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Köszönetnyilvánítás
A Velencei Híradó lényegét, lelkét közösségi jellege adja. Városunk lakói, intézményei, a tavat és a környéket jól ismerő
helyiek tudása, együttműködése és jó szándéka hozza létre. Egy éve újult meg formailag és tartalmilag az újság. Az azóta eltelt időszak azt bizonyítja, hogy az új kereteket sikerült betöltenie az újságon dolgozó közösségnek. Szerkesztőként hálásak
vagyunk azért, hogy egy elkötelezett, megbízható és lelkiismeretes csapat tagjaként tudjuk kivenni részünket a velenceiek
tájékoztatásából.
Köszönet illeti egész éves munkájukért állandó rovatvezetőinket, visszatérő szerzőinket, közreműködőinket. Álljon itt
azok névsora, akik nélkül nem jelenhetne meg a lap hónapról hónapra.
Boronai Mária, Csóka Szilvia, Dubis Viktor, Egresfalviné Vidos Anna, Faragó László, Faragó Zoltán, Fehér Árpád, Fehér István, dr. Ferencz Péter, Herczeg Ferencné, Horváth-Szabó Nóra, Kantár Ferencné, Kárpáti Miklós, Kerekes Rozália,
Kiss Eszter Zsófia, Ludmann Ágota, Máthay Erzsébet, Molnár Lilian, Nagy Ferenc, Nagy-Kaszap Ditta, Pápai Szabó
György, Papp Sándorné Zsóka, Pusztai László, Récsei Norbert, Sinkáné Mihály Zita, Stossek Balázs, dr. Szilágyi Levente,
Tóthné Benkő Mónika, Török Ágnes, Törzsök Barbara, Vadon Sándor, Virág Krisztina.
És természetesen köszönettel tartozunk minden eddigi szerzőnknek, beleértve az olvasói leveleket jegyző velenceieket,
és mindazoknak, akik segítettek az újság létrejöttében, kézbesítésében, működési feltételeinek megteremtésében. Reméljük,
jövőre hasonlóképpen eredményes évet zár a Velencei Híradó. Mindenkinek jó egészséget és békés ünnepeket kívánunk!
dr. Mészáros Csaba István 								Gerhard Ákos
szerkesztő										polgármester

A járványhelyzettel kapcsolatos aktuális
helyi intézkedésekről Velence város
honlapja és hivatalos facebook oldala ad
folyamatosan tájékoztatást.
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Kellemes Ünnepeket!
A képviselőtestület tagjai, valamint a polgármesteri
hivatal dolgozói nevében minden kedves velenceinek
kellemes ünnepeket és sikerekben bővelkedő, boldog új
évet kívánunk!
Gerhard Ákos, Szombathyné dr. Kézi Aranka,
Faragó Péter, Fésűs Attila, Pap János, Pap Zsigmond,
Sarf György, Dr. Sirák András, Szabó Attila
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Beköszöntő
December az év egyik legbékésebb,
legcsendesebb időszaka. Ez pedig az
idei esztendőre különösen igaz. Esténként, amikor kilépek a kertbe, sokszor meglep az a nyugalom és csönd,
amely idén decemberben – ha kényszerűségből is – betölti a velencei estéket. Olykor azon kapom magam, hogy
akaratlanul is csak állok és átadom
magam a megnyugtató békességnek.
Az adventi időszak azonban nemcsak a megnyugvás, a béke időszaka,
hanem a várakozásé, a reményé és a
fényesség növekedéséé is. Amikor
erre gondolok, akkor a város előtt álló
2021-es évet is magam előtt látom.
Az idei adventi időszak ugyanis a
város szempontjából is a remény időszaka. Méghozzá az idei év munkájával megalapozott reményé. Jövőre
hosszú évek után nem egy helyben
toporog majd a város – hanem előrelép. Látványos változásoknak lehetnek tanúi a velenceiek. Megvalósul
az óvodabővítés. Ez új csoportokat
jelent majd a Meseliget Óvoda újtelepi részén, ami csökkenteni fogja az
óvodai várólistát. A sokak által várt
városi bölcsőde ügyében ugyan még
nem tartunk itt, de az engedélyek,
tervek kidolgozására, véglegesítésére, a közbeszerzés kiírására 2021-ben
sor kerül. Az idén megkezdett építkezésnek köszönhetően jövőre szintén megvalósul a színvonalas oktatása miatt a környező településekről
is sok diákot vonzó Zöldliget Iskola
bővítése is az Ófaluban.
Emellett megvalósulnak a Zöld Város projekt keretén belül tervezett fejlesztések. A 2017-ben megpályázott
fejlesztés révén parkjaink igazi közösségi helyekké alakulhatnak át. Ez azt is
jelenti, hogy játszótereink is megújulnak. Erre szükség is van, és a játszótér
program megvalósítását egyik elsődleges feladatunknak tartom.

Fontosak a fenti fejlesztések, és
ugyanilyen fontos az is, hogy egyre
előremutatóbb a párbeszéd a térség
vezetői között. Úgy érzem, hogy mára
korrekt, nyílt és együttműködő kapcsolatot sikerült kialakítanunk térségünk országgyűlési képviselőjével,
Tessely Zoltánnal, valamint a megyei
közgyűlés elnökével, dr. Molnár Krisztiánnal. Az elmúlt egy év megmutatta,
hogy csak együtt, egymásban bízva
lehet előrelépni.
Ezt az együttműködést 2021-ben
még szorosabbra
igyekszünk fűzni. Erősen bízom
abban, hogy a
Velencére
települni kívánó Kárpát-medencei
Művészeti Népfőiskola
Alapítvány vezetésével
is hasonlóan gyümölcsöző együttműködést tudunk
kialakítani. Ennek tétje Velence egyik
legkiemelkedőbb építészeti emlékének, a Meszleny-kastélynak a megmentése, és városunk központi területeinek újrarajzolása.
Ez a várható beruházás parkosítási
és fásítási programunkra is nagy hatással lesz. Igyekszünk alkalmazkodni
a kastély felújítása jelentette urbanisztikai kihívásokhoz. A 2021-re átvitt
közösségi fásítási projektünket is úgy
kívánjuk megvalósítani, hogy azzal
ne akadályozzuk, hanem hozzájáruljunk a megújuló kastély környezetének illő helyreállításához. A párbeszéd és együttműködés megerősödése
mellett a fásítást és a város zöldebbé
tételét tartom az egyik leginkább
reménykeltő lépésnek. Egy város jövője ugyanis a természeti értékeiben

is rejlik – általában is, de Velence különleges természeti adottságait és ebből fakadó vonzerejét figyelembe véve
különösen fontos ez a szempont. Meg
kell értenünk, hogy a fák, a bokrok,
a gyepek, parkok ugyanúgy a város
infrastruktúrájának a részei, mint az
internet-kábel vagy a csatornahálózat.
A különbség csupán annyi, hogy a fákat, véderdőket nem lehet egyik évről
a másikra létrehozni. Aki tehát fákat,
növényeket ültet, az bízik a jövőben.
Ezt teszem én is.
Nehéz év volt az idei, mindan�nyiunk számára. És különösen nehéz

lesz a Karácsony akkor, ha a járvány
miatt nem ünnepelhetünk együtt
szeretteinkkel. Nagyon fontos ebben
a helyzetben minden jelzés, minden
gesztus, amely azt érezteti a kényszerűen elszakadt másikkal, hogy fontos
számunkra, és hogy nincsen egyedül.
Karácsony este, ha kigyúlnak a fények, egymásra gondolunk, és együtt
leszünk. Bízom abban, hogy közösen,
együtt, egymásra figyelve át tudunk
jutni minden megpróbáltatáson, és a
következő évben helyreállhat életünk
megszokott rendje. Ez adjon erőt számunkra. Ennek reményében kívánok
áldott Karácsonyt és boldog, békés és
sikeres új évet minden velenceinek!
Gerhard Ákos
polgármester
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Polgármesteri kalendárium
2020. november 23-tól december 15-ig Gerhard Ákos polgármester az
alábbi megbeszéléseken, egyeztetéseken, eseményeken vett részt a város
érdekében:
November 23-án reggel megtartotta szokásos heti egyeztetését a VVG Kft.
ügyvezetőjével és áttekintették a városüzemeltetés feladatait. A találkozót követően tárgyalt Fésűs Attilával, a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság elnökével, valamint Szabó Attila alpolgármesterrel.
November 24-én és november 25-én
a város adventi díszfényeinek beszerzésével foglalkozott.
November 26-án online megbeszélést
tartott Tessely Zoltán országgyűlési kép-

valamint az, hogy miként lehetne eltávolítani a várost évek óta elcsúfító, kifakult,
elöregedett információs táblákat. A találkozón részt vett Fésűs Attila, a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság elnöke és
Szabó Attila alpolgármester is.
December 1-jén több megbeszélést is
folytatott. Elsőként a város fenntartható
és a helyi lakosok igényeivel találkozó
turizmusának fellendítésének érdekében
a Pearl Marketing Kft. vezetőjével vitatta meg a 2021-ben felmerülő feladatokat

viselővel, a vízügy szakértőivel és a partfal-rekonstrukció munkálatait kivitelező
céggel a munkák haladásáról, a felmerült
problémákról, illetve az év végéig elvégzendő feladatokról.
November 27-én jelen volt az adventi
díszek és fények felszerelésénél, a Szabolcsi úton, a Tópart utcában és városi
könyvtárnál.
November 30-án reggel megtartotta
a szokásos heti egyeztetését a VVG Kft.
ügyvezetőjével, ez alkalommal a téli időszakra való felkészülés, a síkosságmentesítés feladatainak áttekintése volt a téma,

és pályázati lehetőségeket. Ezt követően
a Velence Korzó légkondicionáló berendezéseit karbantartó céggel tárgyalt.
Délután a Velence SE vezetőségével ült
össze, megvitatva az egyesület anyagi
gondjainak rendezésére vonatkozó elképzeléseket.
December 2-án a várost képviselő
ügyvédi iroda képviselőjével egyeztetett.
A megbeszélés során a folyó ügyeket tekintették át.
December 3-án az Optimális Biztosítási Portfólió Kft. képviselőjével tekintette át az önkormányzat fennálló
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biztosításait, beleértve a vagyon- és felelősségbiztosítást is.
December 4-én délelőtt egyeztetett
Bóra Csilla intézményvezetővel az ófalusi óvoda újra nyitásáról, majd pedig a
város jegyzőjével, Szombathyné dr. Kézi
Arankával és Kernya Gábor képviselővel
a Dózsa György utcában tartott terepszemlét egy velencei lakos és a VHG Kft.
között zajló vita ügyében.
December 7-én városfejlesztési és
városüzemeltetési feladatokról tárgyalt
Fésűs Attilával és Szabó Attilával, majd
megtartotta a hetet indító egyeztetését a
VVG Kft. ügyvezetőjével. Ezt követően a
Velence Plus Kft. képviselőivel tárgyalt a
városba tervezett versenyuszoda ügyében.
December 8-án Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel a település pályázatait és folyó ügyeit tekintették át.
Egyeztettek a strandfejlesztési pályázat
ügyében, amelyet a Kisfaludy Program
keretein belül első körben elutasítottak,
és számba vették a problémák lehetséges
megoldásait. Ezt követően év végi egyeztetésen vett részt a városi közétkeztetést
biztosító Prizma Junior Zrt. képviselőjével, áttekintve az idei év tanulságait.
December 9-én ismételt terepbejárást
és egyeztetést tartott a Dózsa György
utcában, majd ellátogatott az óvodába,
hogy megköszönje az óvodai dolgozók
egész éves munkáját.
December 10-én a Korzó mindennapi karbantartásának minőségét felmérő
szakemberrel látogatta meg a Korzó épületét, egyeztetve a később kialakítandó
szakvélemény ütemezéséről. Ezt követően a Humán Családsegítő Szolgálatnál
járt látogatóban, megköszönve és jutalmazva a város legfontosabb szociális intézményének idei munkáját.
December 11-én hivatali ügyintézéssel telt a napja.
December 14-én városfejlesztési és
városüzemeltetési feladatokról tárgyalt
Fésűs Attilával és Szabó Attilával, majd
egyeztetett a VVG Kft. ügyvezetőjével.
December 15-én beszámolt a székesfehérvári Vörösmarty Rádió hallgatóinak a város elmúlt évéről.

kor m
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COVID-szűrőállomás települt Velencére
Városunkban, a Civil Házban (Fő u.
64.) került kialakításra 2020 decemberében a Velencei-tó környékének egyetlen
COVID-szűrőállomása. A Pécsi Tudományegyetem orvostanhallgatói végzik
helyben a szűréseket azok számára, akiknek tesztelését a háziorvosok előírták.
A szűrőállomás csak azokon a napokon
működik, amelyeken elegendő személy
szűrése van előjegyezve.

Köszönet az óvodai dolgozóknak

Gerhard Ákos polgármester az óvoda újtelepi és ófalusi
tagintézményeiben köszönte meg városunk nevében az óvodai
dolgozók egész éves áldozatos munkáját és kitartását. Ezen
az eseményen kerültek kiosztásra az év végi jutalmak, megköszönve az óvoda munkatársainak azt, hogy a járványhelyzet
alatt végig nyitva (vagy ügyeletet) tartó intézmény egész évben
példás módon helyt állt.
Bízunk abban, hogy 2021-ben már a megszokott kerékvágásban folytatódhat az oktatói, nevelői munka.

Szélfogó sátor került
a rendelőintézet elé
A járványvédekezési előírások betartása óhatatlanul lassabbá tette a rendelőintézetbe való bejutást.
A kültéri várakozás eső vagy esetleges havazás
idején különösen kellemetlen, ezért Gerhard
Ákos egy szélfogó sátor felállítását kérte a VVG
Kft. munkatársaitól. A két oldalról nyitott sátor a
gyermekorvosi rendelőbe, valamint a rendelőintézetbe érkezőket is várja.
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Beszámoló a Velencei Karantén
Forródrót működéséről
November 24. óta működik ismét a Velencei Karantén Forródrót. Az elmúlt
hetek tapasztalatairól szeretnék számot
adni Önöknek. A forródrót üzemeltetésének legfőbb célja az, hogy a velenceiek számára könnyen elérhető segítséget
nyújtson abban az esetben, ha fertőzöttség miatt karanténba kerülnek. Emellett
másodlagos célja az is, hogy az önkormányzat egyáltalán értesüljön a helyi
fertőzöttség mértékéről.
Fontos tudni ugyanis, hogy a város
nem kap egyetlen állami szervtől sem
olyan tartalmú tájékoztatást, amely a
velencei fertőzöttekre, illetve a karantént tartó velencei családokra vonatkozó
adatokat tartalmazna. Ezért a helyi önkormányzat felelősen nem tud ezzel kapcsolatosan hiteles statisztikát közzétenni.

