőgaz-
dasági technikus tanulóink szá-
mára a tananyag része a lótartás 
alapjai, a testtájak, lóápolás és ta-
karmányozás témakör. Terveink 
szerint a szoktatás befejeztével 
Joghurt kiskocsit fog húzni.

A meghosszabbított járványügyi kor-
látozások miatt a könyvtár épületébe 
még mindig nem lehet belépni, de az 
érvényes tagsággal rendelkező olvasó-
inknak lehetőséget biztosítunk előre 
igényelt könyvek, folyóiratok köl-
csönzésére. A könyvek átvétele előze-
tes egyeztetés után az alábbi napokon 
történik:

Kedd: 10 órától – 12 óráig
Péntek: 15 órától – 17 óráig
Szombat: 9 órától –12 óráig.
Az igényeket az alábbi elérhetősége-

ken lehet leadni:
telefonon: 22/472–453
(9 óra és 16  óra között), 
 e-mailben: info@velenceikonyvtar.hu

Kérjük, hogy a szolgáltatás iránti 
igényüket legalább egy nappal korábban 
jelezzék! A könyvek átvétele a visszaigazolt 
időpontban lehetséges. Kérjük, hogy amíg 
nem igazoltuk vissza a rendelést és az idő-
pontot, addig ne jöjjenek a könyvekért!

Az előre elkészített könyvcsoma-
gok a könyvtár parkoló felőli oldalá-
ról vehetők át. Kérjük, használják a 
„könyvtár” feliratú csengőt. Részletes 
felvilágosítás a kölcsönzés menetéről 
és az esetleges változásokról elérhető a 
könyvtár honlapján:

https://velenceikonyvtar.hu/

Sinkáné Mihály Zita
intézményvezető
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Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
Szerencsésen zárult a tavalyi év, decemberben mindössze egy esetben kezdte meg a vonulást egyesületünk.

December 11-én 17:42-kor riasztásunk érkezett Kápolnásnyék és az M7 autópálya közötti külterületre, ahol gaz,
avar égett. A helyszínre 5 fővel érkeztünk, kézi szerszámokkal a tüzet körülhatároltuk, a veszélyt elhárítottuk.

Horváth-Szabó Nóra
szóvivő

A Velencei Polgárőrség hírei
2020 decemberében közbiztonsági járőrözést 18 alkalommal végeztünk,  esetenként 2–2 fővel, 240 órában. Rendőrök-
kel közös szolgálatot 8 alkalommal teljesítettünk  1 fővel, 50 órában. A járvány miatt hozott intézkedések betartásának 
ellenőrzését 8 alkalommal végeztük, 10 fővel, 110 órában. Koordinátori tevékenységre 30 órát fordítottam. Külterületi 
járőrözést,  illegális szemétlerakatok felderítését 8 alkalommal hajtottuk végre 16 fővel, 32 órában. Mindösszesen 462 órát 
fordítottunk önkéntes tevékenységre. 

A 2020-as év sajnos nem úgy alakult, ahogy vártuk. Elmaradtak a rendezvények, sportesemények. Sokkal több figyelmet 
és munkát kívánt a koronavírus elleni védekezés intézkedéseinek betartása és azok ellenőrzése. Ez tagságunknak is nagy 
kihívást jelentett, mivel többségében az idősebb korosztályhoz tartozunk.

Az Országos  Polgárőr Szövetség felkérésére a megyei és a területi egyesületek is részt vesznek a koronavírus elleni vé-
dőoltás lakossági mozgósításában. Kérésünk, hogy ha még nem tették meg, családjuk és saját egészségük érdekében minél 
előbb regisztráljanak a vakcinainfo.gov.hu oldalon, vagy a kiküldött nyomtatványok visszaküldésével. Amennyiben helyi 
felkérést kapunk, részt veszünk az érintettek oltásról való értesítésében, illetve az idős, beteg, mozgáskorlátozott emberek 
oltási helyre való szállításában.

Fehér István elnök

Jótékonysági főzés karácsony
és újév között Velencén

2020. december 28-án egyedülálló kez-
deményezésre kaptunk meghívást. Egy 
velencei baráti társaság ugyanis jóté-
konysági főzést rendezett. A főzés ered-
ménye két nagy üst gulyásleves lett. 
Minden velencei rászorulónak szerettek 
volna a meleg ételből juttatni. Mire a 
helyszínre érkeztünk, már kiadagolva, 
becsomagolva vártak minket a rekeszek-
ben az ételadagok.

A Humán Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat a látókörében lévő, egyedülálló 
idős embereknek, rászorulóknak és sok-
gyermekes családoknak a baráti társaság 
jóvoltából jutatott el gulyáslevest, továb-
bi felajánlásból pedig rétest.

