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A velencei Civil Ház és a Közösségi Ház 
programjairól a 25. oldalon olvashatnak.

2020. október 30. péntek 15:00–18:00
Esti vadlibahúzások a Dinnyési 
Fertőnél
Közös madárles a megfigyelőtoronyban
(Dinnyési Fertő, tel.:  30–663–4630)

2020. október 30. péntek 16:30
Egy cseppnyi Magyarország
Viszló Levente előadása a Vértesről
Meszleny–Wenckheim kastély
(Velence, Tópart u. 52.)

2020. október 31. szombat 15:30 
Emlékséta a velencei hősök tiszteletére
Találkozó: Civil Ház
(Velence, Fő u. 64.)

2020. november 7. szombat 16:00
Jégvarázs Klub Gyerekeknek
Green Residence Élményközpont
(Velence, Hársfa u. 1/A., 
bejelentkezés: 20–312–48–95)

2020. november 7. szombat 19:00 
Túl a szerepeinken – Sedona Medi-
táció
Green Residence Élményközpont
(Bejelentkezés: 20–312–48–95)

2020. november 8. vasárnap 9:30 
Gyerekmeditáció – Rákosi Kata
Green Residence Élményközpont
(Bejelentkezés: 30–959–77–25)

2020. november 14. szombat
9:30 és 11:00 
Meseerdő Bábszínház – Gesztenyemese
Green Residence Élményközpont
(Jegyvásárlás: 20–457–36–30)

2020. november 14. szombat 15:00–18:00
Esti vadlibahúzások a Dinnyési 
Fertőnél
Közös madárles a megfigyelőtoronyban
(Dinnyési Fertő, tel.:  30–663–4630)

2020. november 21. szombat 6:00–9:00
Hajnali vadlibahúzások a
Dinnyési Fertőnél
(Dinnyési Fertő, tel.:  30–663–4630)

2020. november 22. vasárnap 9:30 
Gyerekmeditáció – Rákosi Kata
Green Residence Élményközpont
(Bejelentkezés: 30–959–77–25)

2020. november 22. vasárnap  9:00–11:00 
Befőttesüveg-csere és -gyűjtés 
Északi Strand parkolója
(www.facebook.com/revelence)

2020.november 25. szerda 18:00–19:30 
Befőttesüveg-csere és -gyűjtés 
Északi Strand parkolója
(www.facebook.com/revelence)

2020. november 28. szombat 9:30 és 
11:00 
Meseerdő Bábszínház – Gesztenyemese
Green Residence Élményközpont
(Jegyvásárlás: 20–457–36–30)

2020. november 28. szombat 17:00
Telihold túra
Zöldközpont
(Pázmánd, Vadgesztenye utca vége, 
tel.: 20–960–4832)
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önkormányzatokat érintő, gazdaság-
védelminek nevezett megvonások je-
lentős, előre nem látható és tervezhető 
többletterhet róttak a városra. Termé-
szetesen nemcsak a testületre, hanem 
városunk lakóira, akiknek szolgálatára a 
város intézményei létrejöttek. Visszate-
kintve bizton állíthatom, hogy városunk 
intézményei kiválóan helyt álltak ebben 
a helyzetben. A humán családsegítő 
munkatársai, az óvoda pedagógusai, a 
VVG Kft. dolgozói mind magas szintű 
munkát végeztek annak ellenére, hogy 
az idei évben nem lehetett többletfor-
rást biztosítani a működésükre. Személy 
szerint is szeretném megköszönni Tö-
rök Ágnes, Bóra Csilla, Pusztai László 
és Sinkáné Mihály Zita munkáját. Nél-
külük és munkatársaik nélkül sokkal 
nehezebben vészelte volna át a város a 
nehézségekben bővelkedő 2020-as évet.

Azonban a város vezetésének nem 
az a célja, hogy „túlélje” vagy „kihúzza” 
a nehéz időszakot, hanem az, hogy le-
zárjon egy korszakot és elkezdjen épít-
kezni, fenntartható módon fejlődni. 

A Velencei Híradó októberi számá-
ban erre a feladatra összpontosítva arról 
kívánunk számot adni, hogy miképpen 
állítható kiegyensúlyozott és ember-
közeli fejlődési pályára településünk, 
Velence természeti értékeinek megőr-
zése mellett. Hiszen ezek a természeti 
adottságok teszik különleges helyzetűvé 
városunkat az országban. Éppen ezért 
témák szerint felosztva lesz szó az el-
múlt egy év eredményeiről, sikereiről. 
Az eddigi eredmények áttekintése azért 
fontos, mert egyrészt számadással tarto-
zunk választóinknak, Velence polgárai-
nak, másrészt mert ezeken az alapokon 
indulhat el a további építkezés.

Nehéz első évünk volt, de koránt-
sem sikertelen! Az elmúlt 12 hónap 
pillanatai közül most csak három moz-
zanatot emelnék ki, amelyekre különö-
sen jó szívvel tudok visszaemlékezni. 

Az első a februárban megrendezett, 
különösen jó hangulatú Velencei Kar-
nevál, ahol valóban a felszabadult, 
jókedvű együttlét élményében osztoz-
hattunk, mi, velenceiek. Reméljük, a 
járvány megpróbáltatásainak elmúltá-
val számos ilyen közös ünneplésre lesz 
még lehetőségünk. 

A második különös módon a ta-
vasszal kihirdetett országos veszély-
helyzethez kötődik. Nagyon büszke 
vagyok ugyanis arra, ahogyan vá-
rosunk lakói együtt megmozdul-
tak, és tűzoltóink, polgárőreink, 
közterület-felügyelőink, orvosaink, 
egészségügyi és hivatali dolgozóink 
valamint a városgazdálkodás munka-
társai összefogtak annak érdekében, 
hogy a tavaszi időszakban elkerülje 
Velencét a járvány. A velencei étter-
mek tulajdonosai és a helyi vállal-
kozók is kivették a részüket a közös 
cselekvésből, és sokféle módon tá-
mogatták a járvány elleni harc élvo-
nalában állókat. 

A harmadik eredmény az Északi 
Strand minden pesszimista várakozás-
ra rácáfoló felújítása, amelynek kereté-
ben számos velencei önzetlen segítsége 
és munkája is hozzájárult ahhoz, hogy 
a városnak legyen egy saját üzemelte-
tésű, nívós strandja. Itt is az volt a siker 
titka, hogy az önkéntesek, civilek jó 
szándéka és a közösségi tenni akarása 
találkozott az önkormányzat és a vá-
rosgazdálkodás dolgozóinak munká-
jával és szakértelmével. Az eredmény 
egy megújult, színvonalas strand és 
közösségi tér lett. 

Én így szeretném látni Velencét: 
vagyis úgy, hogy a város közös cél-
jainak érdekében egymásra figyelve, 
együtt dolgozunk!  A közösség érdekeit 
és a város fejlődését szem előtt tartva 
ebben továbbra is minden velencei-
nek partnere maradok az elkövetkező 
években is. 

Gerhard Ákos
polgármester

Tisztelt Velenceiek!

Egy évvel ezelőtt bíztak meg Önök azzal 
a megtisztelő feladattal, hogy Velence 
közügyeit immár polgármesterként 
szolgáljam. A feladatot, a megbízatást 
az első naptól fogva szolgálatnak tekin-
tem. Ezzel nemcsak magam vagyok így, 

hanem minden megválasztott képviselő 
is. Köszönöm, köszönjük tehát bizalmu-
kat, türelmüket és együttműködésüket 
az első év feladatainak megoldása során. 

Köszönetemet fejezem ki a megvá-
lasztott önkormányzati képviselőknek 
az elmúlt évben végzett munkájukért. 
Nemcsak azért, mert az országos vész-
helyzet során mindannyian kivették a 
részüket a többletfeladatokból, és habo-
zás nélkül vállaltak egy sereg előre nem 
tervezett megbízatást az ellátási szolgá-
latban, a velenceiek tájékoztatásában 
vagy éppen a krízisvonal üzemeltetésé-
ben, hanem azért is, mert képviselői és 
bizottsági munkájukat minden nehezítő 
körülmény ellenére is odaadással vé-
gezték. Nem túlzás azt mondani, hogy 
szinte minden hétre esett egy bizottsági 
ülés, egyeztetés vagy megbeszélés. 

Erre szükség is volt. Az or-
szágos veszélyhelyzet mellett az 
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2020. szeptember 20-tól október 20-ig Gerhard Ákos polgármester az 
alábbi megbeszéléseken, egyeztetéseken, eseményeken vett részt a város 
érdekében:

Szeptember 21-én intézményvezetői 
megbeszélést tartott, ahol Velence leg-
fontosabb közintézményeinek vezetői, 
tehát a Zöldliget Iskola, az Entz Ferenc 
Mezőgazdasági Technikum, a Meseliget 
Óvoda, a Humán Családsegítő Szol-
gálat, valamint a Hauszmann Alajos 
EKIK vezetői és a jegyző vettek részt. A 
megbeszélésen az intézményeket érintő 
fejlesztések mellett szóba került a jár-
ványvédekezés eddigi tapasztalatainak 
kérdése is. Ezt követően a képviselőtes-
tületi ülésre szánt polgármesteri előter-
jesztésekkel kapcsolatos javaslatokat tett. 

Szeptember 22-én Dr. Molnár Krisz-
tiánnal, a Fejér Megyei Közgyűlés elnö-
kével találkozott Székesfehérváron, ahol 
a Velencét érintő pályázatokkal kapcso-
latban egyeztettek. Szó esett a velencei 
bölcsőde építtetésének költségeiről is. A 
találkozón a megyei közgyűlés elnöke 
támogatásáról biztosította a városi fej-
lesztéseket. Ezt követően Tóth Istvánnal, 
Gárdony város polgármesterével talál-
kozott, ahol a Velencei-tó Turizmusáért 
TDM Egyesület ügyeiről esett szó, tekin-
tettel arra, hogy Velence városa többszöri 
igénylés ellenére sem kapott elszámolást 
arról, hogy a TDM miként költötte el a 
2019. évben számára átutalt több mint 50 
millió forintnyi támogatást.

Szeptember 23-án délelőtt a Pénzügyi 
Bizottság ülésén vett részt, majd tárgyalt 
Temesi Mihály tófelügyelővel a Korzó 
strandjának déli részén létrejött gödrök 
kezeléséről. A Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság Fejér Megyei Szakaszmér-
nökségének Velencei-tavi Tófelügye-
lőségének képviselője a gödröket 2–3 
évre megszüntető eljárást vázolt fel. Ezt 
követően a település intézményeit ellátó 
Junior Zrt. képviselőjével tárgyalt arról, 
hogy a járványhelyzet idején hogyan 
módosulnak az ételek kiszállításának 

higiénés feltételei. A megbeszélés és a la-
kossági igények alapján az ételkiszállítás 
műanyag edényekben történik. 

Szeptember 24-én a partfal-rekonst-
rukcióban érdekelt felekkel és szak-
emberekkel, valamint Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselővel folytatott 
megbeszélést a kivitelezés egyes kérdése-
iről, problémáiról. Délután képviselőtes-

tületi ülésen vett részt. 
Szeptember 25-én a kisebbségi tulaj-

donos képviselőjeként részt vett a Velen-
ce Plus Kft. taggyűlésén, ahol a tagok új 
ügyvezetőt választottak meg. 

Szeptember 28-án a VVG Kft. ügy-
vezetőjével tartott munkamegbeszélést, 
majd lakossági fogadóóra keretében 
egyeztetett azon Iskola utcai lakosokkal, 
akiknek a telke előtt út melletti vízelvezető 
árok húzódik. Az egyeztetés célja az volt, 
hogy a nagyobb esőzések idején jelentke-
ző vízelvezetési problémákra megoldást 
találjanak. Ezt követően dr. Ferencz Pé-
terrel, a Velencei Szakorvosi Rendelőinté-
zet ügyvezető igazgatójával tárgyalt a vá-
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ros által finanszírozott intézmény anyagi 
helyzetéről. A tárgyalást követően további 
lakossági fogadóórákat tartott. 

Szeptember 29-én találkozott az IFI 
szálló tulajdonosával, akivel megbeszélték 
az épület karbantartásával, állagmegóvá-
sával és felújításával kapcsolatos kérdése-
ket. A szeptember 24-i testületi ülésen a 
felújítási tervek ismeretében, valamint a 
város főépítészével egyeztetve a tulajdonos 
kérelmére a testület feloldotta az ingatlan-
ra vonatkozó változtatási tilalmat, annak 
érdekében, hogy a város központjában 
lévő, évek óta elhanyagolt állapotú tópar-
ti épület ne rontsa tovább a városképet. A 
benyújtott tervek szerint a felújítás nem 

vezet a meglévő állapothoz képest további 
be- vagy ráépítéshez.

Szeptember 30-án délelőtt a város 
pénzügyeivel foglalkozó könyvvizsgáló-
val találkozott, majd a város ügyvédjével 
a folyamatban lévő peres és jogi ügyeket 
tekintette át. Este a Velence SE elnökével, 
Ferenczi Gyulával, valamint az egyesü-
let megmentésében érdekelt helyiekkel 
egyeztetett arról, hogy az elmúlt évek pa-
zarló gazdálkodása által előállt csődhely-
zetből miképp menthető ki az egyesület.  

Október 1-jén Bozzay Balázs kör-
nyezetgazdálkodási agrármérnökkel, 
erdésztechnikussal, a „10 millió fa” or-
szágos közösség képviselőjével tárgyalt 
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a Velencén ősszel megvalósítandó faül-
tetés részleteiről. Idén novemberben egy 
magáncég finanszírozásában ezer fa ke-
rül kiültetésre Velence közterületein. 

Október 2-án adminisztrációs tevé-
kenységet látott el.  

Október 3-án részt vett a Babák Ró-
zsakertjében megtartott ünnepségen, 
ahol köszöntötte a legkisebb velenceieket 
és szüleiket.

Október 5-én reggel a szokásos heti 
munkamegbeszélésen vett részt a VVG 
Kft. ügyvezetőjével. 

Október 6-án a korábban a Velen-
cei-tó északi partjára tervezett „mun-
kásszálló” projektcégeként 2019-ben 
alapított Velence Szálló Kft. helyzetét 
tekintette át a Kft. ügyvezetőjével, aki a 
tárgyaláson egyúttal lemondott az ügy-
vezetői megbízatásról. 

Október 7-én a Tóparty Kft. képviselő-
jével és a cég ügyvédjével tárgyalt a velen-
cefürdői strand további sorsáról. Ezután a 
VVG Kft. szakértőivel és a képviselőkkel 
a városi évelőágyások kialakításának me-
netrendjéről és módjáról egyeztetett. 

Október 8-án Túrós Andrással, az 
Országos Polgárőr Szövetség elnökével, 
valamint Fehér Istvánnal, a Velencei Pol-
gárőr Egyesület elnökével tárgyalt a jár-
ványhelyzet tapasztalatairól. 

Október 9-én a Humán Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Tár-
sulás, illetve a Velencei Központi Orvosi 
Ügyeleti Társulás taggyűlésén vett részt. 

Október 12-én a VVG Kft. ügyveze-
tőjével tartott heti munkamegbeszélést.

Október 13-án egy amerikai állampol-
gár honosítási eljárását folytatta le, majd 
egyeztetésen vett részt a Bethlen utcában 
zajló iskolafejlesztés ügyében a fenntartó 
Baptista Egyház képviselőjével és az iskola 
igazgatójával, Czuppon Istvánnal. 

Október 15-én további egyeztetéseket 
folytatott azzal a városmarketinggel foglal-
kozó céggel, amely a továbbiakban a városi 
fejlesztéseket fogja támogatni. Ezt követő-
en a Humán Bizottság ülésén vett részt. 

Október 16-án egy Velencén rende-
zendő petanque bajnokság lehetőségeit 
vitatta meg a sportág képviselőivel, majd 

az Invitech Kft. városban telepítendő ka-
merarendszeréről egyeztetett a cég képvi-
selőjével. 

