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erdőmérnök nemcsak zöldebb szemlé-
letet hozott a városi cég életébe, hanem 
egy olyan kreatív és konstruktív légkört 
is teremtett, amely a gyors probléma-
megoldáshoz elengedhetetlen. A VVG 
Kft. újszerű és fenntarthatóbb zöldterü-
let-kezelési elveiről az előző lapszámban 
már olvashattak, a mostani számban a 

síkosság-mentesítés környezetbarát eljá-
rásairól adnak felvilágosítást. 

A VVG Kft. mellett a város működé-
sének másik fontos része a polgármesteri 
hivatal. Itt is megújulásról tudok beszá-
molni. November 12-én elbúcsúztunk 
az önkormányzati hivatal eddigi veze-
tőjétől, Szombathyné Kézi Arankától. 
Közös megegyezéssel vált el a jegyzőasz-
szony és a város útja. Elért eredményeit 
elismerve köszöntük meg a város érdeké-
ben tett erőfeszítéseit.

Új jegyzőnk, dr. Matus-Borók Dóra 
egy Velencéhez sok szempontból hason-
ló adottságú településen, Szigetszentmik-
lóson dolgozott eddig. Akárcsak Velence, 
Szigetszentmiklós is jelentős népesség-
bővüléssel nézett szembe az elmúlt év-
tizedben. Egy dinamikusan fejlődő, ma 

már 40000 főnyi város jegyzői feladata-
it ellátni, hivatalát irányítani bizony nem 
kis munka – e munkakörben pedig több 
mint egy évtizeden keresztül helyt állni 
jelentős munkabírásról és szakmai ta-
pasztalatról árulkodik. 

Meggyőződésem, hogy a kreatív és 
egyúttal újszerű szemlélet nemcsak meg-

könnyíti a város vezetését, közös ügye-
ink menedzselését, hanem érezhetően új 
lendületet ad annak a törekvésnek, hogy 
Velencét egy fenntarthatóbb, élhetőbb 
várossá változtassuk – együtt! 

Az ünnepi hangulatú találkozá-
sokra, beszélgetésekre lehetőséget te-
remtenek az adventi programok: is-
kolásaink, óvodásaink előadásaival, 
koncertekkel, táncházzal, vásárral, jó-
tékonysági célokat szolgáló finomsá-
gokkal várunk mindenkit – a járvány 
miatt aktuálisan érvényben lévő óvin-
tézkedések betartása mellett –  az újte-
lepi katolikus templomnál minden va-
sárnap, délután 3 órától!

Gerhard Ákos
polgármester

Kedves Velenceiek!

A 2019 októberében megválasztott   ön-
kormányzat két izgalmas évet tudhat 
maga mögött. Ez az időszak váratlan, új 
követelményeket támasztott az önkor-
mányzattal szemben. A 2020 márciusá-
tól immár másfél éve (kisebb-nagyobb 
megszakításokkal) fennálló járványhely-
zet, a költségvetési megszorítások, a tu-

rizmus visszaesése, a Korzó lezárása, a 
Velencei-tó ökológiai problémái olyan 
feladatokat adtak az önkormányzatnak, 
amelyekre nem volt előre elkészített vá-
lasz a fiókokban, nem lehetett rutinból 
reagálni. 

Az elmúlt két év – éppen a fent fel-
sorolt többletfeladatok miatt – folyama-
tos megújulásra késztette a várost és a 
polgármesteri hivatalt. Igen sok esetben 
azonnal kellett reagálnunk, így sokszor 
hajnalban, vagy akár éjszaka és hétvé-
gén is helyt kellett állni városi ügyek-
ben. Ez a munka ezzel jár. A megújulás 
igénye friss szemléletet követel a város 
irányításában. 

Ezen igénnyel összhangban újult 
meg a nyáron a Városgazdálkodási Kft, 
amelynek új ügyvezetője, Szabó Csilla 

2021. december 1. szerda 17:00
A Vörösmarty Emlékház története
című könyv bemutatója 
Közreműködnek a szerzők: Bányai Balázs, 
Lukács László és L. Simon László
Halász-kastély
(Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.
Tel.: 21/292–0471)

2021. december 3. péntek 15:00 – 18:00
Ünnepi készülődés:
csuhéangyalka-készítés 
A Magyarországi Alkotóművészek 
Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális 
Társasága 
népi iparművészeivel
Nemzedékek Háza
(Gárdony, Gárdonyi Géza u. 1.)

2021. december 5. vasárnap 15:00
Velencei Advent 2.
A Zöldliget Baptista Iskola műsora
Az Éliás-Tóbiás bábjáték előadása
Adventi vásár, gyertyagyújtás
Az újtelepi Kalazanci Szt. József katolikus 
templomnál
(Velence, Szent Erzsébet tér)

2021. december 5. vasárnap 15:00
Adventi gyertyagyújtás, karácsonyi 
dallamok és irodalom
Adventi FÜLEmüle: kastélykoncert
gyerekeknek Bartek Zsolttal és vendégeivel
Halász-kastély, Kápolnásnyék

2021. december 5. vasárnap 14:00
Velencei Mikulás Buli
Fellép a Pitypang és a Garabonciás együttes
Velence Korzó
(Velence, Tópart u. 47.)

2021. december 10. péntek 15:00 – 18:00
Ünnepi készülődés: nemezelés
Nemzedékek Háza
(Gárdony, Gárdonyi Géza u. 1.)

2021. december 11. szombat 14:00–16:00
SZÍNtér - szabadfestés 4-12 éves
gyerekeknek
Green Residence Élményközpont
(Velence, Hársfa u. 1/A.
Élményfelelős: Hodos Csilla
Bejelentkezés: 30/721–8191)

2021. december 12. vasárnap 15:00
Velencei Advent 3.
A Meseliget Óvoda Csiga csoportjának 
műsora
Bach-koncert: Jobbágy Andor (cselló) és 
Spányi Miklós (csemballó)
Adventi vásár, gyertyagyújtás
Az újtelepi Kalazanci Szt. József katolikus 
templomnál
(Velence, Szent Erzsébet tér)

2021. december 12. vasárnap 15:00
Kastélymesék Nádasdy Borbála
grófnővel
Közreműködik a MusiColore Énekegyüttes
Halász-kastély, Kápolnásnyék

2021. december 19. vasárnap 15:00
Velencei Advent 4.
A Zöldliget Baptista Iskola műsora
A  Boldi Banda koncertje és táncház
Adventi vásár, gyertyagyújtás
Az újtelepi Kalazanci Szt. József katolikus 
templomnál
(Velence, Szent Erzsébet tér)

A városi eseményekkel kapcsolatos vál-
tozásokról, illetve Velence város egyéb 
programjairól, eseményeiről bővebben tá-
jékozódhat az interneten Velence Város 
hivatalos facebook oldalán (www.face-
book.com/Velencevaros)

A velencei Civil Ház, a Közösségi Ház 
és a Green Residence Élményközpont 
programjairól a 27. oldalon tájékozódhat-
nak olvasóink.
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Polgármesteri kalendárium
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2021. október 24-től november 20-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi megbeszéléseken, 
egyeztetéseken és eseményeken vett részt a város érdekében:

Október 25. és október 27. között 
szabadságát töltötte.  

Október 28-án részt vett a humán, az 
ügyrendi, a kulturális valamint a pénz-
ügyi és városfejlesztési bizottság ülésén.

Október 29-én szabadságát töltötte. 
Október 30-án részt vett a város ha-

lottak napi megemlékezésén, ahol elhe-
lyezte a kegyelet koszorúit a velencei ál-
dozatok emlékhelyén, illetve a Velencén 
elesett katonák sírjainál. 

November 2-án megtartotta szokásos 
hétkezdő munkaértekezletét Szabó Attila 
alpolgármesterrel.

November 3-án soron kívüli testületi 
ülést tartott. 

November 4-én és november 5-én 
több vállalkozóval találkozott, akik 

Velencére tervezett üzleteikről és be-
ruházásaikról egyeztettek vele.  

November 8-án megtartotta hétkez-
dő munkaértekezletét Szabó Attila alpol-
gármesterrel.

November 9-én részt vett a Fő utcán 
és a Széchenyi úton a felújítandó járda-
szakaszok műszaki átadásán. Az átadás 
során megvitatta a munkálatok várha-
tó ütemezését a kivitelező cég képvise-
lőjével. Ezt követően az iskolai védőnői 

körzet védőnőjével 
tárgyalt az esetleges 
helyettesítések beosz-
tásáról. Délután Teme-
si Mihály tófelügye-
lővel megtekintette a 
Korzó strandjánál el-
végzett gödörfeltöl-
tést, illetve egyeztetett 
a várható további me-
deregyengetési mun-
kálatok kivitelezéséről. 
A nap zárásaképpen 
részt vett egy hulla-
dékmentes bolt és ká-

vézó megnyitóján Velence-Újtelepen.
November 10-én egy a strandfelújí-

tásokat ismertető videó felvételén vett 
részt, végigvezetve a Magyar Turisztikai 
Ügynökség forgatócsoportját a Kisfalu-
dy program keretén belül felújított városi 
strandokon.

4

November 12-én a TOP (Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram) pályázataira benyújtandó váro-
si fejlesztési tervekkel kapcsolatosan 
tartott munkaértekezletet, ahol a kép-
viselőtestület tagjain kívül pályázati ta-
nácsadókkal vitatta meg a beadandó 
pályázatok egyes kérdéseit. A nap vé-
gén a hivatal munkatársaival elbúcsúz-
tatta Szombathyné Kézi Aranka jegy-
zőt, aki közös megegyezéssel távozott a 
polgármesteri hivatal éléről. 

November 13-án részt vett a Szent 
Benedictus borlovagrend Bencehegyi 
Liberália borünnepén. 

November 15-én a Városgazdálko-
dási Kft. ügyvezetőjével járta be a várost, 
amelynek során az adventi díszkivilágí-
tás felhelyezéséről egyeztetett.

November 16-án részt vett egy ho-
nosítási eljárás záró eseményén, és át-
adta a magyar állampolgárság igazoló 
okiratot egy erdélyi magyar származá-
sú velencei lakosnak. Ezt követően ál-
lásinterjúkat tartott a polgármesteri hi-
vatalban. 

November 17-én Székesfehérváron 
részt vett a TOP Plusz Fejér megyei in-
formációs napon, a Megyeháza díszter-
mében. 

November 19-én ismételten segítette 
a Magyar Turisztikai Ügynökség forga-
tócsoportjának munkáját.

Elbúcsúzott a polgármester és a hivatal Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzőtől
Közös megegyezéssel távozott a polgármesteri hivatal éléről Szombathyné dr. Kézi Aranka, Velence város jegyzője. Hiva-
talát 2019. július 1-től viselte városunkban. Az elmúlt több mint két év alatt ő irányította a polgármesteri hivatal munká-
ját, őrködve az önkormányzat törvényes működése felett.  

A hivatal irányítását november 22-től dr. Matus-Borók Dóra vette át, aki a Velencei Híradó decemberi számában mutat-
kozik be a velencei lakosoknak és üdülő-tulajdonosoknak. 

Az elmúlt két év jelentős részében különleges jogrend szerint működött az önkormányzatunk, ami nemcsak a polgár-
mesterre, hanem a jegyzőre is további feladatokat rótt. A nehéz időszakban a hivatal mindvégig kitartott, biztosítva a folya-
matos ügyintézést. 

Köszönöm Szombathyné dr. Kézi Aranka munkáját! További tevékenységéhez sok sikert és jó egészséget kívánok!

Gerhard Ákos
polgármester
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Folytatódik a járdák rendbetétele Megkezdődött a buszmegállók felújítása
A közösségi közlekedés mellett a fenntartható városi közlekedés másik fontos pillére a csendes 
közlekedési formák (gyaloglás, séta, kerékpározás, rollerezés) infrastruktúrájának megteremtése.
A Budapest–Balaton kerékpárút velencei szakaszának építése mellett folytatódik a különösen 
gyakran és sokak által használt járdaszakaszok felújítása, valamint új járdaszakaszok kiépítése. 

Részben állami támogatásból, részben 
önerőből valósul meg a városi járdafej-
lesztés második üteme. Az első ütem el-
sősorban az Újtelepet érintette, hiszen 
tavaly annak egyik forgalmas főutcáján, 
az Iskola utcában lett járda kialakítva. 

A második ütemben az Ófaluban 
található problémás járdaszakaszokat 

kívánta az önkormányzat felújítani. No-
vemberben a Fő utca Klein köz (tehát a 
háziorvosi rendelő) és a Tóbíró köz (a 
volt Aranykút vendéglő) közötti sza-
kaszának felújítása kezdődött meg. Ez a 
szakasz különösen fontos gyalogos köz-
lekedési útvonal városunkban, hiszen 
fogorvosi rendelő, háziorvosi rendelő, 
buszmegálló, boltok egyaránt találhatók 
e részen. Itt 211 folyóméter hosszban ke-
rül sor térkövezett járda kialakítására. 

Emellett városunk központjában (a 
Fehér Háznál) a Széchenyi út és a Bá-
gyom-patak környékén 86 folyóméter-
nyi gyalogjárda kerül kialakításra. Ez a 
gyalogjárda a vonattal Velencére érke-
ző, és ott az iskolák irányába továbbhala-
dó járókelők balesetmentes közlekedését 
könnyíti meg, az Újtelep és Ófalu közötti 
kapcsolatot biztosítva. 

