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Velencei és tókörnyéki
események
2022. január 8-tól
Szubjektív Fejér II. kiállításmegnyitó
Kiállító művészek: Bondor Csilla,
Móder Rezső, Verebics Ágnes,
Verebics Kati és Várnai Gyula
Halász-kastély
Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.
Tel.: 21/292–0471
2022. január 8. szombat 19:00
Házasságról szó sem lehet
Komédia két felvonásban
Csajághy Laura Színpad
Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 31.
info@csajaghylauraszinpad.hu
Tel.: 30/211–8840
Tel.: 70/382–3054
2022. január 10. hétfő 9:00–10:30
Tai Chi nyílt nap gerinctorna
A Golden Tigers szervezésében
Green Residence Élményközpont
Velence, Hársfa u. 1/A.
Bejelentkezés: Sifu Kovács László
Tel.: 70/450–4723

Köszöntő Karácsony havában

2022. január 15. szombat 17:00
Meseerdő Bábszínház: Varázsvirág
Green Residence Élményközpont
Jegyrendelés: 20/457–3630
grvelence@gmail.com

2022. február 5. szombat 19:00
Nejem a neten
Vígjáték két felvonásban
Csajághy Laura Színpad

2022. január 16. vasárnap
Családfelállítás
Závodszky Noémi Lélek Szentély
eseménye
Green Residence Élményközpont
Bejelentkezés: zavodszkynoemi@gmail.com

A városi eseményekkel kapcsolatos változásokról, illetve Velence város egyéb
programjairól, eseményeiről bővebben tájékozódhat az interneten Velence Város
hivatalos facebook oldalán (www.facebook.com/Velencevaros)

2022. január 22. szombat 11:00
Lúdas Matyi (Négy Arc Színház –
Napraforgó Meseszínház)
Interaktív zenés mesejáték
Csajághy Laura Színpad

A velencei Civil Ház, a Közösségi Ház
és a Green Residence Élményközpont
programjairól a 22. oldalon tájékozódhatnak olvasóink.

2022. január 28. péntek 19:00
Amíg az asszony alszik
Vígjáték két felvonásban
Csajághy Laura Színpad

az elhagyatottságban, bajban, betegségben, gyászban, megtapasztaljuk, hogy
„csöndesen és váratlanul” átölelt minket az Isten. Emeljük fel hát fejünket, s
bátran nézzünk felfelé! „… nézzetek fel
és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett
megváltásotok ideje…” (Lk 21:28). Vár-

Az Úr érkezése

Köszönetnyilvánítás
A Velencei Híradó lényegét, lelkét idén is a közösségi jellege adta. Városunk lakói, intézményei, a tavat és a környéket jól ismerő helyiek tudása, együttműködése és jó
szándéka hozza létre. Immár két éve annak, hogy formailag és tartalmilag is megújult az újság. A város facebook oldalával és honlapjával együtt igyekszünk a helyi
ügyekről tájékoztatást adni. Szerkesztőként hálásak vagyunk azért, hogy egy elkötelezett, megbízható és lelkiismeretes csapat tagjaként tudjuk kivenni részünket ebből
a munkából.
Köszönet illeti egész éves munkájukért állandó rovatvezetőinket, visszatérő szerzőinket, közreműködőinket. Álljon itt azok névsora, akik nélkül nem jelenhetne
meg a lap hónapról hónapra: Boronai Mária, Csóka Szilvia, Dubis Viktor, Egresfalviné Vidos Anna, Faragó László, Faragó Zoltán, Fehér Árpád, Fehér István,
dr. Ferencz Péter, Herczeg Ferencné, Horváth-Szabó Nóra, Kantár Ferencné, Kárpáti Miklós, Kerekes Rozália, Kiss Eszter Zsófia, Kiss Viktor, Ludmann Ágota,
Máthay Erzsébet, Molnár Lilian, Nagy-Kaszap Ditta, Pápai Szabó György, Récsei
Norbert, Sinkáné Mihály Zita, Stossek Balázs, Szabó Csilla, Török Ágnes, Vadon
Sándor, Virág Krisztina.
Néhány szerzőnk, rovatvezetőnk helyett idén újak vették át a munkát, és sajnos
van olyan állandó szerzőnk is, aki 2021-ben végleg eltávozott közülünk. Azért, hogy
a lap továbbra is megbízható hírforrása a helyi ügyeknek, hálásak vagyunk szerzőinknek és mindazoknak, akik segítettek az újság létrejöttében és működési feltételeinek megteremtésében. Reméljük, jövőre szintén eredményes évet zár a Velencei
Híradó. Mindenkinek jó egészséget és áldott, békés ünnepeket kívánunk!
dr. Mészáros Csaba István				
szerkesztő					