Október 19-én intézményvezetői érte-
kezletet tartott, amelyen a jegyző, illetve 
Velence intézményeinek vezetői, ez al-
kalommal a Zöldliget Iskola, a Meseliget 
Óvoda, a Humán Családsegítő Szolgálat 
valamint a Hauszmann Alajos EKIK ve-
zetői vettek részt. A megbeszélésen szóba 
kerültek az esedékes felújítási munkálatok 
is. Az októberi nagy esőzések beázásokat 
okoztak, amelyek elhárítását a VVG Kft. 
szakemberei fogják végrehajtani.

Október 20-án a város nevében kö-
szöntötte Stokinger András velencei la-
kost 90. születésnapja alkalmából.

Velence Rózsája-díjban részesült
Torma Csabáné védőnő

2020-ban a Velence Rózsája-díjat Torma Csabáné védőnő kapta a velen-
cei családok érdekében végzett odaadó munkássága elismeréseként.

Torma Csabáné a pázmándi általános iskolás évek után Székesfehér-
váron végezte az Egész-
ségügyi Szakiskolát, majd 
Budapesten a főiskolát.   
Szilvike – ahogyan min-
denki nevezi – több mint 
25 éve dolgozik Velencén.  
Az Ófalu és Bencehegy 
településrészek tartoz-
nak körzetébe. Munkája 
terhes- és gyermektanács-
adásból, valamint csecse-
mőgondozásból tevődik 
össze. Szeretetteljes, felelős 
és folyamatos odafigye-
lést igénylő feladatkör ez. 
Munkatársai és gondo-
zottjai egyaránt szeretik, 
becsülik határozott és 
példamutató szakmai, tár-
sadalmi helytállásáért. Az 
egyik fő szervezője a már 
a megyehatárainkon túl is 
egyre ismertebb „Anya-
tejes Táplálás Világnapja” 
rendezvénynek.

Szívből gratulálunk!
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Az önkormányzat első évének főbb eseményei 
és eredményei

Takarékosság, hatékony
működés

• A 2019. október 25-én megalakult kép-
viselő-testület áramvonalasította önma-
ga működését. Ennek értelmében keve-
sebb szakbizottság állt fel, és Szabó Attila 
társadalmi megbízatás keretében vállalta 
el az alpolgármesterséget.
• Gerhard Ákos polgármester a költ-
ségcsökkentés jegyében nem kívánt élni 
számos olyan juttatással, amelyeket az 
előző polgármestereknek rendszeresen 
kiutaltak. Így nem vesz fel benzinpénzt, 
nem lízingeltet saját használatra személy-
gépjárművet, és sem prémiumot, sem ju-
talmat nem kapott az elmúlt évben.
• 2020. január elsejétől új ügyvezetője 
lett a Velence Városgazdálkodási Kft-
nek. A VVG Kft. az elmúlt hónapokban 
számos olyan feladatot átvett, amelyeket 
a korábbi években vállalkozói szerződés 
keretében külsős cégek, vállalkozók vé-
geztek el (síkosságmentesítés, zöldterü-
let-gondozás, gallyazás, virágosítás). A 
költségmegtakarítás mellett az új szerve-
zeti forma jobban szolgálja a város igé-
nyeit is. A város tulajdonában lévő Kft. 
a városüzemeltetés során immár valóban 
a város érdekében tevékenykedik. A célja 
nem a minél magasabb összeg kiszámlá-
zása, hanem a feladatok gazdaságos, ha-
tékony megoldása. 
• Velence városa energiahatékonysá-
gi szerződést kötött az energiaszámlák 
auditálása és az energiahatékonyság fo-
kozása érdekében. Közintézményeink 
eddig sok szempontból pazarló energia-

fogyasztását ezzel nemcsak csökkenteni 
lehet, de az indokoltnál magasabb befi-
zetéseket vissza is lehet igényelni.
• A városi újság előállítási költsége 
lényegesen alacsonyabb lett a korábbi 
évekhez képest, az újonnan megkötött 
nyomdai és kivitelezési szerződéseknek 
köszönhetően. 
• Bevezetésre kerültek a rendszeres in-
tézményvezetői értekezletek a polgár-
mesteri hivatalban. Az információáram-
lás nemcsak a hatékonyabb működést 
segítette elő, de egyes esetekben az üze-
meltetésben is megtakarításokat hozott. 

Fejlődés, fejlesztés
• Járdafejlesztési beruházások valósul-
nak meg Velence központi, jelentős au-
tóforgalommal rendelkező lakóövezetei-
ben. Az Újtelepen az Iskola utcában 390 
méter, az Ófaluban, a Templom köz és a 
Fő utca könyökében 50 méter járda épül. 
A fejlesztés 11.250.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatás keretében valósult 

2019. október 13-án egy új polgármesternek és egy új képviselőtestületnek szavaztak bizalmat a velenceiek. Az el-
múlt egy év Velencén is rendhagyó volt. Az átadás-átvétel és a város valós helyzetére vonatkozó iratanyag áttanul-
mányozása után megkezdődött munkát és terveket a márciusban hozzánk is elérő világjárvány következményei több 
szempontból is felülírták. 
A kormányzati elvonások és a turisztikai bevételek elmaradása miatt a város már elfogadott költségvetését újra kellett 
tervezni.  A cél az volt, hogy ez az előre nem tervezhető, több mint kétszázmillió forintos bevételkiesés minél kisebb 
kárt okozzon a város életében. Ma már biztosan állítható, hogy ezt a feladatot sikerrel teljesítette az önkormányzat. 
Tette mindezt úgy, hogy a korábbi időszakból a városra maradt adósság egy részét is ledolgozta. 
A következő oldalakon az önkormányzat egyéves működésének legfontosabb eseményeiről és eredményeiről szóló 
összefoglalót olvashatják.

meg, amelyhez a vá-
ros 3.750.001 Ft ön-
résszel járult hozzá.
• Iskolabővítés: 
a Zöldliget Iskola 
fenntartója, szoros 
együttműködésben 
az önkormányzat-
tal, 600 millió forint 
bekerülési költségű 
bővítési munkálato-
kat kezdett el a Zöld 
Iskolarészen (Ófa-
luban). Eredménye-

ként egy kb. 1225 m2 

alapterületű új oktatási 
épület készül el, amely-
ben 8 tanterem, egy in-
formatika-terem, egy 
60 fő ellátására alkal-
mas étkező és melegí-
tő konyha, valamint 
tanári irodák kerülnek 
kialakításra. Eközben 
konténeres iskolabőví-
tés valósult meg a Liget 

iskolarészben (Újtelepen). 
• Óvodabővítés: a Meseliget Óvoda 
újtelepi tagintézményének udvarán, a 
murvás részen, önerőből, ideiglenes 
megoldásként konténeres bővítést kez-
deményezett a város. A hozzávetőleg 200 
m2 alapterületű konténercsoport két cso-
portszobát, két mosdót és egy nagy öltö-
zőt foglal magában. Jelenleg a beruházás 
engedélyezési eljárása zajlik. 
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• Bölcsődeépítés: Velence 2020-ban 217 
millió forint vissza nem térítendő támo-
gatást nyert el bölcsődei férőhelyek biz-
tosítására. Az új építés eredményeképpen 
összesen 337.64 m2 hasznos alapterületű 
bölcsőde jön létre, amelyben a két foglal-
koztató területe összesen 100.62 m2 lesz. 
• Megkezdődött a velencei játszótér 
program. A program célja az, hogy 
minden városrész a ciklus végére ren-
delkezzen olyan, gyalogosan, babakocsi-
val vagy kerékpárral könnyen elérhető 
játszótérrel, amely közösségi térként is 
működik. E program keretében valósult 

meg az Ófaluban az Északi Strandon egy 
új játszótér kialakítása, és újult meg rész-
legesen az Újtelepen a Babák Rózsakert-
jében található játszótér. 
• Kialakításra került Velence város gép-
parkja. A beszerzés eredményeként egy 
John Deere 5075 traktor, a hozzá kap-
csolható kalapácsos fűkaszával, ágdará-
lóval, homlokrakodóval, valamint egy 
John Deere 1026 traktor a hozzá kap-
csolódó has alatti fűnyíróval kezdte meg 
működését a városban. E járművek mel-
lett egy nagyteljesítményű ágaprítót is 
beszerzett a VVG Kft. 
• Városi kezelésbe vette és jelentős közös-
ségi együttműködés segítségével teljes 
körűen megújította az Északi Strandot 
a VVG Kft. A strand új profilt kapott, 
és a látogatói visszajelzések alapján ma-
gasabb szintű szolgáltatást nyújt, mint 
korábban. A strand egyúttal nemcsak 
fürdőhelyként, hanem városi rendez-

vénytérként is üzemelni kezdett.
• Pályázati forrásból megkezdődik a 
nadapi út felújítása. A munkálatok so-
rán a rendkívül elhasznált, kátyús út tel-
jes körűen megújul.
• Folytatódnak a partfal-rekonstrukció 
munkálatai településünk vízparti része-
in. A munkálatok során az új védművek 
mellett a parti sétálóút megújítása és me-
derkotrás került kivitelezésre.
• Informatikai fejlesztések valósultak 
meg a polgármesteri hivatalban. Ez a ve-
lenceiek számára kevésbé észlelhető vál-
tozás, ugyanakkor az önkormányzat za-
vartalan, hatékony és egyúttal törvényes 
működésének alapvető feltétele. Ezáltal 
egy olyan szerverközpont került kialakí-
tása, amely biztonságosan és zavarmene-
tesen működik. 
• A GINOP-3.4.1-2015 pályázat, vala-
mint a kormányzati SZIP (Szélessávú 
Internet Projekt) program keretében a 
velencei helyi optikai kábelhálózat ki-
építésének céljából végre megkezdődött 
az újgenerációs NGA és felhordó hálózat 
(vagyis gerinchálózat) kiépítése.  E há-
lózatra kapcsolódva a későbbiekben az 
egyes szolgáltatók képesek lesznek bőví-
teni szolgáltatásuk minőségét és szolgál-
tató területüket.

Közlekedés és biztonság
• Új parkolási koncepció került kialakí-
tásra, amelynek célja az, hogy megszün-
tesse, vagy legalábbis korlátozza azokat a 
parkolási anomáliákat, amelyek a nyári 
időszakban Velence központi és vízparti 
területeit érintik. Remélhetőleg a városi 
üzemeltetésű parkolók után szedett par-
kolási díjak az állami elvonások meg-
szüntetése után ismét a város költségve-
tését fogják gyarapítani. 
• Pap Zsigmond közlekedésmérnök, ön-
kormányzati képviselő személyes köz-
benjárására és javaslatai alapján kibővült 
és egyre nagyobb mértékben utasbaráttá 
vált a várost érintő közösségi közleke-
dés menetrendje.
• Közösségi tervezés keretében megkez-
dődtek az egyeztetések azokról a forga-
lomcsillapítási átalakításokról, amelyek 

immár a lakosság véleményének kikéré-
sével, és részletes egyeztetéseket követően 
fog az önkormányzat az Újtelepen a Vá-

sártér utcában, az Ófaluban a Pannónia 
utcában és Velencefürdőn a Vörösmarty 
utcában kialakítani. A cél az, hogy a for-
galomszabályozási elvek végre kövessék 
az adott utcákban élők igényeit is.
• 2020. február 24. és március 6. között 
az önkormányzat hétköznaponként pró-
baképpen ingyenes helyijáratot szerve-
zett Velencefürdő és Velence vasútál-
lomás között. E két hét alatt lehetőség 
volt a járat és a jármű üzemeltetésével 
kapcsolatban tapasztalatokat gyűjteni. A 
magyar tervezésű kisbuszt térítésmente-
sen kapta a település kipróbálásra, csak 
a sofőrökről, az akkumulátor töltéséről, 
és az ide- és visszaszállítás költségéről 
kellett gondoskodni. A tapasztalatok 
alapján kerül kialakításra a jövőben a 
Velencefürdőt is érintő városi közlekedés 
koncepciója. 

Lélegző utcák –
környezettudatos város

• 2020 márciusában 149 darab földlab-
dás, kétszer iskolázott fa került kiül-
tetésre Velence önkormányzati közte-
rületein. A faültetés eredménye ma a 
város több pontján látható, elsősorban 
a Béke utca mentén és a könyvtár kör-
nyékén. 
• Az önkormányzat kezdeményezésére a 
VVG Kft. és az Entz Ferenc Mezőgaz-
dasági Technikum megállapodást kö-
tött arról, hogy a jövőben a városi köz-
területek gondozásában, szépítésében az 
iskola oktatási tevékenységének kereté-
ben jelentősebb szerepet kapjon.
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• Május végén megvalósult a velencei vi-
rágosítás első szakasza, az ágyások egy-
nyári virágokkal való beültetése.
• A virágosítás második szakaszára no-
vemberben kerül sor, annak a program-
nak a keretében, amely a városi ágyások 
fokozatos átalakításával az évelők és 
örökzöld cserjék arányát kívánja nö-
velni a fenntartható zöldterület-gondo-
zás érdekében.
• Novemberben további ezer facsemete 
kerül kiültetésre a város több pontján. A 
fák a Kemping utcában fasort, az Evezős 
út környékén pedig véderdőt alkotva ke-
rülnek telepítésre.
• A város ingyenes szelektív hulladék-
gyűjtő kukákat biztosít az ingatlantu-
lajdonosok számára. A hulladékgyűjtő 
edények kiosztása jelenleg is zajlik.
• 2020 januárja óta a városi újság kör-
nyezetbarát papírból és környezetbarát 
nyomdai eljárással készül.

Tiszta, átlátható közéletet!
• 2019. november 7-én, az első soron kí-
vüli képviselő-testületi ülésen egyhangú-
lag úgy döntöttek a képviselők, hogy az 
előző  testület által megkezdett település-
rendezési eszközökről szóló rendelet és 
szabályozás felülvizsgálatáig, legfeljebb 
három évig változtatási tilalmat ren-
delnek el a Velence fenntartható jövője 
szempontjából stratégiai fontosságú 
(elsősorban tóparti) területekre. Figye-
lembe véve azt, hogy az elmúlt egy év-
ben milyen mértékben kezdeményeztek 
nagyberuházásokat a környező telepü-
lések tóparti ingatlanain, a döntés még 
inkább indokoltnak tűnik.
• Megkezdődött a város 2014 és 2019 
közötti gazdálkodásának átvilágítása. 
Az átvilágítás nemcsak a korábbi pazar-
ló gazdálkodás egyes elemeit tárja fel, 
de megmutatja azt is, hogy melyek azok 
a területek, ahol a városnak jogi eszkö-
zökkel kell megvédeni a közvagyont. Az 
átvilágításról szóló jelentést kiértékelése 
után az abban foglalt következtetéseket a 
város nyilvánosságra fogja hozni.
• Uszoda: 2019. december 16-
án kelt végzésével a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Székesfehérvári Járási 
Hivatal Építésügyi és Örökségvédel-
mi Osztálya a Velencei Városi Uszoda 
építésére vonatkozó építési kivitelezé-
si tevékenység folytatását megtiltotta, 
mivel az építkezés úgy kezdődött meg 
2019 augusztusában és folytatódott hó-
napokon át, hogy az előző önkormány-
zat ehhez nem adott tulajdonosi hozzá-
járulást. 
• Mivel a kivitelező a kormányhivatal 
határozatát semmibe véve folytatta a 
kivitelezési tevékenységet, a város ezt 
követően lépéseket tett annak érdeké-
ben, hogy megvédje a közvagyont és 
leállítsa a tisztázatlan jogi helyzetű épít-
kezést, illetve megoldást találjon arra 

a jogi helyzetre, hogy az uszoda alatti, 
különösen nagy értékű, 100 százalékos 
városi tulajdonban lévő telek ne vesz-
szen el a város számára. Ez ügyben az 
egyeztetések jelenleg is folynak.
• Az uszoda kapcsán az új önkormány-
zat eddig minden jogerősen lezárt jog-
orvoslati és sajtó-helyreigazítási ügyet 
megnyert.
• Az önkormányzat felülvizsgálta a Ve-
lencei-tó Turizmusáért TDM Egyesü-
let éves támogatásának jogszerűségét 
is. A TDM Egyesület mindezidáig nem 
számolt el teljes körűen a 2019. évben 
számára városi költségvetésből átutalt 
50 779 600 Ft hozzájárulással, arra hi-
vatkozva, hogy a szervezet ilyen elszá-
molásra nem kötelezhető. A város a 
továbbiakban nem kíván egy számára 
átláthatatlan és ellenőrizhetetlen gaz-
dálkodású egyesületet támogatni köz-
pénzből. 