Csupán az önkéntes jelentkezés alapján,
a velencei háziorvosok látókörébe került
koronavírus-fertőzöttek számát ismerjük, ami december első hetében hozzávetőlegesen száz fő volt.
A tavaszi időszakkal összevetve,
amikor nemcsak Velencéről, de szinte
az egész járásból kerestek telefonon, és
naponta folytattam órákon át tartó telefonbeszélgetéseket, a forródrót működése mára sokkal kiegyensúlyozottabbá
vált. Nem érkeznek olyan telefonhívások, amelyeknek nincsen semmi közük
a járványhoz vagy a karanténhelyzethez.
A beérkező hívások arról tanúskodnak,
hogy a velenceiek őszre jól alkalmazkodtak a járványhelyzethez, és fegyelmezetten, előrelátó módon kezelik a karanténszabályok betartását is. A forródrótra

befutó hívások eddig egyetlen esetben
sem igényelték további intézkedések
megtételét. A karantént tartó velenceiek
szomszédok, rokonok, barátok segítségével önállóan szervezik meg mind a bevásárlást, mind a gyógyszerellátást. Azt
gondolom, hogy ennek köszönhető az
is, hogy viszonylag kevés a befutó hívás.
Emiatt a forródrót hívásainak száma statisztikai szempontból nem ad valós képet
a városi fertőzöttség mértékéről.
Mindazonáltal nem felesleges a forródrótot üzemeltetni. Működtetésével továbbra is azoknak kívánunk segítséget nyújtani,
akik önerőből nem tudják megoldani a
karanténtartás során felmerülő ellátási és
logisztikai feladatokat. Probléma esetén,
kérem, forduljanak bizalommal hozzám –
az önkormányzat segíteni fog!
A Velencei Karantén Forródrót hétköznap 9 és 17 óra között a 30–155–7924
telefonszámon érhető el.
Szabó Attila
alpolgármester

Menetrendváltozás a Velencei-tónál 2020. december 13-tól
December 13-án, vasárnaptól lépett életbe a 2021. évi országos közforgalmú vasúti- és autóbuszmenetrend. A vasúti
közlekedésben érdemi változás nem lesz. A városunkat érintő autóbusz-menetrend viszont a velencei önkormányzat és
a Volánbusz Zrt. közötti egyeztetések eredményeként pozitívan módosult.
A korábbi menetrendben a Székesfehérvár felől Sukorón át Velencére érkező buszok a reggeli és a délutáni időszakban gyakran lekésték a Budapest felé menő vonatokat. Ennek kiküszöbölésére módosult a fehérvári autóbusz-pályaudvar belső forgalmi rendje, és a járatok reggel és délután is 5 perccel korábban indulnak Velence felé.
A 707-es járatok a továbbiakban – az utasigények hiányában – nem térnek be a DRV-hez. A felszabaduló futásteljesítményből új járat indul délután 15:13-kor a Zöld Iskolától (Bethlen Gábor utca) a Liget Iskoláig (Kis utca). Így
ebben az időszakban 30 percenként közlekednek Ófalu és Újtelep között az autóbuszok, és a tanári kísérettel buszozó
gyerekek is sokkal hamarabb tudnak megérkezni a Liget Iskolához.
A Székesfehérváron tanuló gyerekek biztonságos közlekedése érdekében kora reggel több 707-es és 747-es viszonylatú járat tér be a Liget Iskola buszfordulójához, így nem kell a 7-es úton átkelni a felszálláshoz.
A reggeli, iskolásforgalmat bonyolító járatok korábban indulnak a Liget Iskolától a Zöld Iskola felé. A 747-es
viszonylatú járat 7:33-kor, a 716-os viszonylatú 7:44-kor indul a Liget Iskolától a Zöld Iskola felé.
Emellett módosul a 707-es, a 747-es és a 757-es járatok útvonala is Velence és Agárd között. A járatok mindkét
irányban érintik a Gyógyfürdőt és Agárd belső lakóterületeit is, nem térnek be a gárdonyi temetőhöz, és megszűnik a gárdonyi vasútállomásnál a 13 perces vonalközi várakozás is. Ennek köszönhetően Velence-Ófalu és Agárd
között csúcsidőben 15–30, azon kívül 30–60 percenként egyenletesebb, valamint 20 perccel gyorsabb lesz az
autóbusz-közlekedés.
Arra biztatjuk Önöket, hogy bátran használják az autóbuszjáratokat, és észrevételeiket, javaslataikat írják meg a polgármesteri hivatalnak (hivatal@velence.hu). Rövid távú célunk az is, hogy a tarifarendszer egyszerűsödjék: így például,
aki vonattal jár rendszeresen dolgozni, az a vasúti bérlettel az autóbuszjáratokat is használhassa.
Bízunk abban, hogy a Volánbusszal és a MÁV-val folytatott egyeztetéseink gyümölcsözők lesznek.
Pap Zsigmond
önkormányzati képviselő
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Ünnepi fénydíszbe öltözött a város
Ahogyan arról az előző lapszámban szó
esett, az önkormányzat megkezdte a városi fénydíszek teljes körű megújítását,
ami a következő években is folytatódni
fog. Az idei adventi díszkivilágítás elemeinek beszerzésével megteremtettük
annak az alapját, hogy a következő években fokozatosan bővítve, apránként még
hangulatosabbá tehessük városunk központi tereit és igazán meghitté az adventi
várakozás idejét.
Jelenleg négy fő helyszínen (ófalusi
plébániatemplom, polgármesteri hivatal,
könyvtár, közösségi ház) láthatók az ünnepi díszkivilágítás installációi és a város
karácsonyfái. Az ünnepi tereket egymással új ünnepi fényekkel feldíszített utak
kötik össze. Összesen 21 új, különleges
technológiával készült fényforrás ékesíti

ettől az évtől az oszlopokat. A fények a
környezettudatosság jegyében újrahasznosított alumíniumból és
génmanipuláció-mentes
cukornádból készültek,
melyeket 3D nyomtató
segítségével öntöttek formába.
Az új fények a Szabolcsi úton, a körforgalomtól
az Iskola utcáig, valamint
az Ófaluban, a katolikus templomtól indulva
a Fő utcában, illetve a

városközpontban, a Tópart úton láthatók.
A 15 évvel ezelőtt
beszerzett, korábbi díszkivilágítás
elemei a Templom
közt ékesítik az
ünnepek idején.
Hatalmas
fényangyal várja a velenceieket
a könyvtár előtt
kialakított adventi téren. Fenyőfák
ölelésében,
sziporkázó szárnyakkal, glóriával
és fénylő arany
ruhában köszönt mindenkit Velence Város Karácsonyi Angyala. Az installációba belépve bárkiből egy
csapásra angyal lehet, és
ez természetesen fényképen is megörökíthető
a barátok, családtagok
által. A térre pihenőpadokat is kihelyezett az
önkormányzat, amelyeken a családok és baráti
társaságok meghitt hangulatban csodálhatják a
kastély impozáns homlokzata előtt kibontakozó
angyalt.
A polgármesteri hivatal épületét jégcsapfüzérek és szikrázó fények díszítik

ettől az évtől. Az elhasználódott, kiégett fényeket eltávolítottuk az épületről
és a parkban található fenyőről, amely
ugyancsak korszerű, melegfehér égősort
kapott.

Az ófalusi plébániatemplom előtt található a város szépséges adventi koszorúja és a Betlehem.
Hópelyhek kavargását idézik fel a
díszfények a közösségi háznál, az Iskola
utcában. A fények előterében pedig egy
feldíszített karácsonyfa várja esténként
az újtelepieket.

Köszönetnyilvánítás

A díszkivilágítás, fénydíszek és
installációk megtervezéséért
köszönetünket fejezzük ki dr.
Gerhard-Kotroczó Ágnesnek és
önkéntes velencei segítőinek. A
kastélynál és a közösségi háznál
elhelyezett öt fenyőfa felajánlását
köszönjük Koppányi Kingának és
Bognár Dánielnek. Köszönet illeti
a Velencei Városgazdálkodási Kft.,
valamint a Tó-Vill Kft. munkatársait az adventi fények felszereléséért. Az adventi fények Velencére
szállításában nyújtott segítséget
köszönjük Szabó Attila alpolgármesternek. Köszönetünket fejezzük ki a város adventi koszorújáért
a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági
Technikum virágkötő és virágkereskedő diákjainak és Vadász Király
Edit virágkötő mesternek.
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Adventi műsor az interneten
A járványhelyzet és az ezzel kapcsolatos
korlátozások nem teszik lehetővé azt,
hogy városunk lakói a hagyományos adventi vásáron találkozhassanak egymással. Az önkormányzat azonban mégsem
szeretné azt, hogy műsor és emlékek
nélkül teljen az ünnepi időszak. A programokat és a gyertyagyújtást így átköltöztette az internetre. Velence város hivatalos facebook oldala minden adventi
vasárnap 17 órától teszi közzé adventi
programjait. A videók egészen december 24-ig elérhetők lesznek az interneten, egy részük pedig még az ünnepeket
követően is.

Advent első vasárnapja
November 29. 17.00
Récsei Norbert plébános gyertyagyújtása
és üzenete
Életképek a Meseliget Óvodából
A Duo Vivo zenekar (Nemes-Jeles Judit
fuvolaművész és Stummer Márton gitárművész) koncertjének első része

A Meseliget Óvoda Szivárvány csoportjának adventi műsora
Cimbora Produkció: Varga Lajos és Laki
Mónika előadóművészek adventi koncertjének első része

Advent negyedik
vasárnapja

Advent második vasárnapja
December 6. 17. 00
Pápai Szabó György református lelkipásztor gyertyagyújtása és üzenete
Az Éliás-Tóbiás Bábjáték műsora Mikor
jön a Mikulás? címmel
A Duo Vivo zenekar (Nemes-Jeles Judit
fuvolaművész és Stummer Márton gitárművész) koncertjének második része

December 20. 17. 00
Gerhard Ákos polgármester
gyertyagyújtása és köszöntő
szavai
Az Éliás-Tóbiás Bábjáték műsora Karácsonyi angyal címmel
Cimbora Produkció: Varga Lajos és Laki Mónika előadóművészek adventi koncertjének
második része.
A Zöldliget Iskola tanulóinak műsora

Advent harmadik vasárnapja
December 13. 17. 00
Vadon Sándor baptista lelkipásztor gyertyagyújtása és üzenete

Ünnepi munkarend a polgármesteri hivatalban
Tekintettel arra, hogy a polgármesteri hivatalban a járványügyi intézkedések miatt
az ügyintézés elsősorban telefonon illetve online történik, az ünnepi időszakban
sem lesz igazgatási szünet.
Ennek megfelelően munkatársaink a járványügyi
előírásoknak megfelelően
(tehát online és telefonon)
munkanapokon, hivatali
időben változatlanul a
velenceiek rendelkezésére
állnak.
Munkatársaimmal békés,
áldott karácsonyi ünnepet
kívánok Önöknek!
Szombathyné dr. Kézi
Aranka jegyző
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A Meszleny-kastély felújításának
lehetőségei
Idén, november 13-án érkezett a polgármesteri hivatalba az a hivatalos levél,
amelyet aláíróként Rodics Eszter, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnöke, illetve L. Simon László országgyűlési képviselő jegyzett. A levél arról az
örömteli fejleményről tájékoztatott,
hogy a hosszú évek óta folyamatosan

az önkormányzat üdvözli és támogatja az elképzelést, és segítő partner lesz
abban, hogy a városunk központjában
jelenleg sebként éktelenkedő romból
egy a város és a Velencei-tó díszévé váló
épület és park jöjjön létre.
A vélelmezhetően állami támogatásból megvalósuló ingatlanfejlesztés

romló állapotú Meszleny-kastély végre
gondos kezekbe kerülhet, és elkezdődhet az épület valamint az azt övező elhanyagolt zöldterület revitalizálása.
A városunk központi részén (a vasútállomással szemközt, a Széchenyi út
és a Tábor utca között) elhelyezkedő
egykori Meszleny-kastély hosszú ideig
Velence legnagyobb és legimpozánsabb
épülete volt, ám már
több mint fél évszázada nem tölthette be
azt a szerepet, amelyre valójában hivatott
lenne: hogy Velence
arculatát meghatározó, kiemelkedő esztétikai és történeti
értékkel rendelkező
épület és intézmény
legyen.
A levélre adott
válaszomban biztosítottam a Népfőiskola
elnökét arról, hogy

ugyanakkor nem hirtelen, egyik percről
a másikra valósul majd meg, hanem
éveken át városunk középpontjában
fog zajlani. Míg a befektetést kezelő
és az ingatlan felújításának jogszabályok illetve műemlékvédelmi előírások
szerinti kivitelezését felügyelő Népfőiskola elsősorban magáért az ingatlanfejlesztésért felel, addig egy felelős

városvezetésnek arra is gondolnia kell,
hogy miként illeszthető be a város infrastrukturális adottságaiba egy ekkora
volumenű építkezés, fejlesztés. Azt is
számba kell venni tehát, hogy milyen
egyéb közlekedési, várostervezési és
közmű-ellátottsági szempontokat kell
a fejlesztés kapcsán érvényre juttatni.
A tervszerű, közösségi igényekkel is
számoló városfejlesztési koncepciókat
ugyanis nem helyettesíthetik a csupán
egyéni befektetői igényekkel számoló
ingatlanfejlesztési tervek. Sajnos váro-

sunk fejlesztése ezeket a szempontokat
már évtizedek óta nem vette figyelembe,
és e sajnálatos folyamat „eredményeit”
mindenki láthatja, aki a Resort and Spa
valamint a Hotel Juventus közötti partszakaszon tesz egy sétát.
Ezzel a helyzettel szembesülve a 2019
őszén megválasztott képviselő-testület
egyik legelső intézkedése az volt, hogy
változtatási tilalmat rendelt el Velence központi és partmenti, arculati
szempontból meghatározó területein annak érdekében, hogy egy olyan
Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ) dolgozzon
ki, amely immár nem ad
teret az esetszerű, a város szempontjait, az itt
élő emberek közösségét
teljesen figyelmen kívül
hagyó egyedi és esetleges
ingatlanberuházásoknak.
Nagyon jó példa erre a
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Velencei-tó kapuja (ismertebb nevén
a Korzó) elnevezésű ingatlanfejlesztés,
amely ugyan városunk központi helyén
immár arculati tényezővé vált, de városközpontként sajnos nem tudta maradéktalanul betölteni a hozzá fűzött reményeket. Hasonlóképpen éktelenkedik
évtizedek óta hatalmas betontorzóként az
IFI Szálló és a Fehér Ház épülete is a város
központjában, közvetlenül a tóparton
A HÉSZ felülvizsgálata során rengeteg szempontot kell figyelembe venni: a város jelentősen megnövekedett
népességszámát, a rendelkezésre álló
infrastruktúrát, a közműveket, a városi
közlekedést, a zöldterületek arányát, a
megfelelő szolgáltatások idevonzását, az
intézményi ellátást, a város arculatának
kialakítását.
Hosszú távon, vagyis a múltat, a jelent és mindenekelőtt a jövőt is szem

továbbá a települési főépítész, az erre
feladatra létrehozott konzultatív testület,
illetve a jegyző és a polgármesteri hivatal
munkatársai. E munka elvégzése és az új
HÉSZ megalkotása nem rohammunkában elvégezhető feladat, de nem is húzható a végtelenségig. A változtatási tilalom elrendelésétől számított legfeljebb
három éven belül az önkormányzatnak
le kell tennie az asztalra az új HÉSZ-t,
és fel kell oldania az elrendelt változtatási tilalmat. Reményeim szerint minderre már ennél hamarabb sor kerülhet.
Ám a járványhelyzet, az újratervezendő
költségvetés és a helyi adóbevételek szabályozásának sorozatos központi módosítása nem könnyíti meg a tervezhetőséget, és nem teremt kiszámítható jogi és
gazdasági környezetet.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az új
Helyi Építési Szabályzat megalkotásáig

A Meszleny-kastély környéke egy 1927-ből származó légifotón.

előtt tartva kell minden ilyen kérdést
kezelni. Ezen dolgozik a polgármester, a
város pénzügyi és városfejlesztési bizottságának a tagjai Fésűs Attila vezetésével,
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semmiféle építkezés, karbantartás
vagy fejlesztés nem valósulhat meg a
változtatási tilalommal érintett területeken. Az önkormányzat már eddig

is bizonyította azt, hogy az észszerű,
párbeszéden alapuló fejlesztéseknek
nemcsak híve, hanem támogatója is.
Az IFI Szálló esetében például, miután a
tulajdonos bemutatta az építési, kiviteli
és látványterveket, a települési főépítész
szakértő véleményét figyelembe véve
az önkormányzat zöld utat adott a felújítási munkálatok megkezdésének. A
felújítás tervezője pedig végig tartotta a
kapcsolatot a városi főépítésszel. A tervek bemutatására, az önkormányzattal
és a főépítésszel való egyeztetésre természetesen nem a jogszabályok, hanem
a városi keretekben való gondolkodás
igénye kötelezte a befektetőt. Annak
szellemében történt a felek között az
egyeztetés, hogy a jogszabályi lehetőség, előírás alapján elrendelt változtatási
tilalom feloldása megnyugtató módon,
a kölcsönös elvárásoknak megfelelően
történhessen.
Erősen bízom abban, hogy amint egy
külföldi befektető, úgy egy hazai oktatási és kulturális intézmény vezetője is
figyelembe kívánja venni a város és a

Ö n ko r m á n y z a t i h í r e k
közösségét képviselő önkormányzat,
valamint a felújítást végző szervezet
között. A Meszleny-kastély Velence
múltjának, történetének egyik kiemelkedő jelentőségű épülete, amely sosem
elszigetelve állt a jelenlegi helyén; a
hozzá tartozó angolpark (ahogyan arról
a korabeli leírások, ábrázolások, sőt, légifelvételek is tanúskodnak) a mellette
lévő kastélysorral (Meszleny–Wenckheim-kastély,
Wickenburg
kúria,
Manndorff kúria) együtt alkotta Velence legjelentősebb építészeti kincsét.
Velence és az itt élők számára az a
legkedvezőbb megoldás, ha a hajdani
építészeti gazdagság minél teljesebb formájában bontakozhatna ki településünk
központjában. Ehhez azonban fontos a
párbeszéd, a tervek kölcsönös megismerése és az együttműködés. Hiszen a
kastély ügye nem lehet más, mint közös
ügy, közös érdek.
Gerhard Ákos
polgármester
velenceiek közösségének szempontjait.
Tájékoztatja a város választott vezetését
és a közvéleményt arról, hogy milyen
ingatlanfejlesztésben gondolkodik, és
hogy annak milyen hatása lesz városunk
közlekedésére, arculatára, közösségi tereire.
Velence önkormányzata minden rendelkezésére álló eszközzel
azon van, hogy a kastély felújítása úgy valósuljon meg, hogy az új
épület és intézmény a
város szerves, élő részét
alkossa, ne pedig egy
zárvány maradjon. E célnak örömmel rendeljük
alá a kastély környékére
vonatkozó hosszútávú
egyéb fejlesztési terveinket is. A kastély területét
ugyanis jelentős részben
önkormányzati
tulajdonban lévő területek
övezik.
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Ismételten hangsúlyozom, hogy
a Meszleny-kastély felújítása egyértelműen támogatandó elképzelés.
Ugyanakkor alapvetőnek gondolom a
párbeszédet, az egyeztetést is a város