A magyar költészet egyik legszebb, ha
nem a legszebb verse Ady Endre Az Úr
érkezése című verse. Ifjúkoromtól kezdve
szeretem ezt a verset, amikor a középiskolában először adta a kezembe Ady ös�szegyűjtött verseit Balla Imre, áldott emlékű magyar-történelem tanárom. Külön
is felhívta a figyelmemet Ady istenes költészetére, s erre a versre kiemelten. S talán itt jött el életemben az a pillanat, amiről a fiatalabb Jakab apostol is ír rövid
levelében: „Közeledjetek Istenhez, s ő is
közeledni fog hozzátok!” (Jakab 4:8).
Annyiszor és annyiszor átéltem azóta
ennek az igének igazságát, de az idei esztendőben különösen. Mindvégig éreztem,
hogy velem van, s megsegít. De profundis,
„a mélységből” kiáltottam hozzá és meghallgatott. Sokak imádsága erővé, áldássá
nemesedett. Köszönet és hála mindezért!
Jómagam mindig is adventi-karácsonyi versnek tartottam Ady versét, amely
oly kifejezően bontja ki a jakabi ige minden rejtett szépségét és igazságát.

Gerhard Ákos
polgármester
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Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,
De háborús éjjel.
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

A költő megrázó istenes élménye is erről
szól, hogy jő az Isten felénk. De nekünk
is mozdulni kell életünk mozdíthatatlannak tűnő sziklabörtönéből, hogy sokszor
kilátástalannak tűnő viszonyainkban,

juk így az Úr közeledtét!
Advent van. Minden család, minden
ember tele van a várakozás izgalmával és
élményével. Így készülünk négy vasárnapon át Krisztus, a megszülető Messiás fogadására. Adventi koszorúnkon meggyújtjuk a szeretet, a remény, a hit és a békesség
gyertyáit, s abban bízunk, hogy mindezek a
mi életünkben is valóra válnak.
Amikor Gabriel arkangyal megjelent
Názáretben, bizony az emberek élete nagyon szürke és egyhangú volt. Az emberek
belefáradtak a mindennapok küzdelmeibe,
sok volt a megkeseredett ember. A gyarmati lét kilátástalansága nyomasztotta őket,

hisz a rómaiak mindent megtettek azért,
hogy életük ne legyen könnyű, felhőtlen és
boldog. Folyt a népszámlálás előkészítése, s
ez sok keserűséggel, megaláztatással járt a
zsidóság életében.
De a mélységből az emberek mégis felfelé néznek. Várnak valakit. A Szabadítót. Hozzá esedeznek, hozzá imádkoznak.
S ebben a cselekvő várakozásban egyszer
csak „csöndesen és váratlanul” megszólal az Isten. Ott, ahol a legnagyobb szükség volt rá. Először Máriához szól, s aztán
rajta keresztül minden emberhez. A beszűkült élet egyszerre kitágul. A félelem
helyét elfoglalja a reménység. Az angyal
kegyelemről, örömről beszél. Irgalomról és gondviselésről. Isten nem akarja az
övéit reménytelenségben, kiszolgáltatottságban hagyni. Életüknek új irányt akar
szabni. Így akarja kiemelni a mi életünket
is e „süllyedő” világból. Új célokat, új álmokat akar adni. Új szívet. Isten hatalma
elkezd munkálni. Érted és értem. Minden
messiási prófécia, ígéret beteljesedik. Isten
gondviselő szeretete megrendíti a mi szívünket is. „Az Úr közel!” (Filippi 4:5).
Közel van nemcsak Máriához, de hozzánk is. Most különösen. Kegyelmet, áldást, örömöt hoz Krisztusban, s új értelmet
nyer életünk. A kiúttalanságból reményre,
a halálból az életbe. Várjuk együtt a Megváltó születését. Angelus Silesius középkori költő írja: „hiába születik meg ezerszer
Betlehemben, ha a te szívedben egyszer
sem születik meg…” „Közeledjetek Istenhez, s Ő is közeledni fog hozzátok!” Szabolcska Mihály szép adventi versével köszöntöm 2021 Karácsony havában Velence
város minden polgárát, lapunk olvasóit:
„Szállj, szállj magasra, szíveink reménye,
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Ragyogj előttünk fénynek oszlopával:
Szent biztatással.”

Pápai Szabó György
református lelkész

Kellemes Ünnepeket!