Járványvédekezés –
szociális intézkedések

• 2020 tavaszán az országos veszély-
helyzet kihirdetése idején az országban 
elsők között meghozott polgármeste-
ri rendelet írta elő azt, hogy Velencén 
közösségi zárt térben kötelező a maszk-
viselés és a távolságtartás a vírus terje-
désének megakadályozása, az emberek 
egészségének megóvása érdekében. Az 
akkor még sokak értetlenségét és ellen-
kezését kiváltó intézkedés később és ma 
is országos hatókörű előírás lett.
• Szintén az országban az elsők között 
hozta létre az önkormányzat a Velencei 
Karantén Forródrótot. Az éjjel-nap-
pal hívható telefonszámon a külföldről 

hazatérő, illetve korona-
vírus-tüneteket észlelő 
velenceiek kérhettek se-
gítséget. A Szabó Attila 
alpolgármester által fenn-
tartott forródrót révén az 
önkormányzat azt is szá-
mon tudta tartani, hogy 
hány fertőzött és karan-
ténra szoruló személy 
tartózkodik a városban. 
Ezzel az intézkedéssel az 

állami szervek és az önkormányzatok 
közötti, országos szinten jelentkező in-
formációhiányt is csökkenteni lehetett. 
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• A veszélyhelyzet idején az önkormány-
zat elsődleges feladatának tekintette azt, 
hogy az időskorú lakók ellátásáról gon-
doskodjon. Ennek érdekében egy olyan 
Ellátási Szolgálatot hozott létre, amely 
segítséget nyújt az otthonukat elhagyni 
nem tudó időseknek. Az önkormányzat 
az Ellátási Szolgálaton keresztül biztosí-
totta az arra rászorulóknak és a karan-
tént tartó családoknak a gyógyszerek és 
az élelmiszerek beszerzését. Az Ellátási 
Szolgálat működtetésében nemcsak a 
Humán Családsegítő Szolgálat munka-
társai vállaltak szerepet, hanem az óvoda 
és a polgármesteri hivatal dolgozói, vala-
mint az önkormányzati képviselők is.
• Mivel a vírus terjedését megakadályo-
zó szájmaszk 2020 tavaszán országszerte 
heteken át hiánycikk volt, a különösen 
veszélyeztetett időskorúak védelme 
érdekében az önkormányzat többezer 
textilmaszkot vásárolt, melyeket min-
den érintett, 65 éven felüli velencei lakos 
háztartásába eljuttatott. 
• Az Ellátási Szolgálat munkáját segíten-
dő, létrejött a Velencei Élelmiszeralap 
is, amelyet az önkormányzat, illetve 
önkéntes adományozók töltöttek fel a 
rászorulók megsegítése érdekében. Az 
Élelmiszeralapba juttatott tartós élelmi-
szerek túlnyomó többsége az év folya-
mán kiosztásra került. 

• Tavasszal országos 
szinten is ritka együtt-
működés megszervezé-
sében vett részt a város. 
A gárdonyi rendőrka-
pitányság munkatársai 
mellett az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tag-
jai, a helyi polgárőrök, a 
hivatal munkatársai és a 
VVG Kft. munkatársai 
hatékonyan biztosítot-
ták és fertőtlenítették 
városunk közintézmé-
nyeit és központi területeit. Az összefo-
gást tovább erősítendő helyi vállalkozók 
és vendéglátók segítették a résztvevők 
munkáját.

Közösségeink – ünnepeink 
• A 2019-es jótékonysági vásárral egy-
bekötött adventi programsorozat négy 
decemberi vasárnapon került megren-
dezésre az ófalusi római katolikus plébá-
niatemplom előtti téren. A jótékony célú 
süteményvásárlás során a Zöld-
liget Iskola és a Meseliget Óvoda 
minden eddiginél nagyobb ösz-
szegű adományhoz jutott, amely-
ből a gyerekek számára mindkét 
intézményben fejlesztő játékokat 
vásároltak. 
• 2020 februárjában rendezte 
meg a város a kétnapossá bővült 
Velencei Karnevál eseménysoro-
zatát. A két nap során rendkívül 
sok érdeklődőt vonzó, megújult 
rendezvény bekerült az országos és a re-
gionális médiába is. 
• A járvány első hullámának lecsengésé-
vel, a gyülekezési korlátozások feloldásá-
val július 11-én a város megtartotta első 
Családi Napját. A családi nap keretében 
a kézműveskedés és rajzverseny mellett 
koncertek és előadások színesítették a 
programot. 
• Augusztus 19-én ésszerű biztonsági in-
tézkedések mellett, az 500 főre vonatkozó 
létszámkorlát betartásával  a város meg-
rendezte Velence Város Születésnapját is. 
• A Babák Rózsakertje Ünnepség idén 

októberben egy megújult parkban került 
megrendezésre. Az ünnepséget megelő-
zően a Velencén született babák nevét 
feltüntető elhasználódott és balesetve-
szélyes filagóriát a város kicseréltette.

Velence egyre inkább élhető, békés, 
tisztességes várossá kíván válni, ahol 
minden velencei azt érezheti, hogy az 
önkormányzat a közösség érdekeit és a 

fenntartható fejlődést szem előtt tartva 
kíván dolgozni a város érdekében. Átlát-
ható gazdálkodás, nyílt kommunikáció, 
a velenceiek igényeit megfelelően ellátó 
helyi infrastruktúra és intézmények ki-
alakítása és fenntartása, környezeti és 
kulturális értékeink megőrzése, az elért 
eredmények megbecsülése,  a helyi kö-
zösség összetartásának erősítése – ezek 
az alapjai értékrendünknek. Bízunk 
abban, hogy 2021-ben a járványhelyzet 
befejeződésével az eddigieknél gyor-
sabb ütemben tudunk haladni e célok 
megvalósítása felé.
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Idősek világnapja
Kedves Időskorú Velenceiek!

Az Idősek Világnapját Velence Város 
Önkormányzata hagyományosan ki-
emelt ünnepei között tartja számon. Az 
idei járvány azonban éppen ezt a korosz-
tályt veszélyezteti leginkább. Az országos 
járványügyi helyzet miatt szeptember-
ben meg kellett hoznunk azt a döntést, 
miszerint elmarad a szokásos idősek 
napi városi rendezvény. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy nem gondolunk váro-
sunk idős lakóira! Amint a járványhely-
zet engedi, méltóképpen fogjuk a szere-
tet, a tisztelet és a megbecsülés jegyében 
köszönteni őket.

Mert mit is jelentenek az időskorú-
ak a közösség és mit jelentenek Velence 
számára? Egy közösségnek – úgy vélem 
– csak akkor van jövője, ha van múltja 
is. A múlt azonban nem csupán az, ami 
a tankönyvekben vagy a helytörténeti 
munkákban rögzítve van, hanem mind-
az a gazdag és olykor nehezen megfo-
galmazható tapasztalat és bölcsesség, 
amellyel az időskorúak rendelkeznek. 
Nemcsak az elmesélt történetek beszél-
nek a múltról, hanem a jól ismert recep-
tek, a hétköznapok gyakorlata vagy ép-
pen egy-egy ismerős gesztus is. Nehéz is 

mindazt szavakba önteni, amit az idő-
sektől kapunk – hiszen az nemcsak tu-
dásból és emlékezetből áll, hanem em-
beri tartásból és tisztességből is. Olyan 
dolgokból, amelyeket nem könyvekből, 
hanem mindennapok során a jó példa 
követése által lehet csak megtanulni. 

Éppen ezért egy település számára 
sosem teher az időskorúak közössé-
ge. Ellenkezőleg, az egyik legfontosabb 
értéke, amelyet meg kell becsülnie, és 
amit óvnia kell. Városunk vezetése – a 
testület összetételétől és a polgármes-
ter személyétől függetlenül – mindig is 
fontosnak tartotta az időskorúakat. Ez 
nemcsak az Idősek Világnapjához kö-
tődő ünnepségben merült ki, hanem 
számos más módon. Az idei év ebből a 
szempontból is rendhagyó volt. A jár-
ványhelyzet miatt nem vontuk be az 
időseket a virágosításba, nem vehettek 
részt hagyományosan csapataikkal a 
majális főzőversenyén, és nem tarthat-
tuk meg közös ünnepeinket sem. 

Ez azonban nem jelentette azt, hogy 
megfeledkeztünk az idősekről! A jár-
ványidőszakban igyekeztünk a lehetősé-
geinkhez képest gondoskodni róluk. Ez 
nemcsak abban merült ki, hogy ingyenes 

textilmaszkokat vásároltunk és juttatunk 
el minden időskorú velencei portájára, 
hanem abban is, hogy az önkormányzati 
képviselők által létrehozott és fenntartott 
Ellátási Szolgálat számos idős embernek  
volt tavasszal a segítségére. Képviselőtár-
saim nemcsak erkölcsi kötelességüknek 
tartották a segítségnyújtást, hanem meg-
tisztelő feladatnak is. 

Tisztelt Időskorú Velenceiek! Sokak 
Önök közül bizonyára emlékeznek ne-
hézségekkel, lemondásokkal teli évekre, 
de emlékeznek arra is, hogy minden ne-
hézség után újult erővel tört magának 
utat az élet, a közösség ereje. Bizonyos 
vagyok abban, hogy 2020-at olyan évek 
követik majd, amelyek könnyebbek 
lesznek, amelyek nemcsak arra adnak 
lehetőséget, hogy közös ünnepeinket 
megtartsuk, vagy arra, hogy nyugdíjas 
klubjaink zavartalanul folytathassák 
klubéletüket, hanem arra is, hogy a 
hétköznapjainkat aggodalmak és kor-
látozások nélkül, szeretteink, barátaink 
körében élhessük meg. Ehhez kívánok 
mindannyiuknak jó egészséget, és ma-
gam, valamint a képviselőtestület nevé-
ben ígérhetem, hogy ahogyan eddig is, 
ezután is szolgálatára leszünk minden 
időskorú velenceinek!

Gerhard Ákos
polgármester
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Babák Rózsaünnepe
Ragyogó őszi napsütés fogadta október 
3-án szombat délelőtt a legkisebb velen-
ceiek ünneplésére összegyűlteket a Ba-
bák Rózsakertjében. Bár a járvány miatt 
a megszokotthoz képest visszafogottabb 
körülmények közepette, de idén is sor 
került erre az immár hagyományos ün-
nepségre. A gyerekeket és szüleiket Kal-
már Zsolt felkonferálása után Gerhard 
Ákos polgármester köszöntötte.

Rövid beszédében elmondta, hogy 
Velence egyik legkedvesebb ünnepé-
ről van szó. Az önkormányzat kiemelt 
céljának tartja azt, hogy a velencei gye-

rekek a bölcsődétől az óvodán át az is-
koláig, a parkoktól a játszótereken át a 
strandokig színvonalas körülmények 
közepette lakhassák be a város tereit, 
és hogy a családok igazán magukénak 
érezhessék Velencét.

Ezt követően a legkisebbeket köszön-
tő műsor következett. Először a Mese-

liget Óvoda Csipet-Csapat csoportjának 
családi életképeket bemutató műsorára 
került sor Ható Hajnalka óvodapedagó-
gus felkészítése nyomán. Majd a Zöldli-
get Iskola 3.c osztályos tanulói adták elő 
zenés-táncos-verses műsorukat, a kis-
babákat ünnepelve. Felkészítő tanáruk 
Tóth Jolán volt.

A nagysikerű, hol vicces, hol meg-
ható műsorszámok után a hagyomá-

nyoknak megfelelően a Velence 
Rózsája-díj átadására került sor. Ezt 
idén Torma Csabáné 
védőnő érdemelte ki 
a velencei családok ér-
dekében végzett évti-
zedes odaadó munká-
jának elismeréseként.

Az ünnepség fény-
pontjaként az elmúlt 
évben született babák 
tiszteletére ültettek el 

egy-egy rózsatövet szüleik, 
nagyszüleik. A babák neve 
pedig felkerült a megújult pergolára, szép 
emlékként tanúskodva a mai napról.

A továbbiakban pedig – amikor az 
ünnepelt babák nagyrészt már délutáni 

alvásukhoz készülődtek – a Naprafor-
gó Együttes „Szüreti Mulatság” című, 
népdalokból, népzenéből, dramatikus 
játékokból álló műsorába kapcsolódtak 
be kicsik és nagyok, lelkes táncot járva.

Köszönjük, hogy velünk voltak, és 
köszöntsük együtt Velence legkisebb, 
de annál kedvesebb polgárait jövőre is a 
Babák Rózsakertjében!
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Gerhard Ákos polgármester október 23-án
elhangzott ünnepi beszéde
Tisztelt Velenceiek! Kedves
egybegyűlt megemlékezők!

Egy évvel ezelőtt először álltam Önök 
előtt itt, fejet hajtva 1956 hősei előtt. 
Akkor a közösség erejéről, az összefogás 
fontosságáról beszéltem.  És arról, hogy 
csakis egymásban, csakis embertársa-
inkban bízhatunk. Ez idén tavasszal a 
járvány idején be is bizonyosodott vá-
rosunkban. 

Azonban 1956-nak van egy másik 
üzenete is, amelyet érdemes ma meg-
hallanunk. Ez pedig a tisztesség üzenete. 
Hogy minden előre vezető utat a tisz-
tesség kövez ki. Hosszú távon nem lehet 
megalkuvással, haszonleséssel előre jut-
ni. Azon kevesek pedig, akik egy elnyo-
mó rendszer fenntartói és haszonélve-
zői, csak rövidtávon fürödhetnek talmi 
dicsőségükben – hosszútávon megvetés 
tárgyai lesznek. 

1956-ban egy olyan időszak lezárá-
saképpen világította be Magyarorszá-
got a tisztesség és az őszinteség fénye, 
amikor egy maroknyi csoport évek óta 
minden gazdasági és politikai hatalmat 
kisajátított. Amikor az ország vezetői 

manipulált választások során megszer-
zett többségükre hivatkozva nem a sa-
ját közösségük, hanem a távoli Moszk-
va érdekeit szolgálták. Ma már tudjuk, 
hogy a tisztességtelenül megszerzett 
és megtartott hatalom nem lehet alap-
ja semmilyen építkezésnek; gazdasági 
romlásba és erkölcsi züllésbe visz. Az 
is egyértelmű, hogy közös értékeinket 
kiárusítva nem lehetett gyarapodni. 
Az a néhány nap, amely október 23. és 
november 4. között eltelt, a tisztesség 
erejét mutatta meg. Azt, hogy erre lehet 
élhető, közös jövőt építeni. Mert csak a 
tisztesség, a becsület lehet az alapja an-
nak a bizalomnak, amely összeköti és 
előre viszi egy közösség tagjait.

1956 megmutatta, hogy a szabadság 
iránti vágyat végül nem nyomhatja el a 
félelem és a megalkuvás, és hogy az erköl-
csi tartás fontosabb a pillanatnyi érdeknél. 

Az elmúlt egy évben azért volt fontos a 
tisztesség helyreállítása velencei közügye-
inkben is, mert enélkül nem lehetnek 
közös céljaink. E közös célok megvalósí-
tása pedig a képviselőtestület, a polgár-
mester, a hivatal, a városgazdálkodás és 
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intézményeink feladata. A tavalyi ünnep-
ség óta eltelt 12 hónapban elnyert pályá-
zatok, járdafejlesztések, játszótér-építés, 
strandmegnyitás és egy sereg kevésbé lát-
ványos eredmény mutatja azt, hogy igenis 
lehetséges tisztességgel, őszinteséggel is 
előrejutni. Ahogy mindez azt is mutatja, 
hogy képesek lehetünk 1956 igazi öröksé-
gét továbbvinni. 

Emlékezzünk kegyelettel, és hajtsunk 
most fejet azok előtt, akik a szabadságot 
többre tartották a saját életüknél, és fel-
áldozták önmagukat egy boldogabb, sza-
badabb jövőért.
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Sarf György, a Kulturális és Sport Bizottság
elnökének az ünnepen elhangzott beszéde
Kedves Megemlékezők!