A felhasznált képek forrásai: https://velenceblog.com/2015/04/16/nagyhid-furdeto/
https://helytortenet.eoldal.hu/fenykepek/
epuletek/archiv--fotok-hires-epuletekrol/
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Beszámoló a Velence Városgazdálkodási Kft.
október-novemberi munkájáról
Így év vége felé az ember számot vet
azzal, mi mindent kellett csinálnia,
mi mindennel kellett megküzdenie.
A 2020-as esztendő a Kft. életében

att a zöldterületek karbantartását magunk végezzük el. Ehhez gépeket kellett beszerezni, amelyek mind nyáron,
mind télen képesek a városért dolgozni.

sorozatos kihívásokat hozott. Az eddig
megszokott tevékenységeken túl olyan
feladatokat kellett és kell még ellátnunk, amelyek fokozott odafigyelést,
rendszerszemléletet és problémamegoldó hozzáállást igényeltek és folyamatosan igényelnek is.
A COVID-19 járvány minket is negatívan érintett, hiszen a parkolások
ingyenessé válása, valamint tavasszal a
turisztikai tevékenységek felfüggesztése
eredményeként alacsonyabb bevételek
keletkeztek a tervezettnél. Mindezek ellenére úgy vélem, sikerült helytállnia a cégnek, amely elsősorban a munkatársaink
elkötelezettségének köszönhető. Vezetőként az az érzésem, hogy ez az év átrohant
rajtunk. Tavasszal a lezárások, majd az
Északi strand területének átvételét követő
felújítás volt a legkomolyabb kihívás. Ezt
követően a strandnak működnie is kellett,
ami számtalan problémával járt, ami, a
visszajelzések alapján Önöknek, akik nálunk pihenték ki magukat, nem tűnt fel.
És ez így is van rendjén.
Már az év elejétől arra készültünk,
hogy a nyáron lejáró szerződések mi-

Büszkén jelenthetem, hogy, bár apróbb
fennakadások voltak, mára minden, a
közvetlen munkavégzéshez szükséges
eszköz megérkezett. Egyedül a két
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teherautó beszerzésére nem került sor,
ami így áttolódik a 2021-es évre.
A járványügyi intézkedések önkormányzatokat és azok vállalkozásait sújtó
megszorításai miatt a feladatok
ellátásához szükséges létszámbővítést nem tudtuk végig vinni, így
ugyanazokkal a munkatársakkal,
akik eddig dolgoztak, láttuk el a
többlettevékenységeket is. A nyár
eleji esős időszak, az alacsony létszám, valamint a gépek érkezésének késése miatt a zöldterületek
karbantartásában olyan csúszások történtek, amelyeket csak októberre sikerült behozni.
Most pedig gőzerővel készülünk a téli síkosságmentesítésre,
amely feladat részben szintén új
a Kft. számára, azonban minden munkatársunk a maximumot fogja nyújtani azért, hogy Önök csak a legritkább
esetekben érezzék a téli síkosság miatti
nehézségeket. Ezek mellett október végén és november elején a karácsonyi
díszkivilágításhoz kapcsolódó feladatoké volt a főszerep. Részt vettünk a
fénydíszek felhelyezésében. A könyvtár, valamint a közösségi ház előtti területek díszítését munkatársaim végezték. Itt meg kellett oldani azt is, hogy
biztonságosan legyenek kialakítva az
áramvételi pontok.

Szelektív hulladékgyűjtő
edények
A hulladékgyűjtő edények kiosztása a
végéhez ért. A VHG információi alapján
a tervezett kiosztandó gyűjtők közel 50%át vették át. További értesítésig a Polgármesteri Hivatal udvarán december 16-tól
szerdánként 15 és 18 óra között tudjuk
biztosítani a kukák átadását. Ezt a többletmunkát azért vállalja a VVG Kft., hogy
a velenceieknek ne kelljen okvetlenül
Agárdon intézniük az átvételt.

V á r o s g a z d á l ko d á s

Egyebek

Illegális hulladéklerakók
felszámolása
Sajnos nem csökken a hulladéklerakások száma, azonban folyamatosan
növekedik az ehhez kapcsolódó felje-

Elkezdtük leszedni a korrodált, illetve rongálódott szemeteseket, amelyeket hamarosan megújult formában
ismét kihelyezünk. Megkezdtük a
buszmegállók felújítási munkálatait,
amelyeket enyhe időjárás esetén tavaszig be is fejezünk. Sajnálatos módon a
korábban javított padok esetében újabb
rongálások történtek. A padokat tervszerűen szedjük szét és újítjuk fel, így
ha helyenként azt tapasztalják, hogy
eltűnt a szemetes, illetve a pad, akkor
biztosak lehetnek benne, hamarosan
megszépülve fogják viszont látni őket.
Folyamatosan gyűjtjük a leveleket is.
Most, hogy már szinte minden levél lehullott a parkokban, megkezdjük azok
elszállítását is. Ezt kissé akadályozta,
hogy csaknem egy hétig nélkülöznünk
kellett a szállító járművet műszaki hiba
miatt.
Szintén folyamatos a szemétszedés
is, amely esetében elmondhatjuk, továbbra is rendszeres a háztartási hulladékok kihelyezése ezekbe, valamint
a virágtartók hamutartónak való használata is. Munkatársaink rendszeresen
ürítik, tisztítják ezeket, azonban az
Önök segítsége is kell ehhez. Tisztelettel kérjük, az otthoni hulladékot ne a

A fentieken túl polgármester úr kérésére a szakrendelő mellé felállítottuk
az egyik sátrunkat, hogy azok számára,
akik a vizsgálatra kint várakoznak, egy
kicsit elviselhetőbbé válhasson a várakozással töltött idő.
Pusztai László
ügyvezető

Meghosszabbodik a
kukák átadása a polgármesteri hivatalnál

lentések száma is, így őszintén bízunk
abban, hogy a fokozott ellenőrzések és
eljárások eredményeként ez a tendencia csökkenni fog.

köztéri kukákba dobják. Viszont a cigarettacsikkeket a virágládák vagy az
úttest helyett pont ezekbe a kukákba
kérjük dobni.

Tekintettel arra, hogy az elmúlt
másfél hónapban az arra jogosultaknak csupán a fele vette át az
ingyenes hulladékgyűjtő edényeket
Velencén a polgármesteri hivatalnál, valamint arra, hogy Agárdon
a VHG Kft. telephelyén egyelőre
nem lehet még átvenni a kukákat,
az önkormányzat meghosszabbítja a
szelektív kukák átadását Velencén.
Ezek szerint további értesítésig
minden szerdán 15 és 18 óra
között az eddigieknek megfelelő
rendben át lehet venni a kukákat a
polgármesteri hivatal udvarán.
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Vörösmarty Mihály és Velence
220 évvel ezelőtt, 1800. december elsején, Puszta-Nyéken született az egyik legnagyobb magyar
költő, Vörösmarty Mihály. A Vörösmarty család nyéki háza, melyben a költő nevelkedett, ma árnyas
gesztenyefáktól övezve ad helyet a nemrég felújított emlékmúzeumnak. A ház egy kőhajításnyira
helyezkedik el a velencei határtól. Vörösmarty Mihály édesapja gróf Nádasdy Mihály gazdatisztje
volt, majd 1810 után Velencén gazdálkodott. A Bence-hegyen ma is áll a szőlőhegy nemesi eredetű
présházai közé sorolható, műemléki védettségű Vörösmarty-pince.
Az alábbiakban Vörösmarty Mihály gyerekkoráról, ifjúságáról, a maga és édesanyja (Csáti Anna)
Velencei-tóhoz és Velencéhez való kötődéséről Gyulai Pál 1866-ban kiadott Vörösmarty-életrajzából
idézünk, amely Vörösmarty Jánosnak, a költő öccsének feljegyzésein alapult.
„A családfő [id. Vörösmarty Mihály]
lemondott tizenöt évig viselt gazdatiszti
hivataláról, s haszonbérbe vette grófjának velencei birtokrészét. Függetlenebb
állást óhajtott, aztán úgy hitte, hogy mint
haszonbérlő inkább biztosíthatja családja jövőjét. Szolgálati ideje alatt megtaka-

rított pénze éppen elég volt arra, hogy
saját kezére kezdhessen gazdálkodni.
Ismerte a kibérelt birtokot, valamint a vidéki viszonyokat is. Meg volt győződve,
hogy nem csalódhatik. Az első években
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sikerült is haszonbérlete: vagyonosodni
kezdett. Úgy látszik, hogy ekkor vette velencei szőlőjét, egy házat és egypár darab
földet Fehérvárott.
[A fiatal Vörösmarty] Mihály ahelyett, hogy parancsoljon a cselédeknek
vagy dolgosoknak, inkább beszélgetni
szeretett velök, sőt, ha
egy talpraesett tréfát,
adomát, mesét vagy szép
nótát hallott tőlök, borral, dohánnyal jutalmazgatta őket. A szüret és
kukoricafosztás volt legkedvencebb mulatsága,
de ennek is csak költői
oldalát fogta föl. Látván
ezt atyja, nemigen bízott
reá gazdasági dolgot, s
inkább csak Jánost küldte
ki a dolgosokkal. Azonban néha Mihály is utánaballagott. Atyja könyvtárából egy-egy könyvet
vitt magával, leült valamelyik fa árnyába, és
olvasott; vagy kikereste
a hely oly pontját, honnan legszebb kilátás esett
a vidékre. Különösen a
szőlőhegynek az a része,
honnan a Velencei tóra
láthatni, s az úgynevezett
Meleghegy voltak kedvenc helyei. Órákig
elálldogált itt, a táj nézésébe s öngondolatjaiba merülve. [...]
[Vörösmarty 1817-ben elhunyt atyja]
még betegeskedése idejében úgy rendel-

kezett, hogy ha meg találna
halni, hagyjanak föl a falusi
gazdálkodással; mindent,
mi Velencén van, tegyenek
pénzzé, az adósságokat fizessék ki, ami megmarad,
adják be az árvapénztárba.
Így ez összeg kamatjából s
a fehérvári ház, föld és szőlő jövedelméből valahogy
csak elélhetnek, különben
bajosan. Az özvegy másképp cselekedett. Képzelődése és kedélye után indult,
s reményét jó szándékával
táplálta.
Hogyan hagyja el Velencét, hova an�nyi édes emlék köti, a jó szomszédokat,
kik szeretik, betegeit, kik áldják, kedves
teheneit, melyeknek tejéhez nincs fogható, a szőlőt, melyet férje ültetett, az
erdőt, mezőt, hol minden gyógyfüvet
ismer; hogyan menjen Fehérvárra, idegenek közé, városba, melyet sohasem
szokott meg? Aztán azt hitte, hogy mivel
jó gazdasszony, jó gazda is lehet, képes
lesz pótolni férjét, s fenntartani a családot eddigi állapotában. Megtartotta a
haszonbérletet, s két nagyobb leányával
gazdálkodni kezdett. Azonban nem sokáig folytathatta, minden év rosszabbul
ütött ki, s minden évben kisebb-kisebb
haszonbérletre szorult. De szegényedése
mellett sem mondott le szokásairól. A
ház egyben-másban, legalább külsőleg,
most is a régi jobb állapotra emlékeztetett. Vendég nemigen járta már, de azért
a gazdasszony serénykedett, konyhája
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maradt Fehérváron sokáig; nem tetszett
a város, faluhoz szokott, s ismét oda kívánkozott vissza. Ekkor János, Mihály
tanácsára, Gárdonyba vitte ki, hol egy
nemesúr adósuk volt, s ennek fejében
örömest adott az özvegynek lakást és földet. Azonban itt sem találta magát jól.
Velencét, a jó szomszédokat, férje kedves szőlőjét nem tudta felejteni.
Rosszabb kedve volt, mint a nélkülözés
napjaiban, s mintegy hervadni látszott.
Végre sírva vallotta meg fiainak, hogy ő
csak Velencén lehet egészséges, közel a
szőlőhöz, hova mindennap kijárhat sétálni, mint régen. Bárcsak ezt a szőlőt ne
kellett volna eladni, bárcsak élne édes-

atyátok – Istenem, hová juttattalak benneteket! És keservesen sírt, siratta férjét,
magát és fiait. A fiúk nem nyughattak,
míg a szőlőt vissza nem szerezték, s anyjoknak közel hozzá lakást nem béreltek.
Boldoggá tették. A jó özvegy megelégedve élte le utolsó éveit. Otthon volt újra, s
úgy tetszett neki, mintha a régi jó idők
visszatérnének. A magáéból élhet, férje
szőlőjébe járhat, ismét aszalhat, befőzhet, gyógyfüveket száríthat, tapaszokat,
kenőcsöket készíthet, s fiait egy kis vendégségre várhatja.”
Vörösmarty Mihály édesanyja, Csáti
Anna szeretett Velencéjén élt 1834 szeptemberében bekövetkezett haláláig.

folyvást jó hírben állott, s a koldus most
sem léphette át vigasz nélkül küszöbét.
Alig telt el öt év, s már majd mindent el
kellett adni, a fehérvári házat és szőlőt s
így tovább. A szegény özvegy nemhogy
fiait segíthette volna, hanem maga is
szükséget látott. Gyermekei szétszóródtak a világban. [...] Az özvegy egyedül
maradt bánatjával. Ott tengődött Velencén, alig maradt valamije, leginkább azon
csekély segítségből éldegélt, melyet két
nagyobbik fia küldött neki koronként.
Az önvád és elhagyottság szomorúvá és
betegessé tették. Mindent elvesztett, csak
imádságos könyve maradt meg, ebben
keresett és talált vigasztalást. Imádkozva,
betegeket gyógyítva töltötte napjait. [...]
Fiai jobb sorsával az özvegyre is jobb
napok derültek. Mihály- és Jánosnak első
gondjuk volt anyjokat kiemelni a nyomorból, s bevinni Fehérvárra, hol közelebb lehet gyermekeihez, mert közülük
négy ott lakott. [...] Mindamellett nem
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A velencei halászlé
A halászlé ma már szinte elengedhetetlen része a karácsonyi ünnepi asztalnak. Országszerte
ismert a dunai és a tiszai halászlé, sőt, olykor még a balatoni halászlét is emlegetni szokták.
Joggal merül fel tehát a kérdés, hogy vajon létezett, létezik-e speciális velencei-tavi, esetleg
velencei halászlé is.
Nyomtatott forrásokban ritkábban, a
világhálón viszont meglehetősen nagy
számban bukkannak fel olyan halászlé-receptek, amelyek nevükben a Velencei-tóra utalnak. Egy ekkora tónál, ahol
ilyen gazdag halászélet zajlott, ez nem
is meglepő. A velencei-tavi halászlének

pedig megyei és országos hírneve volt.
A Fejér Megyei Néplap 1956. augusztus 15-i száma például a megyei ünnepi
vásár ajánlójában külön kiemelte azt,
hogy az esemény egyik legnépszerűbb
része évről évre a vásári ételek bősége:
„Nem hiányzik a vásárról az elmúlt
években annyira közkedveltté vált velencei halászlé és a móri borkóstoló
sem.” De nemcsak megyei szinten, hanem országosan is elismert és keresett
volt a velencei halászlé. A Hétfői Hírek
1958. szeptember 15-én arról számolt
be, hogy az Országos Mezőgazdasági
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Kiállítás egyik fő nevezetessége a kitelepült velencei halászcsárda volt, ahol
„a velencei halászcsárda medencéjében
eddig már 125 mázsa ponty, 123 mázsa fogas és 11 mázsa harcsa lubickolt,
amíg a szakács kése alá nem került.” Az
1950-es évek végén és az 1960-as évek
elején egy nap alatt
3000 adag halászlét
adott el Budapesten a
Velencei Halászszövetkezet kitelepült halászcsárdája.
Tehát nemcsak a tókörnyéki halászcsárdák öregbítették a velencei-tavi halászlé jó
hírnevét, hanem a Velencei Halászszövetkezet is. Agárdon és
Velencén volt a szövetkezet halsütödéje, és a
szövetkezet üzemeltette a velencei Halászcsárdát is. 1972-ben a
Fejér Megyei Néplapban egy panaszlevél
árulkodott arról, hogy
mily népszerűek is
voltak a halételek a Velencei-tó partján:
„Agárdon igen nagy népszerűségnek
örvend a Velencei Halászszövetkezet
halsütője. A nagy elismerést a kitűnő
halászlé szerezte meg számára. S a halászlé ízével szánkban bosszankodunk
szép számmal, akik szívesen fogyasztanánk most is a halászléből, vagy vinnénk keszeget, süllőt, pontyot.”
Az, hogy a velencei-tavi halászlé
milyen jó hírű volt, már ezekből a beszámolókból is egyértelmű. A kérdés
csupán az, hogy vajon milyen recept
szerint készült a leves. Az egyik recept