 Hálásan köszönjük Kiss Viktor és 
Nyári Szilvia kapcsolattartóinknak a fel-
ajánlást!
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

Betlehemi elmélkedés – Velencei
Római Katolikus Újtelepi Templom

„Nem szabad gyülekezni!” „Nem szabad 
közösségi alkalmakat szervezni!” „Tilos 
maszk nélkül egymás közelében lenni!” 
„Tilos másfél méteren belül embertár-
sunk közelében tartózkodni!” „Minden 
kulturális és egyházi közösségi program 
elmarad!” „Tilos!” „Nem szabad!” „El-
marad!”

Ezeket a felszólításokat halljuk, hallgat-
juk hónapok óta! Ebben a különlegesen 
nehéz, sok lemondással és fájdalommal 
járó, járvánnyal sújtott évben, semmi nem 
úgy zajlott, ahogy az lenni szokott.

Így például a mindannyiunk szívét 
megmelengető karácsonyi pásztorjáték 
sem. Találgatások voltak, sok bizonyta-
lansággal és még több imával, hogy ha 
csak egy picike esély is van arra, hogy 
lehessen valami, akkor legyen! Minden 
évben szívesen emlékezünk meg az első 
karácsonyról, de ebben a helyzetben ez 
a vágy még fokozottabb formában volt 
bennünk. A kérdés az volt, hogy mi-
lyen formában valósítsuk meg a jelen 
helyzetben, hogy a keresztényi felelős-
ségünkből kiindulva biztonságos is le-
gyen? Amikor ilyen bizonytalanságok 
mellett nekikezdtem a megszervezés-
nek és már kezdett összeállni a műsor, 
a konkrét megvalósulását nem láttam 
még tisztán. Hosszas fejtörést követően 
a plébániai kisközösségek vezetőivel – 
az aktuális járványügyi intézkedéseket 
szüntelenül figyelembe véve és betartva 
–, arra jutottunk, hogy a karácsonyi mű-
sort olyan formába ültetjük át, amelyben 
a hangrögzítést és a szeparált, de mégis 
személyes részvételt ötvözzük. 

Szenteste napjára készítettünk a ve-
lencei újtelepi templomban két teljesen 
azonos installációt (padlóképet), térben 
távol egymástól. A részvételi szándéku-
kat előre jelző családokat kettesével be-
osztottuk, és így mégiscsak közösségben, 
de távolságot tartva, szellőztetés és fer-
tőtlenítés mellett, felvételről elhangzott 
a karácsonyi műsor, melyet a szokásos 

élő szereplők helyett a padlóképek szem-
léltettek. Korábban rögzítésre kerültek a 
tini közösségünk hat zenész tagja és há-
rom felnőtt által készített és hangszerek-
kel kísért karácsonyi énekei, melyekkel 
nagyszerűen fűszerezni tudtuk az elmél-
kedés sorozatot. Miután kiválasztottam 
az elmélkedési szövegeket, megkértem 
hívő közösségünk néhány tagját, hogy 
felolvasásukkal segítsék a változatos 
megszólalását a „karantén pásztorjáték-
nak”, a Betlehemi elmélkedésnek. Ezen 
hanganyagok összessége és a padlóképek 
elevenítették fel idén az első karácsonyt! 

A Jóisten áldásának hála, végül ez 
nemcsak egy terv és álom maradt vagy 
éppen kudarc, hogy „Ez sem sikerült!”, 
hanem a hálával és szeretettel teli vissza-
jelzések alapján örömmel tapasztaltuk, 
hogy megérintette a szíveket, a lelkeket. 
Segített elcsendesedni, elengedni a ne-
hézségeket és megnyitni a szíveket egy-
más és az Isten felé. Ezekben a nehéz, 
bizonytalan időkben némi kis enyhülést 
adott a megfáradt szülőknek, nagyszü-
lőknek és a karácsonyi lázban égő gyer-
mekeinknek.

Tervezzük, hogy ezen műsor elérhető 
legyen egyházközségünk e-csatornáin is, 
hogy mások is részesülhessenek Kará-
csony ezen örömében.

Ezúton is szeretnénk Istentől meg-
áldott, egészségben, nagyon boldog és 
lelkiekben gazdag új esztendőt kívánni!

Az egyházközség nevében:

Rezsnyákné Fenyvesi Csilla
katekéta – hittan tanár

VELENCEI REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG
Újévi vigasztalás
(Elhangzott Velencén, a református
templomban, Újév napján.)