Amikor a képviselőtestület felkért 
a beszéd megtartására, nagy örömmel 
mondtam igent, és azon nyomban nagy 
gondolatvihar támadt fejemben, amely-
ben ott kavargott mindenféle 1956-os 
kép: lyukas nemzeti lobogó, ledöntött 
Sztálin szobor, levert vörös csillagok, 
tüntető tömegek, sortüzek, ávósok, 
fegyveres tizenévesek, orosz tankok, 
Molotov-koktélok, meglincselt, lámpa-
vasra húzott emberek, besúgás, börtön, 
vallatás... és még rengeteg további gon-
dolat, ami az elmúlt évtizedek alatt a for-
radalomhoz kapcsolódott.

Ahogyan azután ez a vihar elcsende-
sült, és kezdett letisztulni a kép, végül 
csak két szó, két fogalom maradt előttem:

Az egyik a bátorság, a másik pedig a 
szerencse. 

Kedves Megemlékezők!
Én azt gondolom, hogy mi, akik ma itt 
együtt ünneplünk, mindannyian szeren-
csés emberek vagyunk. Van, aki azért, 
mert 1956 után született, és nem kellett 
megélnie nemzetünk ezen tragikus idő-
szakát. Valaki pedig azért, mert egysze-
rűen sikerült túlélnie.

És mi, akik nem éltük meg, szerencsé-
sek vagyunk azért is, mert vannak/voltak 
szüleink, nagyszüleink, akik mesélhettek 
nekünk ezekről az időkről, és saját sze-
mélyes történetükkel hozhatták közelebb 
a forradalom napjait.

Én soha nem fogom elfelejteni  
Nagyapám 56-os börtönbe kerülésének 
történetét, amely egy Somogy megyei 
kisvárosban kirobbant forradalmi ese-
mény következménye volt. Mindennél 
nagyobb hatást gyakorolt rám, ahogyan 
azt Nagyapám saját maga elmesélte. 
Minden szava hátborzongató volt, me-
lyeket hallgatva ott éreztem magam a 
katonai bíróság rideg folyosóján, ahol 
Nagyapám – kihallgatására várva – fel s 
alá jártában minden egyes lépésére egy-

egy csepp verejték gördült le a homloká-
ról a kövezetre.

Ő bátor ember volt, mert fel merte 
vállalni az igazát, és szembe mert szállni 
a hatalmat gyakorlókkal. Nem a saját sze-
mélyes érdeke, hanem az igazságba vetett 
hite, meggyőződése miatt, és Ő minde-
zért kész volt feláldozni akár az életét is. 
De szerencsés ember is volt, mert végül 
is kivégzés helyett „csak” börtönt, később 
pedig kegyelmet kapott. Sajnos Nagy-
apám már régen nem él, ahogyan sok 
más bátor túlélő sem.

Ezért jól kell vigyáznunk, mert a há-
borúnak nincs emlékezete, és egyszer 
eljön majd az idő, amikor már nem ma-
rad szemtanú, aki elmesélhetné hőseink 
tetteit. Akik bát-
rak voltak – talán 
föl sem foghatjuk, 
mennyire, mert ma 
már nem tudjuk, 
milyen egy harc-
kocsi dübörgése, 
aknavetőjének fül-
siketítő robbanása. 
És micsoda bátor-
sága volt azoknak 
a fiataloknak, akik 
egy bérház abla-
kában várták a 
pillanatot, hogy a 
Molotov-koktélt 
rádobhassák a 
páncélos járműre. 
És mekkora lelki ereje lehetett annak, aki 
elesett bajtársa mellett tovább folytatta az 
ádáz harcot. Ez az igazi, halált megvető 
bátorság! Mert Ők valóban farkasszemet 
néztek a halállal.

Emlékezzünk hát azokra a szerencsé-
sekre, akiknek megadatott, hogy saját ma-
guk mesélhették el a forradalom napjainak 
történetét, és emlékezzünk azokra a kevés-
bé szerencsésekre, akikről már csak társaik 
vihették hírül igaz, bátor kiállásukat.
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Kedves Megemlékezők!
Azt gondolom, mi itt majdnem mind-
annyian szerencsés emberek vagyunk, 
mert nekünk a mai világban kell bátor-
nak lennünk, és nem 1956-ban. Mert 
ma már nem az életünket kell kockára 
tennünk, ahogyan forradalmár eleink-
nek, legfeljebb csak állásunkat, előme-
netelünket, anyagi jólétünket. És igaz, 
ma már ritkulnak az alkalmak, amikor 
igazán próbára kell tenni magunkat, így 
kevesebbet tudjuk gyakorolni a küzdést, 
azaz a bátorságot. De még így is lehetünk 
– nap mint nap – bátrak, már csak azzal 
is, ha mindig fel merjük vállalni önma-
gunkat, véleményünket, és ki merünk 
állni az igazság mellett.

Kedves Megemlékezők!
Azt gondolom, hogy mindannyian sze-
rencsések vagyunk, mert ma az 56-os 
hősökre emlékezhetünk, és róluk vehe-
tünk bátorságból példát. Dobjuk hát félre 
apró félelmeinket! Ne legyünk soha, se-
hol és semmiben megalkuvók! És tegyük 
együtt igazzá a közmondást: Legyünk 
bátrak – és miénk lesz a szerencse!
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Szelektív hulladékgyűjtő
edények

A „Közép-Duna Vidéke Hulladékgaz-
dálkodási Rendszer” projekt keretében 
a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit (VHG) Kft.-vel közösen kellett 
megszervezni az új, szelektív hulladék-
gyűjtő edények kiosztását. Ennek ke-
retében a VHG Kft. összesen több mint 
5000 edény városunkba történő szállí-
tását oldotta meg, a Városgazdálkodási 
Kft. pedig az Önkormányzattal közösen 
a lakosság számára történő kiosztást, va-
lamint az adminisztrációt szervezte.

Ezeket a hulladékgyűjtő edényeket 
október 15. és november 30. között lehet 
átvenni a polgármesteri hivatal mögötti 
udvaron, a Tópart utca 26. szám alatt. 
Örömmel láttuk, hogy már az első na-
pon hatalmas volt az érdeklődés, közel 
500 hulladékgyűjtő edényt vettek át a 
velenceiek. Ennek a nagy érdeklődésnek 
sajnos az átvételi idő növekedése volt a 
következménye, amelyet azonnal mun-
kaszervezési intézkedésekkel igyekez-
tünk orvosolni.

Munkatársaink november 30-ig min-
den munkanap várják a lakosságot az 
edények átvételére, az alábbiak szerint: 
hétfő, kedd, csütörtök: 8:00–16:00; szer-
da: 8:00–18:00, péntek: 8:00–13:30.

Illegális hulladéklerakók
felszámolása

A „Tisztítsuk meg az Országot!” pro-
jekt keretében a Hulladékradar appli-
káció jóvoltából több illegális hulladék-
lerakóra derült fény. A polgármesteri 
hivatal városüzemeltetési osztályával, va-
lamint a VHG Kft.-vel közösen meg-
kezdtük a hulladékok feltárását, majd  
elszállítását. Első körben hat helyszínen 
tisztítottuk meg a területet, valamint a 
további illegális szemétlerakás elkerülé-
se, illetve felderítése érdekében éjjellá-
tó vad-kamerák kerültek kihelyezésre. 

Hosszú távú célunk az, hogy fokozatosan 
felszámoljuk az ilyen lerakóhelyeket, va-
lamint a megfelelő hatóságok bevonásá-
val elszámoltatásra kerüljenek az elköve-

tők.

Felkészülés a télre
A téli felkészülés a Városgazdálkodási 
Kft.-t is új kihívások elé állítja. 2020-ban 
első alkalommal nem alvállalkozók vég-
zik majd a téli síkosságmentesítést, ha-
nem saját eszközökkel és munkatársak-
kal látjuk el a feladatot. Ennek keretében 
előbb a város síkosságmentesítési terve 
készül el, ami többek között tartalmaz-
za a Velencén található utak hó-, illetve 
jégmentesítési rangsorolását, valamint a 
riasztási, működési rendet is.

A terv kialakítása során kiemelt fi-
gyelmet fordítunk azokra a szakaszokra, 
amelyekre az elmúlt években folyamatos 
lakossági bejelentések hívták fel a figyel-
met. A munkaterv egyik fontos célja, 
hogy a lehető leghatékonyabban végez-
zük el a feladatot. A képviselőtestület ál-
tal elfogadott síkosságmentesítési terv a 
város honlapján (www.velence.hu)  lesz 
megtekinthető.

Városi ünnepek előkészítése
Hagyományosan az őszi ünnepeket a 
Babák Rózsaünnepe nyitja meg, amely-

nek előkészítésében a Városgazdálkodá-
si Kft. is aktív szerepet játszik. A park 
zöldfelületeinek kiemelt karbantartása, a 
rózsaágyások előkészítése mellett ebben 

az évben megújult a 
gyermekeink neveit 
tartalmazó pergola 
is. Ennek keretében a 
teljes szerkezet ki lett 
cserélve, valamint új 
táblák kerültek felhe-
lyezésre.

A régi névtáblák 
eltávolítására azért 
volt szükség, mert 
nagy részük leesett, 
eltűnt, illetve meg-
rongálódott, valamint 

már nem is volt túl esztétikus látvány, 
ahogy az egész pergolát hézagosan bebo-
rították ezek a táblácskák.

Sajnálatos módon a korábbi nyilván-
tartások hiánya miatt csak a meglévő 
táblák alapján tudtuk elkészíteni a terve-
ket. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy 
munkatársaink éves bontásban szerelték 
le a táblákat, majd kézzel, egyesével lettek 
táblázatba rögzítve a nevek. Ennek vi-
szont az lett az eredménye, hogy a hiányzó 
táblákat nem volt lehetőség pótolni. Bár 
minden Velencén született gyermek neve 
megtalálható a védőnői adatbázisban, 
azonban az adatkezelési törvény miatt an-
nak átvételére nem volt mód.

Kérjük, ha azt tapasztalja, hogy 
gyermeke, unokája neve nincs fent a 
táblán, vagy nem jó helyen van, ak-
kor ezt jelezze az önkormányzat felé a 
hivatal@velence.hu címen. Legkésőbb a 
következő ünnepre így minden gyermek 
neve a megfelelő helyre kerülhet.

Munkatársaink az elmúlt évekhez ha-
sonlóan most is minden nemzeti ünnep 
előtt egy nappal fellobogózzák városun-
kat. Ez a munka több órát vesz igénybe 
és esetenként fennakadást okozhat a köz-

Beszámoló a Velence Városgazdálkodási Kft.
szeptember-októberi munkájáról
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lekedésben. Köszönjük a türelmüket és 
figyelmüket, amellyel hozzájárulnak mun-
katársaink biztonságos munkavégzéséhez.

Halottak napjára készülve kiemelt 
figyelmet kap temetőnk, amelyet októ-
ber közepétől elkezdünk felkészíteni az 
ünnepre. Ennek keretében a levelek ösz-
szeszedése, a temető elszáradt, leszakadt 
ágaktól való megtisztítása mellett külön 
figyelmet fordítunk a katonai síremlékek 
környezetének helyreállítására is.

Parkok
Az esős ősz beköszöntével ismét előtér-
be kerültek azok a területek, ahol a víz-
elvezetés, illetve az utak állapota nem 
megfelelő. Ennek megoldására Papp 
Zsigmond képviselő, valamint Szom-
bathyné dr. Kézi Aranka jegyzőasszony 
támogatásával több lépcsőben kivite-
lezendő megoldások megvalósításába 
kezdtünk.

Első körben a parkok közlekedő út-
jainak murváját frissítettük fel, hogy ne kelljen folyton a pocsolyákat kerülgetni. 

Törekedtünk arra, hogy olyan vastagsá-
gú réteget képezzünk, ami  a pocsolyákat 
már eltünteti, azonban még biztonságo-
san közlekedhető kerékpárral. Emellett 
megkezdjük az elszáradt fák, ágak eltá-
volítását is. Kiindulásként a közlekedő 
utakra, valamint a parkolókra közvetle-
nül veszélyt jelentő fákkal foglalkozunk. 
Lezárásra és téliesítésre kerültek a köz-
területi ivókutak, valamint az Európa 
Parkban található szökőkút is.

A fentiek mellett a virágágyások téli 
felkészítése is folyamatos. Eltávolítottuk 
az egynyári növényeket, valamint mulcs-
csal letakartuk az ágyásokat.

Közterületek
Az újtelepi óvoda előtti parkoló víz-
elvezetését három lépcsőben fogjuk 
megoldani. Azonnali beavatkozásként 
munkatársaink apró vízelvezető árkokat 
alakítottak ki, így biztosítva az esővíz asz-
faltról történő lefolyását. Ezt követően a 
parkoló környezetében kisebb árkok ke-
rülnek kialakításra, amelyek tartós meg-
oldást nyújtanak a problémára. Az árkok 
kialakításánál fokozott figyelmet kapnak 

az ott található fák is, elkerülendő az 
esetleges károsításukat. Végül tavasszal 
szikkasztó kerül kialakításra, amely kör-
nyezetbarát módon végleges megoldást 
nyújt az esővíz elvezetési problémákra.

Szintén a vízelvezetés kapcsán folya-
matos az egyeztetés a polgármesteri hi-
vatal munkatársaival annak érdekében, 
hogy átfogó vízelvezetési terve legyen 
Velencének, és ennek figyelembevételé-
vel  kezdődhessen meg az árkok kialakí-
tása, felújítása.

Együttműködési megállapodás
A Velence Városgazdálkodási Kft. 
szeptemberben megszerezte a duális 
képzőhelyi akkreditációt, amelynek 
keretében megnyílt a lehetőség egy 
hosszú távú együttműködésre a Kisal-
földi Agrárszakképzési Centrum Dr. 
Entz Ferenc Mezőgazdasági Techni-
kum és Szakképző Iskolával. A meg-
állapodás alapján lehetőségünk lesz a 
tanulók évközi és nyári kertészeti gya-
korlatát városunk területén megvaló-
sítani. Terveink szerint ezekből a diá-
kokból kerülhetnek majd ki városunk 
jövendőbeli munkatársai, akik így ko-
moly felkészültséggel és tapasztalattal 
léphetnek majd be a munka világába.

Pusztai László
ügyvezető

 
Az ingyenes szelektív hulladékgyűjtő kukák  

átvételének helye és ideje: 
 

Hely: Velence, Tópart utca 26. 
A Polgármesteri Hivatal hátsó udvara 

 
Időpont: október 15. és november 30. között 

HÉTFŐ: 8:00 – 16:00 
KEDD: 8:00 – 16:00 

SZERDA: 8:00 – 18:00 
CSÜTÖRTÖK: 8:00 – 16:00 

PÉNTEK: 8:00 – 13:30 

   



K u l t u r á l i s  é r t é ke i n k

16

Emlékezések velenceiektől – velenceieknek
Sokan hagyták el az országot 56-ban, 

főleg a fiúk, hívtak is, de én nem men-
tem. Nem vállalkoztam rá. Amikor kez-
dődött Velencén a tüntetés: – hova men-
nek, kik ezek? akkor szóltak, hogy gyere 
menjünk! Lementünk az állomásra, de 
aztán visszamentem. Volt aki kiment... 
Albertfalván voltam  október 23-án, ott 
mondták, hogy kitört a forradalom. Ki-
mentünk az utcára, be akartunk men-
ni a városba, egy megállót lehetett csak 
menni, de le volt minden zárva. Ezután 
kimentünk az állomásra és hazajöttünk. 
[…]

Nem voltam elkényeztetve, mint ahogy 
azt már mondtam is, öten voltunk testvé-
rek, én a négy fiú között. Különböző kor-
osztály. „Egy nőnek mindent tudni kell” – 
mondta a bátyám, aki közel harminc éves 
korában nősült meg. Mindig itthon lak-
tam, de akkor mentem el lakni Pestre. Ek-
kor már csak anyám élt, de hétvégenként 
hazajártam. […] Sose gondoltam, hogy 
végleg elhagyjam Velencét, egész életem-
ben ez volt meg Budapest. Elmehettem 
volna más vidékre, de szívem mindig ide-
húzott. Pesten lett egy lakásom, de nem 
akarok megválni tőle… Hazamegyek oda 
is. Annyi ismerősöm volt Pesten, de mind 
meghaltak. Igazi barátságot már nem le-
het kialakítani, de orvoshoz még odajá-
rok. Néha fenn alszom.”
(A Főszegen élő interjúalany saját kérésé-
re neve említése nélkül mesélt életéről).