Velence város egymástól távol eső vá-
rosrészei miatt a népességszámához vi-
szonyítva igen sok buszmegállóval ren-
delkezik, a helyiek pedig előszeretettel 
veszik igénybe a tömegközlekedési esz-
közöket. A biztonságos, kisebb környe-
zeti terheléssel járó közlekedési formák 
támogatása elsőbbséget élvez a város 
közlekedésszervezésében. Ezért Velen-
ce város megbízásából a Városgazdál-
kodási Kft. munkatársai megkezdték 
a városi buszmegállók felújítását, mo-
dernizálását.

1. Elsőként a vasútállomás elhanya-
golt állapotú buszmegállója újult meg. 
Itt az apró karbantartási munkák mel-
lett új plexi védőlapot kapott a huzatos 
megálló.

2. Ezt követően a 7-es út mellett a Cápa 
Étteremmel szemközti buszmegálló fel-
újítása és tereprendezése kezdődött meg. 
Itt nemcsak felújítás zajlik, hanem a busz-

megálló térkövezése is meg lesz oldva, az 
oda vezető utat pedig murvázással teszik 
járhatóbbá a VVG. Kft. munkatársai.

A munkaterületet a kivitelezőnek no-
vember második hetében átadta az ön-
kormányzat. A munkálatok megkezdőd-
tek. A kivitelezés a Fő utcán várhatóan 
még az ünnepek előtt befejeződik. Addig 
is kérjük, közlekedjenek óvatosan.

Köszönjük a türelmüket!

3. Elkezdődött a velencei vasút-
állomás melletti buszforduló át-
alakításának tervezése is. E helyen 
városunk forgalomtechnikai ter-
vezője, a Volán szakemberei, vala-
mint Pap Zsigmond közlekedés-
mérnök, önkormányzati képviselő 
bejárást és autóbuszos próbát tar-
tottak. A bejárás célja a nagyobb 
buszforgalom és a forduló környé-
kén megnövekedett parkolási igény 
miatti forgalmirend-változás vizs-
gálata volt. E helyen a cél a vonat – 
busz átszállás kényelmesebbé tétele, 
a K+R (,,kiss and ride”) típusú vá-
rakozás számára parkolóhelyek ki-
jelölése, valamit az ide tervezett ke-
rékpáros pumpapálya és az vasúti 
megállóhely közötti kerékpározás 
feltételeinek javítása. Az új forgalmi 
rend jelenleg tervezés alatt áll; beve-
zetése jövő tavaszra várható.

Velence város vezetése 
tisztában van azzal, hogy 
más elhanyagolt buszmegál-
lók is vannak városunkban. 
Itt kell elsőként megemlíteni 
Újtelepen a Szabolcsi úti meg-
állókat, amelyek hosszú évek 
óta problémát jelentenek. Ezek 
esetében a peron és a váróhe-
lyiség hiánya az önkormányzat 
előtt is ismert hiányosság. 

Kiemelt célunk a megálló-
helyek komfortjának javítá-
sa, viszont forrásaink korláto-
zott volta miatt ezeket a teljes 
körű felújítást és tereprende-
zést igénylő megálló-építése-
ket csak ütemezetten tudjuk 
végrehajtani. 

A Szabolcsi út, a 7-es út, az 
Ország út és a Nadapi út or-
szágos állami közút, emi-
att a buszmegállók kiépítése 
ezeken a helyeken az álla-
mi közútkezelő alapfelada-
ta, de megfelelő megállapodás 

esetén ezt helyettük önkormányzatunk 
is elvégezheti. A megállóhelyekre és a 
hozzájuk tartozó gyalogátkelőhelyekre 

a tervezést szeptemberben megkezdtük, 
és a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet 
függvényében, illetve az állami közútke-
zelő engedélyének megszerzése után üte-
mezetten meg is valósítjuk.

Fontos körülmény az is, hogy a tö-
megközlekedési járatok megállóiban 
csak a közszolgáltatást végző szolgál-
tató cégek (ez esetben a Volánbusz Zrt.) 
járatai állhatnak meg. Magánszolgáltatók 
csak a közútkezelővel kötött megállapo-
dás és kiadott engedély esetén. A meg-
állóhelyek használatáért a közútkezelő 
általában díjat számol föl, hogy a megál-
lók fejlesztésében, üzemeltetésében részt 
vegyen minden piaci szereplő, aki azok-
ból hasznot húz. Az, hogy milyen díjat, 
hozzájárulást fizet a Szabolcsi úti megál-
ló fejlesztésére és karbantartására az álla-
mi közútkezelő számára a munkába já-
rást biztosító magánszolgáltató, a két cég 
közötti megállapodás részét képezi.

Az önkormányzat mindezek dacára 
saját erejéből igyekszik megoldást talál-
ni a helyzetre, átvállalva az állami fela-
datot és kezelve a jó ideje tarthatatlan 
állapotokat.
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Önkormányzati megemlékezés Halottak Napján

Velence egyik legnemesebb hagyomá-
nya az, hogy a rendszerváltás óta az ön-
kormányzat halottak napján felkeresi az 
elesett velenceiek és a Velencén elesett, 
más nemzetekhez tartozó katonák sír-
jait, azokat kegyelettel ápolja, gondoz-
za. Erre idén is sor került. Gerhard Ákos 
polgármester és a Humán Bizottság tag-
jai idén is végiglátogatták városunk em-
lékhelyeit és koszorút helyeztek el a síro-
kon, a velenceiek nevében emlékezve az 
elhunytakra.

Velencei Liberália borünnep
Évről évre Bencehegyen, a Liber Pater oltárkőnél, a Pince-soron rendezi meg az újbor ünnepét 
a Szent Márton napjához legközelebb eső hévégén a Szent Benedictus Borlovagrend. A népi 
bölcsesség szerint Szent Márton az újbor bírája, az ő segedelmével válik bor a mustból. Velencén 
azonban nemcsak Szent Márton bírálja el az újbort, hanem a helyi borászok is: a Szent Benedictus 
Borlovagrend lovagjai is. 

Idén is remek hangulatban került meg-
rendezésre a Szent Benedictus Borlo-
vagrend hegyünnepe, ezúttal november 
13-án, szombaton. Az újbort megáldot-
ta Récsei Norbert atya, az eseményen pe-
dig beszédet mondott Turcsányi Mari-
ann nagymester mellett Gerhard Ákos 
polgármester is. Az önkormányzat ne-
vében ajándékkal és egy csokor virággal 
köszönte meg a nagymester és a borlo-
vagrend munkáját, amely borvidékünk 
értékeit, kultúráját megőrzi, gyarapítja. 

Gerhard Ákos alább olvasható kö-
szöntőbeszéde ennek az értékmegőrző 
tevékenységnek a fontosságát emelte ki. 

„Tisztelt Borlovagok,
Kedves Megjelentek!

Minden velencei ünnep sajátos üzenetet 
hordoz és másfajta szerepet ad az önkor-
mányzatnak, és nekem, polgármesternek 
is. A Liberáliára különösen igaz ez. Ez a 
nap a velencei borok ünnepe – de annál 
jóval több!

Ahogyan azt a neves római gazdasá-
gi szakember, Marcus Terentius Varro 
a Rerum rusticarum libri című művé-
ben rögzítette, a kultúra szó eredeti je-
lentése: ’megművelt terület’, ’szőlő’. Ezt 
azért fontos itt, a Liber Pater oltár mel-
lett elmondanom, mert városunk kul-
túrájának szerves része a borászat. És 
a borászat egy teljes kultúrát képvisel, 

amelynek csak egyik része a bor elké-
szítése, megalkotása. További fontos 
eleme e kultúrának egyebek mellett a 
borászat és szőlőművelés létrehozta 
kultúrtáj is, amelynek maradandóságát 
és értékét sehol máshol nem láthatjuk 

jobban, mint itt a Pince-sor ódon pin-
céi előtt állva. 

Velence városa a rá jellemző borászati 
kultúra és kultúrtáj nélkül sokkal szegé-
nyebb lenne. Ezt szem előtt tartva ítélte 
oda a város idén elsőként egy borlovag-
rendi tagnak a Velence Rózsája díjat. 
Fontos üzenete van ennek. Az, hogy a 
borlovagrend tevékenységét, kultúra- és 

értékmegőrző munkáját a város elismeri 
és töretlenül támogatja. 

Éppen ezért kívánok a munkájukhoz 
sok sikert, jó kedvet és kiváló egészséget! 
Őrizzük együtt továbbra is városunk kul-
turális értékeit!”

Faragó Péter és Pap Zsigmond
képviselők elhelyezik
a megemlékezés virágait
a katonai temetőben
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Csomagolásmentes bolt nyílt Velencén

Mennyi szeretet fér egy dobozba?

Velence-Újtelepen, a Babák Rózsakertje 
mellett csomagolásmentes bolt nyílt no-
vemberben. A maga nemében a TEBE az 
első ilyen vállalkozás a Velencei-tó kör-
nyékén. Egy Budapestről kiköltözött fia-
tal házaspár üzemelteti a boltot, azzal a 
céllal, hogy megteremtse a környezettu-
datos vásárlás lehetőségét Velencén is. A 
csomagolásmentes bolt egyúttal kávézó-
ként is működik.  

A megnyitón Gerhard Ákos polgár-
mester sok sikert kívánt az induló vál-
lalkozásnak, és reményét fejezte ki, hogy 
a fenntartható kereskedelmi gyakorla-
tok egyre inkább elterjednek települé-
sünkön. Ehhez a város vezetése a továb-
biakban is minden segítséget megad.

Civil kezdeményezés nyomán és az ön-
kormányzat támogatásával 2021-ben Ve-
lencén is lesz cipősdoboz ajándékozás. 

Velencei lakosoknak gyűjtünk, ki-
csiknek, nagyoknak egyaránt.

November 8-tól a polgármesteri hi-
vatalban (Velence, Tópart u. 26.) adha-
tók le a dobozok, nyitvatartási időben. 

Hogyan készül az ajándékdoboz?
1. Keress egy jó állapotban lévő, üres 

cipősdobozt.
2. Döntsd el, hogy körülbelül hány 

éves (kis)fiúnak vagy (kis)lánynak szá-
nod az ajándékodat. 

3. A cipősdobozt töltsd meg jó 

A Juventus Hotel előtti fahíd lezárása

November 9-én lezárásra került az a 
kis híd, amely a partfal-rekonstrukció 
keretében épült Velencén, áthidalva a 
Juventus Hotel előtti kis öblöt. A lezá-
rás oka az önkormányzat azon panasza, 
amely az átadott fahíd szerkezetének 
műszaki hiányosságaira mutatott rá. 
Az önkormányzat a projektet ellenőrző 

Lezárások a Korzón
Velence Város Önkormányzata (mint tulajdo-
nos) megkeresésére válaszolva a Fejér Megyei 
Kormányhivatal (mint építésügyi hatóság) tájé-
koztatásképpen közölte, hogy a Korzó területé-
re vonatkozóan semmiféle építési engedélyezé-
si eljárás nem került lefolytatásra 2021-ben. Az 
üzemeltető (GOMI Kft.) építkezésre való hi-
vatkozása a lezárás indokaként nem felelt meg 
a valóságnak.

Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgató-
sághoz fordult annak érdekében, hogy 
a problémás hidat garanciális keretek 
között javítassa meg. Az önkormányzat 
levelét követő szakértői bejárás igazolta 
a felvetett panaszokat, így az érintett híd 
fel lesz újítva.

minőségű, tiszta ajándékokkal (játékok, 
írószerek, higiéniai eszközök, édesség, 
könyv). Ne tegyél bele romlandó vagy 
törékeny ajándékot!

4. Az elkészült ajándékcsomagot cso-
magold be színes csomagolópapírral 
(külön a tetejét és külön az alját).

5. Egy címkére jól láthatóan írd fel, 
hogy milyen korú  lánynak vagy fiúnak 
szánod az ajándékot (pl. „fiú 12” vagy 
„lány 8”).

6. A becsomagolt dobozokat munka-
időben a polgármesteri hivatalnál lehet 
leadni. 

7. Minden dobozoló tikettet kap, melyet 

be lehet majd váltani, mert minden dobo-
zoló nemcsak adni – de kapni is fog.

8. A „Cipősdoboz Velence” facebook 
oldalon minden további információ 
megtalálható. 

(A kezdeményezést a baptista szere-
tetszolgálat indította el 18 évvel ezelőtt, 
a rászorulók megsegítése céljából, ün-
nepi segítségként.)

Szeretettel várunk minden elkészített 
dobozt!

Hajrá Velence, legyünk sokan dobo-
zolók!

A Cipősdoboz Velence csapata
https://www.facebook.com/velenceciposdoboz/
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A téli szezon is rengeteg munkával jár. 
Átszereltük gépeinket hóeke és sószó-
ró adapterekre, megterveztük a gépek 

síkosságmentesítési útvonalát, átnéz-
tük a meglévő készleteinket és megren-
deltük a következő adagokat is. A tél 
kiszámíthatatlan, de igyekszünk min-
dent megtenni a lakosság bonyoda-
lommentes közlekedéséért. Várjuk ön-
kéntesek jelentkezését is, hogy extrém 
időjárás esetén legyenek olyan befogha-
tó személyek (munkatársainkon felül), 
akik vállalnák egy-egy terület, utca hó- 
és síkosságmentesítését. Tartalék mun-
kaerőre is igyekszünk felkészülni, ha 
erőnkön felül kellene teljesíteni. 

Parkjaink megtisztítását december 
elején befejezzük; jöhet az árkok tisztí-
tása, a padkák nyesése, az űrszelvénye-
zés és a kátyúzás. Nagy feladatok ezek, 
hiszen többnyire évek óta elmaradt és 
felhalmozódott munkákba állunk bele, 
ami munkatársainknak is kemény fizi-
kai megterhelést jelent, egyre zordabb 

időjárási körülmények között. 
Minden munka végén jóleső 
érzéssel vonulunk le egy-egy 
területről, hiszen a magunk 
mögött hagyott munka ered-
ménye látványos. 