és elkészítési mód a
halászok sajátja volt.
Ez tehát egy olyan halászlé receptje, amelyet
a halászok maguknak
készítettek. 1962-ben,
amikor a Velencei-tóban fogták ki az év legnagyobb harcsáját, egy
rövid riport jelent meg
az Esti Hírlapban július
31-én „Hej halászok…”
címmel, amely egy halászlé-receptet is közreadott:
„A
szúnyogszigeti
halásztanya nádfedeles
házikó, egy szelíd emelkedő oldalához tapasztva. A halászok nemrég
tértek meg a vízről, s most a zsákmányt
mérik a tanya előtt álló nagy lengőmérlegen. Heten vannak a halászok, s
a zsákmány nem valami gazdag. Egy 9
kilós harcsa, négy nagyobb és három kisebb ponty, két kis süllő és néhány apró
hal a délelőtti fogás.
– Nagy a meleg, elbújnak
a halak – mondja Ángyás
Gábor, a legidősebb halász,
aki már 42 esztendő óta lesi
a vizet.
De a többiek sem sokkal fiatalabbak, az ötvenedik
évüket valamennyien elhagyták. Csizmadia István, Tóth
János, Törzsök Gábor és az
ifjabbik Ángyás, a József. Ő is
az ötvenötödiket tapossa….
Főznek a halászok. Nagy kondérban főzik a halászlét, ami
itt egészen másmilyen, mint
egyebütt. Dehát milyen is?
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— Egy ponty, egy süllő, sok kis hal.
A lébe só és vereshagyma, s amikor
már forr, akkor jön a pirospaprika,

halak változatos íze adja. Az, hogy a
recept nincsen túlbonyolítva, nem
meglepő, hiszen a halászok által főzött

meg a cseresznyepaprika. Ha elfő a
habja, kivesszük belőle a húst, megsózzuk, s előbb a levét esszük, csak azután
a halat.”
A leírás alapján ez egy viszonylag
egyszerű, alaplé és passzírozás nélküli
recept, amelynek jellegét a benne lévő

halászlé országszerte sokkal egyszerűbb
volt, mint a halászcsárdákban, éttermekben készített étel.
Solymos Ede néprajzkutató, a velencei halászat tudós ismerője így írt erről
a Petőfi Népe 1965. június 27-i számában: „A halászok a mindennapi halfő-

zésnél többnyire az egyszerűbb megoldásokat választják, ami érthető, hisz
munka közben, a vízparton sem idejük,
sem kedvük, sem felszerelésük nincs a rafinált konyhai
műveleteket elvégezni.” Nem
meglepő tehát, hogy a velencei halászatról írott könyvében a szerző négy, egymástól
ugyan részleteiben eltérő, de
jellegében az Esti Hírlapban
megjelenő változattal azonos, vagyis alaplé nélküli,
vízben főtt halat, paprikát és
hagymát (esetleg krumplit)
tartalmazó halászlé receptet
jegyzett fel. A halászok étkezése – jegyzi meg Solymos
Ede több helyen – rendszerint nagyon egyszerű volt.
Vagyis a hagyományos
velencei halászlé egyik fajtája minden bizonnyal az a letisztult, gyorsan elkészíthető
leves volt, amelyet a halászok
a maguk számára főztek. No
de ez a leves volt-e olyan�nyira népszerű megyei és országos szinten? Minden bizonnyal nem.
Sokkal inkább az a halászlé, amelyet
például a híres velencei Halászcsárdában szolgáltak fel. (A „Gödör” becenévre hallgató halászcsárda a Béke útnál, a mai körforgalom és a vasútállomás
közötti területen helyezkedett el.) Ezt a
halászlét is velenceiek készítették, és ez
is legalább annyira hagyományos, mint
az előbb említett. Csak éppen másként.
Szerencsére erre a halászlére vonatkozóan is van forrásunk. Méghozzá egy
teljes receptünk, amelyet nem más,
mint Salabert István, a velencei Halászcsárda főszakácsa tett közzé a Képes
Újság 1964/43-as számában. Lássuk a
receptet!
„Ponty halászlé. A halak fejéből,
farkából készül az alaplé. Nincs benne semmi zsír, de van benne cseresznyepaprika és paradicsompüré. Mire
a hal elfő, megfő a hagyma is. Ebből
a léből szűrjük le a halászlének valót.
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Beletesszük a halszeleteket, amikor forrni kezd, megpaprikázzuk és körülbelül
40 percig főzzük, nagy tűznél, erősen
forralva. A színéről látni, hogy mikor
készül el.”

Ez az alaplével készült halászlé egy
kicsit bonyolultabb, mint a halászok
halászleve – viszont csak egyfajta halat, pontyot tartalmaz. Salabert István
munkássága és a velencei Halászcsárda
receptjei és újításai, valamint a Velencén virágzó halkultúra és gasztronómia
külön cikket érdemel a Velencei Híradó
egy későbbi számában. Az azonban kétségtelen, hogy Salabert István személye
és elhivatottsága jelentős mértékben
hozzájárult a velencei halászlé országos
hírének öregbítéséhez. Sőt, még azon
túl is! Hogy mennyire így volt ez, azt bizonyítja Salabert rövid élettörténete és
elismeréseinek felsorolása a Fejér Megyei Hírlapban 1972 júliusából:
„Sokan tudják, de mégsem elegen
talán azt, hogy ott Velencén, közvetlen
a vízparton – mai népszerű nevén: a
gödörben – található csárda, a tavi halászok történetében első htsz-vendéglő, amelynek halfőzőmestere Salabert
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István. Az a férfiú, akinek az öregapja is
itt halászgatott e csendes vidéken, akinek neve ott található a halászati termelőszövetkezet alapítóinak névsorában.
És még valahol: ő Magyarországon az

látni is azt, aki ilyen ízekkel tálalja a tó
pontyait. Valósággal felfedezték őt, miként az angliai Fülöp hercegnek, a királyné férjének lovásza, és állítólag csak
a szigorúan időhöz kötött program miatt nem juthatott el a htsz
csárdájába halászlére az
angliai méltóság.”
Milyen is volt tehát a velencei halászlé? Kétségtelenül nem egyfajta, hanem legalábbis kétfajta változatban
élt – és ha jó velencei halból
készült, mindkét változatában bizonyosan finom volt.
A velencei Halászcsárda halászleve e változatok között
olyan helyi értékünk, amelyet érdemes megőrizni. Erre
törekszik Kamocsa Zoltán
halászléfőző mester, a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltségének munkatársa is,
aki a velencei Halászcsárda
receptjét osztotta meg azon
a youtube-n elérhető videóDvorszky Ferenc és Salabert István
felvételen, amelynek címe:
„Így készül a velencei-tavi
első halász, akit Népköztársaságunk a halászlé”. Most már csak azt a fent említett
halfőzőtudományáért aranyoklevéllel archív felvételt lenne jó megtalálni, ametüntetett ki. Annak idején a televízió- lyen Salabert István maga beszél. Várjuk
ban is bemutatták őt, mert — említet- mindazok hozzászólását, akiknek birtotük már — a budapesti Albertirsai úton kában van még velencei halászlé-recept.
lezajlott országos és nemzetközi kiállíMCS
tásokon és vásárokon nemcsak repetázA felhasznált fényképek forrása:
ni akart a halászléből a látogató, hanem https://helytortenet.eoldal.hu/fenykepek/
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Régi karácsonyok Velencén
Tóth Lászlóné született Tóth Zsuzsanna feljegyzéseiből
„Tekints fel a magas égre, ott ragyognak a csillagok:
Hirdetve Isten dolgait, melyek csodásak és nagyok.
Tedd össze szépen kis kezed és mondd:
Uram, áldassék Neved!”

Ünnepek
Mikulás: A mai értelemben vett beöltözős Mikulás nem létezett a háború
előtt; a szülők almát, diót tettek a gyermekek kitisztított cipőjébe. Szent Miklós
többek között az ördögöt is elűzte, emiatt
a krampusz jelenléte bizonyos helyeken
nagy kultusszal bírt (német nyelvterületen). Érdekesség még, hogy a hajósok,
halászok, molnárok védelme is Szent
Miklóshoz kapcsolódik.
Advent: A templomban gyertyagyújtással emlékeztek meg Krisztus négy
eljövetelére, amikor testben megjelent,
amikor az ember szívében, az ember halála óráján és a feltámadáskor.
Betlehemezők

Betlehemezés: A pásztorjáték eredete
egy voltaképpeni középkori bibliatanítás és
hittérítő feladat volt, amellyel a keresztény
hitet mélyítették el a török hódoltság után.
Velencén gróf Wickenburg Mária,
Márka néni – aki a helyi katolikus leányegylet vezetője volt – terjesztette el. Emellett sokat foglalkozott a gyermekekkel is,
telente betlehemi játékot tanított be nekik
és járták a falut. 8–10 fiú és lány vett részt
a betlehemezésben. Egy papírdobozból
csinált betlehemet, rajta kis torony, azon
kereszt volt. Belsejében sok kis porcelán állatfigura volt, kis fabölcsőben feküdt a Kisjézus, mellette Szűz Mária és Szent József.
Kis gyertya égett benne, bele lehetett nézni

mindenkinek. Egy nagyfiú vitte a dobozt,
utána jöttek a Háromkirályok, Gáspár,
Menyhért és Boldizsár, utánuk pedig 3–4
lány, akik angyalnak voltak öltözve. Márka
néni vezette őket, bekopogott a házakhoz
és megkérdezte: – Jöhetnek-e a betlehemesek? Ahol szívesen fogadták őket, oda bementek, elénekelték a mennyből az angyalt
és eljátszották a Kis Jézus megszületését.
Ajándékot, kalácsot, pénzt kaptak cserébe.
(A háború után Márka néni egyedül járta
a falut egy kis szatyorral, így gyűjtögette
össze a karácsonyi ennivalóját.) Éjfélkor fél
óráig szóltak a harangok, így ünnepelve a
Kisjézus születését.
Karácsonyok (a templomban és otthon): A katolikusoknál a hajnali roráték,
misék jellemezték ezt az időszakot. A hajnali sötétségben gyertyákkal, lámpásokkal
haladtak az emberek a hóban a szépen kivilágított templom felé. A szertartás nem
változott jelentősen, ma is az éjféli misével
zárul a szenteste. Otthon fadíszítés volt,
almát, diót tettek rá, papírból láncokat
fűztek. A szaloncukrot úgy főzték házilag,
selyempapírba csomagolták. Az ajándék
szerény volt, egy pár új cipő is nagyon nagy
dolog volt akkoriban a gyerekeknek.
Ünnepi asztal (terítés, étkek): A terítés
szabályai szentestén: piros csíkos szőttesabrosszal terítették le az asztalt, a szoba
padlóját szalmával hintették be, ezen pihent egykor a Kisjézus, erre emlékeztek.
Az asztal alá egy baltát tettek, mely a jégverést volt hivatott elűzni a jövő évben.
Minden terményből egy marékkal tettek
az asztal alá egy szakajtóban. A paraszti
portákon ilyenkor szerény, böjti menü került az asztalra. Diót, fokhagymát, almát
raktak ki. Hústalan étel, bableves, kása,
kalács és tészta volt az ünnepi étel. A gazda evés előtt szétosztotta a fokhagyma
gerezdeket mindenkinek, torokfájás ellen.
Szokás volt egy terítékkel többet tenni az
asztalra, a Kisjézusnak és a már meghaltaknak készítettek így harapnivalót.

Karácsonyi asztal

Aztán egy almát annyi részre vágtak,
ahány tagú volt a család, ezzel szimbolizálták az összetartozást. 25-én volt az ünneplés csúcspontja, a legszebb ruhájukban indultak az emberek a templomba,
a szertartás végén köszöntötték egymást,
beszélgettek az utcán. Ezután indultak
haza az ünnepi ebédet elfogyasztani. Délután bálokat tartottak néhol, felszabadult
ünneplés vette kezdetét. Karácsony második napján látogatták meg egymást a
rokonok. István napot köszöntöttek, néhol regősök járták a házakat, köszönteni.
Szilveszter: A téli ünnepek utolsó
eseménye a szilveszter, amikor bőségtál
került este az asztalra, hogy a következő
évben se szenvedjen szükséget a gazda és
családja. Sok helyen a mindenféle rétesek
jelképezték ezt a jókívánságot. Lencse,
malac – mind a gazdagságot szimbolizálja, napjainkban is! A végén álljon itt
egy karácsonyi köszöntő:
Eljött a nap, mit várva vártunk
Az égen csillagfény ragyog,
Jézuska fáját ím elhozták
A halkan szálló angyalok.
Köszönjük néked, édes Jézus,
Hogy szíved minket így szeret
És ha elmúlik majd a Karácsony
Te akkor is maradj velünk
És ezt a kis családot szeresd,
ó, édes Istenünk!
(A szöveg forrásai: Tóth Lászlóné sz. Tóth
Zsuzsanna, Néprajzi Múzeum, A téli ünnepkör,
Pósa Lajos. Képek forrásai: internet, a Velencei
Helytörténeti Egyesület archívuma.
Szerkesztette: Ludmann Ágota.)
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Téli madáretetés
Az énekesmadarak etetése az egyik
leghálásabb téli elfoglaltság: élménycsomagként kapjuk vissza az etetőbe tett
napraforgómagot. Egy folyamatosan,
megfelelő táplálékkal ellátott, tisztánés karbantartott etető ugyanis felér egy
természetfilmmel. A madarak gyorsan
megtanulják, hol vár rájuk mindig kiszámítható módon eleség, így hamar megszokják, és napi rendszerességgel látogatják az etetőket.

Fontos, hogy ételmaradékot, sós szotyolát és olajos magvakat, kenyeret ne
tegyünk ki nekik! Legjobb a fekete héjú,
puha napraforgómag, ezt könnyen fel
tudják nyitni és a zsíros beltartalom magas kalóriatartalma hosszan ellátja őket
üzemanyaggal. Félbevágott almát, diót is
szoríthatunk az ágak közé, előbbit a rigók is nagyon szeretik.
Leggyakrabban széncinegét láthatunk az etetőkben, ritkábban fordul elő
a kék cinege, aki alapvetően erdőlakó faj,
ilyenkor azonban szívesen keresi fel a nádasokat és az etetőket is. Az erdei pinty
is rendszeres vendég, a hím példányokat
könnyű felismerni gyönyörű narancspiros színezetükről. Bár vonuló madár,
találkozunk vele télen is, hiszen az északabbról érkezők nálunk telelnek át, míg
azok, akik itt töltötték a nyarat, tovább
mennek dél felé. A tengelic talán a legszínesebb madár az etetőben, tarka tollazata az egzotikus pintyekére emlékeztet.
Ha kicsi madáretetőt teszünk ki, előfordulhat, hogy a meggyvágó uralja az
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egész teret, hiszen ő az egyik legnagyobb
madár a kicsik között, erős csőrével nem
igen szállnak szembe még ínséges időkben sem a kisebb énekesek. A meggyvágó nem véletlen
kapta nevét, bár igazából ez a
név a meggy magjának feltörésére utal. A vörösbegy talán az
egyik legszebb kismadár az etetők környékén, bár nem látjuk
magában az etetőben, hiszen ő
szinte mindig a földre hullott
magdarabokat keresi, így nehéz
észrevenni. Ahogyan a bokrokban bujkál, fentről nézve
barnásszürke hátát inkább egérnek hinnénk. A csuszka rejtő színe az etetőben
nem érvényesül, itt inkább feltűnik a
kék-narancs kontraszt. Fák kérgén keresi
tavasztól őszig a táplálékát, az etetőből
is elszállítja egy-egy nagyobb fa törzsére
magzsákmányát és ott töri fel.

