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idén városunk idős lakóit, milyen körül-
mények biztosításával lehetne biztonságo-
san, az esetleges fertőzésveszély kiküszö-
bölésével lebonyolítani egy ilyen eseményt 
– de a józan belátás és a felelősségvállalás 
arra kellett hogy intse az önkormányza-
tot, hogy közös meghitt ünnepségünk 
megtartására idén sincsen mód. Ez külö-
nösen azért fájó, mert polgármesterségem 
közel két éve alatt még egyetlen alkalom-
mal sem adatott meg az, hogy méltókép-
pen, hagyományainkhoz híven köszönt-
hessem ezen az októberi napon városunk 
legidősebb lakóit. 

Azonban azt a vidám eseményt, amit 
a járvány idén is elvett tőlünk, igyek-
szünk a karácsonyi, adventi időszakban 
visszaadni városunk időseinek ajándék 
formájában, az ünnepséget pedig ta-
vasszal, mikor az időjárás és a járvány-
helyzet megengedi bepótoljuk. Sokat 
vett el tőlünk a járvány elmúlt két éve, 
de a betegségtől, és a még fájdalmasabb 

veszteségektől sújtott családok mellett a 
legnagyobb veszteség kétségkívül a táv-
oktatásban, otthonról tanuló, közössé-
güktől kényszerűen elzárt gyerekeket és 
a közösségi alkalmaiktól megfosztott, 
egészségi állapotuk miatt különösen ve-
szélyeztetett időseket érte. Vagyis azt a 
két korosztályt, akiknek tagjait október 
első napjain köszönteni szeretnénk. 

Tavaly és az idei nyáron is úgy tűnt, 
hogy fellélegezhetünk végre, ám most 
ősszel a járvány terjedése ismét fel-
gyorsult. Semmi értelme jóslatokba 
bocsátkozni arról, hogy vajon mikor 

és miképpen fog végre teljes mérték-
ben normalizálódni az életünk, és mi-
kor kerül vissza a rendes kerékvágásba 
Velence közösségi élete. Az azonban bi-
zonyos, hogy e tekintetben sok feladat, 
sok bepótolnivaló, elmulasztott találko-
zás áll előttünk.

Gerhard Ákos
polgármester

Kedves Velenceiek!

Idén október 2-án ünnepeltük a Babák 
Rózsakertjében a legfiatalabb velencei-
eket. Azokat, akik a tavalyi ünnepség óta 
városunkban születtek. Mire a lap eljut 
önökhöz, már el is ültettük azokat a rózsá-
kat, amelyek a Babák Rózsakertjében hir-
detik azt, hogy Velence minden kisbabát 
szeretettel vár, fogad. 

Egy nappal előtte, október 1-jén ün-
nepeltük az idősek világnapját. Ez a két 
dátum arra kell hogy emlékeztessen ben-
nünket, hogy minden korosztály egya-
ránt fontos Velence számára. Ugyanak-
kor a megünneplés módja arra hívja fel 

a figyelmet, hogy kizökkent az idő. Míg 
a Babák Rózsakertjében, szabad téren 
(még) meg tudjuk tartani az ünnepet, 
addig a szokásos idősek napi közös va-
csora és a kapcsolódó programok idén – 
kényszerűen – ismét elmaradnak. 

Sokat gondolkodtunk azon, hogy mi-
képpen lehetne mégis megtartani ezt az 
ünnepet, melyik étterembe hívjuk meg 

2021. május 29-től október 3-ig
Korok – Színek – Hangulatok
Válogatás a Szegedi Móra Ferenc
Múzeum képzőművészeti
gyűjteményéből
Kedd – vasárnap: 10:00 – 18:00
Halász Kastély
(Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10. 
tel.:  06 21–292–0471)

2021. augusztus 10-től november 30-ig
Retró kiállítás
A Velencei Helytörténeti Egyesület 
kiállítása 
Kedd, csütörtök: 9.00 – 18:00
A többi napokon előzetes bejelentkezés 
szerint
 (Meszleny–Wenckheim kastély,
Velence, Tópart u. 52.
velencehelytortenet@gmail.com)

2021. október 2. szombat
10:00–11:30, 18:00-19:30
Zita Dance XXL Class Karsai Zitával
Green Residence Élményközpont
Velence, Hársfa u. 1/A.
Jelentkezés: zizikarsai@gmail.com

2021. október 9. szombat 15:00
Séta a régi pincesoron
A Helytörténeti Egyesület szervezésében
Találkozó: a Velence Sun parkolójában

2021. október 10. vasárnap
9:00–14:00
Colorinda Szín- és
Stílustanácsadó nap 
Bejelentkezés: Bajkó-Varga Melinda
Green Residence Élményközpont
tel.:  20/225–3737

2021. október 10. vasárnap
15:00-18:00
Őszi dekoráció-készítés felnőtteknek
Élményfelelős: Karakó Katalin
Green Residence Élményközpont
Bejelentkezés: karako.kata@gmail.com

2021. október 14. csütörtök 17:30
Csodák a Velencei-hegységben
Dr. Tarsoly Péter előadása
Meszleny–Wenckheim Kastély
házasságkötő terme
(Velence, Tópart u. 52.)

2021. október 16. szombat
15:00-17:00
Őszi süni dekoráció-készítés
gyerekeknek
Green Residence Élményközpont
Élményfelelős: Karakó Katalin
Bejelentkezés: karako.kata@gmail.com

2021. október 24. vasárnap 10 órától
Családállítás Závodszky Noémival
Green Residence Élményközpont
Bejelentkezés:
zavodszkynoemi@gmail.com

2021. október 30. szombat
14:00–18:00
Mandalafestés
Green Residence Élményközpont
Élményfelelős: Karakó Katalin
Bejelentkezés: karako.kata@gmail.com

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

A velencei Civil Ház, a Közösségi Ház 
és a Green Residence Élményközpont 
programjairól a 27. oldalon tájékozódhat-
nak olvasóink.
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Polgármesteri kalendárium
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2021. augusztus 23-tól szeptember 20-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi megbeszéléseken, 
egyeztetéseken és eseményeken vett részt a város érdekében:

Augusztus 23-án a Sláger TV stábjá-
val forgatott Bárdosi Sándor és Növényi 
Norbert társaságában Velencén, egy a 
várost népszerűsítő könnyed műsor ke-
retében.

Augusztus 24-én a nadapi polgármes-
ter meghívására Nadapon járt, ahol egy 
kerékpárút-szakasz átadásán vett részt. 

Augusztus 25-én jelen volt azon a hely-
színi bejáráson, amelynek során az M7-es 
autópálya bevezető szakaszánál készülő 

McDonald’s étterem kivitelezője átvette a 
megbízatást a befektetőtől az építkezésre. 

Augusztus 27-én intézményvezetői 
megbeszélést tartott irodájában, ahol vá-
rosunk oktatási intézményeinek igazga-
tóival (Bóra Csillával, Czuppon Istvánnal 
és Stossek Balázzsal) egyeztetett a 2021–
2022-es tanév ünnepeivel kapcsolatban. 

Szeptember 1-én egy Velence Újte-
lepre települő csomagolásmentes bolt 
vezetőjével egyeztetett. 

Szeptember 2-án velencei ingatlantu-
lajdonosokkal tárgyalt a HÉSZ módosí-
tásának lehetőségével kapcsolatban.

Szeptember 3-án ajándékkal köszönte 
meg a Velencei-tavi Symposion záróese-
ményének napján a szervezők munkáját 
a Velence-szigeten. 

Szeptember 6-án irodájában meg-
tartotta szokásos hétkezdő egyeztetését, 
amelyen jelen volt Szabó Attila alpol-
gármester és Fésűs Attila képviselő is. 

Ezt követően a változtatási tilalom fel-
oldásával kapcsolatosan egyeztetett ve-
lencei ingatlantulajdonosokkal.

Szeptember 8-án a sukorói pol-
gármester invitálására a Velencei-ta-
vi kikötők felújításával kapcsolatban 
egyeztetett Sukorón Tessely Zoltán or-
szággyűlési képviselővel, miniszteri biz-
tossal és dr. Molnár Krisztiánnal, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnökével.

Szeptember 9-én a Velencén 
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Felhívás vendéglátó üzletet üzemeltetők részére
Tisztelt Vendéglátó Üzletet Üzemeltetők!

Mint arról korábban tájékoztatást adtunk, 2021. január 1. napjával módosult a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 
szóló 210/2009. (IX.29) kormányrendelet.

A módosítás értelmében a tevékenységüket már bejelentett vendéglátó üzletet üzemeltető kereskedőknek a vendéglátóhely üzlettí-
pusát 2021. március 31. napjáig be kellett jelenteni a jegyzőnek.

A kormányrendelet 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett 27. § (11) bekezdése szerint a jegyző a bejelentés megtételét és annak 
tartalmát köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni. Ha a hatósági ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a kereskedő nem 
tett eleget bejelentési kötelezettségének, a jegyző a vendéglátó üzletet azonnali hatállyal, a kötelezettség teljesítéséig bezáratja. 

A fentiekre tekintettel felhívom a vendéglátó üzletek üzemeltetőinek figyelmét, hogy akik még nem tettek eleget adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek, azt azonnali hatállyal tegyék meg.  

A bejelentés nyomtatványa a http://www.velence.hu/ oldalról letölthető.
Beküldése: elektronikus úton, hivatali kapun keresztül (https://epapir.gov.hu/), vagy postai úton a velencei Polgármesteri Hivatal-

nak címezve (2481 Velence, Tópart út 26.), illetve a kitöltött nyomtatvány a hivatalépület oldalán lévő postaládában is elhelyezhető, 
vagy az ügyintézőnél a 3. számú irodában leadható.

Az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban bővebb felvilágosítás az alábbi elérhetőségen kérhető:
Kovács Dóra igazgatási ügyintéző: 22/589–400

Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Velence Városgazdálkodási Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére

A pályázat kiírója: Velence Város Önkormányzata
Munkáltató: Velence Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 
A kinevezési jogkör gyakorlója: Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: Velence Város Polgármestere
A munkaviszony időtartama: határozott, 5 évre szóló jogviszony 2021. november 2. napjától, 6 hónap próbaidővel
A Társaság feladata: a Társaság fő tevékenysége az önkormányzat közszolgáltatási feladatainak végrehajtására, az önkormányzati fenn-
tartású intézmények és az önkormányzati tulajdonú Társaság egyéb üzemeltetési feladatainak ellátására irányul.
A pályázatok benyújtásának határideje 2021. október 5.
További részletek és a teljes pályázati kiírás elérhető Velence város honlapján:
http://www.velence.hu/-palyazati-kiiras--7218

kialakítandó kikötők ügyében tárgyalt a 
kivitelező cég képviselőjével. 

Szeptember 10-én az uszodaépítés 
folytatásával kapcsolatban egyeztetett az 
érintett befektetői csoporttal. 

Szeptember 13-án irodájában meg-
tartotta szokásos hétkezdő egyeztetését, 
amelyen jelen volt Szabó Attila alpolgár-
mester és Fésűs Attila képviselő is.

Szeptember 14-én a polgármesteri hi-
vatalban bemutatkozó látogatáson fogad-

ta Balázs Péter országgyű-
lési képviselő-jelöltet. Ezt 
követően Pusztaszabolcsra 
utazott, ahol Zsuffa Erzsé-
bet pusztaszabolcsi pol-
gármesterrel vitatta meg 
a két szomszédváros még 
szorosabb együttműködé-
sének lehetőségeit. 

Szeptember 15-én Tes-
sely Zoltán országgyűlé-
si képviselővel, dr. Molnár 
Krisztiánnal, a Fejér me-
gyei  közgyűlés elnökével, 
a tó környéki polgármes-
terekkel és a vízügyi szer-
vek képviselőivel bejárták 
a Déli-kanyari nagyha-
jó kikötőt. A terepbejárás 
során a felek egyeztettek a 
2022-ben esedékes felújí-
tás részleteiről. 

Szeptember 16-án a Ve-
lencei-Tó Térségfejlesztő 
Közhasznú Egyesület el-
nökségi és felügyelőbizott-

sági ülésén vett részt. Ezt követően a Helios 
Szállót felújító befektetőkkel tárgyalt az or-
vosi rendelő felújításának lehetőségeiről. 

Szeptember 17-én részt vett a Hu-
mán, a Pénzügyi és Városfejlesztési, il-
letve az Ügyrendi Bizottság ülésén, majd 
délután a képviselőtestületi ülésen. 

Szeptember 20-án irodájában meg-
tartotta szokásos hétkezdő egyeztetését, 
amelyen jelen volt Szabó Attila alpolgár-
mester és Fésűs Attila képviselő is.

Meghívó
Velence Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját  

2021. október 23-án (szombaton) délelőtt 10 órakor, a Hősök Parkjában tartandó,
az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei és áldozatai előtt tisztelgő városi megemlékezésre.

Ünnepi program:
Beszédet mond Gerhard Ákos polgármester

A Velencéért Oklevél ünnepélyes átadása
Emlékező műsor

A műsort követően a megemlékezés koszorúit elhelyezik a képviselőtestület tagjai

és a helyi szervezetek, intézmények képviselői.

Gerhard Ákos a Velencei Symposion záróeseményén
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Időseink köszöntése

Idén, a meghosszabbodott nyár, a szep-
temberi meleg mintha egy kis melegsé-
get lopott volna mindannyiunk szívébe. 
Ez azonban már nem azt a perzselő, tik-
kasztó hőséget hozta el, amelyet még el-
viselni is nehéz, hanem azt a kellemes, 
testet-lelket melengető érzést, amikor az 
ember legszívesebben a kertben, vagy a 
tóparton sétálva, a jó levegőn töltené az 
egész napját. 