A Cápa Étterem busz-
megállóját felújítjuk, az újság 
megjelenésekor remélhetőleg 
már használni is tudják a ve-
lencei lakosok és üdülők. 

A karácsonyi díszkivilá-
gítások felhelyezése, a közté-
ri karácsonyfák felállítása és 
díszítése, a betlehemi jászol 
megújítása komoly csapat-
munka eredménye, reméljük, 
örömöt okozunk vele min-
denkinek. 

Az advent időszaka szá-
munkra az ünnepi készülő-
désről is szól; összegezzük az 
idei év munkáját, örülünk az 
elért eredményeknek, és po-
zitívan tervezzük tovább a 
2022-es évre is tevékenysé-
günket. 

Mi Önökért, Velencé-
ért dolgozunk, hogy min-
den velencei lakos elégedett 
legyen a Velence Város-
gazdálkodási Kft. szolgál-
tatásaival. Minden megke-
resést, észrevételt, kritikát 
és köszönetnyilvánítást ez-
úton is köszönünk. Ezek 
olyan visszajelzések, ame-
lyek számunkra megmutat-
ják, miben kell még fejlőd-
nünk, változtatnunk. 

A következő hónapban 
Velencefürdőn a Cserje ut-
cai és Újtelepen a Kertész 
utcai árkok takarítását tűz-
tük ki célul.  Ennek megvaló-
sítása nagy mértékben függ 
az időjárástól és a járvány-
helyzettől is. Az űrszelvénye-
zés is komoly ráfordított időt 
igényel a téli hónapokban. 

Ünnepi lázban: beszámoló a
Velence Városgazdálkodási Kft. munkájáról

A lehullott lomb egy részét a helyszí-
nen összeaprítottuk, másik részét tél vé-
gén fogjuk aprítani szintén a helyszínen, 
növelve a természetesen kialakult bio-
massza mennyiségét. Fontos az avartakaró 

jelenléte a városban is, hogy megőrizzük a 
talaj minőségét javító talajlakó élőlények 
és mikroorganizmusok jelenlétét. 

A kátyúk javítását és a padkák nyesését 
szintén beterveztük a következő hónapra, 

menetrend szerint fogunk haladni, ám 
természetesen az időjárástól függ, mikor 
sikerül befejeznünk a munkálatokat.

Szabó Csilla erdőmérnök
ügyvezető

Milyen környezetbarát megoldást
válasszunk jegesedés ellen?

A hólapát és a seprű mellett válasszunk környezetbarát („zöldsó”) meg-
oldásokat a járda, út, bejáró síkosságmentesítésére.

Az egyik csoportba soroljuk a csúszásgátló anyagokat, mint például a 
homok, 2-5-ös zúzalék, faforgács, hamu, zeolite (macskaalom). 

A másik csoportba a gyors segítséget nyújtó jégolvasztó anyagokat 
soroljuk, mint például a szilárd, szórható kálcium-klorid pelyhet, pé-
tisót, útkálit, zeo-kalt vagy a folyékony kalcinolt. 

Kálcium-klorid: míg a só mínusz 7 Celsius fokig olvaszt, addig a kál-
cium-klorid akár mínusz 15–20 fokig is képes olvasztani, miközben jóval 
kevesebb korróziót okoz, mint a só. Drágább ugyan, de kevesebb is kell 
belőle (10–30g/m2, azaz egy fél marék kell egy négyzetméterre, míg a só-
ból 20–40g/ m2 szükséges). Maradéktalanul feloldódik, nem kell utána ta-
karítani. 

Zeolit: nem károsít, növeli a talaj magnézium és kálium tartalmát, a 
növények tápanyag-utánpótlását, mindemellett kisebb a korróziós hatá-
sa és a szilárd burkolatokat sem károsítja annyira, mint a só.

Útkáli: környezetbarát műtrágya, maradéktalanul feloldódik, nem 
kell utána takarítani. Magyar fejlesztésű jégolvasztó, amely zeolittal ke-
verve csúszásgátló is.

Zeo-Kal: alacsony nitrogéntartalmú, kloridmentes jégmentesítő mí-
nusz 15 Celsius fokig, amely korróziógátló, talajjavító is egyben. Ma-
gyar fejlesztésű. 

Kalcinol: folyékony műtrágyaoldat, amely mínusz 25 Celsius fokig 
hatásos jégolvasztó. Megelőzésre, jég- és hóolvasztásra kiváló talajjavító 
szer egyben. Kézi, háti permetezővel könnyen kijuttatható, gyors segít-
ség jegesedés esetén.

Értünk dolgoznak:
Szloboda György

Szloboda György 50 éves, Hajdúta-
nyán él nagymamájával. Több mint 
13 éve dolgozik a városért. Kitar-
tó munkája közben mindig pozitív 
tud maradni. Gyuri ismeri Velence 
minden zegét-zugát, bármilyen fel-
adatot is kap, lelkiismeretesen végzi 
el. Munkatársaival remekül kijön, 
segítőkészségére mindig számít-
hatunk. Precízen végzi a munká-
ját kézi kaszásként, padkázáskor, 
parktisztításkor, metszéskor egy-
aránt. Munkaidején kívül otthona 
körül tesz-vesz, szabadidejében sze-
ret eljárni társaságba is.
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Tisztelt Velenceiek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy

Velence Város  Ö nkormányz atának
Képvisel őtestülete

2021. december 16-án (csütörtökön) 18 órától
közmeghallgatást

tart, melyre tisztelettel várjuk Önöket. 

A közmeghallgatás helyszíne: 
Hauszmann Alajos EKIK Házasságkötő Terme

(Velence, Tópart u. 52.)

A velencei Liber Pater oltárkő és a
Liberália borünnep kapcsolata
A mai Fejér megye területét a Krisztus születése utáni első században csatolták a Római Biroda-
lomhoz. A Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tára őrzi a Velence területéről 1878-ban előkerült, 
úgynevezett „Liber Pater” római kori oltárkövet. Az oltárkő felirata Liber atyának és feleségének, 
Liberának helyi tiszteletére utal. Liber atya a termékenység, a szőlő, a bor és a szabadság istene volt. 
Bencehegyen, a Pince soron jelenleg az a 2006-ban felállított másolata áll, amely Richter Ferenc helyi 
kőfaragó mester munkáját dicséri.

Bár a rómaiak március 17-én tartották az 
egyik legjelentősebb borünnepüket, a Li-
beráliát, Velencén a pannóniai kötődésű 
keresztény szent, Szent Márton ünnepé-
hez kapcsolódóan november 11. környé-
kén tartja hegyünnepét a Szent Benedic-
tus Borlovagrend. Ahhoz, hogy az ünnep 
elnevezését a múlthoz köthessük, érde-
mes fellapozni a helytörténészek munká-
it, hogy megtudjuk, miért éppen Liberá-
liának nevezzük ezt a velencei ünnepet. 

Kupi László helytörténeti könyvében 
és Fehér Árpád a Velenceblogon egya-
ránt írt az egyik legjelentősebb, Velencé-
ről származó műalkotásról, a Liber Pater 

oltárkőről. Kiindulásként érdemes Kupi 
László összefoglalójából idézni: 

„A határvidék lakossága pannónia-
iként is rómaiságát hangsúlyozta, erről 
vall a római-itáliai istenek tisztelete. A 
kisparaszti birtokon gazdálkodó polgá-
rok között Silvanus az erdők és ligetek 
istene volt a legnépszerűbb. Liber és Li-
bera a jó termésé, a szőlő és bor iste-
ne, akiknek a szőlőtermő területeken 
állítottak fogadalmi oltárkövet. Ma ezt 
a Magyar Nemzeti Múzeum Kőtárában 
találhatjuk. Az oltárkövet és több, ró-
mai korból származó leletet, 1878-ban 
Rómer Flóris bencés paptanár szállít-
tatta be Velencéről a Magyar Nemzeti 
Múzeumba, ahol az oltárkő a 137/1878. 
nyilvántartási számot kapta. 

A méretei: magassága: 107 cm, a szé-
lessége 46 cm, a vastagsága 26 cm.

A mészkőből faragott abakusszal el-
látott oltárkő felirata a következő a szak-
emberek szerint: LIBERO PATRI ET LI-
BERAE IULIA INGENUA EX VOTO 
POSUIT LIBENS MERITO. A felirat 
szabad magyar fordításban: »Liber pater 
istennek és feleségének Libera istennő-
nek, Iulia Ingenua szívesen állíttatta fo-
gadalom beváltása alkalmából az isten-
nek, aki megérdemelte.«

Liber atya és felesége a római korban a 
termékenység, főleg a bor istene volt, akit 
ezért azonosítottak a görög Dionysosszal 
is. Liberával közösen tisztelték és több 
szőlőtermő helyen a római korban állítot-
tak nekik fogadalmi oltárokat. Ez az ol-
tárkő igazolja a Velencei-tó melletti sző-
lő- és borkultúra kétezer éves múltját.”

Fehér Árpád – Marosi Arnold törté-
neti munkájára támaszkodva – kiegé-
szíti mindezt azzal, hogy a Közép-Du-
nántúlon számos más helyen kerültek 
elő hasonló leletek, így Tácon, Etyeken, 

Érden, Rácalmáson, Adonyban, Pátkán 
és Dunapentelén is adatolható Liber 
Pater kultusza. 

Források: 
Kupi László: Város volt, város lett. Velence, 2004;
Fehér Árpád: Velenceblog, https://velenceblog.

com/2014/04/12/a-velencei-liber-pater-oltar/
A Velence régészeti kincsei iránt érdeklődők fi-

gyelmébe ajánljuk az azóta elhunyt dr. Fü-
löp Gyula régész 2016-ban elhangzott előadá-
sát, amelynek összefoglalója és hangfelvétele is 
megtalálható a Velenceblogon: „A föld alatti Ve-
lence” –Velence régészeti kincsei címmel.

A székesfehérvári Szent István Király Múzeum Ró-
mai Kőtárában 36 Fejér megyei község terüle-
téről feltárt, 91 római kőemlék tekinthető meg 
(fogadalmi oltárkövek, a Duna menti limes 
mellől mérföldkövek,  sírkövek, köztük Aveta, 
Adnamatus leányának több mint három méter 
magas velencei sírköve is).

LIBER PATER Pán istennel és egy párduccal. 
Lelet Gyulafehérvár környékéről

LIBER PATER oltárkő
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Szőlőhegyből üdülőövezet, majd városrész
Gondolatok a Bencehegy átalakulásáról

A Bencehegy, Velence szőlőhegye, ha or-
szágosan nem is volt ismert kitűnő bo-
rairól, ám mindazok, akik megismerked-
tek vele, elismeréssel szóltak róla. Fényes 
Elek 1847-ben kiadott könyvében, a Ma-
gyarország leírásában jegyezte meg Ve-
lencéről: „szántóföldje fekete ’s gazdag 
termékenységű; szőllőhegye kedves ízű 
bort ád.” A Borászati Lapok 1913. októ-
beri számában Szöllősy Géza, a velencei 
szőlőkultúra kiváló ismerője ekképpen 
dicsérte a Bencehegy borait:

„Csemegeszőlővel e vidék nem foglal-
kozik. A must czukortartalma Babó sze-
rint 17–22%-ig felment fekvés és szürete-
lési idő szerint. Néhány nagyobb birtokos 
adta el 56 koronáért hektóját a kiforrt 
mustnak. Tavalyi bor már nincsen. Vesz-
szők állapota igen jó, éppúgy az amerika-
in, mint az európain teljesen be fognak 
érni. Új ültetés nincs, az csak jó termésű 
évek után szokott lenni. Pinczeszövetke-
zet vagy más nincsen, mert mindig elég 
kapós a velenczei bor.”

A leírásból rögtön kitetszik, hogy a 
velencei gazdák sosem küszködtek az-
zal, hogy miképpen tudják értékesíte-
ni boraikat. Ez annál is inkább így volt, 

mert a Bencehegy nemcsak egyszerű bo-
rokat, hanem jobb években még aszút is 
termett. Votisky Antal 1934-ben kiadott 
műve, amely A Velencei-tó problémái cí-
met viseli,  így írt erről: 

,,A Velencei-tó északnyugati sarká-
tól a velencei és a sukorói partok mentén 
vulkánikus természetű hegyek sorakoz-
nak. E hegyoldalak lávás, sziklás talajá-
ban különös zamatú, kitűnő édes szőlő és 

Velencének ma városrésze, korábban viszont szőlőhegye volt az a domboldal, amelyet Bencehegyként 
ismerünk. A bencehegyi szőlőművelésnek nemcsak írott nyomai vannak, hanem a hegyoldalban itt-
ott felbukkanó szőlők, a régi szép borospincék és a Liberália ünnepe is arra emlékeztet bennünket, 
hogy milyen gazdag kulturális örökséget jelentett a szőlészet-borászat városunkban – egészen az 
1970-es évekig. Ekkor azonban megkezdődött a Bencehegy átalakítása. 

finomzamatú gyümölcs terem. A velen-
cei és a sukorói szőlőkben vannak évek 
és helyek, amikor és ahol aszúszőlőt is 

szüretelnek és aszút is készítenek. A déli 
fekvésű hegyoldalakon a lávás talajban 
különleges, csak ezeknél tapasztalható 
zamatú, tüzes, erős borok teremnek és az 
ottani lakosság évszázadok óta műveli a 
kitűnő szőlőket.”