Igazi, madaraknak való csemege a
madárkalács, amit könnyű – gyerekekkel pedig kifejezetten nagy élmény
– elkészíteni. Egy nagyobb adag
sertészsírhoz fele-fele arányban
keverünk kukoricalisztet és kukoricadarát, amit linzertészta sűrűségűre keverünk-nyomkodunk
össze. Kis arányban vegyes magokat is keverhetünk bele. Ha elkészült a gyurma állagú madárkalács,
nyomkodjuk fenyőtobozokba, a
masszába pedig szotyimagokat is

tűzdelhetünk. Bokrokra, fákra, jól látható – és macskamentes – helyre érdemes
kitenni, majd újratölteni.
Tartós fagyok esetén nagy segítség a
madaraknak az itató kihelyezése! Langyos vizet érdemes kitenni, ami lassab-

ban fagy meg, időnként ellenőrizni és
cserélni kell.
A korábban kihelyezett madárodúkat
– takarítás után – érdemes kint hagyni
a kertben, a madarak örülni fognak az
átmeneti szállásnak, melegedőnek. Aki
tervezte odú kirakását, ne várjon tél végéig-tavaszig, érdemes már
most gazdagítani ezzel a téli
menedékkel a kert élőhelyeit.
Áldott, természeti élményekben gazdag ünnepeket és
boldog új évet kíván a Duna–
Ipoly Nemzeti Park Vértes-Mezőföldi Természetvédelmi Tájegysége!
Csóka Szilvia
zoológus, környezeti
nevelő
Duna–Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság
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Adventi hetek – ünnepi készülődés
az óvodában
Az adventi hetek, a karácsonyvárás az
egyik legjelentősebb ünnepi időszakunk.
Az ünnepkör szépségét, illetve sokszínűségét talán az adja, hogy éppúgy hozzátartoznak a régi korokat idéző néphagyományok és szokások, mint a mai kor
karácsonyi jelképei. A decembert talán
nem véletlenül hívják „Álom havának”
is, hisz a gyermekek
számára egyfajta misztikumot és az áhított
ajándékokról
szóló
álmodozást is magába
foglalja. Talán ezért
is áll a szívükhöz oly
közel.
Advent első hetében a Mikulásvárás
izgalma tartotta „lázban” a gyermekeket.
Barkácsoltunk, énekeltünk, verseltünk,
meséltünk. A karácsony a család, a szeretet ünnepe is, melyet a gyermekekben
is tudatosítani igyekszünk. Nem véletlen,

hogy ebben az időszakban kerülnek elő az
otthonról hozott családi fotók, albumok.
Ezek nézegetésével, beszélgetésekkel, illetve a családi élmények felidézésével erősítjük a gyermekekben a család összetartozásának érzését, az otthon melegének
fontosságát.
A készülődés, a ráhangolódás, az ünnepi várakozás pillanatai a gyermekek
érzelmeit érintik
meg elsősorban. A
régi időket megidéző karácsonyi
történetek, mesék,
illetve a képeskönyvek lapozgatása, nézegetése
elvarázsolja a gyermekek képzeletvilágát,
fantáziáját, valamint felkelti érdeklődésüket is. A téma iránti kíváncsiságuk nyitottabbá, befogadóbbá és – nem utolsósorban
– közlékenyebbé is teszi őket.

Az óvodai ünnepi készülődés meghitt
pillanatai mellett lázas tevékenység is folyik a csoportokban. Készülnek az adventi koszorúk, a karácsonyfadíszek, az
egymásnak szánt apró ajándékok. Az
ünnepi készülődés heteiben sokféle tevé-

kenység, tapasztalás és élmény várja még
a gyermekeket. Többek között ültetünk
„Lucabúzát”, ismerkedünk a népi időjóslással, szokásokkal, éneklünk, körjátékokat
játszunk.
Nem hagyjuk magukra a madarakat
télen sem, ezzel erősítjük a természet és
az állatok iránti szeretetet, gondoskodást.
Váczi Emese
óvodapedagógus

Meglepetés Mikulás az óvodásoknak
Az idei évben a Mikulás ünnepség megszervezését az óvoda alapítványa vállalta fel. Az elképzelés felvetésekor még
nem gondoltuk, hogy több tényező is
nehezíteni fogja a munkánkat. Sajnos
a vírushelyzet számos betartandó szabályt is megkövetel az óvodától, szülőktől, gyermekektől. Ezért a tervek többszöri módosítása után csak a Mikulás
látogatását (amely az udvaron zajlott le)
lehetett véghezvinni.
A lehetőségeket átgondolva cselekedtünk, hiszen senki sem akarta, hogy
elmaradjon a Mikulás és csalódjanak a
gyermekek. Ebben az évben is már a
december 6-át megelőző héten izgatottak voltak az ovisok. Az óvónénikkel

levelet írattak a Mikulásnak, találgatták, vajon melyik kérésüket teljesíti.

Eszükbe jutott, hogy tavaly hogyan találkoztak az apóval. A sok szép éneket

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki a szülőknek együttműködésükért, a csoportoknak és az
óvodának juttatott felajánlásokért, az ajándékokért; néhány
szülőnek a nagy értékű tisztítószer-felajánlásért; a Meseliget
Óvodásaiért Alapítványnak a nyomtatókért, a fenyőfákért,
valamint a Mikulás ünnepségben való segítségnyújtásért.
Köszönjük polgármester úrnak és a képviselő-testületnek,
hogy támogatták és segítették az óvoda működését, így a
magas színvonalú pedagógiai munka folytatódhatott a nehezített körülmények között is.
Csillagszóró szórja fényét, kíván melegséget, békét.
Angyalka száll házad felett, hogy átadjon egy üzenetet:
Békés, boldog karácsonyi ünnepet kívánunk mindenkinek!

Az óvoda gyermekei és munkatársai
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is felelevenítettük együtt és új verseket
is tanultunk, meséket is hallgathattak.
Az adventi naptár kinyitogatásának
elkezdése és az adventi koszorú első
gyertyájának meggyújtása még fokozta
a hangulatot: „Bizony, közeleg a Mikulás látogatásának napja!”
A színezők elkészítése közben sokat
beszélgettünk Szent Miklósról, aki
a szegény gyermekeket ajándékozta
meg. Néhányukat megérintette a szegényekkel szembeni segítségnyújtás,
gondoskodás. Szóba került, hogy az
ajándékadás a szeretet kifejezése. Örömet szerzünk másnak, és a saját lelkünk is örül ilyenkor. Nemcsak tárgyi
ajándékkal tudunk megörvendeztetni
másokat, hanem tettekkel is. Ezek a
gondolatok nap mint nap elhangzanak
a csoportokban. Az óvónénik figyelnek
a szeretet ünnepének érzelmi megalapozására, a lecsendesedésre, a közösségi élményekre.
A gyermekeknek a mesékben hallottakkal, látottakkal kapcsolatban is volt
sok kérdésük, megállapításuk. Beleélték
magukat a manók és a rénszarvasok szerepébe, ahogyan segítenek a Mikulásnak.
Ez a nap igazi gyermekünnep! Így hát,
ha csak az óvoda kapujáig is, de megérkezett a Mikulás. Rendhagyó módon azonban idén tűzoltóautóval jött
el hozzánk, hogy még nagyobb legyen
a meglepetés, csillogó szemeket és mosolygó arcokat varázsolva mindenkinek,
aki várta. (Ezúton is köszönjük ezt Józsi bácsinak!) A puttonyokban pedig
sok ajándék volt, amelyeket egy manója
segített kiosztani. Rossz gyermekről és
virgácsról aznap nem esett szó…
„Ma este Télapó ezer zsebű zsákja, elindult kincsével csendben, házról
házra.
Tudja, hogy lesitek, várjátok már nagyon,
kipi-kopp, kipi-kopp, kopog az ablakon.”
(Osvát Erzsébet: Jön, jön Télapó)
Csite Éva
óvodapedagógus

Különleges adventi készülődés
a Zöldligetben
Nagyon nehéz időket élünk, de a szívünk tele van várakozással. Várjuk a Karácsonyt, amikor azt ünnepeljük, hogy
Isten hatalmas szeretetének megnyilvánulásaként elküldte az Ő Fiát, Jézus
Krisztust a földre egy kisgyermekként,
hogy később a világ megváltójaként
meghaljon a mi bűneinkért.
Advent idején ünnepi díszbe öltöztetjük a környezetünket. Az iskolában a szülők is segítenek ebben. A Liget iskola auláját egy csodás adventi koszorú díszíti,
amelyet Horváth-Szabó Nórának hálásan
köszönünk. Az előző években mindkét
épületbe készült egy-egy hangulatos kandalló, amit idén is szeretnénk felállítani.
Tűz Andreának köszönjük, hogy az ünnepi hangulathoz hozzájárul a kandallóival.
3. a osztályunk Horváthné Zólyomi Ágota
vezetésével ünnepi műsorral készülődik,
melyet videóüzenetben láthatnak majd
a velencei lakosok. A szereplők mögötti
hátteret Bálintné Nagy-Kaszap Ditta csodálatos pompába öltözteti.
Cipősdobozokat is készítenek a gyerekeink. Most inkább otthon elkészített
dobozokat várunk az iskolába. A velencei
diákotthon gyerekeit, valamint a sárosdi
óvodásokat szeretnénk megajándékozni
egy-egy doboznyi szeretettel.
A járványhelyzet miatt online adventi
üzeneteket hallgathatnak diákjaink Szabó
Balázs gospel zenésztől. A karácsonyi istentiszteletet is online formában tervezzük
iskolalelkészünk, Kovács Dániel baptista
lelkész közreműködésével. Ha ez az adventi időszak és a karácsony más is lesz, mint
az előzőek, Márai Sándor szavait akkor is
érdemes megfontolnunk. Különösen azt a
gondolatát, hogy tisztálkodjunk belülről!
Hiszem, hogy Isten ezt várja tőlünk.
Áldott ünnepeket, nagyon jó egészséget kívánok!
Papp Sándorné Zsóka
hitéleti igazgatóhelyettes
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„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen.
(...) Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a
köznapok szertartása és feladata.
Az ünnepet nemcsak a naptárban
írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen,
mennyi vad örömmel ünnepeltek!
Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.” (Márai Sándor)

Adventi és Karácsonyi
köszöntő
2020 nem az az év lesz, amelyre szívesen
fogunk visszaemlékezni. Miért? Talán
azért, mert sok áthúzott terv és program
jellemezte mind közösségi, mind magánéletünket. Meg nem tartott, törölt és már
meg sem szervezett események. A mémek
és a gúnyrajzok éve, a betegség, rettegés,
távolságtartás, elszigetelődés, céltalanság, frusztráltság éve. Sajnos ezek még
nem is olyan rossz dolgok, mint akinek

hozzátartozójánál vírus okozta halál éve
volt. Mindezeket megtapasztalta Jézus
Krisztus is, aki nem olyan körülmények
között fogant és született meg, mint ahogyan azt szülei tervezték, hanem elszigetelődve, az ellenséges királytól száműzve, a
halál elől menekülve egy idegen országban

IntézményeÖ
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í r el ka
tapasztalta meg a gyermekkorát. Sok-sok
év távlatából róla is készülnek mémek,
gúnyrajzok, kritikák. Ahogy vannak most
is vírust tagadók, vagy az óvintézkedéseket
kritizálók, úgy voltak, vannak, lesznek a
Krisztus egyetemes egyházát tagadók, kritizálók. Sajnos, ahogy emberek meghalnak a vírus okozta szövődményekben, úgy
Jézus is meghalt nagypénteken, de húsvét
hajnalán feltámadt a halálból. Ez egy jó
hír! Mert van remény a reménytelennek
tűnő időszakokban is. Jézust elhagyták a
legközelebbi tanítványai, de Ő hű és igaz,
nem hagy el bennünket! Nem hagy el bennünket a 2020-as év borzalmaiban sem. A
Sátán megpróbálta meggátolni Jézus küldetését itt a Földön, de nem sikerült neki,
mert a Messiás elvégezte misszióját. Imádkozzunk és tegyünk azért, hogy a vírus és
a mindenkori nehezítő körülmények ne
térítsenek el bennünket az Istentől kapott
elhívásunktól, mindennapi feladatainktól.
Nézzünk fel Jézusra, mert Ő megérti a mi
nehézségeinket és tud tanácsolni, hogy mit
és hogyan tegyünk annak érdekében, hogy
célt érjen az életünk. Ámen!
Áldott adventi időszakot és karácsonyi ünnepeket kívánok, és eredményekben, áldásokban gazdag új évet!
Kovács Dániel
baptista lelkipásztor

Versenyeredmények
e-Hód informatikaverseny
Az idei évben 249 iskola
több mint 29 ezer (29.341)
diákja vett részt a megmérettetésen szerte az országból.
A versenyen a tanulók logikai feladatokat oldottak meg.
Az eredményeket a pontszámok alapján állították sorba,
így egy-egy helyezést több tanuló is
elérhetett.
A rangsorolt 100 helyezésből iskolánkban elért legjobb eredmények:
Az 5–6. évfolyamos tanulók versenyén 11. hely: Kerekes László Fülöp, 13.
hely: Say Júlia, 18. hely: Bognár Izabell,

24. hely: Molnár Gábor (4. osztályos tanuló), 28. hely: Sipos Zsófia, Piniel Bertalan. A 9–10. évfolyamos tanulók versenyén 26. hely: Hérics Zsombor.

Bolyai Matematika
Csapatverseny
2020. november 13-án online formában
került megrendezésre a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulója,
amelyen évfolyamonként az első hat csapatot díjazták.
Elért eredményeink:
Hatodik évfolyamon I. helyezett
lett Say Júlia, Molnár Gábor, Bognár
Izabell, Dubis Szabolcs csapata, akik
az országos döntőbe is továbbjutottak.
IV. helyezett Kecskeméti Attila, Nagy
Rebeka, Szigeti-Nagy Balázs, Gellért
Janka csapata. VI. helyezést ért el Bálint Hajna, Hajostek Hanna, Szigeth
Réka, Soós Maja csapata. Hetedik évfolyamon IV. helyezést ért el Kovács
Klaudia, Pozsgai Gréta, Málics-Talabér
Anna, Borbély Nóra csapata.

Országos Baptista Matematikaverseny 2019–2020
A tavalyi tanév Országos Baptista Matematikaversenyének eredményét a vírushelyzet miatt késve, a napokban hirdették ki: Molnár Gábor Dávid 3.a osztályos
(idén már 4.a osztályos) tanulónk az 5.
évfolyamosok versenyében III. helyezést
ért el.
Gratulálunk az elért szép eredményekhez!
Segesdiné Sárközi Anna

Gimnáziumi beiskolázás
Iskolánk honlapján (www.zoldligetsuli.
hu) már elérhető a Zöldliget Gimnázium beiskolázási tájékoztatója. Idén a járványhelyzet miatt új formában került sor
a gimnáziumi képzés bemutatására. A
szülők számára egy online fórumot szerveztünk november 12-én, illetve a tanulóknak is lehetőséget biztosítottunk egy
online beszélgetős fórumra, hogy hiteles
információkhoz juthassanak a gimis élet-

ről, a nehézségekről és a mindennapokról.
Köszönjük a gimnazistáinknak a nyílt napon és a fórumon való aktív részvételüket,
valamint a ZLG-s honlap szerkesztésében
való segítségüket!
Kedves Leendő Kilencedikesek! Reméljük, hogy hamarosan Ti is köztünk
lesztek és Veletek együtt írhatjuk a történelmet, Veletek együtt teremthetjük a
hagyományokat! Kívánjuk, hogy mindezek megvalósításához legyen elég erőtök,
kitartásotok és legfőképpen bátorságotok!
Tóthné Benkő Mónika

Kisérettségik a Zöldligetben
Iskolánkban is megtartották az őszi
kisérettségi vizsgákat. A kisérettségi
nagyon hasznosnak bizonyult, ugyanis
megtapasztalhattuk, hogy az adott tantárgyból hol is állunk, mely tantárgyakra kell még ráerősítenünk az érettségiig
hátralévő időszakban, valamint hogy
felkészítsenek minket a rendes érettségi szituációjára. Hallottam, más iskolákban is vannak kisérettségi vizsgák,
de nem mindenhol. Pedig ez szerintem
egy nagyon hasznos dolog és sokat segít a felkészülésben. Nálunk ezeket a
kisérettségiket még a 10. évfolyamra,
tavasszal, április végére tervezték megtartani, viszont ez az időpont a vírushelyzet miatt a 11. osztályra, október
19-i hétre tolódott. A kisérettségiket a
fő tantárgyakból szervezték meg, vagyis
matematika, történelem és angol tantárgyakból. A három tantárgy írásbelije egy héten, különböző napokon volt.
Könnyebbség volt számunkra, hogy
nem egy nap terheltek le minket mind
a hárommal, és így egy-egy nap nem
tartott olyan sokáig a kisérettségivel töltött idő. Matematika volt az első, amiből kisérettségit írtunk, rögtön hétfőn,
az első órákban. Ez két részből állt, egy
rövid részből egyszerűbb kérdésekkel,
és egy hosszú részből, kifejtősebb, számolósabb feladatokkal. Valószínűleg a
legrosszabb eredményünket a legtöbben
matekból produkáltuk, de lehet, hogy
ebből is készültünk a legkevesebbet.
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A történelem kisérettségi szerdán
volt. Ezt sokáig írhattuk, és nagyjából
olyan feladatok voltak benne, mint amilyenek a korábbi dolgozatokban. Sok
volt a forráselemzéses feladat, de azért
jócskán szükség volt a lexikális tudásunkra is. Végül pénteken került sor az
angol kisérettségire, aminek volt hallás
utáni szövegértés (listening) és olvasás,
illetve az angol nyelv használata része.
Az angol kisérettségi nagyon hasonló
volt a nyelvvizsgához, így ezzel már volt
tapasztalatunk korábban is. A kisérettségi eredményeinek kihirdetése már a
digitális munkarendben történt, amikor
egy ünnepélyes osztályfőnöki óra keretében, tanáraink hirdették ki számunkra egyénileg az elért eredményeinket.
Remek tapasztalatszerzés volt, ami utat
mutat, hogyan osszuk be az érettségi
vizsgákig hátralévő időnket.
Bereczky Norbert
11.a osztály