A képviselőtestület tagjai, valamint a polgármesteri hivatal dolgozói nevében minden kedves velenceinek áldott,
békés ünnepeket és sikerekben bővelkedő, boldog új évet kívánunk!
Gerhard Ákos polgármester, Dr. Matus-Borók Dóra jegyző, Faragó Péter, Fésűs Attila, Kernya Gábor, Pap János,
Pap Zsigmond, Sarf György, Dr. Sirák András önkormányzati képviselők és Szabó Attila alpolgármester
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Polgármesteri kalendárium
2021. november 25-től december 12-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi megbeszéléseken,
egyeztetéseken és eseményeken vett részt a város érdekében:
November 25-én részt vett a város
képviselőtestületének bizottsági ülésein. Elsőként a Humán Bizottság, aztán
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
majd a Kulturális, végül az Ügyrendi Bizottság ülésén volt jelen.
November 26-án a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás társulási tanácsának ülésén vett részt, majd ezt követően a Humán Család és Gyerekjóléti
Szolgálat társulásának ülésén is képviselte a várost.
November 28-án részt vett Velence
városának adventi ünnepségén a Szent
Erzsébet téren.
November 29-én online módon vett
részt a Velencei-tó vízpótlásával, illetve a Pátkai-tározó ismételt próba-vízeresztésével kapcsolatban tartott egyeztető tárgyaláson, amelyen a
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei mellett a MOHOSZ, a
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság,
a Katasztrófavédelem munkatársai és a
tókörnyéki önkormányzatok is online
képviseltették magukat. A megbeszélés
során döntés született a vízpótlás megkezdéséről. Ennek megfelelően december 1-től egy hétig a Császár-víz mentén
a Pátkai-tározó vize folyamatos monitorozás mellett eresztésre került.
November 30-án Esztergomban képviselte a várost a 2022. évi Giro d’Italia
„Nagy Rajt” workshopján. Jövőre a rangos kerékpáros verseny nemcsak Magyarországról indul, hanem érinteni
fogja Kápolnásnyéket és Velencét is.
December 1-én megbeszélést tartott a
polgármesteri hivatal műszaki osztályának
illetékeseivel az óvoda-felújítással kapcsolatos teendőkről. Ezt követően a Tóbíró
Strand wakeboard pályájának üzemeltetőjével egyeztetett a jövő évi szezonról.
December 2-án hivatali ügyintézéssel, pályázatmenedzseléssel töltötte az
idejét.
December 3-án bejáráson vett részt
a Hajdú-tanya mellett lévő egykori
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laktanya-épületben. A bejáráson részt vett
a VVG Kft. ügyvezetője, illetve a Fejér megyei kormányhivatal környezetvédelmi
osztályának munkatársai. A terepszemle
során a felhalmozódott hulladék elszállíttatásának és megsemmisítésének menetét

mutatta be az önkormányzat. Az évtizedek
alatt felhalmozódott hulladékból elsőként a
veszélyes hulladékokat, a gumiabroncsokat
és az olajt szállíttatta el az önkormányzat,
ezt követi majd a továbbiakban az építési
törmelék eltüntetése.
December 5-én advent második vasárnapján meggyújtotta a gyertyát a város adventi koszorúján. Ezt követően a
helyszínen megjelent Mikulással egyeztető tárgyalásokat folytatott az egyre
növekvő velencei gyerekszámmal kapcsolatosan, valamint arról, hogy településünkön jelentősen megnőtt a jó gyerekek
aránya is az elmúlt években. A Mikulás
elégedettségének adott hangot és ígéretet

tett arra, hogy jövőre még több ajándékot
hoz városunkba.
December 6-án megtartotta szokásos
hétkezdő megbeszélését, amelyen Szabó Attila alpolgármester és Fésűs Attila
képviselő vettek részt. Délben Dr. Túrós
András, az Országos Polgárőr Szövetség elnökének
meghívásának eleget téve
munkaebéden vett részt,
ahol a gárdonyi rendőrkapitányon és a Fejér megyei
rendőrfőkapitányon kívül
jelen volt Fehér István, a
Velence Polgárőrség elnöke. A megbeszélés során a
térség közbiztonsági kérdéseit vitatták meg.
December 7-én a Velencei Helyi Építési Szabályzat
módosításával kapcsolatosan a városunk ügyeivel
foglalkozó építészeti iroda
képviselőjével vitatta meg a
további teendőket.
December
8-án
a
VADEX Zrt. képviselőjével,
illetve a VVG Kft. ügyvezetőjével beszélték meg a Bencehegyi Kilátó fejlesztésének lehetőségeit – különös
tekintettel egy pénztárfülke
és egy kisbolt kialakításának lehetőségére.
December 9-én a VÖTE elnökével
és titkárával vitatta meg a tűzoltószertár gázkazánjának felújításával, esetleges pótlásával kapcsolatos tennivalókat.
Ezt követően a város által benyújtandó
TOP pályázatokkal kapcsolatos megbeszélésen vett részt.
December 10-én a Fejér megyei kormányhivatalba látogatott el, ahol a megyei főépítésszel tekintette át Velence város új településfejlesztési koncepcióját és
a HÉSZ felülvizsgálatának eredményét.
December 12-én ismét részt vett az
adventi ünnepségen az újtelepi templomnál.