Kiss Eszter Zsófia

„Kezdődött az élet elölről, 1946-ban kez-
dett minden visszaállni gazdaságilag, 
apám máshol nem dolgozott, csak itt a 
földekkel. Nyolc holdunk volt. Anyám 
1912-ben született, Fehérváron született 
édesanyám, két éves koráig éltek ott. Ők 
vették meg ezt a házat, amelyben most is 
lakunk. Voltak teheneink, lovaink, disz-
nóink, baromfiak. Például a libáink olyan 
okosak voltak, hogy a tóparttól, mert az 
volt a természetes fürdőzőjük, ha tojást 
akart tojni, felszaladt a fészekhez, elin-
tézte dolgát és visszament úszkálni.

Hamar befogtak minket is dolgozni. 
Mindenkinek kellett valamit csinálni. 
Nem is baj, hogy így történt, de akkor 
nem tetszett. Mikor tizenéves voltam, 
hazajöttem az iskolából, palacsintát akar-
tam sütni, de mindig elszakadt. Átsza-
ladtam a szomszédba, hogy „jaj, segítsen, 
mert nem tudom, mit kell vele csinálni”.

 A református iskolába, Lázár Dezső 
bácsihoz jártunk. Az osztályba sokan 
voltunk. Itt jártam az első két osztályt. Az 
iskola két tanteremből állt. Háború után 
a felső tagozatosok a Meszleny-Wenck-
heim kastélyban tanultak, én is. Mi a 
melléképület tantermeinek egyikében 
voltunk, az épület ma már nincs meg, 
helyén a teniszpálya üzemel. Volt ott 
egy tornyos rész, ahol Szabó Laci bácsi 
élt. Az általános iskola befejezése után, 
az apámnak akkoriban az volt felfogása, 
hogy a lányoknak nem kell tovább ta-
nulni, otthon a helyük. Nem engedett el 
tanulni. Itthon voltam két évig, majd két 
öcsém született.

Helyben nem volt lehetőség itt dolgoz-
ni, én meg nagyon beleuntam az itthon-
létbe. Rám jött a mehetnék. Az ismeret-
ségi körömben Pestre jártak dolgozni, 
így elmentem én is Pestre dolgozni. Al-
bertfalván egy kozmetikai gyárba jártam, 
három műszakban különböző terméke-
ket csomagoltunk,  7-re jártam dolgozni 
vonattal. De milyen vonatok jártak itt…! 
Gyalog jártunk az állomásra, télben-hó-
ban. Volt, aki Nadapról is.

Köszönetnyilvánítás
Felkérésünkre elkészült a pedagó-
gus elődeink tiszteletére rendelt 
kopjafa, amelyet Lőrinczi Botond 
Levente faragott és állított 
helyére. Külön köszönjük Kovács 
Barnabás és Kuti György egye-
sületi tagjaink önkéntes munká-
ját, mellyel méltó emlékhelyet 
alakítottak ki. A velencei temető 
ravatalozójával szemben október 
16-án avattuk fel a kopjafát, és 
helyeztük el a kegyelet virágait.

Köszönjük Galambos Mihály-
né, Kissné Vas Edit és Szegedi 
Györgyné  önzetlen segítségét  az 
Akikre büszkék vagyunk: Velen-
ce sportolói című tárlat anyagy-
gyűjtéséhez. A kiállítás megte-
kinthető a Meszleny-Wenckheim 
Kastélyban (keddtől péntekig 10 
és 16 óra között, szombatonként 
9 és 12 óra között).

Egyesületünk várja azok 
jelentkezését (köztük a fiatalabb 
generáció tagjait is), akik érdek-
lődnek Velence múltja iránt és 
közelebbről szeretnék megismer-
ni eddigi munkánkat!

Támogatók jelentkezését vár-
juk, közösen segítve a múlt érté-
keinek megőrzését és továbbadá-
sát: K&H Bank Gárdonyi fiókja, 
1042159–50514954–54571007

Elérhetőségeink:
Velencei Helytörténeti Egyesület
Adószámunk: 18502411–1–07
2481 Velence, Tópart u 52.
www.helytörtenet.eoldal.hu
velencehelytortenet@gmail.com
Facebook: Velencei Helytörténeti 
Egyesület kedvelők oldala

QR kódunkon
Velence látniva-
lóival ismerked-
het meg.
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A Civil Ház – az egykori Községháza – múltjából 

A nyár folyamán két képeslapra licitál-
tam sikerrel. Az egyik 1914-es, a velen-
cei községházát mutatja be. Mozgalmas 
múltú épület, ebből igyekszem megmu-
tatni valamit.

A képeslap 1914-es. Kiadó nem sze-
repel rajta. A képes oldalon a templom, 
rajta a régi („hagymás”) tető (még há-
rom év, és leég egy viharban),  poros 
utcakép,  szellős tér a házak között, és 
fiatal fák. Balra a makulátlannak ható 
községháza, amit Rózsika, a képeslap 
postára adója x-szel gondosan meg-
jelölt. A poros úton lovaskocsi, vagy 
hintó inkább, mellette kis távolságban 
kocsis, zakóban (trágyahordásra épeszű 
paraszt zakót nem hordott, tehát hintó 
lesz az). Talán azt a másik kettőt fuva-
rozta, akik a községháza előtt, polgári 
ruhában a fotósnak pózoltak. Beállított, 
modoros kép, a korra jellemző, amikor 
a kép készült.

Mikor is? A hátlapon a feladás nap-
jaként 1914. június 5., péntek szerepel. 
Még 53 nap, és bőröndös férfiak vo-
nulnak a vasút felé a poros úton.  Talán 
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köztük a fotón pózolók. Ha így volt, a 
két lezser polgár mundérra váltott, tar-
tásuk feszesebb lett, az életük pedig sok-
kal-sokkal kockázatosabb. A kocsisnak 
viszont nem kellett tartást váltania, csak 

másik egyenruhára, másnak bokáznia, 
és bizony, a vállán nagy teher lett a pus-
ka. […]

Érdemes kicsit megvizsgálni az utca-
képet. Meghökkentően sivár! A fák mind 
fiatalok a nagyon régi utcán, sehol egy 
virág. A fekete-fehér 
fotó egyneműsít, de így 
is átüt a kopárság. A há-
zak falai viszont ápolt-
nak hatnak. A község-
házának kovácsoltvas a 
kapuja, jómódot sugall 
mindez. Errefelé laktak 
a falu gazdagabb pa-
rasztjai.

Az új községháza 
építéséről a képviselők 
1909. január 27-én hoz-
tak határozatot. […] 

Az első világháború kitörése előtt pár héttel adták postára Velencén azt a képeslapot, amely a velencei 
községházát ábrázolja a Fő utcával és a katolikus templommal. Ma ez az épület Civil Házként működik 
a Fő utca 64. szám alatt. A több mint százéves képről és az épületről Fehér Árpád mesél.

Tehát 1914-ben új, legfeljebb 4 éves épü-
let volt a ma ismert községháza. […]  Az 
épület kb. 1910 és 1950 (1951?) között 
községházaként működött. Aztán ez a 
funkció átkerült a valamikori Manndorff 
kúriába [a mai polgármesteri hivatal 
épületébe]. Az 1950–1960-as évek egy 
szakaszán gazdasági épületeiben állító-
lag tenyészállat-tartás folyt. Onnantól 
jellemzően szolgálati lakásokként műkö-
dött a kilencvenes évek elejéig, amikor is 
civilházi funkciót kapott és felújították.

***
Bontják az Aranykút vendéglőt a 

Tóbíró-köz elején. Valamikor bádo-
gosüzem volt. Ott lakott a csavaros eszű 
Csík Mihály bádogos. „sogodáb lyáhiM 
kisC” – viccelődött velünk, meg a nevé-
vel az öregúr gyerekkoromban. Egyszer 
talán megírom azt is, Őt is. Az apróságok 
történetén keresztül jobban látszanak az 
idő kacskaringói.

***
Az egykori velencei községháza tör-

ténetéről és sok más érdekességről Ve-
lence múltjából bővebben is olvashatnak 
a velenceblogon (https://velenceblog.
com/2020/08/30/kepeslapok-kozsegha-
za-1914/).
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Ha ősz, akkor madárvonulás! Októ-
bertől megjelennek az égen a jellegze-
tes V alakban repülő vadlúdcsapatok, 
számuk hetekig növekszik, egyre több 
csoport éjszakázik a közeli vizeken. 
Vannak, akik innen indulnak melegebb 
vidékek felé, és vannak, akik a messzi 
északról érkeznek hozzánk meleged-
ni és sokan csak átmeneti vendégként 
pihennek meg. A Dinnyési Fertő és 
a Velencei-tó nyugati része kiemelt 

jelentőségű élőhely a madárvonulás 
szempontjából. Az őszi szezonban akár 
százezres példányszámban is betérnek 
ezekre a vizes területekre az úton lévő 
madarak. Számukra létfontosságú, hogy 
útjuk során megfelelő pihenő- és táp-
lálkozóhelyekre találjanak, így képesek 
csak megőrizni a sok repüléshez szük-
séges jó kondíciójukat. Éppen ezért a 
Fertő és a tó nyugati részei is már több 
évtizede elnyerték a nemzetközi je-
lentőségű vizes élőhelyek megjelölést, 
úgynevezett Ramsari területek. 

A vonuló vadludak között természe-
tesen több fajt is találunk. Legnagyobb 
példányszámban érkezik északról a nagy 

lilik, népi nevén hókás lúd. A hókára – 
vagyis fehér homlokfoltjára – utal latin 
neve is (Anser albifrons). A nagy lilikek 
több tízezres számban lepik el ilyenkor a 
pihenőhelyeket, felismerésüket hangjuk 
is segíti, jól kivehető „li-lik” kiáltással 
szólnak egymáshoz. Jellemzően átvonul-
nak a területen, de ha nem fordul nagyon 
keményre a tél, akkor a maradás mellett 
is dönthetnek, ilyenkor egészen tavaszig 
találkozhatunk velük. 

A nyári ludak (Anser anser) is szép 
számban érkeznek. Ez az egyetlen lúdfa-

junk, mely az egész év során – így nyáron 
is – megfigyelhető, „nyári” nevét is in-
nen kapta. Népi nevén szőke lúd, mivel 
a gyakori vonulók közül az ő tollazatuk 
tónusa a legvilágosabb. Ők a jól ismert 
gágogásról ismerhetők fel, ami nagyobb 
távolságból is kiválóan hallatszik. Ez a faj 
a házilúd őse.

 A nyári ludak viselkedését talán 
minden más állatfajénál jobban ismer-
jük, mivel Konrad Lorenz évtizedeket 
töltött a faj tudományos megfigyelésé-
vel, több lúd-generációval élt – szó sze-
rint – együtt, követte életüket a kikelés-
től egészen a dédunokák tojásrakásáig. 
Kiváló kollégáival együtt megfejtette 
a nyári lúd legapróbb mozdulatainak, 
testtartásainak és vokalizációinak je-
lentését, csaknem a faj teljes etogramját 
dokumentálta. Innen tudjuk, hogy a lu-
dak kommunikációja nagyon sokrétű 
és kifinomult, a párok nagyon szorosan 
összetartanak és ezt gyakori „együttgá-
gogással” folyamatosan a világ tudomá-
sára is hozzák.

Ritkább ma már a vonulók között a 
vetési lúd. Őszi lúdnak is hívják, utalva 
október végi megjelenésére, illetve téli 
lúd névvel is illetik, mivel előfordul, 
hogy egyes csapatok kedvező időjárás 
esetén áttelelnek. Napközben növényi 
táplálékot keresve vagy ellepik a tar-
lókat és a maradék gabonaszemeket 
csipegetik, vagy fűféléket legelnek. Es-
tefelé a többi lúddal együtt visszarepül-
nek a biztonságos éjszakázó területre, 
a vízre. 
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Ritka, de állandó vendég, az egyik 
legszebb lúdfaj a vonulók között, a 
vörösnyakú lúd. Néhány példányt min-
den évben találni a nagylilik tömegben, 

számuk évről évre gyarapszik. Költő- és 
telelőhelyei is átalakulóban vannak, vo-
nulási szokásai az utóbbi években jól 
érzékelhetően változnak, egyre többen 
jelennek meg hazánkban, áprilisig meg-
figyelhetjük őket.

 Az átvonuló kis lilikek egyedszáma 
viszont régóta csökken, a faj összessé-
gében sérülékeny állapotban van, mind 
költő- mind telelőhelyein. Az ilyen hosz-
szútávú vonuló fajok védelme nem 
egyszerű dolog, hiszen valódi eredményt 
csak nemzetközi összefogással lehet el-
érni. Főbb veszélyeztető tényezők a pihe-
nő- és táplálkozóhelyek átalakítása vagy 
nem megfelelő kezelése mellett a mező-
gazdasági eredetű zavarás és a vadászat. 
A kis lilik természetvédelmi értéke 
1.000.000 forint.

Az északról jövő több ezres vadlúd-
csapatok esti húzása a természet egyik 
leglátványosabb jelensége. A Dinnyési 
Fertő megfigyelő tornyából láthatjuk, 
amint beözönlik a tóra a vadlúdtömeg, 

miközben a récék kisebb csapatokban 
szállnak ki a környező tarlókra, veté-
sekre. Eközben apró madarak érkeznek 
a közeli bozótosba és nádasba éjszakáz-
ni. 2019-ben százezres nagyságrendű 
lúdcsapatok pihentek itt. A hajnali lúd- 
és récehúzás egészen más élmény, mint 
az esti. Ilyenkor a récék még pirkadat-
kor behúznak a tóba. A ludak rendsze-
rint megvárják a jó látási viszonyokat, 
és szinte egyszerre kelnek útra a közeli 
tarlók, vetések felé. A ludak mellett ter-
mészetesen a kisebb testű énekesmada-
rak közül is sokan vonulóban vannak, 
az október végi és a novemberi szak-
vezetéseken róluk is szó esik majd (a 
szakvezetések időpontjai, részletei  a 
Velencei Híradó programajánlójában 
olvashatók).

Csóka Szilvia
zoológus, környezeti nevelő

Duna–Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság Ökoturisztikai és

Környezeti Nevelési Osztály
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Mihály napi vásári forgatag
a Meseliget Óvodában

Megérkezett az ősz, a betakarítások 
időszaka. A régi időkben Mihály na-
pon hajtották be az állatokat a legelő-
ről a pásztorok, s ezzel kezdetét vette 
a vásározás és mulatság. Gyermekeink 
közül kevesen tapasztalhatták meg az 
igazi kézműves portékákat kínáló vá-
sári hangulatot, ezért néhány éve elter-
veztük, hogy hagyományteremtő céllal 
megszervezzük a mi közös vásárunkat, 
és a „zöld ovis” programunk részévé 
tesszük ezt a jeles napot. Szerencsé-

re óvodánkban a családok nagy része 
értékként tekint a hagyományok újra-
élesztésére, szívesen segítenek a hagyo-
mányőrző programokon. Már szeptem-
ber eleje óta készülődünk a Mihály napi 
vásárra, színes anyagokat, terméseket 
gyűjtöttünk. A szülők is lelkesen ötle-
teltek és a vásár reggelén saját készítésű 

ajándékokkal (hűtőmágnes, ékszerek, 
horgolt figurák) leptek meg bennünket. 