Országos Középiskolai
Tanulmányi Verseny (OKTV)
A gimnáziumi képzésünket három éve
kezdtük el, ezért idén volt először arra
lehetőségünk, hogy 11. évfolyamos diákokat delegáljunk a legnívósabb versenyek egyikére, az OKTV-re. A három
fordulóból álló megmérettetésre angol
nyelv II. kategóriában 11 tanulónk jelentkezett. Az első fordulóra (írásbeli,
180 perc) november 23-án került sor.
Az elért eredmények alapján a második
fordulóba 3 diákunk jutott tovább: Szávai Flóra, Rédl Rebeka és Cankov Iván
Vilmos. Köszönjük mind a 11 tanulónak a sok befektetett energiát, illetve
tanáraiknak, Borbélyné Somogyi Szilvia
és Scharle Anna tanárnőknek a felkészítést. Gratulálunk a továbbjutóinknak!
Tudjuk, hogy egy középiskolás diák
számára talán a legnagyobb szakmai siker, ha bejut az Országos Középiskolai
Tanulmányi Verseny döntőjébe. Bízunk
benne, hogy ott lesznek legjobbjaink a
legjobbak között! Hajrá ZLG-sek!
Tóthné Benkő Mónika
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Entz Ferenc MT

Entz-iklopédia
Új traktorok érkeztek
iskolánkba
Ebben a tanévben két traktorral is bővítettük iskolánk járműállományát.
Intézményünk több mint 120 hektáron
gazdálkodik, ezért is nagy öröm a két
gép érkezése, melyek a jövőben nagyban
megkönnyítik a mezőgazdasági munkálatok elvégzését.
Még az őszi időszak elején szereztük be
az MTZ 1025.3. típusú, 2007-es évjáratú traktort, amely nem csak a szántóföldeken, hanem az iskola területén működő tangazdaságban is jó szolgálatot tesz.
Az új szerzemény a
2019-es évben megkezdett géppark-felújítás első beszerzéseként érkezett meg
hozzánk, s már most,
az őszi feladatok elvégzésében is nagy
segítségünkre volt.
Az ilyenkor esedékes
talajelőkészítési és
vetési munkálatokban használtuk először ezt a gépet.
November végén végre megérkezett
a STEYR iskolatraktor-flotta vadonatúj traktora is. A Magtár Kft. egy Európai Uniós pályázat jóvoltából a magyar
mezőgazdasági agrárszakképző intézményeknek úgynevezett iskolatraktorokat adott át még a tanév elején Szekszárdon, s ebből a flottából érkezett a
mi traktorunk is. Ennek a traktornak a
mi iskolánkban elsősorban oktatási feladatokban lesz jelentős szerepe, hiszen
a kialakítása megfelel az oktatási követelményeknek, és segíti a T-kategóriás
jogosítvány megszerzését: oktatói pótüléssel, oktatói pedálokkal, oktatáshoz alkalmas visszapillantó tükörrendszerrel is
fel van szerelve. Nemcsak a vezetést, de a
modern erőgépekkel kapcsolatos tudást,
valamint a precíziós gazdálkodás köré
épülő digitális technológiák ismeretét is
el tudják sajátítani a diákok.

A 70 éves traktorgyártási múlttal rendelkező STEYR márka traktorai nemcsak
megbízhatóak, de országos kiterjesztésű
szakszervízzel is rendelkeznek. A traktorok gyártói garanciája 3 év, melyet 2 év
további jótállással egészítenek majd ki.
Ínyencek kedvéért az erőgép legfőbb
jellemzői:
Ez egy STEYR 4085 Kompakt típusú
85 lóerős traktor. 4 hengeres, 3,4 l-es turbófeltöltéses,Viscokuplungos hűtőventilátorral, Intercooleres common rail SCR
nélküli motorral. A traktorokba épített
korszerű, alacsony fogyasztású és környezetkímélő FPT motorok az adott teljesítmény kategóriára jellemző legszigorúbb
emissziós előírásoknak is megfelelnek.

Az S-CONTROL 2 24/24 szinkronizált
HI-LO váltó 24 előre, 24 hátrameneti fokozatú váltó 3 tartományban 4 szinkronfokozattal, POWER-SHUTTLE terhelés
alatti irányváltóval és elektro-hidraulikus
2 fokozatú osztóművel (HI-LO). A hajtásrendszer kialakítása kitűnő átmenetet
képez a régi és új között, lévén a 24×24
sebességes váltó hagyományos szinkronfokozatait terhelés alatt kapcsolható PowerShuttle irányváltó és egy terhelés alatt
elektronikusan kapcsolható PowerShift
fokozat egészíti ki. A traktort az elektronikusan kapcsolható összkerékmeghajtás, valamint a szintén elektronikusan
kapcsolható első és hátsó differenciálzár
jellemzi. Sebességtartománya: 0,78–40
km/h – alkalmas a szántóföldi munkaműveletekhez, valamint vontatás és
akár országúton történő szállításhoz is.
Pálfi Éva oktató
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Könyvkölcsönzési lehetőség a
járvány miatt elrendelt zárvatartás
ideje alatt
A járványügyi korlátozások miatt a
könyvtár épületébe nem lehet belépni,
de az érvényes tagsággal rendelkező olvasóinknak lehetőséget biztosítunk előre
igényelt könyvek, folyóiratok kölcsönzésére. A könyvek kiadása előzetes egyeztetés után az alábbi napokon történik:
Kedd: 10órától 12 óráig
Péntek: 15 órától 17 óráig
Szombat: 9–12 óráig.
Az igényeket az alábbi elérhetőségeken
lehet leadni:
telefonon: 22/472–453 (hétfőtől csütörtökig, 9 és 16 óra között),
e-mailben: info@velenceikonyvtar.hu
A telefonhívásokat január 4-től tudjuk
fogadni.

Kérjük, hogy a szolgáltatás iránti igényüket legalább egy nappal korábban jelezzék! A könyvek átvétele a visszaigazolt
időpontban lehetséges. Kérjük, hogy amíg
nem igazoltuk vissza a rendelést és az időpontot, addig ne jöjjenek a könyvekért!
Az előre elkészített könyvcsomagok
a könyvtár parkoló felőli oldaláról vehetők át. Kérjük, használják a „könyvtár”
feliratú csengőt. Részletes felvilágosítás
a kölcsönzés menetéről és az esetleges
változásokról elérhető a könyvtár honlapján: https://velenceikonyvtar.hu/
Minden kedves Olvasónknak békés
Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
Sinkáné Mihály Zita
intézményvezető

Könyvújdonságok
Janikovszky Éva: Naplóm
Kepes András: A boldog hülye és az okos
depressziós
Zalai Károly: Minden hétre macska
David Grossman: Csak játszik velem az élet
Fábián Janka: Julie Könyvkuckója
P. G. Wodehouse: Anonim Agglegények
Klubja
Király Levente: Karinthy megmondja
Robin Cook: Genezis
Anne Jacobs: A Kilimandzsáró felett az ég
Steve Berry: A Romanov-jóslat
Lucinda Riley: Pillangószoba
Therese Anne Fowler: Zelda Fitzgerald
regénye
Lars Kepler: Lázár
Jean H. Korelitz: Tudhattad volna
Rick Riordan: Az elrejtett orákulum
Berg Judit: Rumini és az elsüllyedt világ
Marc Uwe Kling: Tavaszapó
Tea Stilton: Varázslatok földje
Margit Auer: Mágikus állatok iskolája:
Behavazva

Nyugdíjasok karácsonyi ajándékcsomagjai a
Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál
2020. december 1-től ismét sor került
Intézményünknél Velence Város Önkormányzatának jóvoltából ajándékcsomagok átadására.
Sokan éltek a lehetőséggel, és az utcabelieknek, szomszédaiknak, ismerőseiknek segítve vették át a szaloncukrot, teát
is tartalmazó zacskókat.
Kellemes Karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendőt kívánunk a
Szolgálat dolgozói nevében!
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Állatvédelem

Állatvédelem, felelős állattartás, állatmentés
Mindannyian találkoztunk már elveszett kutyát, macskát kereső hirdetményekkel, vagy éppen kóbor
állatokkal, akik vagy eltévedtek, megszöktek, vagy az utcára tették őket. Ha szeretnénk is segíteni, sokszor nem tudjuk, mi a teendő. Erről és a megelőzésről ad a Velencei Híradó olvasóinak hasznos tanácsokat
Krepsz Gyöngyi zoológus, a székesfehérvári HEROSZ Állatotthon vezetője
Látunk egy kutyát az utcán gazda
nélkül. Honnan tudhatjuk, hogy a
kutya segítségre szorul?
Egy kutyának gazda nélkül nincs helye
az utcán, tehát biztosan segítségre szorul. Fontos, hogy felmérjük az állat viselkedését. Ha nagyfokú félelmet mutat

semmiképpen ne szorítsuk sarokba. Ha
morog, vicsorog, borzolja a szőrét, menekülni szeretne, akkor békén kell hagyni. Ha barátságos a kutya, és meg akarja
valaki fogni, akkor is figyelni kell, mert
a póráztól megijedhet. Soha nem szabad
ráhajolni, fölényesnek lenni.

ezért inkább igyekezzünk elkerülni a
kóbor kutyával való találkozást.
Ha a kóbor kutya velünk jön, mit
tegyünk, hol helyezzük el, mit vizsgáljunk meg rajta?
Nem jó egy idegen kutyát vizsgálgatni.
Ha be tudjuk rakni az autóba, és biztonságosan tudjuk szállítani, akkor a legközelebbi állatorvosi rendelőbe kell vinni,
megnézetni a chipet benne.
Milyen fórumokon keressük a talált
állat lehetséges gazdáját? Hová
vigyük chipet leolvastatni?

(behúzott farok, összehúzott test, borzolt
szőr), vagy ha éppen nagyon domináns a
viselkedése, akkor a legjobb, ha szakemberre bízzuk az állat befogását. Ez esetben mindig a területileg illetékes (vagyis,
ahol a kutya éppen van) önkormányzat
jegyzőjét kell értesíteni, neki, illetve
munkatársainak kötelessége intézkedni
a kóbor állat befogásáról, elhelyezéséről.
Ha az állat a szavunkra jól reagál, csóválja a farkát, barátságosan közeledik, akkor
lehet csak megpróbálkozni a befogásával, ebben az esetben segítség a menhelynek, ha az állatot beszállítják. A jelen
időszakban a délutáni órákban, csakis
előzetes időpont-foglalással tudunk Székesfehérváron állatot fogadni. Időpont a
30/9858–309-es telefonszámon kérhető.
Hogyan közelítsük meg a kutyát,
mit tegyünk vele?
Csakis nyugodtan, halkan beszélve
hozzá, várjuk ki a kutya közeledését, és
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Ha nem tudjuk megközelíteni,
akkor mit tegyünk?
Hívjunk szakembert – az önkormányzat
jegyzőjét kell értesíteni.
Mit tegyünk akkor, ha mi is éppen
kutyát sétáltatunk?
Két kutya találkozásának kimenetele
mindig azon múlik, hogy milyen viselkedést mutat a két kutya. A pórázon
lévő – éppen a póráz miatt – érezheti
azt, hogy meg kell védenie a gazdáját.
Nem lehet ezt néhány mondatban leírni, de a nyugalom mindenképpen
fontos, mert a saját kutyánk mindig
átveszi a mi viselkedésünket, ha érzi,
hogy idegesek vagy zavarban vagyunk,
ő is annak megfelelően kell viselkedni.
Normális esetben két kutya a testbeszédével lerendezi egymás között az ismerkedést, de azt nem tudhatjuk, hogy
a kóbor kutya mire hogyan reagál,

Ha nem is tudjuk megfogni a kutyát, akkor is lehet róla fotót készíteni, és pontos helyszín (nemcsak az utca, környék,
hanem a település nevét is meg kell
adni!) és időpont megjelöléssel a saját
facebook oldalunkra kirakni. A Segíts
hazajutnom! oldal pontosan az ilyen
esetekre jött létre, oda is fel lehet tenni. A környéken lévő állatmenhelyeket
is érdemes értesíteni. A legközelebbi
állatorvosi rendelőben, és ma már a legtöbb önkormányzatnál is van olyan ember, akinél van chipleolvasó. Emellett a
MOL kutakon és az állatmenhelyeken is
van chipleolvasó.
Mi a teendő, ha az állatban
van chip?
Az állatorvos tudja értesíteni a gazdit, és
ha a közelben lakik, akkor haza is vihetjük.
Mi a teendő, ha nincs benne chip?
Be kell vinni a legközelebbi állatmenhelyre – előtte mindenképpen oda kell
telefonálni! Ha az állatot nem tudjuk
szállítani, az önkormányzat jegyzőjét kell
értesíteni.
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Fejér megyében, a Velencei-tó környékén milyen állatmentő szervezetek léteznek? Hová fordulhatunk?
HEROSZ Fehérvári Állatotthon (Székesfehérvár, Takarodó út 5., herosz.hu/
fehervari-allatotthon, fehervariallatotthon.hu, tel.: 30/9858–309; e-mail: fejer.
megye@herosz.hu, kutyák és cicák örökbefogadása, állatkínzás gyanúja esetén
letölthető állattartási bejelentőlap formanyomtatvány, ideiglenes befogadók,
kutyasétáltatás, oktatási programok).
FEMA Fejér megyei Állatmentő és
Állatvédelmi Egyesület (Székesfehérvár, Mancz J. u. 12., femaallatmentok.hu,
e-mail: fema.allatmentok@gmail.com,
állatkínzás és állatbántalmazás bejelentése: 30/843–4346, 20/302–669. Kutyák és
cicák örökbefogadása: 30/843–4346)
Hogyan lehet az állatmentő szervezeteket támogatni?
A saját honlapján mindegyik pontosan
leírja a támogatási lehetőségeket: tárgyi
adományokat és pénzbeli támogatást is
lehet adni, vagy önkéntes munkával segíteni. A menhelyek adományokból működnek, a jószándékú emberek segítsége
nélkül nem tudnak működni.

Amikor elviszünk egy talált kutyát,
macskát a menhelyre, mire ügyeljünk? Mit vigyünk, hogyan egyeztessünk a menhellyel?
A menhelyet telefonon meg kell keresni,
időpontot kérni. A kutyával, macskával
semmit nem kell vinni, hiszen talált állat, a szállítást
kell biztonságosan megoldani, ketrecbe rakni az állatot, vagy kikötni a kocsiban,
vagy legyen valaki a vezető
mellett, aki hátul megfogja
az állatot.

sokadik megosztás után eljut valakihez,
aki esetleg pont látta vagy megtalálta az
állatot, ő már nem tudja, hogy kinek is
kell jelezni, hogy ő tudja, hol van ez a kutya vagy macska.