Igazgatási szünet a polgármesteri hivatalban
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a polgármesteri hivatalban 2021. december 23.–2022. január 2. között igazgatási
szünet miatt az ügyintézés szünetel. Az általános ügyfélfogadási rend szerint az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap: december 22. (szerda) 8-16 óráig, az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap: január 3. (hétfő) 8-12 óráig.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a kiemelten sürgős, halaszthatatlan problémáikkal az általános ügyfélszolgálati
ügyeletet ellátó munkatársunkhoz fordulhatnak munkaidőben a 30/365-5211-es telefonszámon.
dr. Matus-Borók Dóra
jegyző

COVID-tesztelés a
Civil Házban
A Civil Ház újra tesztelőpontként
működik. Azon velencei és környékbeli lakosok, akiket a háziorvosuk koronavírus-tesztre küldött,
már Velencén is elvégeztethetik a
tesztet. A Civil Házban létesített
tesztállomás csak a beutaltak, regisztráltak számára vehető igénybe
(Velence, Fő u. 64. sz. alatt).

Álláslehetőségek a polgármesteri hivatalban
A velencei polgármesteri hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet:
1. városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető,
2. városüzemeltetési ügyintéző, illetve
3. közterület-felügyelő
munkakörök betöltésére. A részletes pályázati kiírások a város honlapján (http://www.velence.hu/) érhetők el.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. január 7., január 21., január 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szelei Andrea aljegyző nyújt hivatali időben, a 22/589–418-as
telefonszámon.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer
többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által
nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.
Velence Város Önkormányzatának képviselőtestülete a 294/2021. (IX.30.) határozatában úgy döntött, hogy csatlakozik
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi kiírására hét fő nyújtotta be az „A” típusú pályázati anyagát. A képviselőtestület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” típusú
pályázóinak 2022. évi tanulmányai támogatására összesen 78.000,- Ft/hó összeget ítélt meg, az alábbiak szerint: 2 főnek
14.000,- Ft/hó/fő, 5 főnek 10.000,- Ft/hó/fő.
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Dr. Matus-Borók Dóra, Velence új jegyzője
Egy új jegyző mindig friss lendületet és szemléletet hoz a polgármesteri hivatal működésébe, valamint az önkormányzat életébe. A Velencei Híradó az előtte álló feladatokról, célokról és tennivalókról kérdezte Dr. Matus-Borók Dórát, Velence város jegyzőjét.
Milyen szakmai múlttal és képzettséggel felvértezve vállalta el a jegyzői feladatot Velencén?
Államigazgatási főiskolai és jogi egyetemi végzettségeim jogosítanak a jegyzői munkakör betöltésére. 25 éve dolgozom a közigazgatásban. Gyakornokként
egy fővárosi kerületi polgármesteri hiva-

Lényeges számomra a kiegyensúlyozott munkahelyi környezet, hiszem, hogy
a kollégáim is ilyen légkörben tudnak jól
teljesíteni. A hivatali feladatokhoz igazodó létszámú, szakmailag felkészült, megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkatársakkal lehet eredményt elérni.
A lakossági jelzésekre adott – lehetőségeinkhez képest támogató – válaszok,
intézkedések gyors meghozatala a hivatal
egészének célja kell legyen.
Novemberben kezdte meg a munkát
a hivatalban. Melyek voltak az első,
legfontosabb teendői az elmúlt
hetekben?