A borászat tehát a velenceieknek biz-
tos bevételt jelentett – és ez a második vi-
lágháborút követő kollektivizálás után is 
így maradt. A Fejér megyei Tanácsok Köz-
lönye évről évre közzétette, hogy a Ve-
lencei-tó környékén milyen szőlőket ter-
mesztettek. 1961-ben olaszrizlinget és 
hárslevelűt, 1963-ban e két fajtán túl már 

rajnai rizlinget és furmintot is említettek. 
Az, hogy a fajták gyarapodása nem csak 
a véletlennek, vagy éppen egy-egy gaz-

da leleményességének 
köszönhető, hanem 
egy központilag irá-
nyított gazdasági prog-
ram része volt, jól kitet-
szik abból az cikkből, 
amely 1958. december 
9-én látott napvilágot 
a Népszabadság hasáb-
jain, és amely nagylép-
tékű szőlőtelepítések-
ről, szaporító-telepek 
létrehozásáról és gyü-
mölcsösök telepíté-
séről számolt be. A 
hétéves terv részeként – 
számolt be az írás – 555 
hold gyümölcsös tele-
pítésére kerül majd sor. 

A megyei és az or-
szágos levéltárak ala-
pos átböngészését 
igényli az, hogy kide-
rüljön, a Velencei-tó 
környékének elsődle-
gesen mezőgazdasági 
(gyümölcsészeti, halá-

szati és szőlészeti) hasznosítása helyett 
mikor és miképpen változott meg a tó 
településeinek szánt nemzetgazdasági 
funkció a tervutasításos rendszerben.

 Alig telt el tíz év, és az állam szándé-
kai megváltoztak a tóval, Velencével és a 
Benceheggyel kapcsolatban. Ennek elő-
zetes jeleként a Városépítési Tervező Vál-
lalat három mérnöke 1958-ban részletes 
rendezési tervet készített a Velencei-tóra 
vonatkozóan. Egyikük, Kotsis Lajos, ké-
sőbb is jelentős szerepet kapott abban, 
hogy miképpen alakult a Bencehegy és 
Velence sorsa.
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A korban népszerű közíró, Antalffy 
Gyula, akinek turisztikai témájú írá-
sai rendszeresen megjelentek a Magyar 
Nemzetben, a lap 1971. július 13-i szá-
mában már kárhoztatta az egyoldalú sző-
lőművelést, és szorgalmazta a kulturált 

nyaralóélet kialakítását – dicsérve a Ve-
lencei-tavi Intéző Bizottság Bencehegy-
gyel kapcsolatos munkáját: 

„A nagyüzemi művelésre nem, de 
üdülésre rendkívül alkalmas szőlős-gyü-
mölcsös parcellákból sajátos hangulatú 
üdülőövezetet alakítanak ki. Itt csak prés-
ház-jellegű nyaralók építhetők, nádfe-
désű magastetővel. Sajnos, máris látunk 
nyilván engedély nélkül készült, teljesen 
tájidegen jellegű, idétlen víkendházakat 
a szőlők közé frissen telepítve: ezeket kö-
nyörtelenül el kell tüntetni, hogy nagyobb 
arányokban meg ne kezdődjék a déli par-
tihoz hasonló tájcsúfítás.”

Az intéző bizottság azonban nem 
maga döntötte el azt, hogy milyen irány-
ban kívánja fejleszteni a tókörnyéki te-
lepüléseket. Még ugyanabban az évben 
Kéri Tamás, a Népszabadság újságírója 
számolt be arról, hogy a Bencehegy arcu-
latváltása egy nagyléptékű országos fej-
lesztési törekvés részeként valósul meg, 
amelynek központi eleme az M7-es au-
tópálya kiépítése volt:

„…az igazi fejlődés útját az 1970-ben 
készült fejlesztési program s az azt jóvá-
hagyó kormányhatározat nyitotta meg. A 
program 15–20 évre meghatározza a ve-
lencei táj fejlesztési irányát és teendőit, 
de ami ennél megfoghatóbb, megadja a 
szükséges anyagi eszközöket is. A VÁTI 
térképein már feltüntették a vízparti 
üdülőterületek forgalmi útját – jövőre el 
is készül –, mindkét irányban csatlakozik 

az M7-es autópályához, megkímélve a 
déli partra igyekvőket a vasúti sorom-
póktól. Épül Velence északi kanyaru-
latában, a tóparttól a Bencehegyig hú-
zódó Vörösmarty kirándulóközpont. 
Autós- és lidó strandja 1974-től 15 ezer 
embert fogad, az M7-esről Kápolnás-
nyéknél leágazó úton könnyen elérhe-
tő. A strandtól délnyugatra, ugyancsak 
1974-ben ezerméteres evezőspályát ad-
nak át, ezt a későbbiekben továbbépítik, 
alkalmassá téve nemzetközi versenyek-
re is. A kiránduló központot étterem és 
motel, az északi üdülőterület hangula-
tos útjai, pincesorai, présházai, az épü-
lő Vörösmarty-sétány, a Bencehegyen 
tervezett szabadtéri színpad és turis-
taszálló teszik majd még vonzóbbá a ki-
rándulók előtt.”

Hogy mennyire komolyan vette az ál-
lam a térség, és benne a Bencehegy átala-
kítását, azt mi sem mutatja jobban, mint 
az, hogy a jelentős építészdinasztiából 
származó Kotsis Lajosra, a korszak egyik 

vezető városépítészére, várostervezőjé-
re bízták a tervek véglegesítését. (Kot-
sis Lajos később a Balatoni Üdülőkörzet 
Regionális Rendezési Tervét is elkészí-
tette.) A jeles tervező számára a feladat 
nem volt teljesen idegen, hiszen édesapja, 
Kotsis Iván volt a balatoni üdülőépítészet 
egyik legjelentősebb alakja. A Velencei-tó 
fejlesztésének célkitűzései címmel írott 
tanulmányában (Városépítés, 1971/5. sz.) 
Kotsis Lajos az alábbi módon ismertette a 
Velencei-tó északi és keleti partjának át-
alakítására vonatkozó terveit:

„A részletes rendezési terv első üte-
meként az úgynevezett Velencei-kanyar 
az üdülőteleppel, az autós stranddal, a 
Bencehegy és a sport-területek épülnek 
ki. Az autós-strandot a mellette fekvő 
üdülőteleptől – a Bencehegytől – autópá-
lya választja el, mégis különböző funkci-
ókat tartalmazó, de összefüggő egységet 
alkotnak. Szervezőjük éppen az autópá-
lya, illetve az autópálya mellett kialakí-
tandó autósellátó központ.

Az autópályától délre a tó part-
ján, Velence nagyközség területén lé-
tesülő autós-strand feladata: budapesti 
strandigény kielégítése. A 45 km-es kö-
zelség a szállás mentes profilt igényli. Fi-
gyelembe véve a 25 – 30 perces útidőt 
– amely nem sokkal több, mint egy bu-
dapesti lakosnak egy budapesti strand el-
éréséhez szükséges idő — lehetővé teszi a 
strand hétköznap délutáni látogatását is.

Az autósközponttól északra a Bencehe-
gyen szőlő- és gyümölcsös üdülőterület ki-
alakítását terveztük. Itt három különböző 

jellegű igény kielégítésével 1.) az ősterme-
lő helyi lakosság szőlő- és gyümölcsös te-
rületein folyó termeléssel, 2.) a már nem 
helybeli lakosok által megvásárolt sző-
lők és gyümölcsösök üdülő igényével, 
az ezekhez tartozó állandó üdülést is szol-
gáló épületekkel. Végül: az átutazóknak a 
tervezett Panoráma-úton való végig-
vezetésével, a Velencei-tó itt megjelenő 
megejtően szép képének bemutatásának 
lehetőségével számoltunk. A terv alapve-
tő feladata volt – e három különböző jel-
legű — igény helyes szelektálása, illetve 
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kielégítésének zavartalan biztosítása és ösz-
szehangolása.”

A tervek 1973-ra tovább bővültek. 
Ezekről Kotsis Lajos két évvel az első ta-
nulmány megjelenése után így írt: 

„Az üdülőterület az autópályától 
erősen emelkedő hegyoldalon épül ki, 
amelyről rendkívül szép kilátás nyílik a 
tóra. A szőlő és gyümölcsös üdülőterüle-
ten, a mintegy 2000 fős üdülőlétszám el-
helyezésén túl, színvonalas idegenforgal-
mi létesítményeket tervezünk: szabadtéri 
színpad az elhagyott kőbányában, Vö-
rösmarty pince, mellette turistaszálló, 
szikla botanikus kert, Vörösmarty pi-
henő-turistaszálló, kilátó-presszó stb. A 
létesítményeket az autósellátó központ-
ból kiágazó ún. Panoráma út köti ösz-
sze, amely felvezet a hegy csúcsáig. Az út 

idegenforgalmi élményt biztosít, látoga-
tottsága az autósellátó központból, az ott 
megállók részéről is várható.”

Dr. Springer Ferencnek, a Velen-
cei-tavi Intéző Bizottság fejének, a „tó-
gazdának” további tervei is voltak a Ben-
cehegy turisztikai célú átalakítására, 
ahogyan azt 1978-ban kifejtette:

„A vasvázas kilátót — fúrótorony volt 
egykor az Alföldön, kalandos utazás hoz-
ta a szőlők közé — lebontják, helyébe kő-
épület kerül. Springer Ferenc régóta me-
lengetett terve: a vadonatúj Panoráma 
út mentén művészsétány. Ide kerül töb-
bek között Vörösmarty, Vajda János, Gár-
donyi Géza szobra. A tómellék ezüstha-
jú krónikása, Környei Elek — aki annak 
idején a Vörösmarty pince feltámasztá-
sát szorgalmazta — javasolja, hogy a köl-
tő édesanyjának is emeljenek szobrot. 
Kilenc gyermeket nevelt föl Vörösmartyné, 
szerelemmel ragaszkodott a tájhoz: min-
tázzák meg róla az anyaság emlékművét.”

Ezekből az 1970-es években papírra ve-
tett tervekből –  mint tudjuk – nem min-
den valósult meg. Ám ezek a leírások hű 
tanúi annak, hogy az M7-es autópálya 
megépítésével párhuzamosan a Bencehegy 
megszűnt Velence szőlőhegyének lenni, s 
a terveknek megfelelően 
fokozatosan üdülőterület-
ként, turisztikai látványos-
ságként kezdett el funkci-
onálni. Antalffy Gyula az 
Élet és Tudomány oldala-
in írt arról 1975-ben, hogy 
fontos lenne a présháza-
kat imitáló nyaralók épí-
tését szorgalmazni. Ilyen terveket Kotsis 
Lajos készített a Bencehegyre vonatkozó-
an. A látványterveket közölte is. 

„Az északon elsőnek kialakuló üdü-
lőterület legszebb része a Velence község 
fölött emelkedő, szőlős-gyümölcsös lej-
tőjű Bencehegy. Sajátos hangulatú üdülő-
övezet alakul ott ki, amelyben csak tájba 
illeszkedő, présház jellegű, nádfedeles, 
magas tetőjű nyaralókat szabad építeni. 
A Bencehegy déli oldalának egyik szép ki-
látást nyújtó pontján áll Vörösmarty Mi-
hály egykori présháza. A népi műemléki 
értékéhez méltó gondossággal felújított, 
szép, öreg, nádtetős épületben kialakított 
vendégfogadó lassanként olyan szerepet 
kap, mint a badacsonyi Kisfaludy-ház.”

Azonban a sokrétű turisztikai funkció 
kialakulása helyett lassan megkezdődött 
a területek felaprózódása, a szőlőműve-
lés elhagyása és a Bencehegy üdülő-nya-

raló övezetté való átalakulása. Ez pedig 
korántsem az egységes tervek szerint va-
lósult meg. Az erre vonatkozó panaszok 
pedig már 1975-ben napvilágot láttak a 
Fejér-megyei hírlapban: 

„A Velencei-tó partvidékének leg-
szebb pontja a Velence felől Nadap felé 
húzódó Bencehegy, amelyre már épül a 
felvezető autóút. A Vörösmarty-pince 
körül elöregedett szőlők feküsznek, egy 
ideig gazdátlanok. Fehérvár elszívó ha-
tása, az őslakosság elöregedése miatt 
felhagyott szőlők néhány éve divatba 
jöttek. Olcsón cseréltek gazdát az 1000-
1200 öles táblák, amelyeket azután egy-
más közt elosztottak a vevők és kibújtak 
a földből az első sufnik.”

Néhány nem megfelelőnek minősített
bencehegyi sufni

A tervpályázaton nyertes, Bence-hegyre
szánt tájjellegű típusnyaralók makettjei
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Séta a velencei temetőben
„Van egy nap, amikor kimegy a falu a temetőbe, virággal és fénnyel, ami elmúlik, és békével szeretettel, ami nem múlik el. Nincs már ezen a 
napon fájdalom, csak enyhe távoli szomorúság úszik a táj felett, mint maga az ősz bánatos, ködös álomra készülő ragyogása.” (Fekete István)

Az év lassan elbúcsúzik tőlünk, és a természet átadja magát az elmúlásnak, hogy egy kicsit megpihenve, 
majd újult erővel előhívja a megújulást, a csodás ébredést. Ebben a cikkben sokak kérésére a Helytörténeti 
Egyesület évenként ismétlődő temetői sétáinak 2020. évi anyagából nyújtunk át részleteket, hiszen nem 
mindenki tud ezeken a sétákon személyesen részt venni.  A velencei temető történetéről mesél Galambos 
Mihályné, a Velencei Helytörténeti Egyesület részéről, és Nagy Károly, a katolikus egyház, valamint a 
Meszleny-sírkert gondnoka. Utunkat a református temető bejáratánál kezdjük. 