„Szükség néktek újonnan

születnetek…!”   (János ev. 3:7)

2002 Adventjétől szolgálok Velen-
cén. S milyen áldás, hogy most, 2021 
első napján is elmondhatom a maiak-
nak is Jézus áldott üzenetét az egykori 

Nikodémushoz: „Szükség néktek újon-
nan születnetek!” Isten szava mindig 
kenyér és orvosság! Táplál és gyógyít! 
Néha elég belőle egy szelet, s már meg-
elégít, vagy egy darabka az Úrvacsorá-
nál, s lám, megerősít, feloldoz. Az orvos-
ságból néha elég csak egy csepp, s már 
meggyógyít. Mint a mai istentiszteleten, 
az 1743-ban épült, ősi templomunkban. 
„Csak egy szót szólj, s meggyógyul az én 
szolgám…!” – mondja a Jézushoz fordu-
ló római tiszt. Csak egy cseppet, egy kis 
darabot adj magadból, Uram, a lényed-
ből, szeretetedből. S az elég! 

A fizikai kenyérrel naponta élünk. 
De sokszor elfelejtjük, hogy Jézus lelki 
kenyér is, s aki ebből a kenyérből eszik, 
soha nem éhezik meg. Lelki kenyér az Ő 
beszéde is! De olvassuk-e a Szentírást, 
az Újszövetségben a négy evangéliumot, 
azokban Jézus örök szavait?  Bibliaolvasó 
keresztyének vagyunk-e? Eleink vallot-
ták: sola Scriptura – egyedül a Szentírás! 
Isten Igéje Károli Gáspár Vizsolyi Bibliá-
jának (1590) veretes, ízes magyarságával 
rögzült belénk. Belőle szól hozzánk ma 
is a nagyságos Isten. De az írott Ige mel-
lett milyen jó, hogy élőben is szól Kálvin 
Házunkban és szép kőtemplomunkban 
Istenünk élő, hirdetett Igéje is, amikor 
mi elhallgatunk, hogy Isten szólhasson. 

Hisz Jézus maga mondja a Sátánnak, 
amikor a pusztában megkísérti, hogy 
„nemcsak kenyérrel él az ember, hanem 

Crijn Hendricksz Volmarijn: Jézus és Nikodémus (1600-as évek)
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Istennek minden igéjével!” (Lukács ev. 
4:4) Nemcsak fizikai kenyérrel! Mert az 
ember nemcsak test, lélek is. S a lélek is 
éhen halhat.

Igen, az Ige: kenyér! S ezen a napon 
ez az Ige, ez a lelki kenyér. „Szükség nék-
tek újonnan születnetek!” Ez 2021-re 

Isten szava, evangéliuma. 
Csodálkoztok ezen, hogy 
miért nektek mondja? Ni-
kodémus, ez a tiszta életű, 
a törvényeket betartó fari-
zeus vezető is csodálkozott. 
Miért neki mondja, aki 
tiszta életet él, akit min-
denki tisztel? Miért nem a 
bűnösöknek mondja, azok-
nak, akiknek az élete egy-
általán nem feddhetetlen? 
Mert nékik más az üzenet. 
Hozzájuk is szól – de mást 
és másként! 

Most hozzánk szól, hí-
vekhez, presbiterekhez, 

lelkészekhez, velencei polgárokhoz: 
„Szükség néktek újonnan születnetek!” 
Ne csodálkozz ezen! Most téged akar 

megszólítani. Bennünket tesz méltóvá a 
kegyelemre. Az életfolytatásra. Mert tud-
ja, hogy számunkra a lelki újjászületés 
létszükséglet, életfeltétel. Hisz Ő mondja: 

„Ha valaki nem születik 
újjá, nem láthatja meg az 
Isten országát…!” (János 
ev. 3:3)

Értsd meg! Krisztus 
Isten országát hozta kö-
zénk, földi világunkba. Ez 
pedig „…nem evés, ivás, 
hanem igazság és békes-
ség, a Szentlélek általi 
öröm…” (Róma 14:7) S 
azt is mondja Pál apostol: 
„…test és vér nem örök-
li  az Isten országát…!” 
(1Kor 15:50) „Mert ami 
testtől született, test az, s 
ami Lélektől született, Lé-
lek az…!” Dávid, a zsoltá-
ros király ezért vallja: „… 
vétekben fogantam…!” 
(Zsoltárok 51:7)

Ezért kell újjászületni! 
Az újjászületés második 
születés. Lélek általi szü-

letés. Az Isten országába való beleszü-
letés. Enélkül nincs keresztyén hit, élő 
egyháztagság! Ahogy Igazság, Békesség, 
a Szentlélekben való öröm nélkül nin-
csen élő egyház sem! Az újjászületés 
tartja életben az egyházat. A folytonos 
megújulás igénye. „Ecclessia semper re-
formanda”. Ez a bizonysága annak, hogy 
az egyház élő fa, termő, virágzó ágai gyü-
mölcsöt teremnek. 