Az idős emberek társasága számom-
ra ezt a lélekmelegítő érzést jelenti. Azt 
érzem a velük töltött idő alatt, hogy van 
mit tanulnom, van hová előrébb lép-
nem, ahogy érzem azt a megtartó, tá-
mogató közeget is, amely segít abban, 
hogy valóban előrébb lehessen lépni. 
Ezt azért tartom fontosnak elmonda-
ni, mert sokan tévesen azt gondolják, 
hogy az idősekre való odafigyelés, a ve-
lük való értő törődés egyoldalú kapcso-
lat. Nagyobbat nem is tévedhetnének! 
Közösségeink, településeink sokkal sze-
gényesebbek lennének az idősek nélkül. 
Anélkül, hogy egyenként végigvenném 
azt, hogy a város hol és mikor számíthat 
segítő közreműködésükre, csak néhány 

dolgot szeretnék kiemelni. A Velen-
cei-tavi Alkotókör ügyes kezű mesterei, 
a Helytörténeti Egyesület tagjai, vallási 
közösségeink vezető személyei között 
egyaránt találunk olyan idős embereket, 
akik nemcsak tevékenységükkel, de tel-
jes életükkel és hatalmas tapasztalatuk-
kal példát mutatnak a következő nem-
zedékek számára. 

Évek óta városunk kitüntetettjei, dí-
jazottjai is rendre idősebb korú em-
berek, akik már bizonyították Velence 
iránti elkötelezettségüket, tenni akará-
sukat. Idén megyei szinten is büszkék 
lehettünk azokra, akik munkájukkal 
öregbítették településünk jó hírnevét. 
A megyei közgyűlés elismerése egybe-
vágott azzal, hogy városunk is Velen-
céért Emlékéremmel ismerte el mun-
kájukat. 

Joggal írom tehát, hogy nagyon sok-
kal tartozik az időskorúaknak Velen-
ce. Az évente megrendezett idősek napi 
mulatsággal szép hagyományként év-
ről évre azt szeretné kifejezni városunk 
idős lakóinak, hogy gondolunk rájuk, 
megbecsüljük őket.

Idén viszont – hasonlóképpen a ta-
valyi évhez –, akármennyire is rossz 
volt ezzel szembesülni, a legjobban 
úgy tudjuk kifejezni ezt az odafigye-
lést, hogy nem tesszük ki időseinket a 
járványveszélynek. Sajnos idén ősszel 
rosszabb járványadatokat látunk, mint 
tavaly ugyanekkor. Bár szinte minden 
idős velencei rendelkezik már valami-
lyen védettséggel, ám a helyi nyugdí-
jas klubokkal való egyeztetést köve-
tően idén is tanácsosabbnak tűnik az 
esemény, a közös együttlét elhalasztá-
sa. Nem tudjuk, meddig tart a járvány. 
Az elmúlt két év azt mutatja, hogy nyá-
ron biztonságban lehet megtartani a 
közös eseményeinket – így az idősek 
világnapja alkalmából szervezett kö-
zös együttlétet is. Az elhalasztott ese-
ménnyel kapcsolatban ezért tavasz vé-
gén, amikor már világosan látszanak a 
körülmények, értesítést küld az önkor-
mányzat minden érintettnek.

Gerhard Ákos
polgármester

Búcsúzunk Huszti Mihálytól
Életének 72. évében elhunyt Huszti Mihály. A kiváló 
virágkertészt és tevékenységét éveken át együtt emlí-
tettük a Virágos Velence mozgalommal. Fáradhatatlan 
munkájával évről évre hozzájárult ahhoz, hogy váro-
sunk szebb, rendezettebb legyen. A városi virágosítás 
egyik meghatározó alakjakként minden évben kiváló 
minőségű egynyári virágokat biztosított a közösségi 
ültetésekhez. Intézményeink virágosításához is tevéke-
nyen járult hozzá. 

A Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egye-
sület egyik tagjaként és motorjaként igen sokat tett 
Velence város épített és természeti környezetének 
megóvásáért, fejlesztéséért. A Velencei Híradó rend-
szeres szerzője volt éveken át. Virágok között... címmel 
vezetett kertészeti tanácsokat közlő népszerű rovatot. 
Az általa jegyzett írások hónapról hónapra nagy ér-
deklődésre tartottak számot. Tevékenységével méltán 
vívta ki a velenceiek tiszteletét, megbecsülését. 

A Velence Rózsája-díj egyik legelső díjazottjaként 
2001-ben vehette át a kitüntetést. Álljon itt a lapban 
– búcsúzásképpen – egy tíz évvel ezelőtt megfogalma-
zott írása az elmúlásról és az új élet sarjadásáról. 

Kegyelettel emlékezünk rá!
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Velencén, az M7-es autópályánál építi következő 
éttermét a hazai McDonald’s

A Magyar Néprajzi Társaság szakmai
találkozója Velencén

Augusztusban kezdődtek meg az innovatív, visszafogott megjelenésű étterem kivitelezési munká-
latai. A kivitelezők birtokba vették az M7-es autópálya melletti fejlesztési területeket, a földmun-
kákkal pedig megkezdődött Velencén az építkezés. A közvetlenül az autópálya mellett elhelyezkedő 
étterem a tervek szerint a következő év első negyedévében már meg is nyílhat.

A „Jövő Élménye” koncepciónak megfe-
lelően épített autós egységben a kiszol-
gálás személyességének megőrzése mel-
lett kiemelt szerepet kap az innováció, 
a digitális fejlesztés, valamint a fenn-
tarthatóság. A vállalat növekedési stra-
tégiájának részeként megnyíló, korszerű 
étterem várhatóan 70 új munkahelyet 
teremt a környéken élőknek.

A hazai McDonald’s 2019-ben kezdte 
meg növekedési stratégiájának megvaló-
sítását, melynek két pillére az új éttermek 
nyitása, valamint a meglévő éttermek át-
alakítása a „Jövő Élménye” koncepció je-
gyében. A folyamatok a digitalizációra 
épülnek, a vendégek számára legfeltű-
nőbb elemei az érintőképernyős rende-
lésfelvevő kioszkok. Az ezeken leadott 
rendelések azonnal megjelennek a kony-
hai monitorokon, ahol az éttermi kollé-
gák már készítik is frissen, rendelésre a 
termékeket. A modernizáció azonban 
nem csak a technológiai újdonságokat 
jelenti, hanem kiterjed az étterem által 
nyújtott komplex élmény minden elemé-
re, így az étterem külső és belső környe-
zetére, megjelenésére is.

Az új autós étterem a hazai vállalat 
hálózatfejlesztési stratégiájának megfe-
lelően, az M7-es autópálya mellett épül 
majd fel. „Növekedési stratégiánk egyik 
legfontosabb eleme, hogy új étterme-
inkkel olyan városokban, települése-
ken és területeken is megjelenünk, ahol 
korábban erre nem volt lehetőség. Cé-
lunk, hogy még több közösséghez jus-
sunk el, akik számára a hálózatunk jö-
vőbe mutató éttermi koncepciójával 

modernizáljuk és magasabb szintre 
emeljük a Mekizés élményét. Bízunk 
benne, hogy a munkálatok és az építke-
zés a tervezett ütemben zajlik, így 2022 
első negyedévében már fogadhatjuk az 
első vendégeket” – mondta el Égi Zsolt, 
a magyarországi McDonald’s étterme-
ket üzemeltető Progress Étteremhálózat 
Kft. ügyvezetője.

Gerhard Ákos, Velence város polgár-
mestere a beruházás kapcsán elmondta: 
„Amikor a McDonald’s étteremépítési 
javaslatával felvette a kapcsolatot önkor-
mányzatunkkal, akkor azt a kérdést tet-
tem fel magamban először, miképpen 
tudna a beruházás hozzájárulni Velen-
ce és az itt lakók életéhez. Úgy vélem, 
sokféle módon lendíti előre városunkat 
az étterem érkezése. Munkahelyeket te-
remt, hozzájárul a közteherviseléshez, 
a tókörnyéki vendéglátásba pedig egy 
új szolgáltatást hoz.  Egy további jelen-
tős érv az is, hogy Velence egyik infra-
strukturálisan elhanyagolt részére tele-
pül, ahol a beruházás eredményeképpen 
egy rendezett, parkosított környezet jön 
létre. Az étteremmel a 2022-es turiszti-
kai szezonban városunk idegenforgalmi 
palettája egy új színnel bővül.”

2021-ben a Magyar Néprajzi Társa-
ság Jankó János-díjjal kitüntetett nép-
rajzkutatói Velencén, a Civil Házban 

tartották kötetlen szakmai találkozó-
jukat. Miután Kápolnásnyéken meg-
tekintették a felújított Vörösmarty 

Emlékházat és elhelyezték a megemlé-
kezés koszorúját Kresz Mária néprajz-
kutató sírjánál, Velencén Molla Szádik 

sírján gyújtottak gyertyát, majd a Ben-
cehegyen a helyi épített örökség kiemel-
kedő építményét, a Vörösmarty Pincét 

járták be. A Civil Házban tartott va-
csorán és megbeszélésen Gerhard Ákos 
köszöntötte a kutatókat, akiknek sorá-
ban üdvözölhette a budapesti Népraj-
zi Múzeum főigazgatóját, a Szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skan-
zen) főigazgatóhelyettesét, az ELKH 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
főigazgatóját, a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes és levelező tagjait, 
a szegedi, pécsi és kolozsvári egyetem 
néprajz tanszékeinek oktatóit, valamint 
a székesfehérvári Szt. István Király Mú-
zeum nyugalmazott igazgatóját, illetve 
a Velencei-tavi szőlőhegyek népi építé-
szetének legjelentősebb kutatóját is.
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Információs tábla a Sárkányos réten 
környezetünk védelme érdekében

Aktív őszi hónapok

A Városgazdálkodási Kft. munkatársai 
mocsári teknőst ábrázoló táblát helyez-
tek ki a Béke úton, a Sárkányos rét szé-
lén haladó kerékpárút mellé, felhívva a 
figyelmet a környezettudatosságra. Az 
információs tábla nemcsak arra kéri 
az arra haladókat, hogy ne szemetelje-
nek, hanem röviden bemutatja a Velen-
cei-tó egyik méltatlanul keveset emlí-
tett, hasznos lakóját, a mocsári teknőst. 
A Velencei-tóban nem ritka mocsári 
teknős Magyarország egyetlen ősho-
nos teknősféléje. Ő a tó egyik leghaté-
konyabb takarítója. Nagyon jól úszik, 
és  szeret a vízből kiálló tuskókon, kö-
veken megpihenni.

Arra kérjük a tóparton haladókat, 
hogy vigyázzanak rá! A mocsári teknős 
ugyanis védett állat. Sajnos állományát 
egyre csökkenti a vizes élőhelyek szeny-
nyezése és pusztulása. Egyebek mel-
lett veszélyt jelenthet rá a vízbe került 
műanyag is, mert azt tápláléknak vélheti 
és megfulladhat tőle.

Velence Város
Önkormányzata

A forró nyári napok után felüdülés az 
enyhe őszi idő, amelyben megváltoznak 
a parkfenntartó munkálatok prioritásai. 
A kaszálási munkák háttérbe szorulnak, 
és átveszi helyüket az őszi lombgyűjtés, 
az űrszelvényezés, kátyúzás és a várva 
várt faültetési munkák. 

A fűnyíró traktor és rézsűkasza a kézi 
damilos fűkaszásokkal kiegészítve reme-
kül végezték a több mint 200.000 négy-
zetméter zöldfelület kaszálását. Sikerült 
a kaszálási munkálatokat 6 munka-
napra csökkentenünk, ami egy 7 fős, 

kaszálásra fogható csapat esetében nagy-
szerű eredmény. 

Szeptemberben megkezdtük a lehul-
ló lomb gyűjtését, szeptember végétől 
pedig – amikor a költési és fő vegetációs 
idő is véget ér – az őszi faápolási mun-
kákat, mint gallyazás, sebkezelés és a ki-

vágások. Fokozott 
figyelmet fordí-
tunk a padkák, az 
utak és a biciklis 
utak tisztántartásá-
ra.  Az űrszelvény-
be lógó fák, bok-
rok metszéseire is 
több időnk van, így 
azt mondhatjuk, az 
aktív őszi hónapok 
lehetőséget adnak 
minden elmaradt 
és időszakos mun-
ka elvégzésére. 

Különleges
rózsák a
Babák
Rózsakertjében

A Babák Rózsakert-
je rendezvényhez 
különleges rózsákat 
válogattunk, egye-

nesen a szőregi Márk Gergely, Magyaror-
szág egyetlen rózsanemesítőjének rózsái 
közül. A magyar nemesítésű rózsák előnyei 
közé tartoznak a betegségekkel szembeni 
ellenállóképesség, szárazságtűrés, folyama-
tos virágzás és termésükkel díszítés. 

Az idei évben a vibráló, átmenetes szí-
nek és az intenzív illatok lesznek a meg-
határozóak, amit kiegészítettünk néhány 
igazán romantikus, teltvirágú fajtával. 
Méretükben is magasabb rózsák kerülnek 
beültetésre, tovább növelve a Babák Rózsa-
kertjének hírnevét.  Mivel Velence a Ve-
lencei-tó legnépszerűbb városa, ezért nö-
vényválasztásban is a legjobb minőségre 
és leginspirálóbb megjelenésre törekszünk. 

Teahibrid fajták: ezek a legnépsze-
rűbbek és legismertebbek, mivel hosszú 
hajtásaikon nagy virágokat hoznak, ame-
lyek többsége illatos. Általában 80–100 
cm magasak, jó télállóak.

A választott fajták: Kígyóssy Éva 
(többszínű, sárga-bordó, telt, illatos), 
Mezei Mária (citromsárga, telt, illatos), 
Pozsony (lazacrózsaszín, gyengén illa-
tos), Béke (színjátszó, intenzív illatú), 
Double Delight (fehér-ciklámen, inten-
zív illatú), Gold Parfüm (narancs-bordó, 
erőteljes illatú), Papa Meilland (bordó, 
intenzív illatú).

Kígyóssy Éva

Papa Meilland

Double Delight
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Parkrózsák: erőteljesebb növekedésű-
ek, magasságuk általában meghaladja az 
egy métert. Bőséges, hosszan tartó virág-
zásuk miatt közkedveltek. A választott 
fajták: Mami (rózsaszínes fehér, telt, illa-
tos), Skóciai Szent Margit (sárga, inten-
zív illatú), Tündér Ilona (halványrózsa-
szín, telt).