Molla Szádik sírja
Galambosné Zsuzsa: A velencei teme-
tő egyik különlegessége, hogy egyhá-
zi tulajdonban van. Karcsi [Nagy Ká-
roly] minden sírnak tudja A-tól Z-ig a 
helyét, én csak egypár kultúrtörténeti 
csemegét mondok. Ha itt körülnézünk, 
láthatjuk, hogy itt volt régen a temető 
árka, ami az egyházi előírások szerint 
nem tartozott az egyházhoz. Itt temet-
ték el a hitetleneket, az öngyilkosokat, 
a halva született csecsemőket, és akiket 
az egyházi törvények „másként kezel-
tek”. Ezen a területen állt egy faépület-
ben a halottmosó is.

Ugyanitt egy ún. „ázsiai török szerze-
tes”, Molla Szádik (Csagatáj Izsák) nyug-
szik. Úgy került ide, hogy annak ide-
jén még mindenkinek fontos volt, hogy 

megkeresse az őshazáját. Ez a 19. század 
elején ismét berobbant a köztudatba, így 
történt ez Vámbéry Árminnal, egy Duna-
szerdahely mellől származó zsidó tudós-
sal is, csak azért mondom, hogy meny-
nyire keveredtek az etnikumok. Vámbéry 
Ármin, aki kicsit sánta is volt, elgyalo-
golt egészen Buharáig (Üzbegisztán), der-
visruhában. Egyszer majdnem lebukott, 
mert töröksípon játszottak valamit és el-
kezdte a lábával verni a ritmust, de a mu-
zulmán hitben ez tiltott. Aztán valahogy 
nagy nehezen kimagyarázta magát. Vele 
jött vissza ez a bizonyos Molla Szádik.

Vámbéry Ármin a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia rendes tagja volt, s az üz-
bég fiatalember fogékony volt mindenre, 
megtanult magyarul is, és a MTA könyv-
tárának a segédkönyvtárosa lett. Légző-
szervi problémái miatt Velencére került, 
ahol a szájhagyomány szerint megismer-
kedett egy helyi hölggyel, aki szakácsnő 
volt, a Főszegen lakott és feleségül vette. 
Azért itt van eltemetve Molla Szádik, a 
temető árkában, mert Decsy Károly, aki 
református lelkipásztor volt Velencén, 
több idegen nyelven beszélt a teológiai 
tanulmányai miatt, és vele tudott keleti 
nyelveken kommunikálni. Az ő közben-
járására, a presbitérium jóváhagyásával 
helyezték végső nyugalomra.

Amit még tudni kell, hogy az onnan 
származó embereket a halál beállta utáni 
24 órában el kell temetni, az akkoriban 
Székesfehérváron állomásozó bosnyák 
ezredet vezényelték ki, hogy muszlim 
szertartás szerint helyezzék örök nyu-
galomra Molla Szádikot, Decsy Károly 
nagytiszteletű úr közreműködésével.

 A monda szerint Székesfehérvár 
komoly török központ volt, ott volt az 
egyik török zilajet, és annak a pasája a 
kincseit valahol itt elásta, ezen a mocsa-
ras területen.

Kiss Eszter Zsófia: Állítólag azt is 
tudják, hogy az egyik pince vége felőli 
szakasza le van falazva. Volt egy kislány, 
aki kiment a pincébe, ahol régen nem-
csak a bort tárolták, hanem egyéb zöld-
ségeket is télire. Kiküldték a kislányt, a 
malommal szemben lévő kanyarban lak-
tak, onnan  nem volt messze a pincéjük, 
teljesen természetes volt, hogy kiküldték 
a gyermeket, hogy hozzál be zöldséget, 
krumplit stb. Már korán szürkület volt 
decemberben, karácsony környékén. 
Amikor bement a kislány, erős fényeket 
látott, melytől nagyon megijedt, min-
dent nyitva hagyva hazaszaladt. Mire új-
ból visszamentek, addigra már nem volt 
fény. Arra következtettek, hogy ez lehe-
tett az ominózus kincs, mert az – valami-
lyen kőzetre kell gondolni – minden év-
ben tisztul. Ez náluk máshogy van, mint 
a keresztény kultúrában, hát nem tudni, 
mi az igazság. Lehet, hogy azelőtt sose 
volt ott senki, amikor felvillant a fény, 
emiatt nem volt köztudott addig. Aztán 
jöttek olyanok, hogy melyik holdtölténél, 
melyik fánál kell meztelenül keresni, úgy 
mutatkozik meg, de ez már a legendák 
közé tartozik, de akár igaz is lehet, annyi 
minden előkerül az idők során.

Zsidó temető
Aki tudja Velencén, hogy hol van az or-
vosi rendelő, és a mai zöldséges bolt, 
ezek között van a Klein-köz. Ami jelzi, 
hogy éltek itt zsidó családok. Például a 
mai Fő utcai orvosi rendelőben, ami egy 
szatócsbolt és a család lakóháza is volt 
egyben. A hivatalos iskola Kápolnásnyé-
ken volt. Egy hatalmas, virágzó zsidó kö-
zösség élt ott. Volt egy ispotályuk, ahol 
a nagyon elesetteket istápolták, iskolá-
juk, egy korodájuk (szegényház), ahol az 
öregeket összegyűjtötték. Nagyon szor-
galmas, összetartó nép volt, és többen 
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meggazdagodtak, többnyire a kereskede-
lemből. Törvénybe volt iktatva, hogy mi-
vel foglalkozhatnak. 

Érdekesség a síroknál, hogy valami-
kor szimmetrikusan, mértani rend szerint, 
nem úgy, hogy gazdagok és szegények, ha-
nem időrendben, elmúlásuk szerint temet-

keztek. A helyi kőfejtőből származó sírkő-
vel díszítették a sírjukat, nem volt az elején 
ráírva csak a halott neve, és valami idézet. 
Ha jobban megnézzük, látható egy motí-
vum, mintha kezek lennének, ez az olta-
lom jele. Aztán amikor átvették a magyar 
szokásokat, akinek már több pénze volt, 
nem innen a helyi kőből készíttették, ha-
nem márványból. Így az egyön-
tetű sír lassan kezdett hasonlítani 
a hasonló magyar síremlékekhez. 
Nagy szerencsénk, hogy megma-
radtak itt a sírok, mert Nadapon, 
ahol svábok voltak, felparcelláz-
ták, és egy-két aktivista nagyon 
helyesen összeszedte és egy hely-
re lerakta, de a valamikori temető 
helyén ma házak vannak. Nagyon 
nagy szerencsénk van, hogy ná-
lunk megmaradtak, és  segítséggel, 
pályázati pénzből rendbe hozták. 
Emlékszem, gyerekkoromban mennyire 
elhanyagolt volt, lehet, hogy ezért is ma-
radhattak meg a vörösmárvány sírkövek.

 Beck kápolna
Galambosné Zsuzsa: A Beck-kastély, 
ami ott van Újtelepen..., ez a kápolna ott 
volt, onnan hozták át ide 1910-ben, ami-
kor új temetőt kellett nyitni. A benne ta-
lálható Szent Anna-képet pedig áttették a 
jelenlegi katolikus templomba.

Nagy Károly: Ott lenn van a kripta, ott 
vannak a Beck-kastély volt tulajdonosai 
és családtagjai. Az én kiskoromban még 
egyben voltak, aztán össze lettek szórva, 

mert többen „meglátogatták”, de amikor a 
reformátusok megvették az örökösöktől, 
akkor összeszedték a maradványokat és 
egy közös koporsóba helyezték őket. Ré-
gen ravatalozónak használták, innen tör-
tént a temetés. 1997 óta az új ravatalozó 
épületében történik a búcsúztatás. Amit 
tudni kell erről a Beck családról: mint 
minden, a Meszlenyektől indult, a két 
Meszleny lány a Farádi-Vörösökhöz ment 
feleségül, Ignáchoz és Antalhoz. Nekik 
épült a kápolna, így igazából ez egy Fará-
dy-Vörös kápolna (1700-as évek).  Későb-
bi tulajdonosa Szigethy-Szerechy István 
volt. Tőle vásárolta meg Madarasi Beck 
Hugó az 1890-es években.

Galambosné Zsuzsa: Nagyon magas 
beosztásokat viseltek, van előnevük is, 
Madarasi-Beckek, országgyűlési képvi-
selő is volt, és itt nyugszik egy Éva néni 
nevezetű hölgy is, Szabó György  tiszte-
letes úr személyesen is ismerte. 

Kiss Eszter Zsófia: Ők voltak az el-
sők, akik felparcellázták a területeiket, 
abból lett az Újtelep. Nekik fontos volt, 
hogy hozzájáruljanak a kultúrához, az 
emberek életéhez.

Vörösmarty édesanyjának sírja 
Galambosné Zsuzsa: Mindenki tudja, 
hogy bár Vörösmarty Mihály Nyéken 
született, itt, Velencén voltak birtokaik. 
Mint afféle kisnemes családnak. Csáthy 
Anna, Vörösmarty édesanyja is ebben a 
temetőben van eltemetve, Karcsi mind-
járt elmondja, miért nem tudjuk, hogy 
pontosan hol.

Nagy Károly: Amikor a Meszlenyeké 
lett a birtok és újra be lett népesítve, 1717-
ben, akkor először a Bod kápolna [a mai Fő 
utca – Enyedi köz között] környezetébe te-
metkeztek. Gondolom én, hogy akkor még 
magasabban állt a tó vízszintje, meg más 

volt ott a terepviszony is, sokszor elöntötte 
őket a víz, ezért kitalálták az 1740-es évek-
ben, hogy fel kell menni a domboldalba. 
Akkor került át a katolikus temető, mellé 
a református temető. De az egy jó száz év 
alatt, 1840 környékére betelt, akkor kezd-
tek el innen az út szélétől arrafelé temet-
kezni, az úttal párhuzamosan. 

Amikor az a temető betelt 1910-ben, 
akkor volt a telekcsere. Viszont ők még 
spóroltak a területtel, és a régi temetőnek 
a sírjaira temetkeztek keresztben. Láthat-
juk, ma már az úttal merőlegesen. Ráadá-
sul úgy, hogy ahogy a ravatalozótól jö-
vünk, minden év egy sor. Az egyik ilyen 
hosszú, a másik amolyan. A középső te-
metőből, amit régi temetőnek hívunk, ab-
ból az első sor, ami megmaradt, 1840 kö-
rüli valamennyi. Ami erre visszafele volt, 
1830-as évek vége, 1840-es eleje, ahol len-
nie kellene Vörösmarty édesanyjának, 
arra már keresztben rá vannak temetve az 
újak, ezért nem tudjuk, hogy hol van. Az 
anyakönyvben csak azok vannak benne, 
akiket katolikus szertartással temetnek el. 
A papok neve is ott szerepel benne, de a 
világi temetések nincsenek a könyvben. 
Maximum az én nyilvántartásomban sze-
repel, hogy melyik sor hányadik sírjába 
lett eltemetve az illető.

Szerkesztette Kiss Eszter Zsófia
és Ludmann Ágota

Velencei Helytörténeti Egyesület
Adószám: 18502411-1-07
2481 Velence Tópart u. 52.
www.helytortenet.eoldal.hu
E-mail:
velencehelytortenet@gmail.com
Facebook: a Velencei Helytörténeti 
Egyesületet kedvelők oldala
QR kódunkon Velence látnivalóval 
ismerkedhet meg.
A retró árverés egy későbbi idő-
pontban kerül megrendezésre.
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Őszi vadliba-húzás és a
Velencei-tavi Ramsari terület

Novemberben és decemberben sokszor 
fel sem kell emelni a fejünket Velencén 
ahhoz, hogy tudjuk, hatalmas rajokban, 
V alakot formálva a fejünk fölött vadlibák 
húznak a Velencétől délre eső tarlókra. 
Tavasszal, de különösen ősszel a vadlibák 
gágogása, zajongása, az alacsonyan repü-
lő rajok esetében a szárnyak suhogása arra 

hívja fel a figyelmünket, hogy sok lúd szá-
mára ad otthont a Velencei-tó környéke. 

A Kárpát-medencébe (a 
nyári lúd kivételével) észak-
ról érkeznek a vadlibák. A 
hazánkban telelő vadliba ál-
lomány mérete igen nagy, jó 
években meghaladja akár a 
300.000 példányt is. 

Az ősszel Magyarország-
ra érkező vadlibák a bizton-
ságot nyújtó nagyobb ta-
vakon, folyók mellékágain 
töltik az éjszakákat. Ezeken 
a helyeken akár több tízezres 
csapatok is összegyűlhetnek. 
A tavakon megpihenő libák 
reggelente kirepülnek a kör-
nyező mezőgazdasági terü-
letekre és kukoricatarlókon, 
repceföldeken, réteken és 
őszi vetéseken táplálkoznak.  
A hazánkba érkező ludak 

döntő többsége 18 nagy gyülekezőhe-
lyet használ rendszeres pihenőhelyként. 

A Velencei-tó és a hozzá tartozó Diny-
nyési Fertő az egyik legnagyobb vad-
lúd gyülekezőhely és egyben vízima-
dár pihenőhely a Dunántúlon. Olykor 
20.000 liba is megpihenhet a Fertő és a 
Velencei-tó nyugati medencéjének vi-

zes, tocsogós mocsaras területén. Innen 
húznak ki napközben táplálkozni. 