Hiszem, hogy 2021-ben is „megáll az 
Istennek Igéje, s nem állhat senki elle-
ne…” (171. dicséret), s hogy „…a terem-
tett világ sóvárogva várja Isten fiainak a 
megjelenését…” (Róma 8:19) Isten fiai 
pedig olyanok, mint a fordított fa. Gyö-
kerei az égben, gyümölcstermő ágai itt a 
földön vannak. Minél jobban belegyöke-
rezünk Krisztusba, annál bővebb lesz a 
termés idelent!

Szükség tehát, hogy Lélektől szüles-
sünk újjá! Ezért kérjük szép újesztendei 
énekünkkel: 

„Adj minékünk megújult szívet. 
És új indulatot. 
Tehozzád mindenben hívet 
és szent akaratot. 
Újítsd meg rajtunk a te képed, 
Mely áll szent életben, 
Hogy lehessünk választott néped, 
Élvén szeretetben.”

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Református Egyházközség
Velence, Templom köz 1.

Telefon/fax: 22/472–372, 20/340–6079
papaiszabogyorgy@yahoo.com 

Istentiszteletek élőben: vasárnap 
9 órától (Kálvin Ház, Újváros,

Kossuth u. 1.)
fél 11-től (Templom, Óváros,

Templom köz 1.)
Mindkét helyen fűtünk. Maszk használata

kötelező!

HAJNALPÍR BAPTISTA
GYÜLEKEZET

Mit várjunk?

 Az elmúlt év inkább kérdéseket hozott, 
mintsem válaszokat az életünkben. Talán 
sosem gondoltuk komolyan, hogy lehet a 
jövőnk még a meglévőnél is bizonytala-
nabb. Vajon lehet-e tudni az elkövetkező 
időt, hogy egy kicsit megnyugodnánk? 
Van-e mibe kapaszkodnunk ahelyett, 
hogy a félelmeinket szorongatnánk, a fé-
lelmeink pedig minket?

Sokféleképpen gondolunk a világ-
ban kialakult helyzetre és annak súlyos-
ságára. Csakhogy a súlyosságát a saját 
életünkben nem a statisztikai számok 
adják, hanem az, hogy ebben a helyzet-
ben kire nézünk, kiben bízunk. Ha nem 
a Megtartóra tekintünk, és tőle várjuk 
kimenekedésünket, akkor tényleg súlyos 
a helyzet. Aki magára néz és a saját ere-
jében bízik, azt tényleg nem tudom, mi-
vel vigasztaljam. Olyan ez, ahogy Ézsaiás 
írja le a tévelygő népet: „várunk világos-
ságra, és ímé, sötétség, és fényességre, és 
ímé, homályban járunk!” (Ézs. 59:9b) Ha 
viszont Jézusra tekintünk, benne bízunk, 
akkor az életünk, az egészségünk és a jö-
vőnk nem a körülményeinktől függ, ha-
nem Isten ígéreteitől. Még ha csak a ma-
gam erejére nézek, elfog a félelem. Ha a 

John la Farge: Nikodémus látogatása Jézusnál (1880)

Crijn Hendricksz Volmarijn: Jézus és Nikodémus (1600-as évek)
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hírekre, szintén. Ha másokat hallgatunk, 
tanácstalanságot hallunk. Ha viszont fel-
nézünk Jézusra, azt mondhatjuk: Uram, 
elképzelni sem tudom, hogyan lesz ez, de 
tebenned bízom, és mivel tudom, hogy 
szeretsz, a jót fogom várni.

Jézus azt mondja a tanítványoknak 
a jövőről: „Nem a ti dolgotok, hogy 
olyan időkről és alkalmakról tudjatok, 
amelyeket az Atya a maga hatalmába 
helyezett.” (Acs 1:7) Nem tudjuk, mi 
jön tehát, mégis fontos, hogy a jelen-
ben hogyan gondolkodunk róla. Első-
ként tisztázni kell: a „jövő” az a valami, 
ami jön. Ez sokakban nincs még hely-
re téve. Úgy gondolják, a jövő késik, 
mintha menne előttük, hiszen az utol-
só időkről is sok szó esik a Bibliában, 
és 2000 éve mintha tolódna, de nem: 
folyamatosan közeledik, és egyszer 
szembe fogunk vele találkozni. Van a 
jövőnknek továbbá két része: az egyik, 
amit nem tudunk befolyásolni. Való-
színű például, hogy idén is lesz húsvét, 
nem függ tőlünk, és akár nélkülünk is 