Faültetések az őszi
időszakban 

A 10 millió Fa Közösséggel 2021-ben 
is lesz együttműködés, azaz fatelepítés. 
Egyelőre a szervezés zajlik, a faigényün-
ket azonban már leadtuk. A cél: színesí-
teni, fajgazdaggá tenni a jelenlegi faál-
lományt, második lombkoronaszintet 
kialakítani a parkokban, emellett mini-
mális utógondozást igénylő fajok vá-
lasztása, és tetszetős, inspiráló látvány 

kialakítása. Mivel a fajkínálat adott volt, 
így abból kellett kiválasztani a Velen-
ce számára optimális fajokat. Az őszi 
idényben 200 db fa, bokorfa telepítését 
tűztük ki célul. A következő fajokra esett 
a választás:

Fehér fűz, Salix alba (50 db): a víz-
partok kedvelt növénye, strandjaink 

fautánpótlásának egyik alapfaja. Meg-
felelő faápolási munkák mellett formája 
hosszútávon kielégíti a strandolók árnyé-
kot kereső igényeit.

Zselnicemeggy, Prunus padus (50 
db): nyárfás területek második lombko-
ronaszintjét biztosító, könnyen formáz-
ható, tetszetős virágú, madárbarát és 
beporzóbarát fa. Májusi virágzása lenyű-
göző látvány. Utógondozása minimális.

Galagonyafajok, Crataegus sp. (50 
db): szárazságtűrő, gyógyhatású, igény-
telen fajok, amelyek  kora tavasszal vi-
rággal, ősszel pedig terméssel díszítenek. 
Utógondozásuk minimális, jól formáz-
hatóak. Kisebb méretük lehetővé teszi a 
szűkebb területekre való telepítést.

Páfrányfenyő, Gingko biloba (50 db): 
az egyik legősibb fafajunk egyenesen 
az őshüllők korszakából. Az egyik leg-

hosszabb életű, rendkívül szívós fánk, 
amelyet kifejezetten szeretnek városfá-
sításoknál használni. Különleges meg-
jelenésű, gyógyhatású fafaj, amely mél-
tó lesz parkjaink színesítéséhez. Őszi 
lombszíne citromsárga, így feltűnő szín-
foltja lesz Velencének. Utógondozása 
minimális.

Cserszömörce, Cotinus coggygria (50 
db): leadtuk az igényünket, de beszerzé-
se még kétséges. Igénytelen, többtörzses 
kis fává alakítható, tetszető bokorfa. Szá-
razság- és melegtűrése lehetővé teszi az 
eddig nehezen fenntartható területek fá-
sítását is. Gyógy-és festőnövényként is-
merik, utógondozása minimális. 

Szabó Csilla erdőmérnök
zöldreferens

Értünk dolgoznak:
bemutatjuk a
Városgazdálkodás
munkatársait

Polgár Gergő 30 éves, tősgyökeres 
velencei lakos, aki édesanyjával él 
együtt. Hétköznapi hősként dolgo-
zik munkaidőben a fűnyíró trak-
toron, munkaidőn kívül a Velen-
ce Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél, 
mint műszaki vezető. Munkájában 
precíz és megbízható, felelősség-
teljes hozzáállása ösztönzően hat 
a többiekre is. Nagyvonalú termé-
szetével növeli a csapat összetarto-
zását. Szakmai hozzáértése, ötletei, 
gyors megoldóképessége előrelendí-
ti a problémák kezelését. Hobbija a 
sporthorgászat és a főzés.

XV. Nemzetközi Velencei-tavi Symposion 2021
„Mozgásban”

Velencén immár 15 éves a Nemzetközi 
Velencei-tavi Symposion, amely nem-
zetközi (japán, iráni, török, európai, 
amerikai stb. résztvevőkkel), szakma-
közi (képzőművészek, iparművészek, 
építészek, kert- és tájépítők, népmű-

vészek, zeneszerzők), többgenerációs 
és egyetemközi program. Egyetemkö-
zi, ami nemcsak azt jelenti, hogy hall-
gatókat hívunk meg egészen a doktori 
iskolásokig, hanem mint már többször 
is előfordult, meghirdetett tematikánk 
visszakerült az egyetemekre további ku-
tatási témaként.

Lássuk először, hogy mi is a különb-
ség egy művésztelep és egy művésze-
ti symposion között? Közel 80 működik 
szerte az országban, egy-egy település-
nek karaktert és turisztikai desztináció 
szerepet adva. Közismert kifejezés a mű-
vésztelep, az elsőt éppen 125 évvel ezelőtt 
alapították Nagybányán. 

A művésztelepeken egy adott helyen, 
szuverén alkotók saját művészeti prog-
ramjuk továbbfejlesztésére, elmélyítésére 
kapnak lehetőséget meghatározott idő-
kereten belül. Mindezt szakmai beszél-
getések támogatják. Tágíthatják belső vi-
lágukat; igen termékeny időszak. 

A symposionokon a felkért művé-
szek előre meghirdetett kutatási progra-
mon dolgoznak, az adott térség érdeké-
ben vagy szakmai kihívásként felvállalt 
célokért. Ennek érdekében elmélyítő 
szakmaközi előadásokat szerveznek, és 

együttműködő partnerekkel dolgoznak. 
Mindennapi előadásokon mutatkoznak 

be a résztvevő alkotók, majd a program 
elhatározásokkal fejeződik be, ami a kö-
vetkező időszak tematikáját is meghatá-
rozza.  Célkitűzéseikben fontos a térség-
fejlesztés, szeretnék, hogyha az érintett 
szakemberek javaslataikat nem hagynák 
figyelmen kívül. A másik elérendő cél az, 
hogy az adott helyen legyenek újabb ta-
nítványok.

Symposionunk munkáját kiállítá-
sok sora vitte a közönség elé, külföldön 
(Japán, Irán, India, Brüsszel, Románia, 
Szlovákia) és belföldön (Velence – Zöld-
liget iskola, Budapest – Műcsarnok, 
FUGA, Debrecen – MODEM, illetve 
művészeti egyetemek kiállítótermeiben), 
hogy csak a legfontosabbakat említsem. 
Az artsymposion néven elérhető AR 
APP összefoglaló telefonos applikáció 
nemcsak a fiatalokat érintheti meg.

Az éveken át tartó Velencei-tavi 
Nyári Játékok Fesztivál mintájára, ahol 
művész kollégákkal a Kreatív Művé-
szeti Műhelyt vezettük, eleinte mi is a 
tókörüli területeket használtuk alkotó 
térként. Az ingóköveknél, az erdőkben, 
a tavon, a nádasokban a parton szü-
lethettek a szebbnél szebb alkotások. 
Öt éve a Velence szigetre fókuszálva 

Gingko Biloba

Kontur Balázs
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hirdetjük természetművészeti prog-
ramjainkat. Ezalatt az idő alatt utakat 
kaszáltunk, tereket nyitottunk, s több 
mint 150 db gyümölcsfát telepítettünk 
a szigetre. Szép, gyümölcsöző kapcso-
lat alakult ki a 10 millió fa-közösséggel. 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazga-
tóság a szigeten is megerősítette a part-
védelmet, hogy az évekkel ezelőtt kiter-
melt zagyanyagot ne mossa vissza a víz. 
Csónakkikötő segíti a partraszállást, ahol 
a kishajók is kitehetik utasaikat. Hálásak 

vagyunk munkánk támo-
gatásáért!

A világjárvány nem 
gátolta elképzeléseink 
megvalósulását, inkább 
a támogatások draszti-
kus csökkenése érte el a 
már a kivitelezésre ve-
szélyes szintet. LEADER 
pályázatból és saját for-
rásból sikerült a kiállí-
tóteremként, alkotótér-
ként használható pajtát 
felépíteni. A tavalyi bru-
tális tűzkár is lassította 
a kivitelezést. Ha már a 
vízszint megengedi, ha-
jós programokat ter-
vezhetünk (pl. a Ma-
gyar Tavak Fesztiválja 
egyik helyszíneként), 
vagy családi programo-
kat, gyerektáborokhoz 
kiránduló programokat. 

A természetművé-
szeti munkák jellem-
zője, hogy az alkotók 
kiválasztanak egy-egy te-
rületet, amit az ott talál-
ható anyagokból, vizuális 

nyelven megfogalmazva, különböző 
méretekben jelölnek meg. Majd, amikor 
dokumentálták, rábízzák a természetre, 
s mi csak megfigyelőkké válunk, hogy a 
természet milyen gyorsan veszi vissza a 
területet. Mi már, bármerre nézünk, ott 
látjuk az elmúlt idők alkotásait. Esetleg 
kiállítási képeken és az AR APP térké-
pen marad kitörölhetetlen emlék a mű-
ről és helyéről. 

A következő évben a vertikális, a fel-
felé törekvő plasztikáknak adunk teret. 
Ebben várunk támogató és együttműkö-
dő partnereket. 

Az alkotómunkát, mint minden év-
ben, a legkiválóbb művészekkel valósí-
tottuk meg. 2021-ben az asszisztenciát 
Burián Norbert Pázmándról származó 
fiatal szobrászművész, művésztanár kol-
légám adta, aki már kellő gyakorlattal se-
gítette a Symposion gördülékeny megva-
lósulását. 

Az alkotások szabadon megtekinthe-
tők bárki számára, aki csónakkal vagy 

egyéb járművel bejut a szi-
getre. A kikötőt az alacsony 
vízállás miatt lépcsőkkel sze-
reltük fel. A szigetlátogatást 
mindenképpen sportos ru-
házatban tervezzék. A pajta 
oldalfalain a korábbi, a szi-
geten készült alkotások nyo-
matai láthatók. 

Alapítványunk, a Sympo-
sion Alapítvány a Magyar 
Művésztelepkért (30 éve jött 
létre), 2021-ben Nagybányá-
val, az első magyar művész-
teleppel kezdeményezett 
kapcsolatot, további kiállítá-
sok érdekében. 

Az Alapítvány másik, 
Kápolnásnyéken működő 
szárazföldi bázisa a Mes-
terműhely, Symposion 
Akadémia. Táborok, kur-
zusok, gyerekrajz-pályá-
zatok szerveződtek, ahol 

máris baráti kapcsolatok és remek al-
kotások születtek. Októbertől indulnak 
gyerek és felnőtt szakkörök, kurzusok, 
előadások. 

Hisszük, hogy ebben a gyönyörű tér-
ségben számtalan tehetség nőhet fel, 
vagy kaphat segítséget abban, hogy higy-
gyen személyes képességében, legyen 
sok örömteli élménye. A művészeti alko-
tómunka során megtapasztalt élmények, 
elmélet és gyakorlat az élet minden más 
területén kamatoztatható. 

Mozgásban! Ez volt a 2021-es tema-
tika, s a határon túlról érkező művé-
szek, akik maguk is művésztelep/sym-
posion-vezetők, mozgásban tartották a 
kapcsolatokat, így kisugárzásunk sokkal 
távolabbi országoka, hálózatszerűen el-
jutott. 

Záró ünnepségünkön, mint az utóbbi 
években, japán buthó táncosok segítet-
ték a közönség vezetését, Czap Gábor és 
Kontúr Balázs előadásában. 

Symposionunk társpályázója a Sepsi-
szentgyörgy melletti Bikkfalván működő 
Naptelep, itt zártuk a 2021. évi progra-
mot szeptember végén.

Péter Ágnes 
Munkácsy-díjas képzőművész

Művészeti vezető

Gáts Tibor

Colin Foster

Colin Foster Colin Foster
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A kastély délnyugati hátsó homlok-
zatának középrészén szintén négy ión 
oszlop által tartott, kőbábos mellvédes 
portikusz húzódik, félköríves nyílások-

kal. Az észak-
nyugati hom-
lokzaton a már 
említett torony 
és lombfű-
részdíszes ve-
randa áll. Kes-
keny lépcsővel 
m e g k ö z e l í t -
hető bejárata 
a délnyugati 
homlokzaton, 
két ion osz-

lop által tartott timpanon alatt nyílik. A 
négyzetes torony szögletében újabb ve-
randa található, kőbábos korláttal, fűré-
szelt fa lefedéssel.

A Beck-kastélyt a Tanácsköztársaság 
idején elkobozták Beckéktől.

A hetvenes évei végén járó Beck Hu-
gótól a gazdaság ügyeit Beck Lajos vet-
te át. 1924-től a velencei birtok az ő vagy 
mindkettejük neve alatt futott a hirde-
tésekben. A kastélyban volt a velencei 
nyilas pártház. A 1940-es évek zsidó-
törvényei érintették Becket, a kastélyt a 
tulajdonosától elvették. A II. világhábo-
rúban a födém  közvetlen találatokat ka-
pott, azt teljesen fel kellett újítani.

1945-ben Beck Lajos és alkalma-
zottai a háború által megrongált bir-
tok épületeinek javításán dolgoztak. 

1945 júniusában Fejér megye Földbir-
tokrendező Tanácsa azt a döntést hoz-
ta, hogy többek kö-
zött Beck birtokának 
155 kataszteri holdját 
is igénybe veszi a föl-
dosztáshoz. Beck La-
josnak 800 kat. holdas 
birtoka volt a község-
ben, ezt (elsőként a 
környéken) üdülőtel-
keknek felparcelláz-
ták. 

A II. világháború 
után, 1945-től állami 
nevelőotthont rendez-
tek be a kastélyban lányok részére, par-
kjában pedig úttörőtábort alakítottak ki.

Ezután hosszú ideig üresen állt, és ál-
lapota annyira leromlott, hogy le akar-

ták bontani. Végül 1988–1989-ben ma-
gántulajdonba került az épület, ekkor az 
Ulicza házaspár vásárolta meg és több 
évtizedes munkával felújította. 

A kastélyt jelenleg lakóházként hasz-
nálják, parkjában a nemrég felújított Ve-
lencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor mű-
ködik, amely 18 kisházból és egy új, 
kétszintes közösségi épületből áll.

Forrás: Virág Zsolt: Magyar Kastélylexikon: 
Fejér megye kastélyai és kúrái. Bp., Castel-
lum Novum, 2002.
Velenceblog: www.velenceblog.com

Dr. Petrus József Csaba 
műemlékvédelmi

szakmérnök

A kastély az 1980-as években, a felújítás előtt.
(Forrás: https://helytortenet.eoldal.hu)

A Velencei-tó környékének pusztuló-megmaradó értékei
A Beck-kastély története

Velence-Újtelepen, közvetlenül a  Zöld-
liget Iskola mellett, a Régiposta utcában 
található a műemléki védelem alatt álló 
Beck-kastély és parkja. 