A  madarak legfontosabb táplálékfor-
rása a learatott kukoricatarló. A gépek 
elég sok szemet hagynak maguk után, 
ez pedig a libákon túl sok más fajnak je-
lent nélkülözhetetlen táplálékot télen. 
Ahol tarló nincs, ott a vetésekre, rep-
ceföldekre járnak, ahol kárt nem okoz-
nak, hiszen csak a szükséges mértékben 
ritkítják a vetést. Néha még a tóparti 
strandokon is lehet látni a legelésző ré-
céket, libákat. 

A Dinnyési Fertőn előfordulnak rit-
kábban észlelhető liba- és récefélék is: 
ilyen a vörösnyakú lúd, kis lilik vagy az 
apácalúd, a kerceréce, a fütyülő réce – 
ezek a fajok itt töltik a telet, akár Diny-
nyésen, akár a Velencei-tavon. A vadlu-
dak esti behúzását egészen decemberig 
láthatjuk.

Azt, hogy a Velencei-tó vidéke meny-
nyire fontos vonulási és pihenési terü-
let, jelzi, hogy a neves tudós, madarász 
Herman Ottó 1891-ben a második ma-
dártani kongresszusra felkészülendő, ép-
pen Dinnyésnél jelölte ki azt a helyet, 
ahol Chernel Istvánnal számba vette a 
vonuló libák legfontosabb pihenőhelyeit. 

Nem csoda tehát, hogy a Dinnyési 
Fertő és a Velencei-tó különösen védett 
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Ramsari területnek számít. Mi is a Ram-
sari terület? Az iráni Ramsar városában 
1971-ben született egy nemzetközi ter-
mészetvédelmi szerződés, amely a vizes 
élőhelyek megóvását tűzi ki célul. Ez 
az egyezmény a vízimadarak élőhe-
lyeiről szóló államközi természetvé-
delmi megállapodások legrégebbike. 
Magyarország 1979-ben csatlakozott 
az egyezmény aláíróihoz, és azóta 
részesül különleges védettségben a 
Velencei-tó és a Dinnyési Fertő te-
rületén 1 354 hektárnyi különösen 
sérülékeny és ökológiai gazdagsá-
got felmutató vizes élőhely.

S hogy milyen vadlibák vonulnak 
ilyenkor ősszel és kora télen felet-
tünk? Ma már műholdas jeladókkal 
is követhető, hogy melyik vadli-
ba-faj jellemzően honnan érkezik. A 
sok vadliba közül a három leggya-
koribb hazánkban a nagy lilik, a ve-
tési lúd és a nyári lúd.  

A nagy lilik magyar nevét sajátos 
lilik-lilik hangjáról kapta. Ez a madár 
Szibériában és Európa legészakibb, tund-
ra övezeteiben fészkel. Magyarországon 
elsősorban kukoricatarlókon, vetéseken 
és repceföldeken táplálkozik. Tömege el-
érheti akár a három kilogrammot is. 

A vetési lúd a nagy liliknél nagyobb 
madár, négy kilogrammos is lehet. A 
Magyar Madártani Egyesület leírása fel-
hívja figyelmet arra is, hogy amit a köz-

nyelvben egységesen vetési lúdnak neve-
zünk, az valójában több faj.  

A nyári lúd mérete közel megegyezik 
a vetési lúddal. Életmódja azonban né-
miképpen különbözik tőle. A nyári lúd 

ugyanis esetenként hazánkban is fészkel. 
Vonulásukkor igen nagy rajokban húz-
nak, hangjuk jellegzetes: éppen olyan, 
mint a házi ludak gágogása. 

Vigyázzunk mi is a madarak ezreinek 
otthont és pihenőhelyet nyújtó csodála-
tos élőhelyre, és gyönyörködjünk a vad-
libák húzásában a Dinnyési Fertőn, vagy 
akár a kertünkben az égre pillantva!

Vetési lúd

Dinnyési-fertő
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Márton-napi libás mulatságok az óvodában
„Kilenc kajla liba lába
kalimpál a libabálba’!”

November 11-én ünnepeljük az óvo-
dánkban a Márton-napot, így őrizve és 
ápolva a hagyományokat. Ilyenkor ez a 
hét a „libáskodásról” szól. A gyermekek 

csoportszinten bővíthették tudásukat a 
Márton legendáról és a hozzá kapcsolódó 

szokásokról. A tematikus 
mesékkel, dalokkal, mon-
dókákkal, körjátékokkal 
mélyíthették ismereteiket. 
A kreatív foglalkozások ke-
retein belül pedig érdekes 
technikákat (pl. libatollal 
rajzolás, varrás) ismerhet-
tek meg az óvodások.

Márton napja reggelén 
az óvoda szokásához hí-
ven arra invitálta a gyer-
mekeket és szüleiket, hogy 
vegyenek részt a játéko-
kon. Az udvaron felállí-
tásra került egy fényképe-
ző sarok, ahol Ludas Matyi 
figurájába bújva lehetett 
a gyerekekről és szüleik-
ről képeket készíteni. Az 
épület oldalán lévő táb-
lán libák várták, hogy a 
gyermekek felragasszanak 
rájuk néhány tollat, így 
öltöztetve fel őket. Mel-
lette pedig kipróbálhatták, hogy mi-
lyen munka a kukoricamorzsolás, és 

buzgón morzsolták is a kukoricasze-
meket  a csutkáról. Az ablak alatti asz-

talnál hangszerek várták az 
óvodásokat, hogy megszó-
laltassák őket. A csörgővel, 
a cintányérral, a zörgővel 
adhatták a ritmust az ott 
lévő mondókához, dalhoz. 
A következő állomáson 
a „Mit eszik a liba?” kér-
dés alapján kellett az ele-
séget kiválogatni. A Már-
ton-napi kirakóssal pedig 
egy ismertebb játékot játsz-
hattak. A tojásválogatás 
könnyedén ment, és utána 
a csőben gurítást is igazán 
élvezték a gyermekek.

Összességében elmond-
ható, hogy a gyermekek igen 
sok közvetlen tapasztalatot 
és élményt szereztek ezen a 
héten a Márton-napi hagyo-
mányokról, szokásokról.
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Zöldliget-hírek
Fall Fest 2021

A vírushelyzet miatt az elmúlt évben 
ugyan elmaradt, de az idén újra megren-
dezhettük Fall Fest ünnepségünket az isko-
lában. Nagy izgalommal fogtunk neki elő-
ször is a dekoráció elkészítéséhez. Ezúton is 
szeretném megköszönni mindenkinek, aki 
bármivel is hozzájárult ahhoz, hogy csodá-

latos dekorációt készíthessünk a gyerekek-
nek az iskola udvarán. Rengeteg felajánlás 
érkezett, és persze a szülők, a gyerekek és 
a kollégák nagy örömmel állították össze a 
kompozíciót, ami igazán fantasztikus lett. 
A gyerekek vidáman fotózkodtak nap mint 
nap a paraván mögött.

Egész héten lehetett készíteni otthon 
termésképeket, melyekből kiállítást ren-
deztünk és persze díjaztuk 
is őket. Min mindig, most is 
csodálatos alkotások szület-
tek, így nagyon nehéz volt 
dönteni, hogy ki is kapja a 
fődíjat. Végül természetesen 
mindenki, aki munkálko-
dott, jutalomban részesült.

Nagyon vicces feladat 
volt, amikor kihelyeztünk 
egy nagy csupor édessé-
get egy asztalra, és a gyere-
keknek meg kellett saccolni, 

mennyi édesség van benne. Aki a legkö-
zelebbi találatot adta, megnyerte mind a 
73 db finomságot.

A Fall Fest napján mindenki zöld és/
vagy narancssárga ruhában érkezett, már 
ez is megadta a vidám hangulatát a nap-
nak. Ezek után következett az igazi móka. 
Az aulában különböző ügyességi játéko-

kat próbálhattak ki a gye-
rekek, az udvaron sorver-
senyben vehettek rész, és 
a legizgalmasabb feladat 
a tökkeresgélés volt, ami-
kor is eldugott kis tökfi-
gurákat lehetett vadász-
ni a bokrok és fák között, 
melyeket a gyerekek be-
válthattak valamilyen 
édességre vagy meglepe-
tésre. Nagyon élvezték a 
gyerekek és a felnőttek is 
ezt a különleges napot!

Hét osztályt kellett ko-
ordinálni, ami nem volt 
könnyű, de segítségünk-
re voltak a gimnazisták is 
– ezúton köszönjük ne-
kik is a lelkes segítséget! 
Igazán jókedvű, vidám és 
derűs napot tölthettünk 

el együtt a gyerekekkel, kicsit kiszakad-
va a napi rutinból, mely emlékezetes 
maradt mindenki számára!

Beregnyei Renáta, tanító

Márton-nap
Márton-napját vidám dalokkal, lámpás 
készítéssel, kézműves foglalkozásokkal, 

zsíros kenyér uzsonnával ünnepeltük 
meg. A Márton-napi iskolai foglalkozá-
sokon a gyerekek sok, az ünnephez kap-
csolódó hagyományt ismertek meg, ele-
venítettek fel.

Mindig jól jön egy vidám, zenés, mó-
kás nap a suliban, amikor még a jó han-
gos gágogás is megengedett!

Őszi tehetségfesztivál
Szavalóversenyt hirdettünk a Zöldliget 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Bap-
tista Általános Iskola és Gimnázium alsó 
tagozatos tanulói részére. Az érdeklődők 
a díjazott előadásokat online formában 
nézhetik meg iskolánk honlapján (www.
zoldligetsuli.hu)

Emellett  rajzversenyt hirdettünk ta-
nulóink részére, melynek keretében két 
bibliai történettel ismertettük meg a gye-
rekeket: „Ti adjatok nekik enni!” (Mk. 
6.37) és „Bízzatok, én vagyok, ne félje-
tek!” (Mt. 14. 27.b). 

Az elkészült munkákból két kiállítást 
szervezünk, a két iskolarészben. Mindkét 
helyen az aulában tekinthetők meg az al-
kotások 2021. november 22. és december 
2. között.  A kiállítások online formában 
elérhetők  az iskolai honlapon.

Bolyai matematika
csapatverseny

Idén ősszel az első nagy matematika ver-
senyen iskolánk tíz csapatának közel 
negyven kisdiákja mérettette meg tudá-
sát a Bolyai matematika csapatversenyen.  
A 17 éves múltra visszatekintő verseny 
célja segíteni a diákokat azon képessé-
gek kifejlesztésében, hogy közösen (4 fős 
csapatokban), összedolgozva oldjanak 
meg problémákat. Lehetőséget teremt 
arra, hogy átéljék az együtt gondolkodás 
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örömét, és a logikus gondolkodás mellett 
készségeiket közvetlenül is bemutathas-
sák diáktársaik előtt, eközben pedig ösz-
szemérhessék tudásukat. 

Kiemelkedő eredményeink:
5. évfolyam, megyei 2. hely       

A csapat tagjai: Angyal Nóra,
Kiss Botond, Kovács Virág,
Reichart Bátor
Felkészítő tanár: Váncsa Krisztina

6. évfolyam, megyei 5. hely
A csapat tagjai: Kerekes László Fülöp,
Muskát Dávid, Piniel Bertalan,
Sipos Zsófia
Felkészítő tanár: Váncsa Krisztina

7. évfolyam, megyei 7. hely
A csapat tagjai: Bodrogi Bendegúz,
Dubis Szabolcs, Szigeth Réka
Felkészítő tanár: Segesdiné Sárközi Anna

Váncsa Krisztina szaktanár

Ősz a 10.a osztályban

Idén végre a hagyományos módon, 
offline indult a tanítás. Találkozhattunk 
rég nem látott osztály- és iskolatársa-
inkkal és tanárainkkal, aminek nagyon 
örültünk.

Tanévünket egy tanulmányi osztály-
kirándulással kezdtük szeptemberben, 
melynek során ellátogattunk Nádasdla-
dányba, a Nádasdy-kastélyba. Az épü-
letben egy kisebb tárlatvezetésen vet-
tünk részt, ami izgalmasabbra sikerült, 

mint számítottunk rá. Később felfedez-
hettük magunknak is a kastélyt, meg-
nézhettük azokat a részeket, szobákat, 

ahol még nem jártunk. Az időjárás nem 
volt kegyes hozzánk, egész nap esett az 
eső, de ez nem tört le bennünket: na-
gyon jól éreztük magunkat, még a bu-
szon is zenét hallgattunk, énekeltünk, és 
jókat beszélgettünk. Szuper csapatépítő 
program volt.

Október elején tartottuk a kilencedi-
kesek avatását is, a gólyaavatást. Itt az új 
gólyáknak egy esküt kellett tenniük, amit 
közösen olvastak fel magyarul és ango-
lul. A ceremónia után lehetett tortát 
enni és gyerekpezsgőt inni.

Ugyanezen a napon, október 
8-án tartották Budapesten az EL-
TEfesztet, ami tulajdonképpen 
egy nyílt nap volt interaktív él-
ményekkel és programokkal a kö-
zépiskolások számára. Itt bekuk-
kantást nyerhettünk az egyetem 
közösségébe, mindennapjaiba, és 
az intézményben zajló tudomá-
nyos munkákba.

Szintén ebben a hónapban a 12. 
osztály hadüzenetet küldött a gim-
náziumi tagozat osztályainak, egy 
kidobós versenyre hívtak ki ben-
nünket. Ebben a mi osztályunk is 
részt vett. A program nagyon jól si-
került, élveztük a versenyt. 

Végül, de nem utolsó sorban lehető-
ségünk volt elkészíteni az október 23-i 
rádióműsort. Ez az 1956-os történések 

szerinti időrendben, versekkel 
mutatta be az akkori esemé-
nyeket. Magyartanárunk szer-
vezésével és segítségével sike-
rült megvalósítani a műsort, 
aminek nagy sikere lett.