eljön majd. A másik rész, hogy emel-
lett a jövő sokkal képlékenyebb valami, 
mint gondolnánk. Nagyban függ, mi-
vel fogok szembe találkozni a jövőben, 
pusztán attól, hogy mit várok tőle. Jób, 
aki az egészségből, a gazdagságból és 
az áldásokból egyszer csak mindent 
elveszített azt mondja: „Mert amitől 
leginkább rettegtem, az jött rám, ami-
től remegtem, az ért utol engem.” (Jób 
3:25) Ennyire meghatározó a hozzá 
való viszonyulás. Lukács evangéliumá-
ban (Luk. 21:25-26) egy képet ad Jézus 
az utolsó idők nemzeteiről, akik a két-
ségek miatt félelemmel várják a jövőt, a 
félelemtől elerőtlenednek, meghalnak, 
és milyen érdekes, mégis azt várják, 
amitől félnek.

De milyen nagy hála, a mi Istenünk 
is ad egy jövőképet, olyat, ami az életre 
visz, azért hogy azt várjuk, hogy aztán 
az jöjjön. A Példabeszédekben a „de-
rék asszony”-ról mondja az ige: „Erő 
és ékesség az ő ruhája; és nevet a kö-
vetkező napnak.” (Péld. 31:25) Mert 

bár nem tudja, mit hoz a jövő, mégsem 
remeg az ő szívében, hanem nevet a 
holnapnak, mert a jót várja. Erre tanít 
a mi Istenünk, hogy így várakozzunk, 
így gondolkozzunk a mi jövőnkről. Ez 
nem az a hátradőlés, mintha minden 
mindegy volna. A „derék asszony” nem 
felelőtlen, hanem az Úrban van az ő bi-
zodalma, és az Ő ígéreteit várja, ezért 
örül. Mert ha Isten ígéreteit elhiszem, 
akkor megtapasztalom. Ilyen egyszerű. 
Ismerjük meg az utat, amin járnunk 
kell, az igazságot, ami megigazít, és az 
életnek beszédét, hogy szorongások 
nélkül, mi is nevetve nézhessünk a hol-
nap elé.

Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

Hajnalpír Baptista Gyülekezet
Velence, Szabolcsi út 3.

hajnalpir.be@gmail.com
Istentisztelet:  vasárnaponként, 9:30-tól 

(az élő közvetítés elérhető: http://baptista.hu/
velence/live.html)

A Velence Térségi Sportegyesület hírei

A járványhelyzet miatt bevezetett kor-
látozások a sportéletet is drámaian 
érintették. Az edzések szokásos módon 
való megtartására nem volt lehetőség. 
Mindenképpen szerettünk volna azon-
ban  lehetőséget biztosítani sportolóink 
számára a testi-lelki felfrissülésre, illet-
ve  a megfelelő erőnlét megtartására. 
Ennek érdekében a kötelező távolság-
tartás szabályait betartva heti három al-
kalommal szabadtéri edzéseket tartot-
tunk a könyvtár mögötti edzőpályán. A 
kedvező időjárás is segített bennünket, 
alig néhány alkalommal – eső miatt – 
kellett lemondanunk az edzésről. A 
januárban beköszöntő hideg sem jelen-
tett akadályt.

Nagy Ferenc és Bíró László
judo mesterek
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Gondold újra, Velencei-tó!

Üdv 2021, nagyon vártalak. Testvé-
red tavaly elemi csapást mért a világ-
ra és felborított mindent, amit eddig 
alapvetőnek hittünk. 2020 úgy pusztí-
tott végig a világon és égette minden 
gondtalannak, mindennaposnak hitt 
szokásunkat porrá, mint a futótűz. 
Sokan tapasztalhattuk, hogy az eddi-
gi cselekvéseink, hobbijaink, életmó-
dunk mégse határoznak meg minket 
annyira. Láttuk, hogy lehet másképp. 
Fájdalmasan, de rájöttünk, hogy még-
is tágul a komfort zóna: mégis tudunk 
mások lenni, másképp élni, cselekedni. 
Az elmúlt év  – nagy veszteségek árán 
– megtanított minket, hogy bármilyen 
változás túl-  és átélhető.