tal teljes működését megismerhettem, az
iktatótól a hatósági, a műszaki és pénzügyi területen át az anyakönyvi hivatalig.
Betekintést nyertem az önkormányzati,
a testületi munka folyamatába is. A mai
napig ezekhez a tapasztalatokhoz tudok
visszanyúlni. Aljegyzőként közel 11 évet
dolgoztam, jegyzőként pedig több mint
tíz évig egy 40.000 lakosú város hivatalát vezettem.
A polgármesteri hivatal itt Velencén
is a város egyik legfontosabb intézménye. A hivatal hatékony működése,
működtetése éppen ezért kiemelt jelentőségű kérdés. Melyek egy jól működő hivatal legfontosabb ismérvei?
Az önkormányzatok feladatrendszere
rendkívül széleskörű, a hivatali feladatok
szerteágazóak. A stratégiai tervezés, a világos jövőkép megfogalmazása, a szükséges döntések meghozatala, a törvényes
hivatali működés megvalósítása elengedhetetlen feladat.
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November 22-én kezdtem a velencei
hivatalban. Nem volt még időm az udvariassági körök megfutására, azonnal be kellett kapcsolódnom a hivatal
életébe. Első feladatom a testületi ülés
anyagának összegzése volt, majd áttekintettem a hivatal szervezetét, a munkaköröket, a szabályzatok, a szerződések, a folyamatban lévő aktualitások
nagy részét. Előző tapasztalataim alapján a fejemben már kirajzolódott, hogyan tudom majd eredményesebben
szervezni a működést.
Minden város más és más adottságokkal rendelkezik. Melyek azok a
tényezők, amelyek leginkább meghatározzák Velencén a hivatal működését?
A település várossá fejlődését nem követte a hivatal azonos mértékű fejlődése. Az ország egyik legkedvezőbb
adottságú városa sok kettősséget hordoz, többek között más a nyári, és más
az üdülési szezonon kívüli hétköznapok terhelése. Az önkormányzati döntések megvalósításánál fontos a lakosság véleményének ismerete. Lényeges
nemcsak az állandó lakosok, hanem
az üdülőtulajdonosok igényeinek figyelembevétele is. Az önkormányzat
korlátozott anyagi lehetőségei miatt

nagyobb figyelmet kell fordítani az
EU-s pályázatok adta lehetőségek kihasználására is.
Milyen kihívásokkal szembesült az
elmúlt hetekben, és melyek azok a
problémák, amelyeket elsőként kell
orvosolni?
A legégetőbb feladat a speciális képzettséggel rendelkező munkaerő pótlása, az
informatikai és az adatvédelmi háttér
rendezése. Önmagában már egy új munkahely egy új kihívás.
Mit gondol, melyek azok a legfontosabb vezetői erények, amelyekkel
egy jegyzőnek rendelkeznie érdemes ahhoz, hogy hatékonyan lássa
el a feladatát?
Számomra a legfontosabb érték az emberekkel való emberséges, empatikus viselkedés, a munkatársaim szakmai támogatása. Kardinális a következetes döntések
sorozata, a feladatok megfelelő delegálása és a konzekvens számonkérés. Szeretek közösségben dolgozni, pozitív
életszemlélettel, kitartással vezetni a csapatomat. Felelős vezetőként sokszor tudni kell meghozni népszerűtlen intézkedéseket is.
Sikerült-e megismerkednie már
a várossal?
Gárdonyi nyaralóként több évtizede látogatom a Veleancei-tó környékét, Velence minden városrészén jártam már.
Az elmúlt hetekben Velencefürdőn, az
Ófaluban, az Északi Strand területén, és
Bencehegyen tartottunk bejárást. Az eltelt idő még túl rövid volt a város részleteinek teljes megismeréséhez. Természetesen, amint lehetőségem adódik,
szeretném az intézményeket és Velence
valamennyi utcáját felfedezni.
És ha már advent idején vagyunk, engedjék meg, hogy meghitt, áldott ünnepeket, szép karácsonyt kívánjak mindnyájuknak!

Megváltoztak a velencei
autóbusz-megállók nevei
A Volánbusz Zrt. a tájékozódás megkönnyítése érdekében felülvizsgálta a térségben az autóbusz-megállók neveit. A változtatásnak köszönhetően Velence területén a megállók többségének elnevezése egyértelműbb lett. Az új elnevezések 2021. december 12-én, a menetrendváltást követően léptek életbe.

Régi megállónevek

Új megállónevek

Agrokomplex

Gerle utca

Cápa vendéglő

Arany János utca

DRV

Vásártér utca

Lidó

Európa park

Fő utca 26.

Tóbíró köz

Fő utca 66.

Ófalusi óvoda

Községháza

Városháza

Nadapi út 1.