A kastély előtti épület valószínűleg a 
18. század második fe-
lében épült, alapjának 
maradványai a mai kas-
tély alapjainak környé-
kén is megtalálhatóak. 
Ez a korábbi épület a 
Meszleny családba be-
házasodott farádi Vö-
rös családhoz köthető. 

Meszleni (Mesz-
leny) Pál Anna nevű 
lánya ugyanis 1763-
ban Farádi Vörös Ig-
náchoz, Rozália pedig 
1766-ban Farádi Vörös 
Antalhoz ment feleségül. A lányok által 
örökölt birtokrészt a tó melletti – a mai 
Velencefürdő területén elterülő – földek 
alkották. A Farádi Vörösök itt emeltet-
tek egy kúriát ismeretlen időpontban. 
Később a birtok egyik részét a kúriával 
együtt Szigeti Szerenchy István vásá-
rolta meg, aki gőzmalmot üzemeltetett 
és malátát állított elő. A jelenlegi Fará-
di Vörös-Szigeti Szerenchy-Beck-kas-
télyt a korábbi kúria felhasználásával 
építtette a polgári származású Beck csa-
lád vélhetően 1895-ben, ugyanis 1888–
1892 körül Madarasi Beck Hugó vásá-
rolta meg a területet.  

A kastély jelenlegi képét Madarasi 
Beck Hugó (Baja, 1843 – Budapest, 1926) 

kúriai tanácselnök, jogász, 
író és velencei földbirto-
kos alakíttatta ki az 1890-es 
években. A legenda szerint 
Beck Hugó egyszer megál-
lította az intézőjét egy szá-
mára ismeretlen növény 
előtt és megkérdezte, mi az. 
„Vadszőlő” – mondta az in-
téző. „Nemesre nem telik?” 
– hangzott erre Beck vála-
sza. A kártevők ellen külön-
böző szőlőfélék vadszőlőbe 

oltott változataival kísérleteztek akkori-
ban. A vadszőlő a munka kikerülhetetlen 
kelléke volt. Beck ezt nem tudhatta, szem-
ben a valódi, korabeli gazdával. Az anek-
dota a velenceiek szempontjából a „pesti, 

nadrágos ember” hozzáállását volt hivatva 
ábrázolni a föld világához. 

Fia, Madarasi Beck Lajos (Budapest, 
1876 – Budapest, 1953) gazdaságpoliti-
kus, közgazdasági író. 1905-től 
függetlenségi párti országgyűlé-
si képviselő. 1917-ben Wekerle 
koalíciós kormányában igazság-
ügyi államtitkár, a Függetlenségi 
Pártból kivált balszárny, a Káro-
lyi-párt tagja. Néhány hónapon 
át az Osztrák-Magyar Bank bu-
dapesti intézetének kormány-
zója. A Tanácsköztársaság ideje 
alatt elhagyta az országot. 

1920-ban közvetíteni igye-
kezett Friedrich csoportja és a 

jobboldali szociáldemokraták között. 
Publicisztikai és közgazdasági szakiro-
dalmi tevékenységet fejtett ki. Különö-
sen külpolitikai, pénzügyi, gazdasági, 
kivándorlási és népjóléti ügyekkel fog-
lalkozott. 1922-től 1935-ig pártonkívü-
li programmal ismét képviselő. 1945-től 
1948-ig a jelzálogintézeti igazgatóság 
tagjaként működött. Szépirodalommal is 
foglalkozott. 

Beck Lajos megtartotta az épület ko-
rábbi állapotát. Az épület statikailag 
nagyon stabil, kiváló építőanyagokból 
gondos munkával épült. A magas talaj-
vízszintre való tekintettel az alap anya-
gába vízüveget kevertek, így biztosítva 
a megfelelő szigetelést. A felépítmény 
téglái közé oltatlan meszet hintettek. 
Az épület szabadon álló, 
magasföldszintes, tégla-
lap alaprajzú. Nyílászáró 
szerkezetei a 19. század 
végén készültek. A kas-
tély eklektikus stílusá-
ban sok neoreneszánsz 
elem is található, hom-
lokzatait klinkertégla 
burkolja. 

A kastély északkeleti 
főhomlokzatán négy ión 
oszlopos, timpanonos 
portikusz látható. Az épülethez csatla-
kozva emeletes torony emelkedik, ame-
lyet lapos sátortető fed, alatta végig vakí-
ves párkány húzódik. A torony félköríves 
záródású ablaka alatt kőbábos mellvéd 
látható. 

A templom tornya napjainkban
(Forrás: a szerző felvétele)

A kastély az 1940-es években. 
(Forrás: https://helytortenet.eoldal.hu)

A Beck-kastély északkeleti főhomlokzata egykor.
(Forrás: Zempléni Múzeum képeslapgyűjteménye)

A Beck-kastély délnyugati hátsó homlokzata.
(Forrás: www.termalfurdo.hu)

Beck Lajos
 (Forrás: www.velenceblog.hu)

A kastély tornya. 
(Fotó: Lőrinc Kinga)

A kastély bejárata. 
(Fotó: Lőrinc Kinga)

A felújított Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor 
(Forrás: saját felvétel
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A Velencei Helytörténeti Egyesület bemutatja: a 
Szent Benedictus Borrend örökös  nagymesterét, 
Mayláth Endrét

Idén ünnepli 80. születésnapját a velen-
cei borászat egyik meghatározó alakja. 
Mayláth Endre 1941-ben született Bu-
dapesten. Tanulmányait a Kandó Kál-
mán Híradástechnikai Főiskolán végez-
te. 1990-ig állandó lakosként Budapesten 
élt, majd 1990-től Velencére költözött. A 
velencei ingatlant 1966-ban vásárolta 
meg. Egy kirándulás alkalmából belesze-
retett a Bence-hegyi gyönyörű tájba és 
kilátásba. Öreg és hiányos szőlőterületet 
vett, amelyet folyamatosan újratelepített. 

1969-ben borospincét, 1970-ben prés-
házat, majd bővítésként 1972-ben nyara-
lót épített a présház mellé. Folyamatosan 
alakította át a kerthelyiséget és nyaralót 
lakóházzá. 1982-ben az utca aszfaltbur-
kolatot kapott, megváltozott a csapadék-
víz elfolyása, és a ház alatti borospincét 
többször elöntötte a víz. Új és nagyobb 
pincét épített, ahová a boroshordókat és 
a borászati felszerelést átköltöztette. A 
régi pincében megoldotta a vízelvezetést, 
fém polcrendszert készített 1980–1990 
között, így oldotta meg az általa készített 
pezsgő  tárolását és érlelését. Saját készí-
tésű borait 1990 óta palackozza és tárolja 
szintén a régi pincében.

Kuriózumként 2007-től bortrezoro-
kat alakított ki. Az új pincében már egy 
modernebb, a kornak megfelelőbb fel-
szerelést vásárolt,  lecserélte a fahordókat 
tartályokra.  Ebben az időszakban került 
bevezetésre a HACCP rendszer, amelynek 
figyelembevételével palackozta a környék 
válogatott szőlőiből készült borait. 

Szőlészeti ismerete 1966-ban még 
csak abból állt, hogy tudta azt, hogy a 
szőlő vesszőn és nem fán terem. Miu-
tán az első városról jött szőlőtulajdono-
sok között volt Velencén, volt, aki segí-
tett neki, de volt az őslakosok közt olyan 
is, aki hitetlenkedett. Elkezdte könyvek-
ből tanulni a szőlészetet és a borászatot. 
Budafokon az 5. sz. tanpince vezetője so-
kat segített neki a borász szakma megis-
merésében, míg Velencén Dömsödi Jó-
zsi bácsi ismertette meg vele a szőlő- és 
a borfeldolgozás hagyományait. 1969-
ben baleset érte, közel egy évig betegál-
lományban volt. Ebben az időszakban 
könyvekből elsajátította a borászat kis-
termelői részét. A mai napig lépést tart 
az elvárásokkal, képezi magát. 

Megalapította 1989-ben a Velence 
Bence-hegyi Szőlő és Természetvédel-
mi Egyesületet, amelynek 1993-ban tör-
tént megszűnéséig elnöke volt. 1993-ban a 
megszűnt egyesület egyes tagjaiból és a Ve-
lencei-tó körüli borászokból megalapította 
a Szent Benedictus Borrendet, amelynek 
elnöke, majd nagymestere volt 2001-ig. 

2002-től az Ordo Vini Venatorum 
Vadász Borrend nagymestereként te-
vékenykedett.  2008-ban betegsége és más 
irányuló elfoglaltsága miatt ezen tisztsé-
géről is le kellett mondania. 2007-ben a 
Magyarországi Borrendek Országos Szö-
vetsége szakmai bizottságának tagjá-
vá választották, ahol feladata a szövetség 
honlapjának kezelése volt. (2002-ben ő ké-
szítette el a honlapot.)

A következő szakmai egyesületek tag-
ja: Szent Vince Borrend, Corvinus Creis 
(Osztrák-Magyar Baráti kör), Szent Be-
nedictus Borrend, Balatonvin Csopak 

Borlovagrend, Promontorium Borlovag-
rend, Custodes Vinorum Villány Bor-
rend, Gróf Vécsey Károly Borlovagrend 
Solt, Sukorói Borbarátok Egyesülete. 

Elismerései: Szent Orbán Emléké-
rem (2006), az Adony környéki sző-
lő és borkultúra fellendítésének érdeké-
ben kifejtett tevékenységéért. Pro Vino 
Érdemérem (2006), a magyar borren-
di mozgalomban kifejtett sikeres tevé-
kenységéért. Tiszteletbeli örökös alapító 
nagymesteri oklevelet kapott a Szent Be-
nedictus  Borlovagrendtől 2019-ben.

Saját szőlőterülete már csekély, de 
csak minőségi, válogatott szőlőt (zömé-
ben kékszőlőt) vásárol, melyet a végső fá-
zisig a felügyelete alatt tart.

Borai az elmúlt 25 évben több mint 100 
oklevelet kaptak, köztük országos szinten 
arany, nemzetközi szinten ezüst és számos 
megyei borversenyen aranyérmet. Büszke 
a Fejér megyei Borversenyen elért arany-
érmes Sherry borára (1985, 1986, 1987, 
1988), pezsgőjére 1987-ben, Cabernet Sa-
uvignon borára pedig 2003-ban, valamint 
a Kistermelői Első díjra, melyet 1987-ben 
kapott Móron. Borait csak palackos formá-
ban értékesíti.

Forrás: Mayláth Endre
Szerkesztette: Kiss Eszter Zsófia és

Ludmann Ágota

Programajánló
Október  9-én, szombaton 15 

órától séta a történelmi pincesoron, 
találkozás a Velence Sun parkoló-
jában.

Október 14-én csütörtökön 
17.30 órai kezdettel, Dr. Tarsoly 
Péter előadása, „Csodák a Velen-
cei-hegységben” címmel, a Mesz-
leny–Wenckheim kastély házas-
ságkötő termében. 

Ugyanitt Retró kiállítás novem-
ber 30-ig.

A fenti programokra minden ér-
deklődőt szeretettel várunk! 

Velencei Helytörténeti Egyesület
Adószám: 18502411-1-07
Velence Tópart u 52.
www.helytortenet.eoldal.hu
velencehelytortenet@gmail.com                                                                                                                                              
Facebook: Velencei Helytörténeti 
Egyesület kedvelők oldala
QR kódunkon Velence látnivalói-
val ismerkedhet meg

Értékőrző munka elismerése a Megyenapon
A Nádasdladányban megrendezett 2021. évi Megyenapon Dr. Molnár 
Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és Balog Gábor, a Fejér Megyei 
Értéktár Bizottság elnöke a megyei és helyi értékgyűjtés területén kimagas-
lóan eredményes munkát végzett személyeknek adott át elismeréseket. 
Díjban részesültek közjogi tisztségviselők, akik tevékenységükkel támogat-
ták az értéktárak létrehozását, illetve továbbfejlesztését, valamint mindazok, 
akik eredményes felterjesztéssel éltek a Fejér Megyei Értéktár felé. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy az általuk felterjesztett érték bekerült a Fejér 
Megyei Értéktárba.
Velencéről elismerésben részesültek:
A velencei Wenckheim-kastély megyei értéktárba való bekerüléséért tett 
javaslatáért Galambos Györgyné.
A velencei plébániatemplom 1554-ben készült harangja, a Bence-hegyi ki-
látóterasz és kilátója (körpanoráma), Velence ősi temploma (Bod-kápol-
na), Molla Szadik sírja, valamint a szőlész-borász kultúra megyei értéktárba 
való bekerüléséért tett javaslatáért Kárpáti Miklós.

Gratulálunk!

„Azok a könyvek,
melyek könyvtárad polcain
szunnyadnak,
még nem készek, vázlatosak,
magukban semmi értelmük.
Ahhoz, hogy értelmet kapjanak,
te kellesz, olvasó.”

 (Kosztolányi Dezső)

Zitának
A Városi Könyvtár olvasótábora szeretettel köszönti kedves könyvtárosát, 
Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezetőt, aki 30 éve szívvel-lélekkel dolgozik 
a helyi olvasókért.

Kérjük, fogadd szeretettel néhány gondolatunk!

A könyvek világában élni kiváltság. Megismertetni az írott szöveg va-
rázsát már gyermekkorban, szélesre tárni egy kaput, amely a tudás világára 
nyílik, egy életre meghatározni valakinek az értékrendjét! Boldog felelős-
ség ez a hivatás.

A könyvtár egy csodálatos hely! A mai világban egy olyan menedék, 
amely a nyugalmat, elmélyülést, és a szellemi töltődést szolgálja. Semmi 
nem pótolhatja a lapok surrogását, az új könyvek illatát, a csendet, amit 
csak halk beszélgetés szakít meg néha. Ismeretségek, barátságok szövőd-
nek itt, és egy igazi biztos pont a könyvtár mindenkinek, aki betér ide.

Ezt a nagyon fontos és egyre fontosabbá váló feladatot, vagy inkább 
szenvedélyt őrzöd és tartod a legjobb kezekben, Zita! Harminc év szinte 
felfoghatatlan gyorsasággal szállt el, de Te időtlenné tetted a könyvtár éle-
tét. És tudjuk, hogy a sok szépség mellett nagyon nagy munka is kézben 
tartani a hajót! A sok háttérmunka és naprakészség erről árulkodik.