Hiszem és tudom, hogy ez a nép, ez 
a generáció, ez a jelen képes egy újfajta 
társadalmat teremteni és újra egység-
ben élni a minket körülvevő termé-
szettel. És hogy ezt hogyan érjük el? 
Egy karnyújtásnyira vagyunk tőle. Az 
idősebb nemzedékek tagjai még min-
dig mesélhetnek a körforgásról, egy 
hulladékmentes világról, ahol javítot-
tak, újrahasználtak, újrahasznosítot-
tak, ha kellett. Ahogyan a kémiában, 
úgy itt is igaz: nem vész el, csak átala-
kul. A mai technológiai fejlettséggel 
és a hagyományok, a környezetbarát, 
fenntartható életmód követésével cso-
dákat tudunk tenni. Szükségünk is lesz 
a csodára, ha mindent rendbe akarunk 
tenni. 

Optimista vagyok, ahogyan minden 
év kezdetén. Legyen ez is egy ilyen év. 
Tegyünk egy zöldebb, gond- és prob-
lémamentes jövőért, az előremutató, 

modern, valóban fenntart-
ható családi életmódért; és 
hozzuk létre azt, ami hi-
ányzik nekünk ehhez: egy 
igazán jó helyi termelői 
piacot, egy kevésbé hulla-
dékkal terhelt otthont, egy 
tárgyakat megosztó utcai 

közösséget, természetes játszótereket, 
család- és anyabarát pontokat,  egy 
esővízgyűjtő parkot,  egy közösségi 
komposztálót – kinek mekkora fele-
lősség adatott. Bármelyikbe szabad be-
lekezdeni, nagyokat álmodva. A toll és 
a papír mindent elbír. Cél abból lesz, 
amelyikért minden nap teszünk.

Virág Kriszti
Mumgoesgreen és Használd újra,

Velencei-tó!-csoport
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Adakozás, jótékonykodás Velencén

Nemcsak a tél, hanem az elmúlt év ne-
hézségei is sok ember számára okoznak 
gondot. Karácsony után is gondoljunk 
azokra, akik segítségre szorulnak. Az 
alábbiakban néhány olyan lehetőséget 
gyűjtöttünk össze, amelyek révén ada-
kozni lehet a környékbeli rászorulók 
számára. 

Humán Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat

A Velencei Humán Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat feladata a velencei 
rászorulók gondozása. Feladatukat 

önkormányzati finanszí-
rozásban végzik. Emellett 
azonban a következő módon 
lehet támogatni a munkáju-
kat: 1. tartós élelmiszerek-
kel, 2. élelmiszerboltokban 
beváltható vásárlási utal-
vánnyal. Az adományokat 
személyesen lehet eljuttatni 
a Humán Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálathoz (Ve-
lence, Zárt utca 2); e-mail: 
human.velence@gmail.com; 
telefon: 22/470–288.

Katolikus
egyház

Péksüteményt, 
időnként más élelmiszert 
osztanak vasárnaponként a 
17 órai szentmisék után az 
újtelepi templomban (Ve-
lence, Szent Erzsébet tér, az 
oldalsó bejáratnál). Segít-
ségkérést vagy segítő fela-
jánlást ugyanitt fogadnak, 
valamint a Székesfehérvári 
Egyházmegyei Caritas-nál: 
karitaszszekesfehervar.hu; 
a lb a c ar i t a s 2 0 1 6 @ g mai l .
com; tel.: 30/703–5902; Szé-
kesfehérvár, Lövölde u. 28/a.

Református Egyház
A velencei gyülekezet 40 

csomagot osztott ki főleg a 
gyerekeknek, és néhány idő-
sebb embernek városunkban  
karácsonykor. A jótékony-
kodni, adakozni szándéko-
zók figyelmébe elsősorban 
az országos lefedettségű, a 
leginkább rászorulókhoz is 
eljutó Magyar Református 
Szeretetszolgálatot ajánljuk. 
A szeretetszolgálat az önkén-
teskedéstől kezdve a tárgyi és 

pénzbeli adományokon túl adófelaján-
lást is fogad. 

Elérhetőség: https://jobbadni.hu/ado-
manyozas/; tel.: 06/1/273–0449; e-mail 
cím: mrsz@jobbadni.hu

Zöldliget Iskola
Ahogyan arról lapunk hasábjain is 

beszámoltunk, városunk iskolája kará-
csonykor is tevékenyen részt  vett a jó-
tékonykodásban. Az iskola a karácsonyi 
időszakon is túl segít a rászorulóknak, 
és egész évben fogadják a felajánlásokat. 
Feleslegessé vált, jó állapotú tárgyak fel-
ajánlását kérjük, jelezzék Papp Sándorné 
Zsókának, az iskola hitéleti igazgatóhe-
lyettesének.  