Karnevál körút

Orvosi rendelő

Hősök parkja

Szabolcsi út

Iskola utca

Vasúti aluljáró

Vasútállomás (Szabolcsi út)

Vasúti megállóhely

Vasútállomás

A Bencehegyi kilátó
ünnepi nyitvatartása
A Bencehegyi kilátó nyitvatartása az
ünnepek alatt az alábbiak szerint változik:
December 20. és december 27.
között, valamint január elsején a kilátó zárva tart.
Január 2-től ismét a szokásos nyitvatartási rend szerint várjuk Önöket.
Minden látogatónknak békés, boldog Karácsonyt és sikerekben, szép
kilátásban gazdag új évet kíván
a Kilátó üzemeltetési csapata!
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Az újtelepi óvoda parkolási és közlekedési
problémáinak rendezése
Nemcsak általában nőtt meg az autósforgalom Velencén az utóbbi években, de e növekmény eredményeként
közlekedési szempontból különösen sok probléma merül fel oktatási intézményeink környékén. A velencei
úthálózatot ugyanis nem ilyen mértékű forgalom elvezetésére tervezték. A komplex probléma megoldása egyszerre igényli az oktatási intézményekkel, a szülőkkel, valamint a helyben lakókkal való egyeztetést. Elsőként
az újtelepi óvoda parkolási és közlekedési problémáit igyekszik kezelni az önkormányzat.
December 13-tól Újtelepen a Szent Erzsébet téren (az óvodánál) módosult a
forgalmi és a parkolási rend. A változtatásra minden érintett felet bevonó egyeztetéseket követően került sor.
A szeptemberben bevezetett – majd
átmenetileg hatályon kívül helyezett
– megállási és parkolási tilalom újra

1. Az óvodába évről évre egyre többen
viszik autóval a gyerekeket, így a parkoló forgalma jelentős mértékben megnőtt.
2. A megnövekedett forgalom fokozott balesetveszélyt is jelent. Ennek megelőzése elsőrendű cél.
3. Fontos szempont az is, hogy a rendelkezésre álló parkolóhelyeket többen

életbe lép az útpálya óvoda felőli oldalán. Ennek értelmében a Zárt utca és az
Új utca sarkától az Arató utca végéig az
óvoda felőli oldalon nem lehet megállni. Erre azért van szükség, hogy a gyalog
vagy kerékpárral közlekedők számára
maradjon hely akkor is, amikor az úttesten autók haladnak. Parkolásra a továbbiakban is lehetőség lesz az óvoda előtt,
az út park felőli oldalán, az útpályára merőlegesen.
Ezt elősegítendő további fontos változás az is, hogy az óvodai forgalomhoz
illeszkedően hétköznap reggel 7:15 és
8:15 között, valamint délután 14:00 és
17:00 között a parkolás maximum 15
percig engedélyezett.
Az elmúlt években felgyülemlett lakossági panaszok mellett ez az intézkedés több okból is szükségessé és halaszthatatlan vált:

használhassák, egyszersmind a közterületi autótárolás és a P+R parkolás jellegű
használat megszűnjön.
4. Az önkormányzatnak nem áll szándékában a zöldterületek rovására növelni a parkolóhelyek számát –
ezért a már rendelkezésre álló
parkolóhelyek minél hatékonyabb kihasználása a cél.
Munkanapokon napközben, valamint estétől reggelig,
valamint hétvégén egész nap a
parkolóhelyek továbbra is korlátozás nélkül vehetők igénybe.
Azokat, akik autóikat rendszeresen itt tárolják, kérjük, hogy munkanapokon reggel (7:15–8:15) és délután
(14:00–17:00) a parkolóhelyeket hagyják
szabadon.
Az óvodához érkezőket arra kérjük,
hogy legyenek tekintettel az utánuk érkező
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szülőtársakra, és érkezés után 15 perccel a
parkolóhelyet hagyják el, hogy az utánuk
következők is használhassák azokat.
A munkába igyekvőknek azt javasoljuk, hogy a vasútállomás elérésére a kiépített P+R parkolóhelyeket használják.
Végül, kérjük Önöket, hogy amen�nyiben nem feltétlenül szükséges, és azt
az időjárás is megengedi, ne autóval érkezzenek. Az óvoda előtt és az udvaron
is kerékpártárolók állnak mindenki rendelkezésre, illetve a fenti intézkedések révén az óvoda gyalogos megközelítése is
biztonságosabbá válik.
A polgármesteri hivatal munkatársai
a tapasztalatokat folyamatosan figyelemmel kísérik, és szükség esetén módosításokra, finomhangolásra került sor.
A parkolási rend véglegesítése után
a vízelvezetés hatékony megoldását is
vizsgáljuk, és a felgyülemlett tapasztalatokhoz illeszkedő megoldást fogunk alkalmazni, várhatóan folyókák és szikkasztó létesítésével.
Hasonlóképpen a környékbeli utcák
lehetséges egyirányúságát is megvizsgáljuk a környéket érintő forgalomcsillapítási tervezés keretében. Itt az óvoda

és az iskola közötti forgalomra is tekintettel kell lenni. Szakmai javaslatunkat be
fogjuk mutatni, remélhetően tavasszal.
Észrevételeiket
várjuk
a
hivatal@velence.hu címen. Segítő együttműködésüket köszönjük!