Nagy öröm volt számunkra a közös 
készülődés, mert a gyermekek közvetlen 
élményt szerezhettek a nagy vásári for-
gatagról, gyönyörködhettek a minőségi 
kézműves termékekben és hallgathatták 
a tiszta forrásból táplálkozó népzenét. 
Valamennyi csoportban lelkesen készí-
tették a vásári portékákat: dióállatkákat, 
karkötőt készítettek gyöngyökből, gyü-
mölcsnyomatból terítőt…

Természetesen a készülődés csak ak-
kor élményteli, ha jó a kedvünk. Ezért 
vidám vásározós meséket meséltünk, 
sok tréfás dalt énekeltünk, vásári kiki-
áltókat és verseket tanultunk. Szüksé-
günk is van minderre, hiszen mi vol-
tunk a vásári kofák, amihez bátorság 
és nagy hang is kellett. A Mihály napi 
forgatagunk során tréfás vásári próbaté-
telekkel, vidám táncházzal, hazavihető 
vásárfiával és élményekkel teli nappal 
ajándékoztuk meg a gyermekeinket. 
Ezen a péntek délelőttön nagy volt a jö-
vés-menés, vigadalom. 

„Minden áru elfogyott, csak a jókedv 
nem kopott!” A sok önfeledt, mosoly-
gós gyermekarc látványa arra ösztönöz 

bennünket, hogy a népi kultúra szellemi 
és tárgyi örökségét, a Mihály napi vásár 
hagyományát megőrizzük, tovább ápol-
juk óvodánkban. 

Ezen a napon került átadásra a három 
új udvari játék, melyet a nagycsoportos 
óvó néni terveztek és valósítottak meg 
a nyár folyamán. A megvalósításban 
nyújtott segítségükért ezúton mondunk 
köszönetet Heiden Ferencnek, Silhány 
Ferencnek és Csizmarik Lászlónak.

Lukács Nelli
óvodapedagógus

Az állatok világnapja
Óvodánkban nagyon fontosnak tartjuk 
már gyermekkorban az állatok sze-
retetére nevelést. Gyermekeinket az 
állatokról való gondoskodásra tanítjuk. 
Hangsúlyozzuk, hogy az állatok is 
érző lények, ugyanúgy éreznek örömet, 
fájdalmat, éhséget, mint mi. 

Az állatok világnapja alkalmából 
játékos feladatokkal készültem a gyere-
keknek. A célom az volt, hogy a gyer-
mekeket közelebb hozzam az állatok 
világához. A játékos feladatok között 
volt állathang felismerés, ahol közel 
húsz állat hangját kellett kitalálniuk. A 
gyerekek nagyon ügyesek voltak, min-
den állathangot sikerült felismerniük. 
Ezután következtek a találós kérdések, 
óriás kirakó és a keresd a kicsinyét 
párosító játék. A játékos feladatokat 
minden csoport körjátékkal zárta, ahol 
bizony, jaj volt annak a kisegérnek, aki 
felébresztette a cicát!  Izgalmas volt a 
délelőtt, sok újat tanultunk és közben 
jól éreztük magunkat.

Csurgó Mónika
óvodapedagógus
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Entz-iklopédia
Kertjeink őszi kincse,
a krizantém 

Az ősz egyik legkedveltebb virága a kri-
zantém, vagy ahogyan diákjaink nevezik 
a „krizi”. Ez az egyik legrégebben ne-
mesitett dísznövény, amely hatalmas 

kultúrtörténeti múlttal rendelkezik és 
növénytani szempontból is rengeteg ér-
dekességet rejteget.

Az eredetileg Kínából származó nö-
vény a mai napig nagy tiszteletnek ör-
vend hazájában.  Már a Kr. e. 2. évezred-
ben várost neveztek el róla, és Konfuciusz 
az V. században „aranyvirág”-ként emlí-
ti. A hagyomány szerint a 9. holdhónap 
9. napján, az ősz ünnepén a megtisztu-
lási szertartás keretében krizantém bort 
fogyasztottak az ősi kínaiak. 

Japánban a császári család címer-
növénye, az uralkodói trónust pedig 
krizantém trónnak nevezik. Sőt, egyesek 
szerint a japán címerben látható nagy pi-
ros korong nem is a felkelő napot, hanem 
egy hatalmas krizantém virágot szimbo-
lizál. A hiedelem szerint a krizantém el-
űzi az ártó szellemeket, és a fogyasztása 
meggyógyít számos betegségből és meg-
fiatalítja az embert. Kínában bizonyos 

ehető fajok virágát még ma is fogyasztják 
salátaként és teaként is. 

Más országokban is nagy jelentőség-
gel bír. Ausztráliában jellegzetes anyák 
napi virág, ez Chicago hivatalos virága, 
az angolszász kultúrában pedig a no-

vemberben születettek 
növénye. 

Hazánkban leginkább a 
kegyelet és gyász virága, 
de szerencsére már aján-
dékcsokrokban is egyre 
gyakrabban fordulnak 
elő főként a margarétavi-
rágú fajtájuk. Korábban 
a nagyvirágú 
(bimbózott) vá-
gott krizantém 
volt közkedvelt, 
de mára már 
az úgynevezett 
csokros krizan-
tém is népszerű.

Érdekesség, 
hogy egy kri-
zantém faj, a 

rovarporvirág, más néven pi-
retrum virágpora az első ter-
mészetes rovarölő szer, a mai 
Pietroid hatóanyagú növény-
védőszerek őse. 

A krizantém abban is külön-
leges, hogy virágzása a megvi-
lágítás hosszával időzíthető. 
Úgynevezett rövidnappalos 
növény, azaz a rövidülő nap-
palok hatására indul meg a vi-
rágképződés. Bizonyos fajtákat 
a halottak napjára való időzítés 
érdekében sötétíteni kell, így 
„csapjuk be” a növényt, hogy a 
virágképződés elkezdődjön.

E sok érdekessége ellenére mégis a 
szépségért kedveljük. Rendkívül nagy 
fajtagazdagsággal rendelkezik, vannak 
köztük kisvirágú, nagyvirágú, pom-
ponvirágú, margarétavirágú, pókvirágú 
fajták is. A virágfejek mérete egy cm-től 

25 cm-ig terjedhet. Évelő növények, 
melyek téltűrő képessége fajtánként 
változó, de általánosságban elmondha-
tó, hogy ha elég korán ültetjük ki őket, 
akkor még a fagyok előtt begyökere-
sednek, és nagyobb eséllyel vészelik át 
a telet.

Az iskolánk tanboltjában árusított 
krizantémok kiváló minőségű palán-
táját a Bepler cégtől kaptuk, melyek 
fejlődését Tőzsér Viktória telepvezető 
(egykori tanítványunk) nagy szeretettel 
felügyelte, kertészeti dolgozóink és di-
ákjaink gondoskodtak a palánták ülte-
téséről és gondozásáról. Idén különösen 
szépre sikerültek.

Jöjjenek el tanboltunkba (Ország 
út 19.) és válogassanak ezek közül a 

szépséges  és különleges őszi csodák kö-
zül! Díszítsék vele balkonládájukat, bejá-
ratukat, kiskertjüket, és ne feledkezzenek 
meg elhunyt szeretteikről sem!

Bontovics Elvira 
műszaki vezető
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Festett játszótér –  példás szülői 
összefogás

Szeptember 19-én, szombaton szülői 
csapatmunkával,  melynek kezdemé-
nyezője Tűz Andrea volt,  új életet ka-
pott néhány udvari betonfelület. Színes 
betonfestékekkel, rengeteg precíz és 
türelmes munkával mozgásos játszó-
térré varázsolták iskolánk udvarrészeit. 
A kivitelezésben Andreán kívül részt 
vettek még Móczár Zoltán és Krisztina 
és gyermekeik, Kalamán Etelka, Ke-
rékgyártó Szilvia és gyermekei, Buhály 
Mónika, Fodor Gergő, Tóth László, Pol-
gár Anikó, Kreiszl Norbert és Faragó 
Péter képviselő. Iskolánk tanulói nagy 
örömmel és lelkesedéssel fogadták az 
új, mindenkit megmozgató és látványos 
játszótereket. Nevükben is köszönjük 
szépen ezt a fantasztikus csapatmunkát, 
amit értük tettek!

Teremfestés és családi nap
a 9. a osztályban

Szeptember 19-én, reggel fél 9 körül 
megérkezett az osztályunk nagy része 

szüleivel együtt az iskolába, hogy tan-
termünknek új színt adjunk. A festés 
jó alkalomnak bizonyult arra is, hogy 
közelebbről megismerjük egymást. 
Először ki kellett pakolni mindent a 
teremből, a padoktól kezdve egészen 
a függönyökig. Ezt követte a fal hibái-
nak javítása, glettelése. A megszáradt, 
kiálló részeket nagy lendülettel csiszol-
tuk simára. A glett száradása közben 

hasznosan töltöttük az időt: közösen 
kosaraztunk a tornateremben. Szüle-
ink gondoskodtak arról, hogy munka 
közben legyen mit ennünk, innunk. 
Sok-sok otthoni finomság került az 
asztalokra. Ezt követően jött a legizgal-
masabb rész: a teremfestés. Először a 
festéket kellett elosztanunk, majd neki 
is láttunk a munkának. Az eleje kicsit 
nehézkesen indult, de sikerült belejön-
ni, és gyönyörű orgonaszínűre festeni 
a termünk falait. A végeredménnyel 
mindenki nagyon elégedett volt. Hétfő 
reggel szép, tiszta tanterem várt minket 
az iskolában. 

Nagy-Mátrai Botond
9. a osztály

Teker a suli!
Iskolánk szervezésében 
immár hagyományos 
sportrendezvény a családi 
biciklitúra, a „Teker a suli”.

Idén sem volt ez másként: 
gyerekek, szülők, pedagógusok 
mind együtt teljesítették a 30 km-es tó-
kört. Szeptember 26-án az iskola bejá-
ratánál gyülekeztek a bringások, majd 
a regisztráció után megkapták az idei 
év gyönyörű kitűzőjét. A borongós idő 
ellenére is sokan nekivágtak a távnak, 
szakszerűen felöltözve, felkészülve. A 
jelenlegi vírushelyzet miatt sajnos el-
maradt a közkedvelt „célfrissítés”, a 
zsíros kenyér és a forró tea-party, de 
reméljük, jövőre újra együtt pótolhat-
juk az elégetett kalóriákat és oszthatjuk 
meg egymással a tapasztalatainkat.

Mint mindig, most is indultak a leg-
kisebb tanulóink is. Külön gratulációt 
érdemelnek, hiszen nem kis távot telje-
sítettek, volt, aki életében most először! 
A gimnazistáink pedig versenytempóval 
szelték körbe a tavat. Köszönjük kollégá-
inknak a szakszerű útbiztosítást és egy-
ben a bringások buzdítását, frissítését.

Jöjjenek a számok! Összesen 146 ke-
rékpáros regisztrált, a legtöbb biciklist 
indító osztályoknak járó  vándorkupá-
kat  a 2.c, 5.c és a 9.a nyerték!

Kedves Szülők! Kiemelkedően fon-
tos egészségünk megőrzése, immun-
rendszerünk erősítése! Bátorítsák gyer-
mekeiket a sportolásra, biciklizésre, 
túrázásra, hiszen nagyon szerencsések 
vagyunk, hogy ilyen helyen élhetünk! 
Találkozunk jövőre!

Czuppon István igazgató
Viczián-Cseh Lilla testnevelő tanár

Élményeim a „Teker a sulin”
Életem legelső Velencei-tó körét telje-
sítettem szeptember 26-án, szombaton. 
Nagyon szerencsésnek érzem magam, 
hogy ezt egy ilyen különleges csapat 
tagjaként teljesíthettem. Tanulótársaim 

közül négyen kísértek el, míg osztály-
főnököm az állomásokon újra és 

újra utolérve minket, felügyelt 
ránk. Az útvonal hosszabb 
volt, mint gondoltam, de sze-
rencsére mindig, amikor már 

nehezen bírtuk, megérkeztünk 
egy állomásra, ahol frissítő alma, 

üdítő és néhány ismerős arc várt min-
ket. A beszélgetés ezekben a percekben 
is derűs volt, bár a levegőt kapkodva 
próbáltuk eldönteni, hogy levegőt ve-
gyünk vagy az üdítőt kortyolgassuk. Mi, 
kerékpárosok ki voltunk melegedve, 
míg az állomásokon várakozó társaink 

közel voltak a fagyhalálhoz. Általában 
egy-két perc alatt (bár nem tagadom, 
volt, ahol ennél hosszabb időre meg 

Zöldliget hírek
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kellett állnunk) új erőre kap-
tunk, felpattantunk a kerék-
párjainkra, és nagy sebesség-
gel tova viharzottunk.

A kedvenc pillanatom talán 
az volt, amikor nagyjából fél-
úton, a legmeredekebb emelke-
dőn felfelé, le kellett hogy száll-
junk páran, hogy feltolhassuk 
a kerékpárjainkat. Eközben a 
hátunk mögött megszólalt egy 
hang: „– Mi van kilencedike-
sek, tán nem bírjuk a tempót?” És mire 
hátranéztünk, csak egy pillanatra lát-
tuk az egyik 11. évfolyamos fiút, amint 
szinte hangsebességgel elsuhant mellet-
tünk. Amilyen gyorsan megjelent, olyan 
gyorsan tűnt el a domb tetején. Mögötte 
a legtöbb ember felnevetett, beleértve 
minket is, majd folytattuk tovább az utat 
a célhoz. A maradék távon csendben, zi-
hálva tekertünk, hol egymás mellett, hol 
egy picit szétszóródva. Kellemes emlék 
marad ez a nap! Jó érzés volt teljesíteni a 
távot, és együtt lenni a társaimmal!

Szabó Benjámin
9. a osztály

„Perecet vegyenek, frissek, még
melegek, ropogósak, sósak,
szépen mosolygósak”

Az idei évben sem maradt el a gyerekek 
által kedvelt Mihály-napi vásár, illetve a 
hozzá kapcsolódó foglalkozások. Szep-
tember 29-én, a járványügyi szabályo-
kat betartva, osztályokon belül kerültek 
megrendezésre Mihály-napi programja-
ink. Az 1–2. osztályosok számára Száva-
iné Mike Tímea és Gőgös Andrea, a 3–4. 
osztályosoknak Maslonkáné Tengely 
Jolán tanító nénik készítettek érdekes, 
tartalmas foglalkozás-ajánlásokat, is-
mertetőket, kvízeket, melyekből minden 
osztály tanítói kedvükre válogathattak. 
Az osztályokban megrendezett vásáro-
kon lelkesen zajlott a csere-bere. A „vá-
sározás” még ebben a szűkebb körben is 
nagy élmény volt minden kisgyereknek. 
Szinte mindenki készített valami vásárfi-
át és senki nem ment haza üres kézzel. 

Az 1.a osztályban projekthéten került 
feldolgozásra a Mihály-nap témája, 
melynek eredményeként a hét végére sok 
szép alkotás is elkészült. A mézeskalács 
díszítő verseny legszebb alkotásai felke-
rültek iskolánk faliújságára.

Babák Rózsakertje –
a legkisebbek ünnepe

Október 3-án, szombaton, gyönyörű 
időben köszöntette városunk 
polgármestere, Gerhard Ákos 
Velence legkisebb lakóit.  Az 
ovisok kedves, vidám műso-
ra után iskolánk 3.c osztályos 
tanulóinak köszöntő előadása 
következett. A gyerekek furu-
lyaszóval, versekkel, dalokkal 
és tánccal köszöntötték a velen-
cei babákat. Köszönjük szépen 
Tóth Jolán kolléganőnknek a 
gyerekek felkészítését és a cso-
dálatos előadást!

Gólyaavatás a 9. évfolyamon
Október 9. péntek egy teljesen átlagos 
napnak indult. Mindannyian nagyon 
örültünk, hogy végre péntek van, és 
nemsokára elkezdődik a hétvége. Min-
den a megszokott kerékvágásban haladt 
egészen addig, amíg Rita tanárnő, az osz-
tályfőnökünk elmondta nekünk, hogy 
rendhagyó lesz a rajzóránk, lemegyünk 
játszani a tesiterembe. Az osztály egyik 
fele ennek nagyon megörült, a másik fele 
viszont szívesebben maradt volna ücsö-
rögni az iskolapadokban. Szünet után, a 
becsengetést követően, Rita tanárnő még 
elterelte egy picit a figyelmünket – amíg 

minden tökéletesen elő lett készítve. A 
teremben beszélgettünk körülbelül 5–7 
percig. Mindezek után elindultunk a te-
si-terembe, hogy a megbeszéltek szerint 
játszhassunk.