Generációk nevében mondhatunk köszönetet ezért!
Nagyon szépen köszönjük, Zita!

Szeretettel: Olvasóid
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Idén októberben is – Európai Madármegfigyelő Napok Botulizmusban szenvedő vadmadarakat mentett az
Állami Halőri Szolgálat a Velencei-tavon

Lassan harminc éve annak, hogy októ-
ber első hétvégéjén Európa-szerte mada-
rat számolnak a természetkedvelő profik 
és amatőrök egyaránt. A Birdlife Inter-
national 1993-ban indította útnak a több 

országon átívelő eseménysorozatot. Ezen 
a két napon Európa (és Ázsia némely) or-
szágaiban a nagyvárosokban és a falvak-
ban, erdőszéleken és tópartokon, egyszóval 
mindenütt, ahol a madár jár,  az égre szege-
ződnek a tekintetek és a lelkes madarászok 
lajstromba veszik a látott madarakat. 

A program célja alapvetően ket-
tős: az azonos időben rögzített adatok 

Augusztus végén, több napon át folyta-
tott ellenőrzést a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Állami 
Halőri Szolgálata a Velencei-tavon. A 
halőrök első ízben egy a part menti sáv-
ban agonizáló, mozgásképtelen tőkés 
récére lettek figyelmesek, néhány nap-
pal később pedig nyolc, bénulásos tüne-
teket produkáló, fiatal sárgalábú sirályt 
észleltek a tó szigetein. 

A szakemberek a beteg madarakat be-
gyűjtötték és a lehető leggyorsabban el-
juttatták a Tollas Barát Madármentés 
Alapítvány dunaharaszti telephelyére, 
valamint a Sukorói Vadmadárkórház-
ba. A gyors és szakszerű intézkedésnek 
köszönhetően a legtöbb állat túlélte a 
laboratóriumi vizsgálatok által igazolt 
botulintoxin-mérgezést, és rövidesen 
visszanyerhetik a szabadságukat.

A megbetegedések okát a további-
akban a Nébih laboratóriuma vizsgál-
ta, melynek során a kórelőzményre (jár-
ványtani adatokra, bénulásos tünetekre), 
a negatív kórbonctani és kórszövetta-
ni leletre, valamint a kísérleti egéroltás 
eredményére való tekintettel a botuliz-
mus jelenlétét állapította meg a hatóság.

Bár a botulinum toxin rendkívül ve-
szélyes és mérgező, fontos tudni, hogy 
a mérgezésben szenvedő madarak – 
amennyiben időben szakértők kezelé-
sébe kerülnek – a legtöbb esetben meg-
menthetőek. A madarak a mérgezés 

feldolgozása mellett fontos a madarászat 
és a természetismeret, a természetjárás 
népszerűsítése is. A megfigyelőponto-
kon szakemberek várják az érdeklődő-
ket, az ingyenes madárgyűrűző bemu-

tatók, a kivételes minőségű távcsöves 
megfigyelések közelebb hozzák a más-
kor oly távoli madarakat, elmélyítve ez-
zel a természethez fűződő felszínesebb 
kapcsolatot. 

Az országok emellett – egymást 
inspiráló – versenyben is állnak egymás-
sal: a résztvevők, a helyszínek és a szá-
molt madarak mennyisége alapján dől 

következtében meglehetősen legyengül-
nek, ezért viszonylag egyszerűen befog-
hatóak. Mindezekre tekintettel a Nébih 
nyomatékosan kéri, hogy aki ilyen 
vagy ehhez hasonló tüneteket mutató 
madarat talál, semmiképp ne hagyja 
magára, mert emberi segítség nélkül az 
állat biztosan elpusztul!

A madarak megmentésén a Sukorói 
Vadmadárkórház (http://vadmadarkor-

haz.hu/) és a Tollas Barát Madármentés 
Alapítvány (https://m.facebook.com/
tollasbaratmadarmentes/) fáradozott. 

Idén is várja a családokat Dinnyésen 
október 2-án, szombaton, a Duna–
Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság ingye-
nes családi napja, a Madárkavalkád! A 
Templomkertben madaras témájú ter-
mészetismereti játékokkal és kézműves 
foglalkozásokkal várunk kicsit és nagyot! 
A Madárdal tanösvényen és Elza major-
ban zajlik a madármegfigyelés, ezekre a 
helyszínekre lovas kocsik indulnak na-
ponta többször Templomkertből! 11.00 
órakor mesét mond Róka Szabolcs 
énekmondó, lantművész!

További információ:
dunaipoly.hu, velence@dinpi.hu

Madárkavalkád 

el, ki lesz az első. Magyarország min-
den évben előkelő helyen végez, sok-
szor dobogós helyezést érünk el. Tavaly 
a harmadik legtöbb rendezvényhelyszín-
nel és a második legtöbb résztvevővel a 
szokásosnál is kiemelkedőbb eredményt 
ért el a hazai mezőny. Bár mindenkép-
pen tartalmasabb és közösségi élmény 
a helyi madárszámlálókhoz csatlakozva 
gyűjteni az adatokat, ha valaki nem moz-
dulna ki otthonról ezen a hétvégén, akár 
kertjéből vagy erkélyéről is beszállhat a 
számolásba, fajismeret híján pedig elég 
rögzíteni a látott példányok számát. A 
részletekről tájékozódhatnak a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egye-
sület honlapján: mme.hu.

Csóka Szilvia
zoológus, környezeti nevelő

Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

Gyors és szakszerű beavatkozásuknak 
köszönhetően a bajbajutott madaraknak 
jó esélyük van a felépülésre.

Forrás: https://portal.nebih.gov.hu/-/
botulizmusban-szenvedo-vadmadara-
kat-mentett-az-allami-halori-szolga-
lat-a-velencei-tavon

Fényképek: Faragó Zoltán
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Az interneten válasz után kutatva rá-
akadhatunk a Magyar Országos Horgász 
Szövetség (MOHOSZ) Velencei-tavi Ki-
rendeltsége közleményére, amelyből ki-
derül, hogy a Velencei-tónál történt au-
gusztusi halpusztulást az oxigén hiánya 
mellett ammónia-felszabadulás okoz-
hatta. A MOHOSZ közleménye szerint 
összesen kb. 11 tonna hal hullott el, pon-
tosabban ez az a mennyiség, amely össze-
gyűjtésre került. Hogy valójában meny-
nyi hal pusztulhatott el, azt megbecsülni 
sem lehet, hiszen a nyári melegben főleg 
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Gondolatok a velencei-tavi halpusztulásról
Sokan teszik/tették fel maguknak a kérdést, hogy vajon mi okozhatta az idei tömeges halpusztulást a 
velencei tavon? A kevés csapadék, az alacsony vízállás vagy a nyár eleji hirtelen felmelegedés? Éghaj-
latváltozás, globális felmelegedés? Csupa olyan folyamat, amelyre emberként nincsen befolyásunk? 
Vagy lehet, hogy éppen az emberi tevékenység az oka? Élő környezetünk következetlen alakítása?  
Felelőtlen víz- és halgazdálkodás? A kérdésekre Faragó Zoltán biomérnök ad választ.

a kisebb haltetemek pár nap alatt telje-
sen elbomlanak. A folyamat sajnos nem 
állt meg. Ha nem is az augusztusihoz ha-
sonló mértékben, de azóta is napról nap-
ra újabb agonizáló és elpusztult egyedek 
jelennek meg a víz felszínén. 

Mi is az ammónia és hogyan 
okozhat mérgezést?
Az ammónia nitrogén és hidrogén 

vegyülete, képlete NH3. Normál álla-
potban jellegzetes szúrós szagú. Vízi 
környezetben ammóniumion és szabad 

ammónia formájában található meg. Az 
ammónium szagtalan, egy nitrogén- és 
négy hidrogénatomot (NH4 +) tartal-
mazó, egy pozitív töltést hordozó ion. 
Az ammónia ezzel szemben egy sem-
leges, szúrós szagú, maró és mérgező 
hatású, nem ionizált molekula. Fontos 
megjegyezni azt is, hogy míg a moleku-
láris ammónia káros lehet a vízi élővi-
lágra, az ammónium-ion azonos meny-
nyiségben ártalmatlan. A pH érték a 
legfontosabb tényező, amely megha-
tározza az ammónia és az ammónium 
arányát a vízben. Az ammónia és az am-
mónium közötti kapcsolatot a követke-
ző kémiai egyenlet írja le:

NH3 + H2O <–> NH4 
+ + OH–

Ha a víz pH értéke alacsony, az egyen-
súly jobbra tolódik, ha a pH magas, ak-
kor balra. 25 fokon pH=6 esetén az am-
mónia-nitrogén aránya NH3 formában 
alacsony, szinte minden ammónia-nit-
rogén NH4

+-ként van jelen. 8 körüli pH 
mellett az NH3 aránya 10% alatt van, 9 
feletti pH esetén pedig kb. 50%. 11 felet-
ti pH esetén a vízben lévő összes ammó-
nium-ion átalakul molekuláris ammó-
niává. Az ammónia aktivitását az oldat 
ionerőssége és hőmérséklete is befolyá-
solja, aktivitása magasabb hőmérsékle-
ten sokkal nagyobb.

Hogyan kerül ammónia
a tó vizébe?
Az ammónia kívülről, például az 

esőzés által mezőgazdasági területe-
ken használt műtrágya bemosódásá-
val kerülhet a vízbe, illetve a vízi élet-
téren belül is keletkezhet. Az iszapban 
felhalmozódó szerves anyagok ana-
erob bomlása során ammónia, me-
tán és kénhidrogén keletkezik. Ezek az 
iszapban raktározott gázok egy légnyo-
más-esés alkalmával könnyen, nagy 
mennyiségben szabadulnak fel és mér-
gezik meg a halakat.

Miképpen mérgez az ammónia?
A halak szempontjából a szabad am-

mónia tűrhető határértéke 0,1 mg/l, ezen 
érték feletti koncentráció halpusztulást 
idéz elő. A halak a szervezetükben ke-
letkező ammóniát nagyrészt a kopoltyún 
keresztül ürítik. Azonban ha a vízben 
lévő ammónia koncentrációja túl magas, 
a halak nem képesek az ammónia leadá-
sára. Schreckenbach és tsai (1975) teó-
riája szerint a tóvíz magas, pH 8 körüli 
kémhatása esetén a hal nem tudja leadni 

a szervezetében felhalmozódó ammóni-
át, ezért a kopoltyú szövete sérül, és nek-
rózis következik be. Mindemellett a hal 
vérében feldúsuló ammónia idegméreg-
ként hat, a beteg halak nyugtalanok, víz 
tetején agonizálva úsznak, friss víz re-
ményében a befolyók környékére cso-
portosulnak, némelyek pörgő, rángatózó 
mozgásban megnyilvánuló idegrendsze-
ri tüneteket mutatnak, majd elhullanak.

Ammónia mérgezés vagy
oxigénhiány okozhatta-e a
Velencei tó halainak pusztulását?
Érvek amellett, hogy ammónia-mér-

gezés okozta a halpusztulást:
1. A víz kémhatása napi ingadozást 

mutat, összhangban a vízi élőlények élet-
tevékenységével és a tó geológiai adott-
ságaival. Hazai tavaink, ahogyan a Ve-
lencei-tó is, inkább lúgos kémhatásúak. 

Egymástól független mérésekből tudjuk, 
hogy a Velencei-tó vize jelenleg megha-
ladja a pH 9 értéket, ami azt jelenti, hogy 
a szabad ammónia van túlsúlyban. 

2. A Velencei-tó szinte egész területén 
jelentős a lágy iszap vastagsága, amely 
jelentős mennyiségű szerves anyagot 
raktároz.  Ez az idei aszályos, csapadék-
szegény, meleg időjárás eredményekép-
pen gyors bomlásnak indult. A júliusi 
és az augusztusi nagy elhullást megelő-
ző esős időszakok légnyomásesést okoz-
tak, amely az iszapban raktározott gázok 
(ammónia) felszabadulásához vezetett. 

Érvek amellett, hogy miért nem oxi-
gén-hiány okozta a halpusztulást:

1. A tavak oxigén-koncentrációja 
napi ciklusokban változik. Napközben 
az algák és a vízinövények oxigént ter-
melnek, így napközben az oxigénszint 
folyamatosan emelkedik. Éjszaka vi-
szont a fotoszintézis leáll, és a növények 
is elkezdik fogyasztani  a vízben oldott 
oxigént. A legalacsonyabb oxigénszint 
így hajnalban áll elő. Ha a víz oxi-
génszintje a 4 mg/liter szint alá csök-
ken, az már megterheli a halakat, 2 mg/
liter érték alatt pedig halpusztulás áll 
elő a legtöbb halfaj esetén. A 
halpusztulás alatt és azt kö-
vetően egyszer sem süllyedt 
a Velencei-tó oxigénszintje a 
kritikus szint alá. Azonban 
nappal is láthattunk a víz te-
tején agonizáló, bágyadtan 
úszkáló halakat, amiből arra 
következtethetünk, hogy 
nem oxigénhiány okozta a 
halpusztulást.

Miért fontos megálla-
pítani, hogy a pusztu-
lást nem csupán
oxigénhiány okozta? 
Mert ebben az esetben a 

probléma a tó feltöltésével 
nem oldódik meg! Bár fel-
töltés esetén a nagyobb víz-
mennyiség pufferkapacitása 
is nagyobb, így a felszabadu-
ló ammónia koncentrációja 
lehet, hogy nem éri el a kriti-
kus értéket, de szinte boríté-
kolható, hogy a folyamatosan 
felhalmozódó iszaprétegben 

zajló anaerob bomlás következtében ke-
letkező ammónia előbb-utóbb bármilyen 
vízállásnál problémát fog okozni. Tehát a 
Velencei-tó üzemi vízszintre való tölté-
se csak időszakos megoldás. A problé-
ma forrását nem oldja meg. Kizárólag az 
iszapréteg eltávolítása jelentene hosszú 
távú megoldást.