Velencei-Tó Környéki
Nagycsaládosokért és Rászoruló 
Családokért Alapítvány

Tárgyi és élelmiszer adományokat 
előre egyeztetett időpontban vesznek 
át. Időpontot telefonon lehet egyez-
tetni. Nem egyeztetett adományt nem 
áll módjukban átvenni. Elérhetőség: 
https://www.facebook.com/Velenceie-
kert; tel.: 70/310–0042; Velence, Euró-
pa Park
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Miért jó az oltás? 
A fertőzéseket kiváltó kórokozók, köztük a vírusok okozta fertőzések ellen védőoltásokkal lehet a 
leghatékonyabban védekezni. Ez igaz az új koronavírus okozta fertőzésekre is. A lakosság tömeges 
oltásával lehet  megfékezni a jelenleg az egész világon erőteljesen terjedő járványt.

A védőoltás lényege, hogy a szervezetben immunválaszt váltunk ki a kórokozó (ez esetben az új 
koronavírus) ellen, és ezzel kialakítjuk a védettséget. A vakcinák hosszú távú védettséget is biztosít-
hatnak.

A COVID-19 betegséget okozó vírus esetében egy új kórokozóról van szó. Ezért világszerte ku-
tatják és fejlesztik a megfelelő vakcinát. Több országban már elkészültek az oltóanyagok, sőt, egyes 
államokban már engedélyeztek egyes típusokat, és az oltások is megkezdődtek.

A járvány elleni védekezés új szakaszához érkezett azzal, hogy 2020 végén megkapta az Euró-
pai Gyógyszerészeti Ügynökség engedélyét az első oltóanyag, a Pfizer-vakcina és 2020. december 
26-án megérkezett az első vakcinaszállítmány Magyarországra és elkezdődhetett az egészségügyi 
dolgozók oltása. Január 6-án a Moderna-vakcina is megkapta az európai forgalomba hozatali en-
gedélyt, így már kétféle vakcina érkezik Magyarországra. Mindkét oltóanyagból két oltás szükséges 
a védettség eléréséhez.

A következő hetekben újabb vakcinaszállítmányok érkeznek, és annak ütemében folytatódhat az 
oltás mind az egészségügyben, mind az idősotthonokban, majd az oltási tervben megjelölt további 
célcsoportok körében is.

2021 első felében pedig várhatóan újabb vakcinák kaphatják meg a gyógyszerészeti hatóságok 
engedélyét, és akkor további vakcinák is érkezhetnek, amelyekkel megkezdődhet a lakosság tömeges 
oltása. A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz, így mindenképpen érdemes regisztrálni.

További információk a koronavírus elleni oltásról és regisztrációs lehetőség az alábbi honlapon:

www.vak c i n a i n fo . gov. hu







Kö z é r d e k ű  i n f o r m á c i ó k

Zsapka Judit, pénzügyi ügyintéző, 589–424
Csizik Gabriella, pénzügyi ügyintéző, 589–423
Sári Viktória, pénzügyi ügyintéző, 589–415
Halmainé Marsi Beatrix, pénzügyi ügyintéző, 589–410
Kátai Éva, pénzügyi ügyintéző, 589–410
Kovács Jánosné, adóigazgatási ügyintéző, 589–413

(építményadó, adókönyvelés, adó- és értékbizonyítvány)
Kovács Emőke, 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)

Lendvainé Répási Rita, városüzemeltetési ügyintéző, 589–406
(fakivágás engedélyezése, házszám megállapítás, illegális
hulladék, kerti égetés)

ÜGYFÉLFOGADÁS
Gerhard Ákos polgármester és Szombathyné dr. Kézi Aranka 
jegyző előzetes időpont-egyeztetés után (tel.: 589–416)
A Velencei Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
e-mail: hivatal@velence.hu, honlap: www.velence.hu

VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERI  HIVATALA
(2481 Velence, Tópart u. 26.)
POLGÁRMESTER: Gerhard Ákos
HIVATALVEZETŐ: Szombathyné dr. Kézi Aranka, jegyző

Központi telefonszám: 06 22/589–400
TITKÁRSÁGI OSZTÁLY

Vargáné Király Julianna, testületi referens, 589–419
Balogh Erika, titkársági ügyintéző, 589–425
Kiss Dorottya, titkársági ügyintéző, 589–416
Hencs Fanni, személyi titkár, 589-402
Tima Norbert, humánpolitikai referens, 589–414

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)

Pécsi Viktor, közterület-felügyelő, 589–422, 30/255–7392
Lukács Zsolt, közterület-felügyelő 589-422