Meghitt adventi vasárnapok
Idén is remek hangulatban teltek a velencei adventi vasárnapok. Dacára annak,
hogy maszkban kellett az események
templomi-liturgikus részét átélni, idén
végre meg lehetett ünnepelni közösségi
keretek között is az eseményt. Minden
hétvégén más és más programokkal várták a szervezők az adventi jótékonysági
vásárra érkezőket az újtelepi Kalazanci
Szent József templom előtti téren.
A rendhagyó helyszínválasztást az indokolta, hogy az adventi eseményeket közelebb hozza az önkormányzat az újtelepi és
a velencefürdői lakosokhoz, akiknek eddig
nagy távolságot kellett megtenniük az ófalusi plébániatemplomig. Az idei évtől kezdve ezért a tervek szerint felváltva az ófalusi,
illetve az újtelepi templomnál tartja majd
az adventi ünnepvárást a város.
A változatos programok (komolyzenei és jazzkoncertek, bábjáték, Mikulás-várás, iskolások és óvodások műsora,
táncház) mellett meleg ételek és italok,
a felújított betlehem, egy díszekbe és fényekbe öltöztetett fenyőfa (Baki László
velencei lakos adománya), valamint egy
rénszarvascsaládot ábrázoló vidám fénydísz is várta az adventi délutánokra érkező velenceieket.
Köszönjük a szereplőknek a remek
műsorokat, a vásárra látogatóknak a vidám hangulatot és a szervezők munkáját!

Adventi fények Velencén
A tavaly megkezdett munka idén tovább
folytatódott. A korábban esetlegesen beszerzett és 2019-re végképpen elöregedett
ünnepi díszkivilágítás bővítését 2020-ban
kezdte meg az önkormányzat. A bővítés
egyúttal ésszerűsítést is jelentett, hiszen
az újonnan beszerzett világítótestek nemcsak energiahatékonysági szempontból

múlják felül a korábbi fénydíszeket, de
egyúttal jelentős részben újrahasznosított
anyagokból készültek – így kevésbé terhelik a környezetet, kevésbé növelik Velence
ökológiai lábnyomát.
Idén az volt a cél, hogy a Meszleny-Wenckheim kastély (tehát a városi könyvtár) tóra néző előtere valódi

ünnepi térré váljon. A tavaly felállított
glóriás angyalka mellé idén egy fénygömb és egy hatalmas fénykeret került.
Hasonlóképpen az adventi vásár újtelepi helyszíne is új fénydíszekkel bővült, itt egy fénylő rénszarvas-család talált otthonra. Az elmúlt két évben teljes
körűen megújultak városunk ünnepi fényei, reméljük, kicsiknek és nagyoknak
egyaránt élményt nyújtva.
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V á r o s g a z d á l ko d á s

Gerhard Ákos polgármester beszéde advent
második vasárnapján, gyertyagyújtáskor
Kedves Velenceiek!
Éppen száz esztendeje született
Pilinszky János, a 20. századi magyar
irodalom egyik jeles alakja. Pilinszky, a
keresztény létszemlélet egyik legjelentősebb, magyar nyelven alkotó tanúságtévője élete utolsó éveit Székesfehérváron

töltötte. Úgy érzem tehát, hogy helye van röviden idéznem a költő
adventi gondolatait itt a
Kalazanci Szent József
templom előtt:
„Advent a várakozás
megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak,
hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az
után, ami a miénk.
Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk
arra,
ami biztosan megjött. Télen az első
hóesésre. És várakozásunk ettől
semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg, nincs nagyobb
kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és fölfedezni azt, ami
a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk
azt, ami a miénk, akit szeretünk
és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi »meglepetés«; lehetséges

Szaloncukor nyugdíjasainknak

Városunk hagyományainak megfelelően december 8. és december 23. között
az önkormányzat a Velencén állandó lakóhellyel rendelkező, öregségi nyugellátásban részesülők számára a karácsonyi készülődést megkönnyítendő, szaloncukor-ajándékcsomagot biztosít.
Az önkormányzati ajándékot az érintettek a Humán Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatnál (Velence, Zárt
utca 2.) hétfőtől csütörtökig 8.00 és
15.00 óra között, pénteken pedig 8.00
és 12.00 óra között, illetve a polgármesteri hivatalban (Velence, Tópart u. 26.)
ügyfélfogadási időben vehetik át.
Gerhard Ákos polgármester, az
önkormányzati képviselők, illetve a
polgármesteri hivatal munkatársai áldott adventi időszakot és békés karácsonyi készülődést kívánnak minden
velencei nyugdíjasnak!
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végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk.”
Ez valóban így van. Én is azt remélem, hogy hamarosan újra helyreáll korábbról ismert életünk. Hazatalálunk
arra a Velencére, minden ünnepével és
közösségi életével, amely a miénk. És
amelyet napról napra, közösen, mi hozunk létre!
Békés Adventet, áldott Karácsonyt
kívánok mindenkinek!