Mit tegyünk, hogy a saját
kutyánk ne kóboroljon
el, vagy ha elkóborolt,
megtalálható legyen?
A legfontosabb, hogy az állattal foglalkozni kell. Ha megfelelő a kapcsolat gazda és kutya között, akkor nem fog szökni.
Ha kertben él, akkor a kerítés biztonságos, szilárd legyen, mert egy lyukas, kidőlt kerítés még a legjobb kutyának is
szökésre csábító. Az ivartalanítás is fontos, különben az ivarzási időszakban biztosan próbálkozni fog a szökéssel. A chip
kötelező, de nem látható, ezért jó, ha a
kutyán van nyakörv, rajta a gazda elérhetőségével, telefonszámával – ne csak
a kutya neve legyen a bilétán!
Hol, hogyan és kinél keressük elkóborolt állatunkat?
Az Önkormányzat jegyzője tud tájékoztatni arról, volt-e a településen kutyabefogás. Emellett a legközelebbi menhelyeknek kell küldeni e-mailt, a gazda,
illetve a kutya, macska pontos adataival,
fényképpel. A chipet mindig ellenőrizzük a beérkező kutyák esetében, és rögtön hívjuk a gazdit, de jó, ha a gazda is
keresi kutyáját, macskáját. Be kell járni a
lakóhely környékét, hívni a kutyát, felkeresni a kedvenc sétálóhelyeit. A facebook
oldalakra pontos adatokkal, dátummal,
helyszínnel, fotóval fel kell tenni, hogy
keresik a kutyát, macskát. Sokan csak
kiírják a saját oldalukra, hogy „Kedves
ismerősök! Elveszett a Brumi.” Ha ez a

Hogyan készüljünk a Szilveszterre,
tűzijátékokra?
Jó lenne, ha a gazdák ellenőriztetnék
a chipet, vagy ha kell akkor pótolnák,
és ha volt adatváltozás, főleg új telefonszám, akkor jelezzék az állatorvosuknak,
hogy javítsa ki. Sokszor ütközünk abba
a nehézségbe, hogy bár az állatban van
chip, ám a telefonszám már nem jó.
Ezenkívül legyen nyakörv a kutyán a gazda telefonszámával. Az állatokat már pár
nappal korábban biztonságosan kell elhelyezni, ha tudjuk, hogy fél a tűzijátéktól,
akkor pár napra, éjszakára akár be is lehet
csukni. Vannak gyógynövényes nyugtatók, amelyeket pl. szilveszter éjszaka lehet
adni az állatnak, főleg, ha a gazda elmegy
otthonról, és magára hagyja az állatot.
Velence területén évek óta a
Fejér megyei Állatvédőrség
munkatársai, önkéntesei segítenek számtalan kutya és macska
keresésében, megtalálásában,
chip leolvasással hazajuttatásában, befogadásában. Facebook
oldalukon (facebook.com/
fejervedorseg) folyamatosan
tájékoztatnak a Velencén eltűnt,
keresett és talált állatokról is.
Köszönjük munkájukat!
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Sport

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei

Novemberben az egyesület három esetben kezdte meg a vonulást.
November 7-én 20:34-kor riasztásunk érkezett Velence Kis utca és Zárt utca kereszteződésébe, ahol egy lámpaoszlop vezetéke
gyulladt ki. Három fővel érkeztünk a helyszínre. A szolgáltató kiérkezéséig a pusztaszabolcsi kollégákkal biztosítottuk a helyszínt.
November 14-én 14:54-kor segítségünket kérték Velence, Munkácsy
Mihály utcába, ahol egy nyaraló udvarán hulladékot égettek. A helyszínre hét fővel érkeztünk, a pusztaszabolcsi kollégákkal a tüzet eloltottuk.
November 22-én 19:53-kor riasztásunk érkezett Nadap, Bogrács utcába, ahol egy konténerben meggyulladt a szemét. Négy fővel vonultunk
a helyszínre, a székesfehérvári kollégákkal a veszélyt elhárítottuk.
Nemcsak káreseteknél nyújtottunk segítséget novemberben. November 28-án a Sukorói Hagyományőrző Egyesület és a Sukorói Önkormányzat kérésére a város karácsonyfáját segítettünk kivágni és a helyére
felállítani.
Nagy örömünkre szolgált, hogy idén segíthettük a Télapó munkáját is,
így december 6-án reggel útnak indulhatott elvégezni teendőit.
Horváth-Szabó Nóra
szóvivő

A Velencei Polgárőrség hírei
A Velencei Polgárőrség 2020 novemberében a Mindenszentek és Halottak napi időszakban a temető körüli közbiztonságra
felügyelt, amelyet négy fővel teljesítettünk 40 órában.
Közbiztonsági járőrözést 12 alkalommal végeztünk, esetenként 2–2 fővel 110 órában. A vasútállomás, a Meseliget Óvoda
és a Zöldliget Iskola környezetének ellenőrzésére nyolc alkalommal, esetenként 2–2 fővel, 60 órát fordítottunk. Az illegális
szemétlerakatok figyelését, ellenőrzését elsősorban a Veréb utca, Nadapi út, Sárgaföldes út, Tábor utca, Evezős út, Szabolcsi
út környékén végeztük 40 órában. Ezzel kapcsolatban felhívjuk lakótársaink figyelmét arra, hogy körültekintően, megbízható
vállalkozót bízzanak meg nagy mennyiségű zöldhulladékuk elszállítására, mert megfigyeléseink szerint sok alkalmi vállalkozó
illegálisan ezekre a helyekre rakja le az elszállított hulladékot.
Mivel több bejelentés is érkezett az utóbbi időben arról, hogy idegenek felbukkanását észlelték főként a nyaralóövezetben,
ezért elsősorban ezekben az utcákban fokozottan járőröztünk az elmúlt időszakban
Koordinátori tevékenységre 30 órát fordítottam. Mindösszesen 300 órát fordítottunk önkéntes tevékenységünkre az
elmúlt hónapban.
Az ünnepek közeledtével kívánunk minden embertársunknak békés, nyugalmas felkészülést, kitartást, egészséget, boldog
ünnepeket. Vigyázzanak egymásra, családtagjaikra és önmagukra!
Fehér István elnök

A Velence SE háza tájáról
Mozgalmas évet zár a Velence SE. Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, az egyesület elsődleges feladata
még mindig a kármentés, az anyagi helyzet stabilizálása. E cél elérése természetesen nem jelenti azt, hogy a sportolás,
a mozgás másodlagos szerepet kapna az
egyesület életében.
Kispályás bajnokság
A Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség
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kispályás labdarúgó bajnokságot írt ki
a nagypályás csapattal nem rendelkező települések részére. Schneider Béla,
a megyei szövetség elnöke kollégájával,
Gelencsér Tiborral még nyáron Velencére látogatott, ahol felvázolták az elnök
terveit. Ezen az egyeztetésen a Velence
SE képviseletében Szabó Attila és Cseke
Zoltán vett részt. A lehetőséget megragadva Cseke Zoltán és Dávid György

megkezdte a velencei kispályás csapat
megszervezését. A bajnokság október
elején indult és novemberben zárult le
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az őszi időszak. A Velence SE az „E” csoportba került Sukoró, Nadap, Zichyújfalu
és Baracska társaságában (Baracska a rajt
napján visszalépett). Csapatunk több sérülés és egyéb elfoglaltságok ellenére végigküzdve az őszi szezont a téli pihenőre
2. helyen vonult. A góllövőlistán Szabó
Attila az éllovastól egy góllal lemaradva
holtversenyben az előkelő 2. helyen áll.
Csapatunk névsora:
Almási Sándor, Gál-Gerlach Dávid,
Ódor Richárd, Gulyás-Kovács Géza,
Kozma Roland, Bakonyi Szabolcs Csaba, Hajdu László Ferenc, Horváth Gergely, Kocsis Vilmos Gábor, Felde Márk,
Kovács Soma, Pap János, Cseke Zoltán,
Dávid György, Szabó Attila.
A bajnokság állása:
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Bozsik Tornák 2020 őszén
Az egyesület legfontosabb eredménye az, hogy sikerült utánpótlás korosztályainkat elindítani a Bozsik program
keretében szervezendő labdarúgó tornákon. Az U7 és U9 korosztályaink Székesfehérváron játszották mérkőzéseiket.
Nemcsak a korosztály jellegéből, hanem
a kiváló szervezésből is fakad az, hogy
ezek az alkalmak mindig jó hangulatban
teltek. Természetesen a zárt kapus focitornák mindenki számára szokatlanok
voltak. Ezúton is köszönetet szeretnénk
mondani a szülőknek, akik végig megbízható partnerek voltak a szigorú szabályok betartásában.
Az U11 és U13 csapataink Gárdonyban küzdötték végig az őszt, és több nagy

csatát vívva, sikerekkel zárták az őszi szezont. A szezon második felére Cseke Zoltán segítségének köszönhetően új edző is
érkezett a csapatokhoz, így Szabó Attila
mellett már Kozma Roland felkészítésével
is folytak az edzések. Köszönet illet minden szülőt, akik az edzésekre és a tornákra
egyaránt rendszeresen elkísérték a gyerekeket. E helyt szeretnénk azonban külön
kiemelni azokat, akik a tornákon edzőink
segítségére is voltak: köszönjük a segítséget Horváth Gergelynek, Szelei Lászlónak, Cseke Zoltánnak és Fadi Naousnak.
Sajnos a járványhelyzet hirtelen véget
vetett a szezonnak, hiszen a korlátozások
bejelentését követően már edzéseket sem
lehetett tartani, de bízunk abban, hogy a
gyerekeknek továbbra sem megy el a kedve a sportolástól, és az első adandó alkalommal ott tudjuk folytatni a megkezdett
munkát, játékot, ahol abbahagytuk.
Velence SE

„Velencei-tavi rózsa”
1. sz. Nyugdíjas Klub
Kedves Klubtársaim, Tisztelt Olvasók!
Kilenc hónap telt el azóta, hogy híreket,
tudósításokat juttattam el Önökhöz a
Velencei Híradó hasábjain nyugdíjas klubunk életéről, programjairól, mindennapjairól. Általában véve ez nem olyan
hosszú idő, de most úgy hiszem, sokak
számára (többek közt nekem is) egy
örökkévalóságnak tűnik. Hiányoznak
színes programjaink, kirándulásaink, a
kulturális előadások, városi rendezvények, a testünket is megmozgató sportos
összejövetelek, a heti rendszerességgel
megtartott klubnapjaink. Végül pedig,
de nem utolsó sorban – ami testet, lelket
egyaránt megvisel – a bezártság, a távol(ság)tartás családtagjainktól, szeretteinktől, barátainktól a mi korunkban szépen,
csendben felőrli idegrendszerünket.
Szerencse, hogy ebben a modern világban legtöbbünk már rendelkezik internet hozzáféréssel, okostelefonnal, így

könnyebben tudjuk tartani a kapcsola- koszorúnkon és részvételünk a városi
tot. A klub zártkörű facebook oldalán gyertyagyújtásokon. Javaslom, ilyenkor
rendszeresen osztjuk meg régi kirándu- vegyétek elő a korábbiakban készített folásainkon és nevezetesebb ünnepeken tóinkat, hogy visszaemlékezvén talán egy
készített fotóinkat, melyek visszaidézik kis melegség járja át testünket, lelkünket
az együtt töltött kellemes, vidám órákat. egyaránt.
Az állandó kapcsolattartásnak
köszönhetően
elmondhatom, Egy régi jó karácsonyi ünnepség
hogy valamennyi klubtagunk
vigyázott magára és betartotta
a főbb szabályokat. Eddig sikeresen hárítottuk a vírus támadásait, senki nem fertőződött meg
tagjaink közül. Remélem, ez így
is marad, és nemsokára már csak
egy rémálomnak tűnik az elmúlt
időszak.
Nagyon sajnálom, hogy az idei
advent, Mikulás, Luca napja és
De nem szeretném, ha mondandóm
Karácsonyi ünnepségünk kimarad megszokott programjainkból és akkor még csupán negatívumokat tartalmazna, így
csak a decembert említettem. Elmaradt a áttérnék egy jóval kedvesebb témára. Nagy
Közösségi Ház kapujának, klubtermünk- örömmel fogadtuk idén is az önkormánynek és karácsonyfánknak közös feldíszí- zat szaloncukor ajándékát a város nyugtése, a gyertyák meggyújtása az adventi díjasai részére, amit a klub karácsonyi
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ajándékával együtt személyesen juttattam
el klubtagjainknak. Így legalább meggyőződhettem arról, hogy valóban mindenki
rendben van és élőben kívánhattam békés
ünnepi készülődést. Köszönet társaim nevében is az ajándékokért.
Öröm látni a megújult ünnepi kivilágítást városunk több pontján. A Kastély
előtti angyalka a fenyőfákkal és a polgármesteri hivatal feldíszítése nagyon
hangulatos, a villanyoszlopokra szerelt motívumok ugyancsak tetszetősek.
A katolikus templom előtti fenyőfa is
fényárban úszik a Betlehem és az adventi
koszorú társaságában. Idén örülhetnek
az újtelepiek is, hogy a Közösségi Ház
utcafrontja is díszkivilágítást kapott, mi
több, még egy feldíszített karácsonyfa is
ékeskedik előtte. Köszönjük!
Annak reményében, hogy most már
mielőbb eltakarodik ez az életünket
megkeserítő láthatatlan ellenség, vagy
legalább sikerül vele szemben eredményesen felvenni a küzdelmet, kívánok
minden kedves nyugdíjas társamnak és
a lap olvasóinak áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog
új esztendőt!
Egresfalviné Vidos Anna
klubvezető

„Nosztalgia” 3. sz.
Nyugdíjas Klub
Valamenyiünket megvisel, hogy hónapokon keresztül nem találkozhatunk
egymással, elmaradtak a heti hangulatos
beszélgetéseink, közös főzések, kirándulások. Idén a szokásos karácsonyi esténkről is le kellett mondanunk, ezért apró figyelmességként minden klubtagunknak
egy-egy doboz szaloncukorral kívánunk
áldott, békés karácsonyt. Reméljük egyszer túljutunk ezen a nehéz időszakon
és újra élvezhetjük egymás társaságát.
Addig pedig vigyázzunk magunkra és
egymásra. Valamennyi nyugdíjas társunknak jó egészséget, áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk.
Herczeg Ferencné
klubvezető
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HAJNALPÍR
BAPTISTA GYÜLEKEZET
Öröm és ünnep
Úgy tűnik, idén az ünnepek máshogy telnek majd, mint az előző években, ha arra
nézünk, hogy a világ mennyire felfordult
körülöttünk. Már semmi nem lesz olyan,
mint régen – mondják sokan. De bárcsak
tényleg más lenne ez az ünnep, mint eddig! Bárcsak az emberek elkezdenék a
Biblián keresztül szemlélni a körülöttük
lévő eseményeket, és nem a bizonytalanra hallgatnának, hiszen az eljövendő már
megíratott. És bárcsak így karácsonykor
mindenki megértene egy egyszerű dolgot az evangéliumból: hogy szükségünk
van Jézusra.
„De nem lesz mindig sötét ott, a
hol most szorongatás van” (Ézs 9:1a) –
kezdi a mi Istenünk a Megváltó ígéretét
Ézsaiás könyvében. Érdekes, Isten nem
azt mondja: nem lesz mindig sötét ott,
ahol most sötét van… A „szorongatás”
itt szorongást, kényszert, hazugságot is
jelent. Szorongás pedig a sötétség, a bizonytalan miatt van. Neked van most
szorongás az életedben? Félsz valamitől? Az elmúlástól? Az orvostudomány
ma már alátámasztja, hogy a békesség
hiányában a stressz, az aggodalmaink
ugyanolyan veszélyt jelentenek ránk,
mint a kórokozók. De nem lesz mindig
sötét… Tegye fel a kezét, aki örülne, ha
lehetne hinni abban, hogy nem múlik
el minden? Van, ami elmúlik, ezt látjuk, tapasztaljuk, de mi lenne, ha meg
lehetne tartani valamit abból, amink
most van? Mondjuk nem a vagyonunkat, de például az életünket. Nos,
azoknak, akik feltették a kezüket, így
folytatódik az ígéret: „A nép, a mely
sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; a kik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttük!
Te megsokasítod e népet, nagy örömöt
szerzesz néki, és örvendeznek előtted
az aratók örömével, és vígadoznak,
mint mikoron zsákmányt osztanak.”
„Mert egy gyermek születik nékünk,
fiú adatik nékünk, és az uralom az ő

Hitélet
vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek,
örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!” (Ézs 9:2-3;6) Mert a mi
Megváltónk életet hoz az elmúlás helyébe, és elhozza az aratás, a zsákmányosztás önfeledt örömét. Értsük meg:
Jézus nélkül csatáink vannak, de nincs
zsákmányunk, kemény munkánk van,
de nincs aratás, hogy örvendeznénk.
Jézussal azonban minden a miénk lehet: az öröm, a megváltás, az igazság,
a békesség, amelyek előre elkészíttettek, és amelyeket hit által csak át kell
vennünk. Ez az a meg nem érdemelt
jóindulat, amikor a mi erőlködéseink
helyébe és a mi tévelygéseink ellenére
eljön a világosság, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszék. „Mert kegyelemből
tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.”
(Ef 2:8-9) Nos, ezt az ajándékot csomagoljuk ki inkább…
Jó, hogy karácsonykor örülünk egymásnak. A családunk, a szeretteink Isten csodálatos ajándékai az életünkben.
De nem baj, ha eszünkbe jut Jézusról is
megemlékezni, aki miatt egyáltalán ünnepünk lehet, mert ő a mi megváltónk,
és ő a mi megtartónk. Álomba ne ringassuk magunkat az andalító karácsonyi
slágerekkel; Jézus sem azért jött, hogy
elaltasson, inkább, hogy felébresszen.
Imádkozom mindnyájatokért, hogy
megismerve a világosságot, a ti örömetek teljes legyen, hogy így a ti ünnepetek
örömünnep legyen.
Az Úr ismeretében gazdag, áldott karácsonyt kívánok mindenkinek!
Vadon Sándor
baptista lelkipásztor
Hajnalpír Baptista Gyülekezet
Velence, Szabolcsi út 3.
hajnalpir.be@gmail.com
Istentiszteletek vasárnaponként 9:30-tól
Az élő közvetítés elérhető: http://baptista.hu/
velence/live.html
youtube csatorna:
https://www.youtube.com/channel/UCpaGJ0_GKadWt3S3ECTNFwg
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ
Betlehem-állítás
szokatlan formában
Karácsony ünnepén, vagy azt megelőző időszakban közkedvelt dolog
betlehemet állítani: sok helyütt lehet
látni mindenféle méretben, anyagból,
emlékeztetve arra, hogy megszületett a
Megváltó. Természetesen nem az anyag
vagy a méret a lényeg, hanem maga az
emlékezés.
A hagyomány szerint az első betlehemet Szent Ferenc állította, az itáliai Greccióban 1223-ban (arra kérte egy barátját,
hogy rendezzen be egy barlangot, készítsen jászolt, hozzon szalmát, szamarat és
ökröt, és értesítse a pásztorokat, s alkalmi
színészekkel felelevenítették a szent éjszaka eseményeit), így szerette
volna jobban szemléltetni,
hogy mi is történt Betlehemben. Azóta valóban
az egész világon elterjedt
és mára népszokássá vált a
betlehem állítása…
Velencén az újtelepi
templomnál mi is felállítottunk egy érdekes
„betlehemet”. A betlehem
elengedhetetlen kelléke a
szent család, a pásztorok
és az állatok figurái mellett a három királyt megjelenítő személyek. Hogy
hány király látogatta meg
a szentcsaládot és hogy
ezek bölcsek vagy királyok
voltak-e, nem tudjuk pontosan. Legtöbbször hármat
említenek (a háromféle
ajándékból kiindulva). Talán többeknek ismerős a
négy király legendája, ahol
a negyedik király csak harminchárom
évvel később ért Jeruzsálembe a keresztre feszítésre…–idén a mi „betlehemünk”
a negyedik királyos változat lett!
Sokat beszélünk a jelenlegi helyzetről, bőrünkön fájdalmasan tapasztaljuk,

hogy elvesztettük a megszokott betlehemi/karácsonyi hangulatunkat. Hamarosan itt az ünnep, s a meghittséget és melegséget felváltotta a bizonytalanság és a
félelem. Mint egy összetört karácsonyfadísz darabkáit a földön, úgy nézünk az
idei Karácsonyunkra. Talán többen megpróbálják a régi képet erővel megragadni és nagy áldozatokat hozni, hogy amit
csak lehet, elővarázsoljanak ebből a megszokott ünnepi hangulatból. De mi lesz
Karácsony után? Valami stabil megoldás
után vágyakozunk!
Amikor felállítottuk az újtelepi templom 7-es főútra néző oldalára a keresztet, sok hasonlóságot véltünk felfedezni
egy réges-régi bibliai történetben: „Az
Úr így válaszolt Mózesnek: Csinálj egy
tüzes kígyót, s erősítsd egy póznára.
Akit marás ért és rátekint, életben