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Molnár Krisztina, osztályvezető, 589–414
Csikmérő Enricóné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Egri Andorné, főkönyvi könyvelő, 589–411

Közérdekű telefonszámok 
Központi Háziorvosi Ügyelet: Velence, Balatoni út 65., 22/311–104
Szakorvosi Rendelőintézet: Velence, Balatoni út 65., 22/589–515
I.sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Fő u. 2., 22/574–019
II. sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Balatoni út 65., 22/471–231
III. sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Tópart u. 34., 22/472–242, 
22/598–149
Gyermekorvosi Rendelő: Velence, Balatoni út 65., 22/472–156
Velence Gyógyszertár: Velence, Balatoni út 65., 22/589–524
Újtelepi Gyógyszertár: Velence, Iskola u. 2., 22/472–074
Vörösmarty Gyógyszertár: Velence, Halász u. 5., 22/471–596
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (VÖTE): 30/631–5666
Gárdonyi Rendőrkapitányság, Velence Város különmegbízottja,

Kiss Balázs c. r. tőrm., (Gárdony, Balassi Bálint u. 5.):
70/199–5980

Polgárőrség (szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00–20.00):
30/927–0422

VVG (Velence Városgazdálkodási) Kft. 30/158–2829
Velence, Halász u. 37. (Cseppház),  30/158–2829
Parkolási ügyfélszolgálat: kedden 12.00–16.00,  csütörtökön
8.00–12.00
E-mail: parkolasugyfelszolgalat@velence.hu
Egyéb ügyekben ügyfélfogadás előzetes egyeztetés szerint
E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu

Falugazdász (őstermelői igazolvány ügyintézése): Horváthné Apró 
Aranka, 70/479–6753

Ügyfélfogadás (Meszleny–Wenckheim kastély házasságkötő terem,
Velence, Tópart u. 52.) minden szerdán 12.30–16.30
VHG (Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.) 

(hulladékszállítás, egyedi közvilágítási lámpatest
hibabejelentés): 22/579–185
1. Agárd, Gárdonyi Géza u. 34–38.
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00–12.00, szerda: 7.00–19.00,
péntek: 8.00–12.00
2. Velence, Tópart u. 26.
Ügyfélfogadás: szerda: 8.00–12.00

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: 80/240–240 (1-es menüpont)
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 (szakaszhiba esetén): 80/533–533
Ügyfélfogadás (Kápolnásnyék, Tó u. 20., TÓ-VILL Bt. székháza)
kedd 8.00–12.00, csütörtök 14.00–18.00
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Önkormányzati képviselők
fogadóórái

A kormány által elrendelt veszély-
helyzet idején az önkormányzati 
képviselők nem tarthatnak fogadóórát 
a polgármesteri hivatalban. Kérjük, 
igény szerint az alábbi e-mail címe-
ken, vagy az adott képviselő nevének 
megjelölésével a Polgármesteri Hi-
vatal levelezési címére (2481 Velen-
ce, Tópart u. 26.) küldött levélben 
keressék meg őket. Egyéni egyeztetés 
szerint személyes fogadóóra tartása is 
lehetséges. 

Faragó Péter: farago.peter@velence.hu
Fésűs Attila: fesus.attila@velene.hu
Kernya Gábor: kernya.gabor@velence.hu
Pap János: pap.janos@velence.hu
Pap Zsigmond:
pap.zsigmond@velence.hu
Sarf György: sarf.gyorgy@velence.hu
Dr. Sirák András: angelika@t-online.hu
Szabó Attila (alpolgármester):
szabo.attila@velence.hu

Humán Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat

2481 Velence, Zárt u. 2.
tel.: 06 22 470 288
e-mail: human.velence@gmail.com
www.human01.eoldal.hu
Intézményvezető: Török Ágnes

Velence Város területén
családsegítő: Csincsi Éva
ügyfélfogadási ideje:
szerda, 9.00–15.00
helye: Velence, Zárt u. 2.

Személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
egységvezető: Horváth Erika

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás
egységvezető: Palánki Katalin,
tel.: 22/589–157

Szociális étkezés
Csizik Gabriella, tel.: 0630/915–0656

Ingyenes jogi tanácsadás a Szolgálat 
székhelyén. Előzetes időpont-egyez-
tetés után. Tel.: 22/470–288

2020. december 18-án
Bus Bonaventúra Ágnes és

Klimó Dávid  

2020. december 21-én
Turanitz Katalin és

dr. Tóth Ádám 

2021. január 12-én
Sikhegyi Boglárka  és

Varga András 

Gubián Fatime és
Pásztor Gábor 

Gratulálunk!

Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek

Velencén:
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