Eseménydúsan telt ez a 
két hónap. Még sok kihívás és 
program áll előttünk, de készen 
állunk megbirkózni velük!

Siklós-Kiss Nóra
és Csapó Rebeka

10.a osztály

Újra rendhagyó osz-
tályfőnöki órákat tar-
tott Szabó Balázs,
gospel zenész

Osztályfőnök lettem – vagy-
is, majdnem. A Zöldliget 
Magyar-Angol Két Tanítá-

si Nyelvű Baptista Általános Iskola és 
Gimnázium gimnazista tanulóival talál-
koztam november 11-én. A tavaszi téma 
után most a megbocsátás és az indula-
tok kérdéseivel foglalkoztunk. Nagy-
szerű diákok és pedagógusok, sok ko-
molykodás és még több humor, nevetés, 
közösség. Köszönöm, hogy újra eljöhet-
tem hozzátok!

Szabó Balázs 
www.facebook.com/szabobalazsofficial

B–j.: Piniel Bertalan, Kerekes László Fülöp, Muskát Dávid, Sipos Zsófia

B–j.: Angyal Nóra, Kovács Virág, Reichart Bátor, Kiss Botond
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Múzeumi Nap

Intézményünk kilencedik évfolyamos 
tanulói 2021. november 9-én Buda-
pestre látogattak a Magyar Mezőgazda-
sági Múzeumba. A kirándulás keretén 
belül az iskola tanulói két érdekes ki-
állítást tekintettek meg, s a kiváló tár-
latvezetésnek köszönhetően tudásuk 
rengeteg új ismerettel gazdagodhatott. 
Az élménytúra első állomása A ma-
gyar szőlő és bor Európában címet vi-
selte. Az izgalmas kiállítás a különleges 
hangulatú Hunyad pincében talált ott-
honra. A tanulók megismerkedhettek 
a magyar szőlő- és borkultúra törté-
netével, továbbá azokkal az eszközök-
kel, amelyek segítségével készítették 
hajdanán a bort Magyarországon. Lát-
hattunk és megérinthettünk itt ritka 
préseket, munkaeszközöket, Balaton–
felvidéki paraszti pincebelsőt.

Az élménytúra második állomása a 
Vadászat és fegyverek Magyarországon 
címet viseli. A kiállítás egy teljes idő-
utazás a honfoglalástól egészen napja-
inkig. A diákok nem csupán a míves 
fegyvereket és a vadászathoz szükséges 

tárgyakat tekinthették meg, hanem 
megismerkedhettek a vadászat céljával 
és annak módjával. Izgalmas utunkat a 
múzeumban a vadászat ihlette művé-
szeti alkotások kísérték.

Horváth Nikolett
oktató

WorldSkills

Iskolánk hat parképítő és parkfenntar-
tó technikusa idén is részt vesz az Or-
szágos Kertépítő Tehetségprogramon. 
Budapesten a KMASZC Varga Márton 
Kertészeti és Földmérési Technikum és 
Kollégiumban Gódorné Hazenauer Zita 
kertészmérnök tanárnő WorldSkills 
módszerekkel és eszközökkel készíti fel 
diákjainkat a nívós világversenyre. A 
WorldSkills verseny a szakmák olimpi-
ájaként ismert, a szakmai képzés csúcsát 
szimbolizáló világverseny, mely 60 éves 
múltra tekint vissza.  A tanárnő rendkí-
vül sikereket ér el diákjaival, többször is 
aranyéremhez juttatta csapatát.

Entz-iklopédia
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Könyvújdonságok
Kollár-Klemencz László: Öreg banda
Jeffrey Archer: Metszéspontok 
Fábián Janka: Az Anna-bál szerelmesei
Veronica Henry: Karácsony vidéken
Simon Scarrow: Császári száműzetés
Wilbur Smith: A háború öröksége
Ken Follett: Soha
David Baldacci: Napvilág
Freya Sampson: Az utolsó könyvtár
Bíró Szabolcs: A birodalom ura (Anjouk; 7.)
Debbie Macomber: Csengőszó
Kiss Judit Ágnes: Babaróka karácsonya
J. K. Rowling: A karácsonyi malac
Takács Viktória: Luca mese
Jamie Littler: Menekülés Aurórából
Jorge Montoro: Történetek híres állatokról

Karácsonyi
kívánságláda
a városi
könyvtárban
Szeretnénk bese-
gíteni a Mikulás-
nak, Jézuskának, 
hiszen annyi dolguk 
van, mire az ösz-
szes kisgyerekhez 
eljutnak. Így a lá-
dába bedobhatjátok 
kívánságlistáitokat, 
rajzaitokat, és mi 
továbbítjuk majd. 
Addig is sok-sok 
új könyvvel várunk 
Benneteket!

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy 
a könyvtár

2021. december 22-től 2022. január 4-ig
zárva tart.

Utolsó kölcsönzési nap:
2021. december 21. (kedd)

A nyitás napja: 2022. január 5. (szerda)
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Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
VÖTE októberi vonulások:
2021. október hónapban 3 esetben kezdte meg a vonulást Egyesületünk.

2021. 10. 04. 18:44 órakor kérték a segítségünket Kápolnásnyék, Ady utcába. A vonulást 4 fővel kezdtük meg, ami 
időközben tévesnek minősült.

2021. 10. 17. 16:23 órakor riasztottak minket a 7-es főút 45-ös kilométerszelvényéhez, ahol egy személygépkocsi árok-
ba hajtott és felborult. A helyszínre 3 fővel vonultunk. A székesfehérvári és pázmándi kollégákkal a gépjárművet áramta-
lanítottuk, a veszélyt elhárítottuk. A balesetnek 3 könnyű sérültje volt.

2021. 10. 21. 21:45 órakor riasztásunk érkezett Velence, XIV. utcába, ahol egy nagyméretű fenyőfa a háztetőre és a ke-
rítésre dőlt. A helyszínre 3 fővel vonultunk, a pusztaszabolcsi kollégákkal elhárítottuk a veszélyt.

Horváth-Szabó Nóra
szóvivő

A Velencei Polgárőrség hírei
A Velencei Polgárőrség tagjaival októberben közbiztonsági járőrözést 12 alkalommal végeztünk, esetenként 2–2 fővel 

160 órában. Külterületeket, elsősorban az illegális szemétlerakatokat ellenőriztük nyolc alkalommal, 2–2 fővel 110 órá-
ban. Rendőrökkel közös szolgálatot egy polgárőr teljesített 40 órában. A Mindenszentek és a Halottak napi teendőnk a 
velencei temető és környékének ellenőrzése, felügyelete, biztosítása volt, amit esetenként két polgárőr teljesített, október 
31-én, egy alkalommal 16 órában. Ez a biztosítás áthúzódott november elsejére és másodikára is.

Koordinátori tevékenységre 25 órát fordítottam. Sporteseményt, labdarúgó mérkőzést biztosítottunk négy alkalom-
mal, 5–5 fővel 60 órában. Részt vettünk az október 23-i ünnepségen, ahol a polgárőrség nevében két polgárőr koszorút 
helyezett el a Hősök Parkjában lévő emlékműnél. Mindösszesen 411 órát teljesítettünk október hónapban.

Fehér István elnök

2021. október 29-én
Szabó Tünde Julianna és

Stéger Álmos Sámuel

2021. november 13-án
Lukács Nelli és Karikó Zsolt

Gratulálunk!

Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek

Velencén

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-egyeztetés után.
tel.: 22/470–288
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1-es számú „Velence Rózsá-
ja” Nyugdíjas Klub

Igazán szép, hosszú őszt hagytunk ma-
gunk mögött, a nyári forróság után ki-
csit kárpótolt minket az időjárás. Miután 
a hajnali fagyok még november közepéig 
sem igazán jelentkeztek, így elég sokáig 
kényeztetett bennünket a természet őszi 
színpompájával.

A rengeteg színesedő levél láttán el-
határoztuk, hogy egyik délután ellátoga-
tunk Martonvásárra, és teszünk egy sé-
tát a szépen felújított kastélyparkban. 
Vonattal érkeztünk és először az Óvoda-
történeti Múzeumba tértünk be. A mú-
zeum kiállítása majd másfél évszá-
zadot foglal magába. Pontosabban 
az 1828-ban Brunszwik Teréz által 
Budán megnyitott első kisdedóvó-
tól egészen az 1960-as évekig. A ki-
állított gyűjtemény igazi élményt ad 
felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt, 
szemléltetve az elmúlt korok oktatá-
si és nevelési módszereit. Legalább 
egyórás, igen szakszerű vezetésben 
volt részünk, és még az egykori zár-
da volt kápolnájában berendezett 
emlékszobát is körbejárhattuk. A 
múltat idéző berendezés és a kiállí-
tott tárgyak odavarázsolták a 19–20. 
század fordulójának hangulatát. 

Kellemesen feltöltődve indul-
tunk neki a kastélyparki sétának. 
Az 1783–1785 között épült, erede-
tileg barokk kúria többszöri átépítés 
és ráépítés (előbb klasszicista, majd 
neogótikus stílusban) folytán nyer-
te el mai formáját. Egy évszázadon 
keresztül a Brunszwik család birto-
kolta, majd 1897-től csaknem ötven 
éven át Dréher Antal sörgyáros tu-
lajdonába került. A második világ-
háborúban hadikórházként műkö-
dött, utána gazdátlanná vált. 1953 
óta a Magyar Tudományos Akadé-
mia fennhatósága alá tartozik. A há-
borús károkat 1970-ben Sztupa Au-
rél tervei alapján állították helyre. A 70 
hektáros angolkertet Brunszwik Ferenc 
alakíttatta ki az ugyancsak elmocsaraso-
dott területen. A kastélyban ma Beetho-
wen emlékmúzeum működik. A termé-
szetvédelem alatt álló park fenntartója az 
MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete. 

Csodás délutánban volt részünk, renge-
teg szépséget láttunk, csak ajánlani tu-
dom mindenkinek.

Mostanra viszont, mivel novem-
ber közepe van (idézvén Arany Jánost): 
„Őszbe csavarodott a természet feje,/ 
Dérré vált a harmat, hull a fák levele”. Bi-
zony, ez tökéletesen így zajlik és kerttu-
lajdonos klubtársaim és olvasóim bizony 
nem unatkoznak ezekben a napokban 
és szorgalmasan gyűjtögetik a lehullott 
lombot és az egynyári virágok már el-
múlásnak ítélt maradványait.

Már-már úgy nézett ki, hogy egy ki-
csit lazíthatunk, és a néhány közösen el-
töltött klubnap után végre méltóképpen 

megünnepelhetjük klubunk fennállásá-
nak 30. évfordulóját. Sajnos, ami a leg-
elszomorítóbb, a vírus is hamar teret talált 
magának, és beoltottságunk ellenére újból 
visszavonulót kellett fújnunk és egy időre 
felfüggesztenünk a csoportos összejövete-
leket. Miután az átlag életkorunk jócskán 

70 év felett van, úgy döntöttünk, hogy 
nem kockáztathatunk. A kapcsolatot tart-
juk telefonon és facebookon keresztül, 
de azért a heti rendszeres összejövetelek 
semmivel nem pótolhatók. Nagyon hiá-
nyoznak a közös kulturális programok is, 
melyeket a kastély könyvtárában és há-
zasságkötő termében nézhettünk meg. 
A Korzó is ugyancsak lehangoló látványt 
nyújt és az ottani állandó viaskodás sajnos 
felemészt mindent.

No de nem szeretnék hangulatrombo-
ló lenni, mire a Velencei Híradó megjele-
nik, már javában az adventi ünnepekben 
járunk és talán a Mikulás is megérkezik 
hozzánk valamilyen formában.

Minden kedves nyugdíjas társamnak 
és valamennyi olvasónak csendes, békés 
adventet, jó egészséget kívánok, vigyáz-
zanak magukra és egymásra!

Egresfalviné Vidos Anna
klubvezető
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Hajnalpír Baptista
Gyülekezet
Ránk bízott kincsek

Az Úr Jézus példázataiból bizonyára min-
denki hallott már a tálentumos törté-
netről, amelyből szeretnék pár dolgot 
megmutatni, mert roppant fontos útjelző 
van benne ahhoz, hogy életünk irányát 
jobban megítélhessük. Nem hosszú, aján-
lom akár fellapozni a történetet. A pél-
dázatban van egy ember, aki – vélhetően 
hosszú útra készülvén – kiosztja három 
szolgájának vagyonát, kinek-kinek az ő 

képessége szerint: az elsőnek öt tálentu-
mot, a másodiknak két tálentumot, a har-
madiknak egy tálentumot, majd azonnal 
útra kel. „Elmenvén pedig aki az öt tá-
lentomot kapta vala, kereskedék azokkal, 
és szerze más öt tálentomot. Azonképen 
akié a kettő vala, az is más kettőt nyere. 
Aki pedig az egyet kapta vala, elmenvén, 
elásá azt a földbe, és elrejté az ő urának 
pénzét.” (Máté 25:16-18) 

Ugye, először is adott egy ember, aki 
igen vagyonos. Ezt abból tudhatjuk, 
hogy a tálentum nem mennyiséget, ha-
nem értéket jelöl, ne arra gondoljunk 

tehát, hogy érméket oszt szét, azok in-
kább kis zsáknyi vagyonok lehettek. Az-
után van három szolga, különböző adott-
ságokkal. Megtudhatjuk azt is, hogy a 
vagyonos ember jól ismeri az ő szolgáit, 
mert mindenkinek az „ereje szerint” ad 
részt. A kapott lehetőség tehát mindhá-
rom szolgát kimozdította a holtpontról, 
mindhárman elindultak, még ha nem is 
azonos irányba. 