Hitélet

nagyvárosok főterein a Szentháromságot ábrázoló szobor. Olykor a járvány
idején egy szentet ábrázoló képet vagy
szobrot (leggyakrabban Mária, esetenként szent Rozália) hordoztak körül a
város utcáin. Mosolyoghatunk az ilyen
„vakcina” hallatán, de egy biztos: az
emberiség már sokszor megtapasztalta:
Isten a benne bízóknak oltalmat nyújt!
Nem tudom azt mondani, hogy
aki hívő, azt nem fogja „megmarni a
kígyó”, de azt tudom, hogy aki hittel
tekint Istenre, az erőt nyer. Bármi is
emlékeztessen Rá (betlehem, rézkígyó,
kereszt, egy szent képe/szobra) tudnunk kell a történelem nagy igazságát:
Istenben van szabadulásunk, Ő a mi
Megváltónk! Ezért olyan szép ünnep a
Karácsony!
Szeretném köszönetemet kifejezni az
alkotóművésznek, s a kivitelezést
magára vállaló két családnak, hogy
időt, pénzt és energiát befektetve
elkészítették a mi „sajátos betlehemünket”.
Récsei Norbert plébános
Adventi miseprogram Velencén

marad!” (Számok 21.8/Mózes 4 könyve 21.8)… A nagy világjárványok idején többször rádöbbent az emberiség
arra, hogy Isten, aki örök (aki maga a
stabilitás), megszabadít. Ennek a megtapasztalásnak látható formája egyes

Keddenként 6.00 rorátés szentmise,
újtelepi templom
Katolikus közösség
Péntekenként 6.00 rorátés szentmise,
plébániatemplom
Ünnepi szentmisék
December 24-én 24.00 órakor éjféli
szentmise (csak online formában a
www.velencerkplebania.hu oldalon)
December 25-én 10.00 plébániatemplom, 17.00 újtelepi templom
December 26-án 17.00 plébániatemplom
December 27-én 11.00 plébániatemplom, 17.00 újtelepi templom
December 31-én év végi hálaadó mise
17.00 plébániatemplom
Január 1-én 11.00 plébániatemplom,
17.00 újtelepi templom
Január 2-án 17.00 plébániatemplom
Január 3-án 11.00 plébániatemplom,
17.00 újtelepi templom
Január 6-án 17.00 plébániatemplom
Minden vasárnap és kötelező ünnep
alkalmával a közvetítés által is részt
lehet venni a miséken. (Rossz minőségű
közvetítés esetén az élő közvetítés
befejeztével felvételről is megtekinthető
a szentmise.)
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REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
Karácsonyi örömhír
„Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki
sem zárhat be.”
(Jelenések Könyve 3:8a)

Pár évtizede még sok helyen ismerték
és gyakorolták a kántálás-betlehemezés
hagyományát. E szép népszokás, tradíció
Istennek hála még elevenen él az elszakított magyar területeken, így pl. Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken. Gyermekek, felnőttek indulnak el karácsonykor
és kopognak házak ajtaján: – Szabad-e
kántálni? Van, ahol kinyílik, van, ahol
zárva marad az ajtó. Mi karácsonyi, megfáradt vándorok, a modern kor betlehemezői, avagy Krisztus-keresői a Szeretet
Ünnepén ne a valóságosan vagy jelképesen az orrunk előtt becsapódó, vagy
mindig zárt ajtókat keressük, hanem a
szeretet csodáit és kinyíló lehetőségeit az
életünkben. Mert sok ilyen csoda van körülöttünk, csak legtöbbször észrevétlenül
megyünk el mellettük.
Karácsonykor, a Születés éjszakáján ne a különböző lehetőségektől való
elesés, a kudarcok mélybe húzó érzése,
sokszori kisemmizettségünk keserűsége,
vagy az emberi kapcsolataink megromlása nyomán bezáruló ajtók negatív élménye hasson ránk. Ne a kirekesztettség,
a bizalmatlanság, az örök emberi szeretetlenség uralja lelkünket, hanem ezen
az ünnepen töltsön be minket az az embert mentő isteni szeretet, amely kétezer
évvel ezelőtt forradalmian átalakította a
világot. Szülessen meg hát bennünk, a mi
szívünkben is a Szeretet Istene.
Az első karácsonykor Mária és József
is átélte a zárt ajtók és a kirekesztettség,
az elhagyatottság minden fájdalmát. Az
értünk emberré lett Isten Fiáról szomorúan mondja János apostol: „…saját világába jött, és az övéi nem fogadták be
őt.” (Jn.1,11). A mi karácsonyi megtapasztalásunk útiránya ugyanaz, mint az
első karácsony bizonyságtevőié. Rideg,
szeretetlen embervilágunk félelmeiből
ragad ki bennünket az Isten, hogy nagy
örömhöz juttasson minket.
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De ne keressük e világban a nagyhangú, reflektorfényes lehetőségek nyitott és
díszes ajtait se, amelyek mindent ígérnek,
milliárdokat, a gyors meggazdagodást,
a hatalom igézetét. Tudjuk jól, hogy az
emberi manipuláció ajtai, az agyonreklámozott, színes és gazdag életet ígérő lehetőségek, a „valótlan világok” kapui talán
könnyen kinyílnak számunkra. De ezek
valójában mind zsákutcák. Ezek a tévutak
pusztulásba, esetleg börtönbe, idegosztályra vezetnek. De menjünk el a beszűkült látókörű, életidegen, s agymosással
a családtól, a hittől bennünket máshová
elcsábítani akaró idegen ajtók előtt is.
Karácsonykor csak azon a nyitott ajtón menjünk be, amit Isten kínál és nyit
ki előttünk. Ő becsaphatta volna előttünk
a kegyelemnek és az irgalomnak ezt az
ajtaját. Ítéletet tarthatott volna. Kizárhatott volna bennünket a kegyelemből. De
nem ezt tette. A Szeretet Birodalmának
ajtaját szélesre tárta a bűnös ember előtt.
A megszülető Messiásban kegyelmét
adta nekünk, s a bűnök bocsánatát. Nyitott ajtóval vár most is bennünket, pedig
modern világunk gyanakvó, kételkedő,
hinni nem tudó embere sokszor mily ellensége a Szeretet Istenének. Jézus Krisztusban az Atya ma sem zárja be senki
előtt a kegyelem és a megbocsátás ajtaját. Rajtunk múlik, hogy mi, a modern
kor tékozlói hazatérünk-e, hogy az Atya
Isten újra átölelhessen bennünket, s örvendhessen hazaérkezésünknek.
Nézd, Testvérem! A hideg éjszakában
egy ajtón fény szűrődik ki. Azt a kicsiny
istállót, Isten-hajlékot, talán az ősi református templomot itt a betlehemi csillag
és az örökkévalóság fénye ragyogja be.
Bent meleg van. A szülői ház melege, s
szeretet várja a didergőt. Lépj be bátran,
s válaszd az Életet!
Pápai Szabó György
református lelkipásztor
Református Egyházközség
2481 Velence, Templom köz 1.
Telefon-fax: 22/472–372, 20/340–6079
Istentiszteleteink
Szenteste: december 24. csütörtök,
16 óra, Templom (Templom köz 1.)

Karácsony első napja (péntek): Kálvin
Ház (Kossuth u. 1.) 9 óra, külön kispoharas
úrvacsorával; Templom: fél 11 óra, külön
kispoharas úrvacsorával
Karácsony második napja (szombat):
Kálvin Ház: 9 óra, Templom: fél 11 óra
Óév: Kálvin Ház: 15 óra,
Templom: 16 óra
Újév: Kálvin Ház: 9 óra,
Templom: fél 11 óra

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Velencén:

2020. november 7-én
Smatkó Zsanett és
Keczán Gábor
Gratulálunk!

Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

Humán Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálat

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

Velence Város területén
családsegítő: Csincsi Éva
ügyfélfogadási ideje:
szerda, 9.00–15.00
helye: Velence, Zárt u. 2.
Személyes gondoskodást nyújtó
ellátások
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
egységvezető: Horváth Erika
Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás
egységvezető: Palánki Katalin,
tel.: 22/589–157
Szociális étkezés
Csizik Gabriella, tel.: 0630/915–0656
Ingyenes jogi tanácsadás a Szolgálat
székhelyén. Előzetes időpont-egyeztetés után. Tel.: 22/470–288
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Használd újra!

Karácsonyi ajándékok újragondolva
RECYCLING
Zéró hulladék elvek, 2. rész
2020. november 22-én és 25-én zajlott a
Használd újra, Velencei-tó! mozgalom
és a VVG Kft együttműködésével az
első Velencei-tavi befőttesüveg-gyűjtés, az Északi Strandon, Velencén. Az
eseményt kísérleti jelleggel az üvegek
begyűjtésének, majd azok visszaforgatásának céljával hoztuk létre, azért, hogy
megelőzzünk egy környezetet terhelő
lépéssorozatot: vagyis az üvegek összezúzását a szelektív gyűjtőkben, szállítását
az üveggyárba, majd olvasztását és újabb
logisztikával terhelt értékesítését.
Habár
Magyarországon
az
üveg-recycling egy jól működő folyamat, és az üveg a visszagyűjtött anyagok
közül a legjobban újrahasznosítható,
mégis érdemes a helyi körforgást erősíteni, hiszen ezzel a város energiagazdálkodását és a családok pénztárcáját is
kíméljük. Az újra és újra megvásárolt
befőttesüvegek helyett így egy gyűjtő- és
cserepont meglátogatása lehet a modern,
környezetbarát családok új szokása.
A hideg időjárás ellenére szép számmal
érkeztek a családok az Északi Strand előtti

nagy parkolóba. Eredményesen zárult az első,
a kormányrendelet miatt
csak kísérleti jelleggel
zajló alkalom. Nagyon
köszönjük az aktivitásotokat, valamint Pusztai
László és a VVG Kft nyitottságát a közös célért.

Karácsonyi
upcycling

A karácsonyi környezetbarát-ajándékozás nem mindig egy- ban profi, kézműves, csomagolásmentes,
szerű, de könnyebben kivitelezhető ha ráadásul akár cukormentes csokit tölthebizonyos elvek mentén választjuk ki az tünk kisebb-nagyobb, feldíszített befőtörömszerzés forrását. Így érdemes kör- tesüvegekbe. Így kerülnek a fa alá vagy
benézni a helyi, kézműves, termelői épp a Mikulás-csizmákba.
réteg
karácsonyi
Képeslap ültethető magbonbonnal – Seed Bonbon
kínálatában,
és
akár egyszerű, napi
fogyasztási cikket
választani: sajttál,
organikus szappan,
szörpválogatás,
kerámia konyhai
eszközök vagy akár
gyermekek számára
természetes játékok
is
beszerezhetők
helyi vállalkozóktól.
Egy másik jól bevált
elv a saját készítésű
ajándék.
Ha karácsonyra
gondolunk, mindig
a finomságok jutnak először eszünkbe, így nálunk már
több éve működő
hagyomány a saját
Ha kézműves ajándékokra gondolok,
kezűleg készített bonbon-ajándékozás.
Szerencsére néhány éve Agárdra költö- automatikusan eszembe jutnak a pipezött a korábban élelmiszer-mérnökként recikkek: saját készítésű szappan, fürdődolgozó Vízi-Demjén Alma és családja, só és -bomba, sőt, könnyed bőrtápláló
akik megalapították a Chocorino kéz- olaj is sikert aratott az elmúlt években.
műves csokigyárat. Így most már való- A fürdőbomba és a levendulás fürdősó
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nagyon egyszerű, interneten fellelhető recept alapján gyorsan készül. Citromsav, szódabikarbóna,
kukoricakeményítő, növényi olaj,
némi illóolaj, szárított levendula:
otthon található alapanyagokból
is könnyen elkészíthető a karácsonyi wellness.
Ha kevesebb időnk marad, vagy
nem saját kezűleg szeretnénk kivitelezni a piperecikket, akkor a Velencei-tó körül bőven találunk jó
minőségű, természetes alapanyagokból dolgozó, kézműves készítőt. Pipere Panni és a Gárdonyi
Levendula magas minőségű, általuk termesztett levendulából dolgoznak
jellemzően. December környékén a fahéj
és a mézeskalács-illat is belengi a műhelyeket, így még szezonálisabb a választék.

Használd újra!

A Velencei-tó környékén élő
kézművesek, mesterek termékei
ismerhetők meg a Velencei-tavi
kézművesek piactere facebook
csoportban. Az alkotókkal a
csoportban közvetlenül lehet
kapcsolatba lépni és termékeiket
megrendelni.

előnyben, mert a papírcsomagolás sok esetben a kukában végzi a karácsonyi ajándék
kibontása után. Ezért érdemes már eleve
újrahasznosított változatban gondolkozni.

megismernünk a papírt turmixolt formájában is. A gárdonyi Seed Bonbon
minősített vetőmagokkal hintett bonbonjai segítenek a cellulózt visszaforgatni eredeti környezetébe, ugyanakkor
táptalajt nyújtanak a pépből kinövő
fűszer- vagy virágmagoknak is. Igazi
recycling ínyencség.
Láthatóan érdemes kreatívkodni karácsony környékén is, már egyszerű
befőttesüvegből is szívmelengető meglepetések készülhetnek. Ne féljünk kísérletezni fűszerolajokkal vagy épp egy-egy
új kézműves hobbi elsajátításával.
Virág Krisztina Karolina
a Mum Goes Green közösség
és a Használd újra, Velencei-tó!
mozgalom alapítója

Egy harmadik, háztartásban könnyen
fellelhető alapanyag a papír: a WC-papír
gurigától a kartondobozig, régi iratoktól
az újságig ezer formában gyűlik. A hagyományos barna postai csomagolót általunk készített krumpli-pecséttel személyre
szabhatjuk, vagy díszíthetjük egy régen
nem használt szoknya vagy ing kötőjével
is. Ezeket a megoldásokat azért részesítem
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A papír ezen felül ajándékként is
szolgálhat, és itt beszélünk igazán az
upcycling-ról: egy régi újság reinkarnálódhat papírfonással vagy bonbon formájában is. A velencei EZ+AZ Judittól már
sok csodát láttunk, a karácsonyfa-díszektől a praktikus háztartási eszközökig.
És ha már környezetbarát palántákról beszélünk, akkor érdemes

Kertes házat vásárolnék
Velencén (elsősorban
Újtelepen). Egyszinteset, 20-40 millió forint
között felújítástól
függően.
Amennyiben eladna,
kérem hívjon a
0670 6363 538-as
telefonszámon.
Magánszemély vagyok,
nem ingatlanközvetítő.

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

Serák György
hűtőgépszerelő
0620/557-3008

Műanyag bejárati ajtók, ablakok,
redőnyök forgalmazása és beépítése

Szúnyoghálók
kedvezménnyel

Továbbá párkányok, napellenzők,
reluxák, szalagfüggönyök, ablakba
építhető szellőzők

Redőnyjavítás
Szakszerű beépítés, visszahívás
igény szerint. Ingyenes felmérés,
szaktanácsadás.
Telefon: 06-30-781-8022