Fontos kérés valamennyi horgászhoz, 
hogy aki haltetemet lát a környezeté-
ben, az ne legyen közönyös, hanem se-
gítse a tó védelmét, és emelje ki a halte-
temet. Ugyanis a tetemek bomlása során 
még több szerves anyag jut a vízbe, to-
vább rontva a Velencei-tó vízminőségét. 
Üzenem azoknak a horgászoknak, akik a 
Velencei-tó mielőbbi újratelepítése mel-
lett érvelnek, hogy az újrakezdésnek még 
nem érkezett el az ideje, hiszen ha a hal-
pusztulás forrása nincsen megoldva, a 
hasonló esetek előfordulása a jövőben 
szinte biztosra vehető.

Faragó Zoltán
biomérnök

A képeket a tetemek gyűjtésében résztvevő
Füredi Balázs és Faragó Zoltán készítette
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Csoportunk 25 fős, vegyes csoport. Idén 
a kislányok vannak nagyobb arányban.  

Nagyon vártuk már őket, a nyári szü-
netben előkészítettük a korosztályuknak 
legmegfelelőbb játékokat, mesekönyve-
ket. Jeleiket többnyire már előzetes meg-
beszélés után kiválasztották, ezeket pedig 
a délelőttök folyamán játékosan memori-
záltatjuk.

A beszoktatás két hete mindenki szá-
mára felfokozott izgalommal, majd foko-
zatosan lecsendesedő megnyugvással telt 
el. Jelenleg az összeszokás folyamatát él-
jük. Lényegesnek tartjuk, hogy a gyerme-
kek és szüleik zökkenőmentesen illesz-
kedjenek be az óvoda és a csoport életébe. 

A Szivárvány csoport mindennapjai-
ban helyet kap a mese, vers, ének, manuális 

A nyár folyamán mindkét óvoda-
részünk egy-egy új udvari játékkal 
gyarapodott a Velencei Meseliget 
Óvodásaiért Alapítvány révén. 
Csincsi Éva, az alapítvány elnöke 
adta át a mászókát az Újtelepen, 
illetve a libikókát az ófalusi óvo-
dában. A szeptemberi szép időt 
kihasználva a gyerekek boldogan 
vették birtokukba az új játékokat.

Köszönjük az alapítvány aján-
dékait!

Bóra Csilla 
óvodavezető 

tevékenységek, a mindennapos mozgás és 
mindemellett a közös játék. Nagy hang-
súlyt fektetünk a közvetlen környezetünk 
megismerésére és védelmére, és az egészsé-
ges életmód alapjainak kialakítására. Igyek-
szünk minél több időt a friss levegőn tölteni.

Fontosnak tartjuk a szokás- és sza-
bályrendszerünk, a gyerekek közösségbe 
való szocializációjának megalapozását, 
különböző nevelési területeken az önál-
ló, kreatív gondolkodásra, kitartó mun-
kavégzésre való ösztönzést.

Gyakoroljuk a társas együttélés szabá-
lyait. Szeretnénk, ha szociálisan érzéke-
nyek lennének, s olyan erkölcsi értékek, 
mint az igazmondás, segítségnyújtás, tü-
relem, egymásra figyelés, bocsánatkérés 
a személyiségükbe épülne.

Beszoktatás a Szivárvány
csoportban

Új udvari játékok az óvodában

Az őszinteség, a bizalom a szü-
lő-óvodapedagógus között elengedhe-
tetlen, hiszen az óvodai nevelés a családi 
nevelésre épül. 

A beszoktatási időszak elején úgy 
szervezzük, hogy a nap nagy részében 
mindkét óvodapedagógus jelen legyen a 
csoportban, valamint a dajka néni jelen-
léte is meghatározó. Ennek időtartama 
megbeszélés kérdése, de a gyermekek ér-
dekében elengedhetetlenül fontos.

A célunk az, hogy a gyermekek pozi-
tív élményekkel gazdagodjanak, és minél 
családiasabb, szeretetteljesebb légkört 
biztosítsunk a számukra.

Szacsuri Judit
óvodapedagógus

Zöldliget hírek
A 2.b osztály a
Pákozdi Pagonyban

Elkezdődött a tanév és végre újra 
együtt lehetünk, újra kirándulhatunk 
a gyerekekkel. A kora őszi napsütés-
ben tanulmányi kirándulásra utaz-
tunk a 2.b osztályosokkal. A Pákozdi 

Pagony Vadaspark és Arborétum egész 
napos programot adott a gyerekeknek. 
A rövid utazás után hamar előkerültek 
a hátizsákból a szendvicsek, innivalók. 
Egyik tanítványom megjegyezte: – De 
jól esik enni a friss levegőn! Kellett is 
a tízórai, mert nagy túrára indultunk. 
Megmásztuk a Vadasparkban található 
15 m-es kilátót is, ahonnan megcsodál-
hattuk a Velencei-tó látképét.

A Vadaspark állatainak megtekintése 
volt a legérdekesebb a gyerekek számá-
ra. A Vadasparkban több mint 7 hektá-
ros területen, természetes környezetük-
ben figyelhetők meg többek között az 
erdei nagyvadak: a gímszarvas, dám-
szarvas, vaddisznó, muflon és az őz.  A 

nagy túra végén úticé-
lunk a játszótér volt, 
ahol a gyerekek ked-
vükre másztak, csúsz-
dáztak, hintáztak. Na-
gyon hiányoztak már 
ezek a programok a 
gyerekeknek, peda-
gógusoknak egyaránt. 
Hamarosan újabb ki-
rándulásra indulunk!

Homoródi-Sörös
ldikó osztályfőnök

Sárkányhajózás a
Velencei-tavon

A 2.c osztályos tanulók sárkányhajózá-
son és  kincsmosáson vettek részt a Ve-
lencei-tavon szeptember 10-én. Nagyon 
szép élményekkel lettünk gazdagabbak 
és megfogadtuk, hogy biztosan visszaté-
rünk, hogy újra átéljük ezt a csodálatos, 
számunkra új élményt!

Vitéz-Mohácsi Kornélia
osztályfőnök

Egy zöldligetes írópalánta
országos sikere

Hajós Kíra, a Zöldliget Gimnázi-
um 11.a osztályos tanulója nyáron si-
keresen pályázott a Petőfi Irodalmi 
Múzeum és a Fiatal Írók Szövetségé-
nek országosan meghirdetett kreatív 
írás workshopjára. A „Vissza a jelen-
be!” pályázatra olyan 14–17 évesek je-
lentkezését várták, akik több irodal-
mi műfajban is szívesen kipróbálnák 
íráskészségüket. A tíz legjobbnak ítélt 
pályamű szerzője ösztöndíjasként ve-
hetett részt a Kapolcska 2021 Összmű-
vészeti Tábor és Kisfesztivál program-
jában – tanulónk köztük volt. 

Az írótábor résztvevői egy hét alatt 
több műfajban is kipróbálhatták magu-
kat, és mentoraik segítségével különböző 
témákat dolgoztak fel a vers, a próza vagy 
éppen a dráma eszközeivel. Az íráson túl 
értékes szakmai és baráti kapcsolatokkal 
gazdagodtak a résztvevők, amelyek to-
vább segíthetik őket pályájukon. 

Szeretettel gratulálunk Hajós Kírának, 
nagyon büszkék vagyunk rá és további 
írói sikereket kívánunk neki! (Cikkünk 
mellett Kíra egyik, a pályázatra készült 
írása olvasható.)

Oláh-Horváth Beáta
osztályfőnök

Hajós Kíra
Viharos

Furcsa ború telepszik az időre;
értetlenség vegyül felhőink mögé, 
bolyongó-csapongó lélekút jellemzője
a fennálló kiszámíthatatlan ösvény,
melyben mintha mélyen lappangana
az elfojtott fájdalmas életlenség;
törött prizmán keresztül alaktalan
a valóság. Tekintetünk mélytelenségben
üresség, közlendőnk szavak alatt
megbúvó rejtély. Önnön korlátaink
mögé zárjuk a romokat, keserűségben
úsztatjuk ezt a titkos, gyenge tégláink
alkotta átvilágíthatatlan, elűzésre 
váró ketrecérzést. Megváltás azonban
nem létezik; félhomályunkat nem töri
át semmilyen ismeretlen fény vagy magma,
kalitkáink falai fölénk tornyosulnak, áttörni
ezeket erőnket venné igénybe. Ami nincs,
létrehozni egy ponton már nem lehet;
életünk homályos beletörődéssé fakulni
látszik; mégis mintha mindvégig ilyen
zavar-színű végkimenetelt tartogatott volna
ez az életnek csúfolt káoszpillanat.
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Könyvújdonságok

Háy János: Mamikám
Kiss Noémi: Balaton
Kondor Vilmos: Örvényben 
Neil Gaiman: Északi mitológia 
Guillaume Musso: Regényélet
Ruth Druart: Míg Párizs aludt
Jill Mansell: Minden kezdet 

nehéz
Janet Skeslien Charles: A pári-

zsi könyvtár
Palotás Petra: Recepciós kisasz-

szonyok
Sherry Jones: Josephine Baker 

utolsó tánca
Karen Swan: Római kalandok
Linda Finlay: A bonbonlány
John Grisham: Calico Joe
Mónica Gutiérrez: A Holdsugár 

könyvesbolt rejtélyei
Bagdy Emőke: „Elmondani a vi-

lágot, amelyben élek…”
Vrábel Krisztina: 160 grammos 

szénhidrátdiéta
Takács Viktória: Szüreti mese 

(Hagyományaink)
Bosnyák Viktória: Micsoda 

buli! (Mantyusok; 3.)
Timo Parvela: Ella és barátai
Kiki Thorpe: Pillantásnyi va-

rázslat (Sohalányok; 1.)
Usch Luhn: Kivi születésnapja 

(Ebadta banda; 3.)
Usch Luhn: Mogli, a hős

A könyvtár 
nyitvatartása

Kedd: 10.00 – 17.00
Szerda: 13.00 – 17.00

Csütörtök: 10.00 – 17.00
Szombat: 9.00 – 13.00

Kapcsolat:
https://velenceikonyvtar.hu/
info@velenceikonyvtar.hu

Megkezdődött a tanév

A tanévkezdéskor kiemelt figyelem irá-
nyul az új, kilencedikes diákjainkra. 
Igyekszünk, hogy minél előbb otthon 
érezzék magukat az iskolában, és meg-
szokják a számukra idegen közeget.

Augusztus végén a gólyatáborban kez-
dődik az ismerkedés. Idén rekordszámú 

gólya (összesen 71 fő) érkezett 30-án 
az iskolába, ahol Novozáncki Veronika 
osztályfőnök/szervező és a többi osztály-
főnök, Czombál Tamás, Marton János, il-
letve segítőik, Baloghné Albert Melinda, 
Bobrovniczkiné Sinkai Marianna, Csiszár 
Alexandra, Juraszkó Pálné és Krüzselyi 
Orsolya tanárnők fogadták őket.

Az egyenpólóba öltözött újoncok szá-
mára hamar eltelt a két nap: a kötele-
ző csoportkép és osztályzászló készítése 
után játékos sportvetélkedővel melegí-
tettek be, amit szabadidős program kö-
vetett egy kis városnézéssel, ismerkedés-
sel. Nem maradt el idén sem a különböző 
feladatokkal nehezített éjszakai túra sem, 
és közben jutott idő az ismerkedésre, be-
szélgetésre, egy kis bolondozásra is. 

Ahogyan eddig minden évben, idén 
is remek hangulatban telt a gólyatábor, és 
mire elkezdődött a tanév, a tanulók, osz-
tályfőnökeik és tanáraik már egy kicsit 
megismerkedhettek, közösségek kezdtek 
el összekovácsolódni. Ezt a folyamatot se-
gítette az első (beszoktatási) hét programja. 

A tanévnyitó, szeptember elsején a 
beszoktatási hét első eleme. Ekkor a ki-
lencedikes osztályok egy-egy képviselője 
rövid beszámolót ad a gólyatábori élmé-
nyekről. A tanévnyitó során az új osztá-
lyok bepillantást kapnak az iskola hagyo-
mányaiba (nyári gyakorlatért elismerés, 

jutalom, igazgatói köszöntő, rövid ismer-
tető a tanévre tervezett szakmai prog-
ramokról). A beszoktatási hét legtöbb 
elemét ebben az évben a hét utolsó két 
napjára sűrítettük, és így használtuk ki a 
csonka tanítási hetet a 9. évfolyamon. 

A csütörtök-pénteki programok egy 
előre elkészített forgatókönyv alapján zaj-
lottak. Minden osztály ugyanazokat a fel-
adatokat oldotta meg egymást váltva, 
forgószínpadszerűen. A feladatok és ese-
mények érintették a teljes osztályt, há-
romfős kiscso-
portokban, illetve 
párban zajlottak. 
A csoportok és 
a párok beosztá-
sa véletlenszerű-
en történt, hogy 
minél több diák 
dolgozzon együtt. 
Annak érdeké-
ben, hogy a di-
ákok kommu-
nikáljanak is, a 

Entz-iklopédia csoportok röviden elmondták az osztály-
nak, hogy milyen feladatot kaptak, kikkel 
találkoztak, majd egy egyszerű táblázatba 
beírták az iskola tanárának vagy alkalma-
zottjának a nevét és beosztását/feladatát. 

A csütörtöki feladatok céljai a követ-
kezők voltak:

• ismerkedés az iskolai ügyintézéssel: 
melyik problémával kihez fordulhatok, 
hová kell menni az iskola területén.

• ismerkedés az iskola dolgozóival: ve-
zetőség tagjai, tanárok, gyógypedagógus, 
pszichológus, védőnő, gazdasági iroda 
dolgozói, iskolatitkár, gondnok, karban-
tartók.

• szociális készségek fejlesztése: az ud-
varias kommunikáció gyakorlata, infor-
máció kérése és átadása, együttműködés

• tájékozódási képesség gyakorlása.
A pénteki nap a következőkből állt:
• felsőbb évfolyamosok szakmai és 

egyéni beszámolói kötetlen beszélgetés 
formájában.

• szociális kompetenciafejlesztő be-
szélgetés/játék  a szociális munkás veze-
tésével.

• vélemény-játék: a tanulók mozgás-
sal fejezik ki hozzáállásukat egy-egy kije-
lentéshez. Egy elképzelt középpont (vo-
nal vagy kör) köré gyűlnek, ha nagyon 
egyetértenek a kijelentéssel, ha nem, ak-
kor a középponttól távol állnak, így feje-
zik ki az egyet nem értésüket.