A teremhez érve óriási meglepetés 
ért bennünket. A labdák és bordásfa-
lak helyett ugyanis tapsvihar, ujjongás, 
tanáraink és nem utolsó sorban gimis 
társaink fogadtak. Hatalmas meglepe-
tés volt ez számunkra és természetesen 
mindannyian nagyon örültünk. Min-
denki egy nagy körben állva várt min-
ket, a körben helyet hagyva nekünk is. 
Miután megérkeztünk, az igazgató úr 
köszöntötte a gimnazistákat és beszá-
molt az elmúlt időszakról. A köszöntő 
után jött az igazi avatás része, amikor is 
a 11. osztályosok átadták a Zöldligetes 
esküt egyesével, névre szólóan nekünk. 
Ezt követően ketten közülük kiálltak 
és őket ismételve elmondtuk velük 

az eskü szövegét. (Egyet magyarul és 
egyet angolul.) Az eskü nagyon jópo-
fa volt, nagyon jót mosolyogtam rajta. 
Az eskütétel után már hivatalosan is 
Zöldligetesek, vagy ahogyan mi szok-
tuk magunkat hívni: ZLG-sek lettünk. 
Ennek örömére egy kis ünnepséggel 
zártuk az egészet. Három finom torta 
közül is választhattunk, majd kölyök-
pezsgővel koccintottunk az elkövetke-
ző évekre. Egészen biztos, hogy felejt-
hetetlen élménnyel gazdagodtam, és 
mindig mosolyogva fogok visszagon-
dolni a gólyaavatásom napjára.

Csapó Rebeka
9.a osztály
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Akvárium a gyerekkönyvtárban
Könyvújdonságok

Háy János: A cégvezető
Vámos Miklós: Dunapest
Nyáry Krisztián: Általad nyert 

szép hazát 
Finy Petra: Bodzaszörp: mesék 

nagymamákról és nagypapákról
Ken Follett: Egy új korszak hajna-

la: A Katedrális előzménye
David Baldacci: Egy perccel éjfél 

előtt
John Grisham: Őrangyalok
Kimberley Freeman: Duett
Schmöltz Margit: A sólyom szár-

nyat bont (Anonymus; 1.)
Diane Haeger: Madame Picasso
Julia Gregson: A naptól keletre
Camilla Läckberg: Ezüstszárnyak
Jeff Abbott: Nem akarod tudni
Banka Roland: A szamaras

zarándok
Philippa Gregory: A füvesasszony
Stephanie Garber: Caraval
Balázsy Panna: Csokiszuflé
Stacia Deutsch: Szilaj: Lucky 

naplója
Fabian Lenk: Az athéni arany 

istennő (Idődetektívek)
Václav Čtvrtek: Rumcájsz
Kertész Edina: A lány, aki szavak-

kal varázsolt

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük a

Jacobs Douwe Egberts Hu Zrt.
munkatársának

a Könyvtár részére ajándékozott
monitorokat, amelyek

az olvasóteremben
lettek elhelyezve.

Könyvtárunk novemberi 
nyitvatartása

Kedd: 10.00 – 17.00
Szerda: 13.00 – 17.00

Csütörtök: 10.00 – 17.00
Szombat: 9.00 – 13.00

A Velencei-tó Környéki Alkotókör mun-
kájának és összefogásának eredménye-
képpen csodálatos alkotással gazdago-
dott a gyermekkönyvtár!

A valódi akváriumban horgolt és 
varrott állatok „úszkálnak” –  színpom-
pás halak, medúzák, aprócska teknős, 
fölöttük egy veszélyes cápa köröz. Az 
igazi homokkal és kaviccsal bélelt aljza-
ton idilli tengerfenék elevenedik meg: 
tengerirózsák, korallok, hínárok között 

elsüllyedt kincsesláda és palackposta fe-
dezhető fel.

Az ötletes munka az alkotók tehetsé-
gét, kreativitását dicséri, többet is meg-
csillantva a sokféle technikából, melyek-
kel dolgoznak, tanítanak.

Az alkotók név szerint: Debreczeni 
Dánielné, Kovács Ilona, Mong Józsefné, 
Nagy Edit, Papp Istvánné és  Gulyás-Sza-
bó Judit. Az akvárium Révi Zsuzsanna 
ajándéka. Köszönjük szépen!
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Biztonsági intézkedés a szociális 
étkeztetésben

A szociális étkeztetést biztosító Priz-
ma Junior Zrt. az ételeket eddig házhoz 
szállítással egyadagos ételhordós ki-
szerelésben biztosította. Velence város 
polgármestere, figyelemmel az ismét-
lődő járványügyi helyzetre, tárgyalást 
folytatott a kiszállító céggel. Ennek kö-
vetkeztében 2020. október 12-től a saját 
csereéthordót felváltja a higiénés szem-
pontból előnyösebb, egyszer használatos 
műanyag doboz, amelyet a Prizma-Juni-
or biztosít a szociális étkeztetésben része-
sülők számára. A doboz térítésmentes.

Kérjük az étkeztetésben részesülő-
ket, hogy ne helyezzenek ki éthordót!

Szolgáltatásaink igénybevételének 
módja és feltételei:

Az étkeztetés igénybevétele elsősor-
ban a 65 év felettiek részére önkéntes, 
az ellátást igénylő, illetve törvényes kép-
viselője kérelmére szóban vagy írásban 
történik. 

Az étkezés iránti igény Csizik Gab-
riellánál kezdeményezhető (tel.: 30-
915–0656). 

Az ellátás biztosításának módja: 

egyszer használatos műanyag doboz ki-
szerelésben házhoz szállítással.

A szolgáltatás igénybevételéhez szük-
séges dokumentumok, okmányok: sze-
mélyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kár-
tya, jövedelemigazolás, kérelem.

Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. 
A térítési díj megállapításakor az intéz-
ményvezető megvizsgálja a kérelmező 
személy rendszeres havi jövedelmét. 
A térítési díjat Velence Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 19/2017 
(XII.1.) önkormányzati rendelete a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó ellátások-
ról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szabályozza.

2020. szeptember 19-én
Boros Réka és 

Horváth Dávid 

2020. szeptember 25-én
Arias Lyssandra Skye és

Karácsony Tamás 

2020. október 3-án
Biró Henrietta és
Pógyor Zsigmond 

2020. október 10-én
Szilágyi Anett és

Tóth Kornél 

Veres Bernadett és
Ivacs Béla 

Sebesy Henriett Mónika és
Kiss Miklós

Gratulálunk!

Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek

Velencén:
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A Velencei Naga Dojo karatésai sikert sikerre 
halmoztak az elmúlt fél évben is

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
2020 szeptemberében  az egyesület öt esetben kezdte meg a vonulást.
Szeptember elsején 00:45-kor Kápolnásnyék, Szent Gellért térre riasztottak minket, ahol egy kéménybe villám csa-

pott. Négy fővel vonultunk a helyszínre, a pázmándi és székesfehérvári kollégákkal a veszélyt elhárítottuk.
Szeptember 2-án 18:16-kor Velence, Solt közbe szólt a riasztásunk, ahol egy nagy faág széthasadt. A helyszínre három 

fővel vonultunk. A pusztaszabolcsi kollégákkal a fát levágtuk, a veszélyt elhárítottuk.
Szeptember 2-án 22:18-kor Velence, Kis útra kérték a segítségünket, ahol egy személy egy macskát próbált kimenteni 

egy lakatlan épület padlásteréből, de ő is bent rekedt. Három fővel érkeztünk a helyszínre. A pusztaszabolcsi kollégákkal 
a födémet megbontottuk, a személyt és a macskát is sikeresen kihoztuk az épületből.

Szeptember 6-án 21:09-kor Sukoró, M7-es autópálya 47-es kilométerszelvényéhez riasztottak minket, ahol egy autó 
rakodóteréből füst szivárgott. A helyszínre négy fővel vonultunk, a székesfehérvári kollégákkal a veszélyt elhárítottuk.

Szeptember 27-én 17:44-kor Velence, XI. utcába riasztottak minket, ahol a bejelentő szerint a szomszédja hulladékot 
égetett. Négy fővel kezdtük meg a vonulást, kiérkezésünk előtt a veszélyt elhárították.

Horváth-Szabó Nóra
szóvivő

A Velencei Polgárőrség hírei
A Velencei Polgárőrség szeptemberben elsősorban az iskolák biztosításában vett részt. Minden évben a szeptemberi 
tanévkezdéskor polgárőreink egy hónapon keresztül segítik az iskolák környékén a biztonságos közlekedést, vigyáznak a 
tanulók biztonságára. Ebben a hónapban 22 alkalommal 96 órában végeztük ezt a tevékenységet. Közbiztonsági járőrözést 
8 alkalommal (esetenként 2 fővel) 150 órában végeztünk, többnyire a nyaralók környezetében. Külterületek ellenőrzését 10 
alkalommal (esetenként 2 fővel) 110 órában végeztük. Sporteseményeket 2 alkalommal, 6 fővel 24 órában biztosítottunk. 
Koordinátori tevékenységre 40 órát fordítottam. Mindösszesen 420 órában végeztünk önkéntes tevékenységet.

Fehér István elnök

Májusban olvashattak utoljára a Velencei 
Híradó hasábjain az IKO Kyokushinkai 
Velence Sport Egyesület / Naga Dojo ifjú 
és örökifjú karatékáiról, akik együtt edze-
nek minden hétfőn és szerdán 18 órától 

a velencei Közösségi Házban. A legfia-
talabb, mindössze 4 és fél éves kicsi fiú 
és a legidősebb, idén 50 éves családanya 

számára is eseménydúsan telt az elmúlt 
időszak, ami a mozgást, a karatét illeti. 

Az elmúlt hónapokban sem hagytuk 
magukra tanítványainkat: júniusban 
az országban elsőként Karantén Kupa 

néven online formagyakorlat versenyt 
tartottunk, júliusban már Velencén ren-
deztünk kata (formagyakorlat) versenyt, 

majd augusztusban több mint 300 kara-
téka üdvözölte egymást egy hangos osu-
val a Velencei-tó partján megrendezett 
öt napos edzőtáborunkban. Augusztus 
végén és szeptember elején versenyzői 
felkészítő táborokban csiszolták gyere-
keink a tudásukat, majd szeptemberben 
még egy kumite (küzdelem) házi baj-
nokságot  is tartottunk természetesen 
ismét Velencén! Októberben idén is 
nyílt edzést tartottunk a Nadapi Budo 
Találkozón, majd részt vettünk az IKO 
egy másik branchének versenyén, és 
reméljük, hogy egyik legnagyobb éves 
versenyünkön, a decemberi Mikulás 
Kupán, majd az azt követő övvizsgákon 
is ugyanolyan eredményesen, ha nem 
eredményesebben szerepelnek majd a 



Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k

27

Kö z ö s s é g e i n k     S p o r t

27

Budo találkozó

Velencei-tó környéki kyos karatésok, 
vagyis a NAGA DOJO harcosai! 

Rengeteg éremmel, kupával, eredmé-
nyes övvizsgával zártuk az eltelt fél évet, 
most folytatjuk a felkészülést a további 
megmérettetésekre!  A karate nem az 
erő fitogtatásáról szól. Edzi a testet és 
a lelket, támogatja az immunrendszert, 
segíti a mozgáskoordinációt, megtanít 
figyelni és elfogadni.  Nem mindenki 
lesz versenyző, de hosszú távon min-
denki nyer! 

Várlak Téged is, hogy megtapasztald, 

sokkal többre vagy képes, 
mint azt valaha is gondol-
tad volna! 

Tegyél azért, hogy el-
lenállóbb legyen a tested, 
és hidd el, időközben 
megerősödik a lelked is! 
Hozd el gyermekedet, állj 
be Te magad is közénk, és 
mozogj, tégy magadért! 

Molnár Lilian, edző 
(tel.: 30/218–8642)

Szeptember 26-án szombaton másodszor 
rendezte meg a Mushinkai Aikido Egye-
sület Nadapon, a Szintezési Ősjegynél a 
nadapi Budo Találkozót, amelyen öt Ve-
lencei-tó környéki harcművészeti és küz-

dősport klub, egyben öt stílus képviselői 
mutatták meg magukat ismét bemuta-
tókkal, nyílt edzésekkel: a Naga Dojo Ve-
lence (karate), a Tóparti SC (kick-box), 
a VTSE (judo), a ZR-Team (BJJ) és a 

Mushinkai Aikido Egyesület (aikido). A 
rendezvény az Európai Sporthét kereté-
ben, a Nemzeti Együttműködési Alap és 
Nadap Község Önkormányzata támoga-
tásával valósult meg.
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Célunk, hogy integráljuk a harcmű-
vészeket, hiszen egy család vagyunk, 
együtt kell működnünk. A helyszín-
választás sem véletlen. A Szintezési 
Ősjegy Magyarország legszilárdabb 

pontja, a harcművésze-
tekben pedig elengedhe-
tetlen a biztos középpont 
megtalálása és megtartása 
mind a fizikai, mind pe-
dig a mentális egyensúly 
megteremtéséhez. A hely 
kiemelkedő spirituális ere-
je ideális helyszínné teszi a 
harcművészetek gyakorlói 
számára is. Reméljük, hogy 
a karatén, kick-boxon, 
dzsúdón, brazil jiu-jitsun 
és aikidón túl jövőre még 
több stílus bemutatkozik 
majd. Bízunk benne, hogy 
az eljövendő években hagyo-
mánnyá válik a Budo Találkozó 
Nadapon, öregbítve a falu hírét 
is, valamint a tó körül élőknek, 
gyerekeknek és felnőtteknek, 
időről időre segítséget nyújthat 
a sportágválasztásban.

Pasqualetti Gergő
a Mushinkai Aikido

Egyesület elnöke,
az esemény főszervezője
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Használd újra, Velencei-tó! 

Szeretnénk egy új rovattal bemutatkoz-
ni a Velencei Híradóban. A Velencei-tó 
körül több mint két éve formálódik egy 
környezetbarát, város-zöldítésért aktí-
van cselekvő közösség: ők a Mum Goes 
Green bloghoz kapcsolódó helyiek, 

akiknek az aktív „Használd újra, Velen-
cei-tó!” (HUVT) csoportot köszönhet-
jük. Ezentúl rendszeresen olvashattok 
tőlünk házi praktikákat, gondolatokat 
városunk zöldülése érdekében, valamint 
olyan környezettudatos programokról, 
eseményekről is tudósítunk, amelyben 
Ti is részt vehettek! Első cikkünk a sze-

lektív kukák kiosztása apropóján a havi 
szelektív hulladékmennyiség csökken-
téséhez ad iránymutatást. Jó olvasást 
kívánunk!

7 lépés, hogy kevesebb legyen a hul-
ladék a kukában és a háztartásban

1. Komposztálj! (rot)
Már egyszerű módszerekkel is lehet 

kint és bent komposztálni. Áss gödröt, 
építs tárolót vagy add le gyűjtőpontba a 
ShareWaste applikáció segítségével.

2. Hasznosítsd újra! (recycle)
Ha vettél csomagolt terméket, nézd 

meg a csomagolás típusát. Papír, tetra-
pak, fémkonzerv és egyes 
műanyagok feldolgozható-
ak a közeli hulladéktelepen. 
Nézd meg, a háromszögben 
milyen szám van, és olvass 
utána, mit készítenek belőle. 

3. Használd újra! (reuse) 
Sok a ruha, befőttesüveg, 

játék, limlom a ház körül? 
Ha valami régóta áll a ház-
tartásban és szerinted más-
nak még jelenthet értéket, 
vagy akár lomtalanítás, sza-
nálás közben vagy: oszd meg 
a tókörnyéki „Használd újra” facebook 
csoportban. Meg fogsz lepődni, hogy 
mi minden találhat új gazdára, és kerüli 

el ezáltal a szemét-
telepet. Segítünk 
népszerűsíteni, ha 
megosztod nálunk 
a csoportban a szá-
modra felesleges 
tárgyakat vagy el-
hozod egy csereese-
ményre. 

4. Találj neki új 
funkciót!

(repurpose)
Ha van egy kis  

kreatív vénád, a sa-
ját stílusodat is ki-
fejezheted egy-egy 

újragondolt tárgyban, és ehhez számta-
lan  workshop vár a környéken a helyi 
kézművesek és a HuVt csoport szerve-
zésében. 