Talán nem árulok el nagy titkot, hogy 
a vagyonos ember a mi Istenünket szim-
bolizálja, aki kiosztja tálentumait erő 
szerint mindenkinek, hogy lássa, ki, 

merre mozdul, mihez kezd vele. Mert 
addig bombázza az ő igéjével, az ő ke-
gyelmével, meg nem érdemelt jóindula-
tával és szeretetével ezt a világot, téged, 
mindnyájunkat, amíg kimozdít az álló 
helyzetből, s vagy megtérsz és hívővé le-
szel, vagy kitérsz előle, és gonosszá leszel. 
Talán sokan szeretnék azt gondolni, sok 
út létezik, nem csak ez a két választás. 
Azonban ne felejtsük el, hogy a mi Iste-
nünk nélkül bármelyik úton lehetünk, az 
mind azonos irányba megy.

Így folytatódik a történet: „Sok idő 
múlva pedig megjöve ama szolgáknak 

ura, és számot vete velök.” (Máté 25:19) 
Tapasztalható még hívők között is, hogy 
sokan szeretnék, ha ez a számadás va-
lahogy elmaradna. Megkapni a tálentu-
mokat, aztán hadd menjünk… De nem, 
mert egyszer bizony visszatér a tálentu-
mok tulajdonosa. A példában, azon szol-
gáknak, akik elkezdtek élni a lehetőség-
gel, jó volt a „sok idő”, mert végig pozitív 
várakozásban voltak, várván az ő uru-
kat, és egyszerre volt lehetőségük gyara-
pítani is a tálentumokat. A „sok idő” az 
egy tálentumos szolgát is kimozdította, 
csakhogy a negatív irányba tolta őt. Azt 

mondja a számadásnál: „Uram, tudtam, 
hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott 
is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is ta-
karsz, ahol nem vetettél; Azért félvén, el-
mentem és elástam a te tálentomodat a 
földbe; ímé megvan ami a tied.” (Máté 
25:24b-25) 

A fordításban lévő „kegyetlen” szó va-
lójában keményt, hajlíthatatlant jelent, 
amit helyesen tudott a szolga az ő urá-
ról. Ahogy a mi Istenünket is sokan pró-
bálják hajlítgatni a maguk hasznára vagy 
éppen megnyugtatására, de hála Neki, Ő 
hajlíthatatlan. A mondat második fele 
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viszont a szolga szívének a „sok idő” alat-
ti eltolódásából jött. Ebből egyenesen 
következett: „Azért félvén”… Mert vagy 
szeretet alapon élek vagy félelem ala-
pon, erről már volt szó korábban. Na-
gyon komoly ez; értsük meg: amikor azt 
mondja az ige, hogy „Aki azért tudna jót 
cselekedni, és nem cselekszik, bűne az 
annak.” (Jakab 4:17) 

Ezzel nem csupán az a baj, hogy ma-
rad egy bűn az ember életében, egy el-
ásott tálentum, amiről számot kell adni. 
Ha nem teszem, amit tennem kellene, 
amikor az Istentől kapott lehetőséggel 
nem úgy élek, amire ő adta, hanem ál-
landóan helyezkedek, próbálok meg-
felelni embereknek, saját magamnak, 
a karrieremnek, az életszínvonalam-
nak, akkor az ember elkezd úgymond: 
romlani, negatív irányba tolódni. Ez 
törvényszerű. Ha oda kellene menni 
valakihez bocsánatot kérni, de nem te-
szed, vagy el kellene végezni egy fela-
datot, de nem csinálod, minél hosszabb 

ideig nem csinálod, annál jobb kifogást 
kell találnod, hogy miért nem. Ez tor-
zítja az embert, és innen idővel egyre 
nehezebb lesz visszatérni. Ezért kérlek, 
amennyiben rajtad áll, rendezd a kapcso-
lataidat, ha van mit. Akár Istennel, akár 
emberrel. Mert a rendezetlen kapcsolat-
ban egyre jobban károsodik az ember 
szíve, úgy, ahogy a példában a szolgáé. 
Egyébként a tálentum elásása pont az, 
amikor nem azon a helyen vagyunk, és 
nem azt a dolgot csináljuk, amit az Úr el-
rendelt, amire Ő erőt, lehetőséget adott, 
hanem, mondjuk, magunkat valósítjuk 
meg belőle. 

A számvetésnél azok a szolgák, akik 
gyarapították a tálentumokat, megkap-
ták végül sajátjukként, ami nem kevés 
vagyont jelentett. „Jól van jó és hű szol-
gám” – mondja az ura, ahol az eredeti 
szöveg szerint a „jó” azt jelenti: hasznos, 
rendeltetés-szerűen működő. A „hű” azt 
jelenti, hogy ahol van, amije van, azt gya-
rapítja, nem csak a minimumot tartja, a 

kötelezőt, hanem a legjobbat próbálja ki-
hozni belőle. Ellenben, aki elásta az egy 
tálentumot, azt gonosz és rest szolgának 
nevezi az ige. „És a haszontalan szolgát 
vessétek a külső sötétségre; ott lészen sí-
rás és fogcsikorgatás.” (Máté 25:30) 

A mi Istenünk többek között az ő 
igéjét bízta ránk mint tálentumot, és 
mindazt a lehetőséget, alkalmat, amely-
lyel az Ő dicsőségére élhetünk. Kívánom, 
hogy a példából mindenki megláthassa 
az életének irányát, és ha kell, legyen elég 
bátor a változtatáshoz.

Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

Hajnalpír Baptista Gyülekezet
Velence, Szabolcsi út 3/a.
hajnalpir.be@gmail.com

Alkalmaink:
vasárnap: 09:30 imaóra, Istentisztelet

(közben: gyermekeknek Bibliaóra)
(az élő közvetítés elérhető:

https://www.youtube.com/HajnalpírGyülekezet)
szerda:  18:00 Bibliaóra Felnőtteknek

szombat: 18:00 VIFI (ifjúsági együttlét)

Willem de Poorter: A talentumok példázata



VELENCEI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET – SZAKRENDELŐI BEOSZTÁS

 A MEGADOTT IDŐPONTOK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK. A RENDELÉSEKRE MINDEN ESETBEN TELEFONOS BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!

SZAKRENDELÉS hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

BELGYÓGYÁSZAT Dr. Szabó Péter
800–900

Dr. Németh Attila
800–1200

(diabetológia)
Dr. Szabó Péter

800–900

Dr. Kalmár József
800–1200

(diabetológia)

BELGYÓGYÁSZAT
GASZTROENTEROLÓGIA

HEPATOLÓGIA

Dr. Dunkel Kinga
800–1200

BELGYÓGYÁSZAT
ENDOKRINOLÓGIA

Dr. Németh Csilla
800–1300

(átmenetileg szünetel)

DIABETOLÓGIAI EDUKÁCIÓ

ÁLTALÁNOS SEBÉSZET Dr. Reich Viktor
1600–2000

Dr. Reich Viktor
900–1200

Dr. Botár András
900–1400

(ált. seb., proctológia)

ÁLTALÁNOS SEBÉSZET
GYERMEKSEBÉSZET

Dr. Kerkuska László
800–1300

ÁLTALÁNOS SEBÉSZET
ÉRSEBÉSZET

Dr. Turcsán Erik
(előjegyzés szerint)

ÁLTALÁNOS SEBÉSZET
KÉZSEBÉSZET

Dr. Imre László
1600–1900

Dr. Imre László
900–1200

NŐGYÓGYÁSZAT Dr. Szabados Béla
1600–1900

Dr. Kolos János
900–1500

Dr. Szabados Béla
1600–1900

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
CSECSEMŐ- ÉS

GYERMEKKARDIOLÓGIA

Dr. László Erzsébet
800–1200

(előjegyzés szerint)
Dr. László Erzsébet

800–1200

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
GYERMEK

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

Dr. Szokó Márta
1530–1930

FÜL-ORR-GÉGÉSZET Dr. Horváth Zoltán
1500–1900

SZEMÉSZET Dr. Láng Judit
900–1600

Dr. Láng Judit
900–1600

(előjegyzés szerint)

BŐRGYÓGYÁSZAT Dr. Szoboszlai Andrea
700–1300

Dr. Szoboszlai Andrea
1400–1800

NEURÓLÓGIA Dr. Rónai László
800–1300

Dr. Rónai László
800–1300

ORTOPÉDIA Dr. Horváth Szabolcs
800–1400

UROLÓGIA Dr. Rácz Lajos
1500–2000

Dr. Rácz Lajos
1500–2000

REUMATOLÓGIA Dr. Végh Dóra
1200–1900

Dr. Végh Dóra
800–1400

Dr. Végh Dóra
800–1400

PSZICHIÁTRIA Dr. Pákozdi Péter
1500–1900

Dr. Serki Márta
1500–2000

TÜDŐGYÓGYÁSZAT Dr. Dénes Sándor
800–1300

KARDIOLÓGIA Dr. Kovács Attila
1200–2000

Dr. Király Anna
800–1300

Dr. Király Anna
800–1300

GYÓGYTORNA Körömi Anikó
730–1230

Körömi Anikó
1230–1730

Körömi Anikó
730–1230

Körömi Anikó
1230–1730

Körömi Anikó
730–1130

FIZIOTERÁPIA Viczainé Berkei Katalin
700–1500

Viczainé Berkei Katalin
700–1300

Viczainé Berkei Katalin
700–1300

Viczainé Berkei Katalin
700–1300

Viczainé Berkei Katalin
700–1300

VÉRVÉTEL 600–1000 600–1000 600–1000 600–1000 600–1000

RÖNTGEN
DIAGNOSZTIKA

Pacsó Klára
900–1700

Török Zsoltné
900–1700

Pacsó Klára
900–1700

ULTRAHANG
DIAGNOSZTIKA

Dr. Tura Tímea
800–1700

Dr. Blaskovits László
800–1600

Dr. Kövy Katalin
1600–2000

Dr. Turai Tímea
800–1200

Dr. Tura Tímea
800–1400
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idegenforgalmi adó, adózással kapcsolatos ügyek
iktatása, irattározása)

Bíró Gábor, adóigazgatási ügyintéző, 589–428
(talajterhelési díj, telekadó, végrehajtás, adók módjára
behajtandó köztartozások)

VÁROSÜZEMELTETÉSI  ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Szilassy Gabriella, városüzemeltetési ügyintéző, 589–405
(út- és közmű építési ügyek, tulajdonosi hozzájárulás,
közútkezelői hozzájárulás, közterület-használat,
közterületi fakivágás engedélyezése, súlykorlátozó
táblával védett helyi közutakra behajtási engedély, 
jegyzői hatáskörbe tartozó vízi létesítmények, házszám
megállapítás, illegális hulladék)

Temesváriné Kosztola Györgyi, városüzemeltetési ügyintéző, 589–405
(fakivágás engedélyezése, házszám megállapítás, 
illegális hulladék, kerti égetés)

Törjék Zoltán, megbízott városüzemeltetési ügyintéző
velence@hivatal.hu
(telekalakítási ügyek, rendeltetésmód változás)

ÜGYFÉLFOGADÁS
Gerhard Ákos polgármester és Dr. Matus-Borók Dóra jegyző 
előjegyzéssel az 589-416 telefonszámon

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

Sürgős esetben munkaidőben, ügyfélfogadási időn kívül is a
lakosok rendelkezésére állunk.

A Velencei Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
e-mail: hivatal@velence.hu,
honlap: www.velence.hu

VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERI  HIVATALA
(2481 Velence, Tópart u. 26.)
POLGÁRMESTER: Gerhard Ákos
HIVATALVEZETŐ: Dr. Matus-Borók Dóra, jegyző
Központi telefonszám: 06 22/589–400

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY
Vargáné Király Julianna, testületi referens, 589–419
Balogh Erika, titkársági ügyintéző, 589–416
Kiss Dorottya, titkársági ügyintéző, 589–407
Hencs Fanni, humánpolitikai referens, 589-412

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, kifüggesztések)

Kovács Dóra, igazgatási ügyintéző, 589–425
(kereskedelmi igazgatás, fizetővendéglátás, talált tárgyak)

dr. Turóczi János, birtokvédelmi ügyintéző 589–407
Pécsi Viktor, közterület-felügyelő, 589–422, 30/255–7392

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Molnár Krisztina, osztályvezető, 589–414
Csikmérő Enricóné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Egri Andorné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Zsapka Judit, pénzügyi ügyintéző, 589–424
Csizik Gabriella, pénzügyi ügyintéző, 589–423
Kátai Éva, pénzügyi ügyintéző, 589–410
Kovács Jánosné, adóigazgatási ügyintéző, 589–413

(építményadó, adókönyvelés)
Grúz Sándorné, pénzügyi ügyintéző, 589–410
Török Éva Julianna, adóigazgatási ügyintéző, 589–409

(iparűzési adó, adóigazolás, tartózkodás utáni

Pénztár nyitvatartása:
hétfő: 10.00 – 12.00
szerda: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
péntek: 9.00 – 12.00

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
Polgárőrség (szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00–20.00):

30/927–0422
Gárdonyi Rendőrkapitányság, Velence Város különmegbízottja,

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

Közvilágítási hibabejelentő
E-mail: hivatal@velence.hu címen
Tel.: 22/589–416
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Forduljon bizalommal a 
hirdetésszervezést

végző VVG Kft. munkatársaihoz a
+36 30 158 2829-as telefonszámon

vagy a
parkolasugyfelszolgalat@velence.hu

e-mail címen.

Önkormányzati képviselők
elérhetősége

Faragó Péter:
farago.peter@velence.hu
Fésűs Attila:
fesus.attila@velence.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