• séta kulturális információkkal, majd 
fagyizás a városban, a Velence Korzón.

A programokat végig koordinálták az 
osztályfőnökök: Novozáncki Veronika 
(9.a,  technikus osztály), Czombál Tamás 
(9.e/p, eladó-panziós osztály) és Marton 
János (9.g/k, gazda-kertész osztály). 

Novozáncki Veronika és
Sziromné Dobi Éva oktatók

I n t é z m é n y e i n k     Kö n y v t á r     E K I K
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Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
2021. augusztus hónapban az egyesület hat esetben kezdte meg a vonulást. Részletes leírás a káresetekről:
2021. 08. 04. 21:03 órakor riasztásunk érkezett Gárdony, IV. utcába, ahol egy családi ház konyhájának falában gyulladt ki 

egy kábel. A helyszínre négy fővel kezdtük meg a vonulást. Kiérkezésünk előtt a tüzet sikerült eloltani, a veszélyt elhá-
rították.

2021. 08. 15-én mozgalmas esténk volt. A vihar miatt egymás után érkeztek a riasztások.
 21:53 órakor Kápolnásnyék, 7-es főútra hívtak minket, ahol egy autó az árokba borult. Négy fővel érkeztünk a hely-

színre. A járművet áramtalanítottuk, majd kihúztuk az árokból. Személyi sérülés nem történt.
 22:39 órakor Velence, Cseresznye utcába szólt a riasztásunk, ahol 8-10 méteres ágakat szakított le a vihar, amelyek kö-

zül néhány villanyvezetékre is dőlt. A helyszínre elsőként értünk ki négy fővel, majd a pusztaszabolcsi kollégákkal és 
az EON szakembereivel a veszélyt elhárítottuk.

 23:20 órakor segítségünket kérték Velence, Hársfa utcába is, ahol egy fa egy családi ház udvarából kerítésre és az útra 
dőlt. Négy fővel érkeztünk a helyszínre, a veszélyt elhárítottuk.

2021. 08. 16. 00:40 órakor riasztottak minket Gárdony, Radnóti utcába, ahol magánterületről az utcára dőlt egy fa. Há-
rom fővel vonultunk a helyszínre, a pusztaszabolcsi kollégákkal a veszélyt elhárítottuk.

2021. 08. 29. 16:15 órakor érkezett riasztásunk Velence-Észak M7 autópálya 42-44-es km szelvényéhez, ahol egy sze-
mélygépkocsi szalagkorlátnak ütközött, forgalmi akadályt képzett. Három fővel érkeztünk a helyszínre, a székesfehér-
vári kollégákkal a járművet áramtalanítottuk, a veszélyt elhárítottuk. Személyi sérülés nem történt.

Horváth-Szabó Nóra szóvivő

A Velencei Polgárőrség hírei
A Velencei Polgárőrség augusztusban közbiztonsági járőrözést nyolc alkalommal végzett, esetenként 2–2 fővel, 95 órában. 
Külterületek ellenőrzésére 155 órát fordítottunk. Gerhard Ákos polgármester úrral egyeztetve részt vettünk az EFOTT 
rendezvényeivel kapcsolatos területlezárások biztosításában, illetve a fesztivál résztvevői által használt területek biztosítá-
sában és a biztonság felügyeletében. Ezen feladatokat nyolc polgárőr társunkkal 96 órában végeztük. Labdarúgó mérkő-
zés biztosításában négy alkalommal vettünk részt 6–6 fővel, 72 órában. Részt vettünk a Velence város születésnapi rendez-
vényeinek biztosításában, az Északi Strand sajtónyilvános átadó ünnepségén, a Születésnapi Retro Party biztosításában és 
az ünnepi szentmisén a katolikus plébániatemplom búcsúünnepén. A születésnapi ünnepségeken összesen 14 polgárőrünk  
részvételével biztosítottuk a helyszíneket. Rendőrökkel közösen egy polgárőrünk járőrözött öt alkalommal, 40 órában. Koor-
dinátori tevékenységre 60 órát fordítottam.

Mindösszesen 618 órát fordítottunk önkéntes tevékenységre augusztus hónapban.Tízen vettünk részt az Országos 
Polgárőr Szövetség szervezésében Mórahalmon rendezett Országos Polgárőr Napon. A kiváló programok és a bensőséges 
ünnepi megemlékezés méltó keretet nyújtott a polgárőrség fennállásának 30. évfordulójának megünneplésére.

Fehér István elnök

2021. augusztus 23-án
Tóth Sára és Gajda Mátyás

2021. augusztus 26-án
Berki Viktória és Herczeg János Attila 

Szabó Krisztina és  Szász Csaba

2021. augusztus 27-én
Bauer Diána Fruzsina és

Kovács Róbert 

2021. augusztus 28-án
Feke Mariann és Kneifel Imre

Bertha Teodóra és Petrovics Ernő

2021. szeptember 4-én
Puskás Aranka és Demes Balázs

2021. szeptember 11-én
Almási Melinda és Hidas Csanád

Ezüstlakodalom:
2021. augusztus 27-én

Tóth Adél és Németh Péter

Gratulálunk!

Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek

Velencén:

Római katolikus egyház

100 éven belül kétszer is!
Gyermekként nagymamám imakönyvé-
ben találtam egy régi szentképet, mely-
nek jelentőségét csak kicsivel később ér-
tettem meg. Az 1938-ban Budapesten 
megrendezésre kerülő Eucharisztikus 
Kongresszus alkalmából kiadott emlék-
kép volt az. Biztosra veszem, hogy nem 
lehetett ott ezen az eseményen, de nem 
őrizte volna a képet, hogyha nem kísérte 
volna figyelemmel az eseményt, vagy ha 
nem lett volna az ő életében is olyan fon-
tos az Oltáriszentség. 

Az eucharisztikus kongresszusokon 
az Oltáriszentséget különösen is előtér-
be helyezve ünnepelünk. Ennek a kez-
deményezője egy egyszerű dél-francia-
országi asszony volt (Emilia Tamisier), 
aki eleinte zarándoklatokat szervezett az 
Eucharisztia jegyében – első alkalom-
mal 1874 júniusában, Avignonba. Az 
első kongresszusokat jobbára Franciaor-
szágban vagy francia nyelvterületen tar-
tották. Valóságos áttörésnek számított az 
1893-as jeruzsálemi kongresszus (amely 
már a nyolcadik volt a sorban), egyrészt 
azért, mert az Oszmán Birodalomban 
rendezték, másrészt mert a Szentszék is 
felkarolta ezt a kezdeményezést. 

Az elmúlt időben többet lehetett hal-
lani az ez év szeptemberében, Budapes-
ten immáron másodjára megrendezés-
re kerülő Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusról (NEK). Gondoltam, ha 

nagymamám nem lehetett ott az első 
Budapesti Eucharisztikus Kongresszu-
son, én mindenképpen ott leszek a má-
sodikon, ami világviszonylatban már 
az 52.-nek számit. Eredetileg tavaly lett 
volna megrendezve, de a járvány miatt 
az idei évre csúszott át.

Mit is jelent az Eucharisztia? Főleg el-
sőáldozó gyerekek felkészítésében szok-
tam beszélni az Eucharisztiáról, de oly-
kor szentbeszédben is kitérek annak 
jelentőségére. Először is szögezzük le, 
hogy ez egy misztérium, ami azt jelenti, 
hogy nem lehet teljes egészében megér-
teni. Lényege, hogy a szentmisében nem 

csak megismételjük, hanem jelenvalóvá 
is tesszük mindazt, ami az utolsó vacso-
rán történt. A kenyér és a bor átválto-
zik Jézus testévé és vérévé. Ez egy olyan 
dolog, amelyet vagy elhisz az ember, vagy 
sem. Jelen cikkünkben nem a bizonyításá-
ra szeretnék kitérni, sokkal inkább a szó-
ban forgó ünnep magasztosságára. (Meg-
jegyzésként: mindig is elgondolkodtatott, 
hogy a Gonosz tudja és hiszi, hogy az át-
változtatott ostyában Jézus van jelen, de 
ő nem imádásra, hanem meggyalázásra 
„használja” az Oltáriszentséget.)

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus szeptember 5-én kezdődött, 
ahová az egész országból érkeztek olyan 
gyerekek, akik első ízben itt találkoz-
tak Jézussal az Oltáriszentségben (elsőál-
dozók voltak). Számomra ezen a szent-
misén az a volt a legfelemelőbb, hogy az 
egyház katolikus volta mennyire éreztette 

pozitív hatását, hiszen a Föld számos vi-
dékéről érkeztek különféle püspökök, pa-
pok és szerzetesek, valamint hívek, akik-
kel együtt imádkoztuk végig a szentmisét, 
melynek helyszíne a Hősök tere volt.

Az azt követő napokban a Hungexpón 
és a főváros egyes nagyobb terein voltak 
különféle programok. A Hungexpóra 
szervezett programok voltak a fő esemé-
nyek, itt a napot zsolozsmával kezdtük 
(zsoltárok éneklése), majd teológiai előa-
dások és tanúságtételek következtek, kü-
lönféle kulturális előadások zajlottak. 
Minden nap volt szentmise is, melyet 
különféle zenei kísérettel ünnepeltünk. 
Ezek közül emelném ki azt a cigány mi-
sét, melyet kifejezetten erre a célra ír-
tak/komponáltak. A fakultatív előadások 
olyan gazdagok voltak, hogy nehezen 
lehetett kiválasztani az előadót, hiszen 
mindegyik nagyon ígéretesnek tűnt. Jó 
volt az előadásokból és tanúságtételekből 
meghallani, hogy a világ más országai-
ban hogyan élik meg hitüket a kereszté-
nyek, különösen csodálni való volt, ami-
kor az üldözött keresztények képviselői 
számoltak be élethelyzetükről.

A főváros különböző helyszínein szín-
padokon dicsőítő zenék és tanúságtéte-
lek voltak. Esténként választható kultu-
rális programok várták az érdeklődőket. 
Itt emelném ki a kifejezetten fiataloknak 
szóló Forráspont fesztivált. Szombaton a 
margitszigeti családi napon szintén szí-
nes program fogadta az oda látogató-
kat, este a Kossuth téren tartott szentmi-
se után a Hősök teréig fáklyákkal vonult 
fel az imádkozók sokasága. Megható ér-
zés volt látni, hogy több ezer fáklya emel-
kedik magasba és így éneklik az 1938-as 
eucharisztikus kongresszus himnuszá-
nak refrénjét: „Krisztus kenyér s bor szí-
nében úr s király a föld felett, forrassz egy-
gyé békességben minden népet s nemzetet.”

A Szentatya zárómiséjén való részvé-
tel számomra azért volt felemelő, mert a 
Nyugat és Kelet pátriárkája (Ferenc pápa, 
I. Bartholomaiosz) a protestáns, illetve a 
zsidó közösségek vezetőinek jelenléte az-
zal a reménnyel töltött el, hogy békében 
tud a sokféle keresztény együtt élni és 
együtt tenni az evangéliumban is fellel-
hető emberi értékekért.

Récsei Norbert
plébános
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Az intenzív nyári felkészülést eredmé-
nyekben gazdag szeptember követte. 
Egyesületünk judokái szeptember 11-én 
Székesfehérváron sikeres övvizsgát tet-
tek. A technikai feladatok precíz végre-
hajtása mellett a judo elméleti alapjainak 
ismerete is feltétele a sikeres vizsgá-

nak. Hiszen a judo nem csupán techni-
kai sport, hanem az ellenfél tiszteletén, a 
sportszerűségen alapuló, jellemformáló  
életfelfogás is.

Szeptember 18-án Egerben a Tóth 
Péter országos rangsoroló versenyen 
60 induló egyesület 294 indulója kö-
zött ezúttal élesben kellett bemutatnia 

Augusztus 27. és 29. között került 
megrendezésre a XXIII. Wakeboard és 
Wake-skate Magyar Bajnokság a Ve-
lencén, a Tóbíró Strandon, egész pon-
tosan a Venice Beach Cable Parkban. 
A több mint 50 versenyző részvételével 
lezajlott versenyen különösen az U18-
as kategóriában volt nagy a versengés. 
Bár a vasárnapi döntők idején az időjá-
rás félbeszakította az esemény, de egy 
rövid leállást követően be lehetett fe-
jezni a versenyeket, és sikeresen lezaj-
lott az összes döntő. 
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tudását sportolóinknak. 
Kalmár Miklós Diák A kate-
góriában taktikusan küzdve 
bronzérmet szerzett. A ver-
senyújonc Gulyás Botond 
(Diák B) és Enyedi Levente 
(Diák C) nem ért el helye-

zést, de a meg-
illetődöttség da-
cára derekasan 
helytálltak.

S z e pt e m b e r 
26-án két esemé-
nyen is részt vettek egyesü-
letünk tagjai. Előbb Velen-
cén tartottak bemutatót a 
Nagy Ferenc Budo Találko-
zón, délután pedig Tatabá-
nyán újabb rangsoroló verse-
nyen léptek tatamira. Kalmár 
Miklós aranyérmet, a koráb-

bi verseny tapasztalataival immáron ma-
gabiztosabban küzdő Enyedi Levente 
ezüstöt, Gulyás Botond és Bíró Botond 
pedig bronzérmet szerzett.

Bíró László
judomester (2 dan)

Eredményekben gazdag szeptember a
Velence Térségi Sportegyesületnél 

Wakeboard és Wakeskate Magyar Bajnokság
a Tóbíró Strandon

Hajnalpír baptista
gyülekezet

Az aratás ideje
Tudnod kell, a Bibliában leírtak a korsza-
kokon át ismétlődnek, ezért nem igaz, 
hogy ezek csak régmúlt idők elbeszélései 
lennének. A példák a jelen kort, és benne 
saját helyzetünket láttatják, ezért olyan 
aktuális, sőt, egyre inkább az.