5. Csökkentsd le! (reduce)
A csomagolási hulladékot csökkent-

heted, ha helyi kézművestől, termelőtől 
vagy közös rendeléssel szerzed be a szá-
modra szükséges terméket. Gyere el a 
vásárokra, vagy a bevásárló  közösségek 
rendszeres átadópontjára. Ismerd meg 
ezeket a lehetőségeket csoportunkban!

6. Utasítsd el! (reject)
Miközben valamire nemet mondasz, 

az a másik oldalon egy igent jelent! Pró-
bálj meg az új helyett alternatív lehetősé-
geket találni: másodkézből, kölcsönkérve 
vagy akár magad elkészítve. 

7. Gondold újra, Velencei-tó! 
Ha csak egyet elkezdesz a fenti lehető-

ségek közül, már hatalmas, hétmérföldes 
csizmát húztál! Eddigi hulladéktermelé-
sedhez képest sokkal tudatosabban jársz 
el. Egy jó tanács: keresd mindig az alter-
natívát, hidd el, lesz körülötted segítség. 

Szívesen olvasol ezekről a témákról 
helyi viszonylatban? Keresd a helyi újsá-
got vagy vedd fel velünk a kapcsolatot! 
Várunk egy kreatív, problémamegol-
dó, barátságos csoportban és bármelyik 
offline/online eseményünkön! 

www.facebook.com/revelence
Következő esemény: befőttesü-

veg-csere és gyűjtés novemberben az 
Északi Strandnál.

Virág Kriszti
Mum Goes Green blogger és

a mozgalom alapítója
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HAJNALPÍR BAPTISTA
GYÜLEKEZET

Félelem helyett

Rengeteg mindentől félhetünk az élet-
ben: félhetünk az egészségünkkel kap-
csolatban, a felettesünktől, a jövőtől és 
újabban már a járványoktól is. Félel-
münk egyfajta reakció a lehetséges ese-
ményekre, önmagukban nem védenek 
meg, viszont átformálnak: eltérítik elő-
ször gondolkodásunk, aztán a döntése-
inket, végül abba a tévhitbe kerülünk, 
hogy a félelemben meghozott döntése-
ink által biztonságban vagyunk. (Nem 
ugyanaz az óvatosság, hiszen Isten sem 
tett ígéretet arra, hogy megóvja a kor-
látok nélkül élőket.) Viszont nem árt 
tudni, hogy a Sátán királyságának is a 
félelem az egyik alapja. Mostanra már 
a tudományos világ is megállapította, 
hogy életünkben a döntéseinket vagy a 
félelem vagy a szeretet alapján hozzuk 
meg. Mert a szeretet ellentéte nem a 
gyűlölet, hanem a félelem.

Ezzel szemben Isten királyságának az 
alapja a szeretet, hiszen ő maga a sze-
retet. „A ki nem szeret, nem ismerte 
meg az Istent; mert az Isten szeretet”– 
írja János (1Jn 4:8). De ahogyan mi sem 
tudunk távolról szeretni valakit, Isten 
sem tud szeretni bennünket, ha nem 
kerülünk közel hozzá. A 34. zsoltárban 
mondja Dávid: „Megkerestem az Urat 
és meghallgatott engem, és minden fé-
lelmemből kimentett engem” (Zsolt 
34:5). Ha valakinek, Dávidnak igazán 
volt mitől félnie, de nem maradt meg 
ebben, hanem elindult az Urat „megke-
resni”, azaz: addig ment, amíg meg nem 
találta, Ő pedig meghallgatta, és mind-
ből kimentette. Ugyanebben a zsoltár-
ban írja Dávid: „Sok baj éri az igazat, 
de valamennyiből kimenti az Úr” (Zsolt 
34:19). Fontos látni, hogy az Úrral való 
járásban nem az a különbség, hogy a hí-
vőt nem éri baj, hanem az, hogy amikor 
a baj eljön, azzal nem kell egyedül meg-
birkóznia, mert az Úr az, aki kimenti 
belőle. Így az ember, aki nem Istennel 
jár, fél, hogy valaki/valami árthat neki. 

Aki viszont Istent féli, reménykedik, 
hogy Isten segíthet neki.

Volt már, aki megszámolta, hogy 
a „ne félj”, vagy ennek rokon értelmű 
változata 365-ször fordul elő a Bibliá-
ban, ami azt jelenti, a félelem megha-
tározóan jelen van az életünkben, de 
azt is, hogy Isten nem akar meghagy-
ni ebben az állapotban. „Ne félj, mert 
én veled vagyok; ne csüggedj, mert 
én vagyok Istened; megerősítelek, sőt 
megsegítlek, és igazságom jobbjával 
támogatlak” (Ézs 41:10). Ennek ere-
deti szövege így hangzik: „Ne tisztelj 
valakit/valamit félelemmel, mert én 
Vagyok, ne tekintgess semerre, mert én 
vagyok Istened, aki erőt ad, aki segítet-
tem, és igazságos jobbommal bizton-
ságba helyeztelek”. A múlt idő a végén 
nem elírás, az eredeti szövegben tény-
leg úgy szerepel, mint a múltban lezá-
rult esemény, amit meg is érthetünk, 
ha Jézusban való megváltásunkra gon-
dolunk. Hiszen Őbenne már megbo-
csáttattak a mi bűneink, Őbenne már 
megvan az a kegyelem, ami mindenre 
elég (minden bajra, minden félelemre) 
a mi életünkben. Ha ezek után mégis 
megmaradunk a félelmeinknél, akkor 
Isten szabadításáról csak olvastunk egy 
jót. De ha Isten keresésére indulunk, 
mint Dávid, akkor meg is tapasztalhat-
juk a mi életünkben.  „Hogy az Úrban 
legyen a te bizodalmad, arra tanította-
lak ma téged, igen, téged” (Péld 22:19).

Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

Hajnalpír Baptista Gyülekezet
Velence, Szabolcsi út 3.

Vasárnap: 09:30 imaóra, Istentisztelet 
(közben: gyermekeknek Bibliaóra)

Szerda:  18:00 Bibliaóra felnőtteknek
Szombat: 18:00 VIFI (Velencei ifjúsági 

találkozó)
hajnalpir.be@gmail.com

https://www.facebook.com/hajnalpir-
gyulekezet/

Igehirdetések:  https://www.youtube.
com/channel/UCpaGJ0_GKadWt-

3S3ECTNFwg

REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG

János apostol

János volt a 12 tanítvány között a legfia-
talabb. Nemcsak Jézus, de később Péter 
is bizton számíthat rá, hűségére, szerete-
tére. Jeruzsálemben vezető szerepe volt, 
Pál apostol maga is az Egyház „oszlopai” 
közé sorolja (Gal 2,9).  Amikor Péter 
meggyógyította a bénát, János is ott volt 
vele (ApCsel 3,1–11), és a főtanács előtt is 
ketten álltak, s mindkettőjükről azt álla-
pították meg, hogy „írástudatlan” és „ta-
nulatlan” emberek, akik Krisztus követői 
(4,13.19). Az apostoli testület Samáriába 
küldte őket, hogy imádsággal és kézráté-
tellel közvetítsék a Szentlelket (8,14–25). 
Ez annál érdekesebb, hiszen csak Péter 
beszélt. Ennek ellenére az Apostolok 
Cselekedeteinek feltételezett szerzője, 
Lukács evangélista 
úgy érezte, hogy nem 
hagyhatja Jánost em-
lítetlenül, és éppen 
ez bizonyítja, hogy az 
ősegyházban nagy te-
kintélye volt, mivel a 
béna meggyógyításá-
nál nem volt különö-
sebb szerepe. 

Máté, Márk, Lu-
kács evangélisták 
(szinoptikusok) kö-
zelebbi magyarázatot 
is adnak arra, hogy 
miért is volt János-
nak az ősegyházban 
vezető szerepe. A 
meghívás történeté-
ben, melynek inkább 
az igazi tanítványság, 
a kiválasztás, kivá-
lasztottság érzékel-
tetése a célja, s nem 
is annyira a sorren-
diség. De mégis ez 
is számít, hisz Jánost 
és a bátyját, Jakabot 
Jézus mindjárt Péter 
és András után hívta 
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el, s ez sem a véletlen műve. Nem az 
időrend miatt, hanem személyük súlya, 
fontossága miatt. János és Jakab Zebe-
deusnak voltak a fiai, aki tehetős halá-
szember volt a Galileai-tónál, és minden 
bizonnyal apjuk mesterségét űzték ma-
guk is. A tanítványok listáján Zebedeus 
fiai mindjárt Péter és András után kö-
vetkeznek.

Jézus a  Boanergesz (a mennydörgés 
fiai) melléknevet adta nekik (Mk 3,17), 
ami nyilván erős, karakteres, harcos jel-
lemükre utalhat. Zebedeus fiai az előtér-
ben álló tanítványok közé tartoznak: ta-
núi Jairus lánya feltámasztásának, Jézus 
színeváltozásának (megdicsőülésének) 
a hegyen és halálfélelmének a Gecsemá-
né kertben. S amilyen hevesek voltak, 
attól sem riadtak vissza, hogy közvet-
lenül, vagy édesanyjuk által (Salome) 
megkíséreljék biztosítani kiváltságos 

helyzetüket Isten eljövendő országában 
is, ami a többi tanítványban irigységet 
keltett. Ki közülünk az első?

A negyedik, s János által írt evangéli-
umban nem nevezi magát néven, hanem 
csak úgy, mint, akit a Mester szeretett. A 
Zebedeus fiai megnevezés is csak egy-
szer fordul elő. Ugyanebben a fejezetben 
a szerzőre is találunk utalást: „Ez az a 
tanítvány, aki ezekről tanúságot tett és 
megírta ezeket. Tudjuk, hogy igaz a ta-
núsága” (Jn 21,24). Ez nem más, mint „az 
a tanítvány, akit Jézus szeretett” (21,20), 
s „aki a vacsorán Jézus keblére hajolt és 
megkérdezte…” ( 13,23–25), hogy ki lesz 
az, aki a Mestert elárulja? Ez a tanítvány 
ott volt a Golgotán, ott állt Jézus kereszt-
je alatt, és Jézus végakarata szerint magá-
hoz vette Máriát, Jézus édesanyját. 

Húsvét reggelén pedig – az asszonyok 
értesítésére – Péterrel együtt futottak a 

barlangsírhoz, s ő Péter előtt oda 
ért a sírhoz és meggyőződött róla, 
hogy üres. Mindebből látszik, 
hogy János Jézus legszűkebb köré-
hez tartozott és ott volt az Utolsó 
Vacsorán is. A Simon Péterrel való 
szoros kapcsolata is egyértelmű az 
Apostolok Cselekedetei alapján. 
János a szerzője a róla elnevezett 
evangéliumnak, mely eléggé eltér 
Máté, Márk, Lukács evangéliu-
mától, hisz ő nem a szájhagyo-
mányból, s netán más forrásokból 
dolgozott, hanem a saját életszerű 
élményeit, emlékeit írta meg hi-
telesen, s már komoly teológiai 
beágyazottsággal („Az Ige testté 
lett!” stb.). Minden amellett szól 
tehát, hogy benne lássuk a szere-
tett tanítványt. 

Az ókeresztény hagyomány 
apostolokra vonatkozó két legré-
gibb tanúja az ún. Epistola Apos-
tolorum és Justinus Dialogus című 
munkája. Az Epistola Jánost az 
első helyen említi az apostolok 
sorrendjében, a Dialogus szerint 
pedig ő a Jelenések Könyvének 
szerzője. Ez utóbbi az Újszövet-
ség egyetlen profétikus könyve, 

apokaliptikus könyv, tehát az Utolsó 
Idők látomása. A Jel 1,9 szerint a látnok 
Patmosz szigetén tartózkodott, szem-
ben a kisázsiai partokkal, feltételezhe-
tően száműzetésben. Iréniusz egyház-
atya szerint János Efézusban élt és ott 
is halt meg csaknem száz éves korában, 
egyedüliként az apostolok közül – nem 
mártírhalállal. Ezt több ókori forrás is 
megerősíti, mely szerint János Traianus 
császár koráig (ur. 89–117) Efézusban 
élt és ott is temettetett el. Efézus híres 
püspöke, Polükratész is ezt a hagyo-
mányt támasztja alá egy Viktor pápá-
hoz írt levelében. Alexandriai Kelemen 
szerint a tirannus (Domitianus császár) 
halála után ment János Efézusba, s ott a 
keresztyén gyülekezet élén állt. Eszerint 
a negyedik evangéliumot (evangélium: 
’örömhír’) és az újszövetségi kánon-
ba bekerült három levelét is Efézusban 
írta, ahol élt.  Nyilván számos levelet 
írhatott, sajnos csak ennyi maradt fenn 
a levelezéséből. Több apokrif („rejtett”, 
a kánonba nem bekerült) irat is maradt 
fenn a nevén: János apokrif irata, s egy 
2. századinak tűnő, Jézus és János be-
szélgetésének töredéke című irat. Meg-
említhetjük még a János cselekedetei 
című, a 4. századra tehető írást utazásai-
ról és csodáiról, illetve a Prochorus Acta 
Joannis-t az 5. század tájáról, a Virtutes 
Joannis-t a 6. század végéről, s a Passio 
Joannis… című apokrif iratot. Ezek az 
Újszövetségbe be nem került iratok, 
könyvek is fontos források, s tartalmaz-
hatnak, tartalmaznak is fontos adatokat, 
információkat az egyik legrokonszenve-
sebb, Jézus életét, szavait a leghiteleseb-
ben közvetítő apostolról (lásd például 
Jézus „Én vagyok…” –„Ego ejmi…” kez-
detű gyönyörű önkijelentéseit a János 
evangéliuma 10–15. fejezeteiben).

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Istentiszteleteink
Kálvin Ház – Újváros (Kossuth u. 1.): 

vasárnap 9 óra
Templom – Óváros (Templom köz 1.): 

vasárnap fél 11 óra



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

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)

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

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

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
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

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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Velence Város
Önkormányzat
Képviselőtestületének
fogadóórái

A képviselői fogadóórák pontos idő-
pontja előzetes egyeztetést követően 
kerül rögzítésre. Egyeztetni személye-
sen a polgármesteri hivatal titkár-
ságán (Velence, Tópart u. 26.), vagy 
telefonon (22/589–416), illetve a
hivatal@velence.hu e-mail címen 
lehet. Sürgős ügyekben előzetes 
egyeztetés alapján a képviselők más 
időpontokban is a lakosok rendelke-
zésére állnak. 

Faragó Péter
minden hónap utolsó péntek,  10.00–
12.00
Fésűs Attila, Pap János,
Pap Zsigmond
minden hónap első péntek,
8.00–10.00
Kernya Gábor, Sarf György
minden hónap első keddjén, 16.00–18.00
Dr. Sirák András
minden csütörtökön, 14.00–15.00
Szabó Attila (alpolgármester)
minden hétfőn, 9.00–10.00

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
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Minden hűtő és fagyasztószekrény

javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag részek pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő
0620/557-3008



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

Herák Tamás
Székesfehérvár
Kertész utca 3.

tel.: 0630/860-3320
herak.tamas@gmail.com



Műanyag bejárati ajtók, ablakok, 
redőnyök forgalmazása és beépítése

Szúnyoghálók
kedvezménnyel

Továbbá párkányok, napellenzők, 
reluxák, szalagfüggönyök, ablakba 

építhető szellőzők

Redőnyjavítás
Szakszerű beépítés, visszahívás 
igény szerint. Ingyenes felmérés, 

szaktanácsadás.

Telefon: 06-30-781-8022

Jáme – Holz Kft.
Konyhabútorok, beépített szekrények, szekrénysorok, ágyak, 
hálószoba bútorok, fa ajtók, ablakok és egyéb asztalos munkák 
tervezése és kivitelezése.
Laminált parketta lerakása!
Ingyenes felmérés és ajánlat!

Kovács János
0620/808-5362

Jámbor Attila
Családi házak,
panellakások

komplett szerelése,
kisebb

javítái munkák

+36 70 505 4034
+36 22 747 217

jamborattila62@gmail.com

Villanyszerelő