Sokaktól hallom így ősszel például, 
hogy véget ért a nyár, a pihenés ideje, de 
valahogy mégis fáradtak, fásultak ma-
radtak. Az ember várná, hogy feltöltőd-
ve, megerősödve kezdjen neki az új tan-
évnek, az új feladatoknak, mégsem hozta 
meg a nyár azt a felfrissülést, nem hozott 

megújulást csak eltelt, mi több: elszaladt. 
Van egy rész az Ószövetségben Jeremi-
ásnál mikor a nép kesereg hogy „Elmúlt 
az aratás, véget ért a nyár, és mi nem sza-
badultunk meg!” (Jer 8:20) Ugye régen a 
nyár az aratás, a betakarítás ideje volt, 
amiben valami lehetőséget látott a nép. 
Reménység, hogy ha eljön, akkor min-
den jó lesz. Itt azt látjuk: vártak változást, 
de nem jött. Nem tudom például kedves 
olvasó, te mit vártál ettől a nyártól? Ez 
volt „életed nyara”? Mert van úgy, hogy 
valamit várunk az élettől, vagy életünk 
egy szakaszától, ami végül nem hoz-
za meg az eredményeket. Általános em-
beri tapasztalat ez, hogy akár alkalmak, 
akár személyek tekintetében, a karrier-
ben vagy a családban várjuk az alkalma-
kat, és mikor végre eljön, mégsem törté-
nik változás.

De megértjük miért, mert itt az igé-
ben Isten is kérdez: kedves népem! Mi-
ben kellett volna megszabadulnotok? Azt 
mondja a prófétának: „Mondd meg nekik, 
hogy így szól az ÚR: Ha elesik valaki, nem 
kel-e föl? Ha helytelen útra tér, nem for-
dul-e vissza?” (Jer 8:4) Hát nem az a nor-
mális ha valaki látja hogy rossz az irány; 
visszafordul? Miért megy hát a nép még 
mindig rossz irányba, szabadulást várva 
tőle? Valahogy úgy van ez, hogy csak vá-
runk az alkalmakra, várunk az alkalmak-
tól dolgokat, holott sokszor azt olvassuk 
Isten igéjében, hogy az alkalom inkább 
arra való, hogy mi tegyünk valamit. Mert 
az alkalmat Isten azért hozza, hogy te-
gyünk valamit, hogy aztán Ő is tehes-

sen valamit. „Gyűjt nyárban az eszes fiú; 
álomba merül az aratás idején a megszé-
gyenítő fiú.” (Péld. 10:5) Amikor minden 
olyan kellemes, és csak passzívan élvez-
zük azt a helyzetet amit Isten ad, akkor 
majd elmúlik a nyár, elmúlik a kiváltsá-
gos helyzet, mi pedig maradunk a dolga-
inkkal megoldások, változások nélkül…

De így folytatódik: „Miért tért tévút-
ra ez a nép, miért tévelyeg állandóan Je-
ruzsálem? Miért ragaszkodik a csalárd-
sághoz, és miért nem akar megtérni?” (Jer 
8:5) Itt kiderül, miközben a nép Istenre 
vár szabadításért, Isten a népre vár, hogy 
visszaforduljon, és lehessen változás. „Fi-
gyeltem, és hallottam, hogy nem őszintén 
beszélnek. Senki sem bánja gonoszságát, 
és nem mondja: Mit tettem?! Mindenki 
összevissza futkos, mint a harcban szá-
guldozó lovak.” (Jer 8:6) A lovas kép azt 

mutatja, mikor a harcban a lovas leesik 
a lóról, és a ló csak összevissza rohangál, 
benne van a nyüzsgésben, a harcban, de 
céltalanul. Ahogy látszólag mindenki te-
szi a dolgát, de valójában cél nélkül evic-
kél át az életen. „Még a gólya is, az égen, 
tudja költözése idejét, a gerlice, a fecske 
és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie, 
csak az én népem nem ismeri az ÚR tör-
vényét.” (Jer 8:7) Itt már egészen kibom-
lik, miért nem hoz szabadulást a sok sür-
gölődés: mert minden felé megy a nép, 
csak Isten után ne kelljen menni. Emiatt 
a nép életének legígéretesebb szakasza 
sem hoz áttörést.

Ó, bárcsak jól tudnám elmonda-
ni kedves olvasó: a Bibliában Isten nem 

azért hozza ezeket a szomorú 
példákat, hogy a fejünkre ol-
vassa, aztán otthagyjon nyo-
morúságunkban. Nem, a mi 
Istenünk most éppen alkalmat 
teremt a változáshoz. Meg-
mutatja a bajok gyökerét, az-
tán bekötöz, meggyógyít, és 
új irányt ad. De ha az életed 
csak kifogások keresésével te-
lik el, akkor ne várj gyógyu-
lást! Egy nagy tanító mondta: 
megtérés nélkül lehet újat kez-
deni, de befejezni nem lehet. 
Itt hát az idő, hogy szembe-
nézzünk azzal, merre tartunk, 
amit Isten igéjén pontosan le 
tudunk mérni. Igaz, „Bármely 

fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örven-
detesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb 
az igazságnak békességes gyümölcsével fi-
zet azoknak, a kik általa gyakoroltatnak.” 
(Zsid 12:11) Így hála a mi Urunknak, 
mert minden feddésének célja, hogy vé-
gül örömteli, reményteljes jövőt adjon, az 
Ő nevének dicséretére.

Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

Címünk:
Hajnalpír Baptista Gyülekezet, Velence, Szabol-

csi út 3.
Alkalmaink:

Vasárnap: 09:30 Imaóra, Istentisztelet (közben: 
gyermekeknek Bibliaóra)
(az élő közvetítés elérhető:

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

Szombat:18:00 VIFI (Ifjúsági alkalom)
E-mail címünk: hajnalpir.be@gmail.com
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VELENCEI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET – SZAKRENDELŐI BEOSZTÁS

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

SZAKRENDELÉS hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

BELGYÓGYÁSZAT Dr. Szabó Péter
800–900

Dr. Németh Attila
800–1200

(diabetológia)
Dr. Szabó Péter

800–900

Dr. Kalmár József
800–1200

(diabetológia)

BELGYÓGYÁSZAT
GASZTROENTEROLÓGIA

HEPATOLÓGIA

Dr. Dunkel Kinga
800–1200

BELGYÓGYÁSZAT
ENDOKRINOLÓGIA

Dr. Németh Csilla
800–1300

(átmenetileg szünetel)

DIABETOLÓGIAI EDUKÁCIÓ

ÁLTALÁNOS SEBÉSZET Dr. Reich Viktor
1600–2000

Dr. Reich Viktor
900–1200

Dr. Botár András
900–1400

(ált. seb., proctológia)

ÁLTALÁNOS SEBÉSZET
GYERMEKSEBÉSZET

Dr. Kerkuska László
800–1300

ÁLTALÁNOS SEBÉSZET
ÉRSEBÉSZET

Dr. Turcsán Erik
(előjegyzés szerint)

ÁLTALÁNOS SEBÉSZET
KÉZSEBÉSZET

Dr. Imre László
1600–1900

Dr. Imre László
900–1200

NŐGYÓGYÁSZAT Dr. Szabados Béla
1600–1900

Dr. Kolos János
900–1500

Dr. Szabados Béla
1600–1900

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
CSECSEMŐ- ÉS

GYERMEKKARDIOLÓGIA

Dr. László Erzsébet
800–1200

(előjegyzés szerint)
Dr. László Erzsébet

800–1200

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
GYERMEK

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

Dr. Szokó Márta
1530–1930

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

SZEMÉSZET Dr. Láng Judit
900–1600

Dr. Láng Judit
900–1600

(előjegyzés szerint)

BŐRGYÓGYÁSZAT Dr. Szoboszlai Andrea
700–1300

Dr. Szoboszlai Andrea
1400–1800

NEURÓLÓGIA Dr. Rónai László
800–1300

Dr. Rónai László
800–1300

ORTOPÉDIA Dr. Horváth Szabolcs
800–1400

UROLÓGIA Dr. Rácz Lajos
1500–2000

Dr. Rácz Lajos
1500–2000

REUMATOLÓGIA Dr. Végh Dóra
1200–1900

Dr. Végh Dóra
800–1400

Dr. Végh Dóra
800–1400

PSZICHIÁTRIA Dr. Pákozdi Péter
1500–1900

Dr. Serki Márta
1500–2000

TÜDŐGYÓGYÁSZAT Dr. Dénes Sándor
800–1300

KARDIOLÓGIA Dr. Kovács Attila
1200–2000

Dr. Király Anna
800–1300

Dr. Király Anna
800–1300

GYÓGYTORNA Körömi Anikó
730–1230

Körömi Anikó
1230–1730

Körömi Anikó
730–1230

Körömi Anikó
1230–1730

Körömi Anikó
730–1130

FIZIOTERÁPIA Viczainé Berkei Katalin
700–1500

Viczainé Berkei Katalin
700–1300

Viczainé Berkei Katalin
700–1300

Viczainé Berkei Katalin
700–1300

Viczainé Berkei Katalin
700–1300

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

RÖNTGEN
DIAGNOSZTIKA

Pacsó Klára
900–1700

Török Zsoltné
900–1700

Pacsó Klára
900–1700

ULTRAHANG
DIAGNOSZTIKA

Dr. Tura Tímea
800–1700

Dr. Blaskovits László
800–1600

Dr. Kövy Katalin
1600–2000

Dr. Turai Tímea
800–1200

Dr. Tura Tímea
800–1400

„Nosztalgia” 3. sz.
Nyugdíjas Klub

Szeptember közepén a tatai Öreg-tó part-
ján álló, Luxemburgi Zsigmond király ál-
tal épített várban jártunk. A sok viszon-
tagságot megélt várat szépen felújították. 
A sok látnivaló után (kissé elfáradva) 
még megnéztük az Esterházy-kastélyt, 
majd felültünk a városnéző kisvonat-
ra. Élvezetes és tanulságos idegenvezetés 
mellett körbejártuk Tata nevezetességeit. 
Befejezésül egy kellemes olasz vendéglő-
ben megebédeltünk és indultunk haza. 
Útközben még megálltunk fagylaltozni.

A hosszú kényszerpihenő után gyak-
rabban főzünk. Újra felfűtöttük a kemen-
cét, nagyon finom ropogós csirkecombo-
kat sütöttünk, csülökpörköltet, babgulyást 
főztünk, így köszöntöttük az aktuális név-
naposokat, születésnaposokat és az 50. 
házassági évfordulójukat ünneplő Peré-
nyi házaspárt. A diófa árnyékában beszél-
getve hamar elrepül az idő, valamennyien 
várjuk a következő szerdát. 

Igyekszünk minél jobban feltöltőd-
ni, mielőtt újra berobbanna a járvány. 

Szerencsére klubunk valamennyi tagja 
megkapta mindkét oltást, sokan már a 
harmadikat is. Reméljük, nem kell újra 
átélnünk a bezártságot és a magányt. 
Minket az éltet, hogy hetente együtt va-
gyunk, mint egy nagy család, meghall-
gatjuk egymás búját, baját és örömét is. 

Szeretnénk újra együtt ünnepelni a kará-
csonyt, és az új évet.

Ehhez kívánunk minden nyugdíjas 
társunknak jó egészséget!

Herczeg Ferencné
klubvezető
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Török Éva Julianna, adóigazgatási ügyintéző, 589–409
(iparűzési adó, adóigazolás, tartózkodás utáni
idegenforgalmi adó, adózással kapcsolatos ügyek
iktatása, irattározása)

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

VÁROSÜZEMELTETÉSI  ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

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

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

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

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

Sürgős esetben munkaidőben, ügyfélfogadási időn kívül is a la-
kosok rendelkezésére állunk.

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

VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERI  HIVATALA
(2481 Velence, Tópart u. 26.)
POLGÁRMESTER: Gerhard Ákos
HIVATALVEZETŐ: Szombathyné dr. Kézi Aranka, jegyző
Központi telefonszám: 06 22/589–400

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

IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Szelei Andrea, aljegyző, 589–418
Máthay Erzsébet, anyakönyvvezető, 589–417

(anyakönyvezés, állampolgársági ügyek, hagyatéki
ügyintézés, lakcímbejelentés)

Böhm Brigitta, igazgatási ügyintéző, 589–408
(települési támogatás, gyógyszertámogatás, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás, kifüggesztések)

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

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

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

(építményadó, adókönyvelés)
Grúz Sándorné, pénzügyi ügyintéző, 589–410

Közérdekű telefonszámok 
Központi Háziorvosi Ügyelet: Velence, Balatoni út 65., 22/311–104
Szakorvosi Rendelőintézet: Velence, Balatoni út 65., 22/589–515
I.sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Fő u. 2., 22/574–019
II. sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Balatoni út 65., 22/471–231
III. sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Tópart u. 34., 22/472–242, 
22/598–149
Gyermekorvosi Rendelő: Velence, Balatoni út 65., 22/472–156
Dr. Horváth Béla magánállatorvos: 06-20-311-7021
Velence Gyógyszertár: Velence, Balatoni út 65., 22/589–524
Újtelepi Gyógyszertár: Velence, Iskola u. 2., 22/472–074
Vörösmarty Gyógyszertár: Velence, Halász u. 5., 22/471–596
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (VÖTE): 30/631–5666
Gárdonyi Rendőrkapitányság, Velence Város különmegbízottja,

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

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

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

Falugazdász (őstermelői igazolvány ügyintézése):
Horváthné Apró Aranka, 70/479–6753
Ügyfélfogadás (Meszleny–Wenckheim kastély házasságkötő
terem,
Velence, Tópart u. 52.) minden szerdán 12.30–16.30
VHG (Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.) 

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

Folyékony hulladék elszállítása: Herke Bt., 20/939–1955 
MOHOSZ (Magyar Országos Horgász Szövetség) Velen-
cei-tavi Kirendeltsége: 22/700–012
DRV (Dunántúli Regionális Vízmű) Zrt.

Információs pont: 80/240–240
Hibabejelentés: 80/240–240 (1-es menüpont)
Ügyfélfogadás (Velence, Szabolcsi u. 40.)
hétfő 8.00–15.00, csütörtök: 8.00–18.00, péntek 8.00–12.00

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

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

Önkormányzati képviselők
elérhetősége

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

Minden hűtő és
fagyasztószekrény

javítása 2 év garanciával,
ajtógumi és műanyag részek 

pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

0620/557-3008

Forduljon bizalommal a 
hirdetésszervezést

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

vagy a
parkolasugyfelszolgalat@velence.hu

e-mail címen.

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