Civil összefogással került
karácsonyfa a
körforgalomba
Advent első vasárnapján szemerkélő, majd zuhogó esőben,
órákon át tartó munka eredményeként került helyére egy díszekbe öltöztetett szép fenyőfa Újtelepen, a Szabolcsi úti
körforgalomban. Köszönjük
a Heiden család, az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület és minden
közreműködő munkáját, amel�lyel megszépítették az ünnepi
időszakot a velenceieknek!

Bemutatkozik a városgazdálkodás új vezetője,
Szabó Csilla

A Velencei Híradó Szabó Csillát, a Velence Városgazdálkodási Kft. új ügyvezetőjét a várható
változásokról, a zöldterület-kezelés irányvonalairól, illetve arról kérdezte, hogy milyen szakmai
tapasztalatokkal és célokkal vágott bele az ügyvezetői feladatok ellátásába.

Hogyan került kapcsolatba a VVG.
Kft-vel, és mi indította arra, hogy
megpályázza a cég ügyvezetői állását?
Tó környéki lakosként egy kerttervezési munka kapcsán kerültem kapcsolatba
az önkormányzattal; akkor éppen üresen
állt a zöldreferens pozíció. Kihívást láttam a lehetőségben, hogy átfogóan foglalkozzak Velence zöldterületeivel. Zöldreferensként minden nap kint voltam a
kollégákkal a területen. Hamar megtaláltuk a közös hangot és hatékony csapattá
tudtunk válni. Köszönet illeti őket, hogy
nyitottan, elfogadóan álltak hozzám, a
mai napig sokat tanulok tőlük. Átgondolt
döntés volt az ügyvezetői nyitott pozícióra való jelentkezés, úgy éreztem, nem
hagyhatom ki ezt a lehetőséget. A kihívás, a tanulás és a maradandót alkotás
öröme volt a döntő érv a jelentkezésemnél. Velence területi adottságai, múltja és
jelene olyan izgalmas feladatok elé állítja
a városgazdálkodást, amelynek fejlesztésében részt venni igazán megtisztelő.

kert, dekor, gasztro, lifestyle és lakberendezés témában. Stylistként dolgoztam az
Otthon, Lakáskultúra, Elle Dekor magazinoknak, több mint 15 éven keresztül.
Bármilyen területen is dolgozom, az esztétikusan megkomponált látvány jellem-

Milyen irányba kívánja
fejleszteni
Velence zöldterületeinek
kezelését, gondozását a
következő években?
Mi lenne az elérendő cél?

A VVG Kft.-ben kezdetekben elvállalt zöldreferensi munka magas
szintű képzettséget követelt. Milyen
oktatási és szakmai múlttal vágott
bele ebbe a feladatba?
Erdőmérnökként végeztem a soproni
egyetemen, de már az egyetemi képzés
alatt tudtam, inkább a kert és a park érdekel jobban, mint az erdő. Fontos volt
az életemben az erdőmérnöki képzés,
mert átfogó, alapos oktatásban volt részem, amelyet minden munkámnál tudtam hasznosítani. Az egyetem elvégzése
után a nővéremmel megalapítottuk a saját kerttervező stúdiónkat Budapesten.
Az elmúlt 17 évben számos magánkert,
iskolakert, lakópark tervezését, projektvezetését és fenntartását végeztük.
Munkám révén több magazinnak voltam a kertészeti szakértője, újságíróként
pedig rovatokat vezettem testvéremmel

szempontok nem voltak jelen a város
zöldfelület tervezésénél, nemcsak Velencén, hanem általában a településeken.
Napjainkban átgondolt, hosszú távú
koncepcióra van szükség, hogy ésszerűen fenntartható, gyönyörű zöldfelületeink
legyenek. Egy másik megközelítésből pedig a trendek körfogása indokolja a szabályos, megkomponált, minimál stílus után
az érzékeinkre ható, buja, természetközelibb stílusváltást. A
trendkutatás kedvelt területem,
már évekkel ezelőtt lehetett látni, merre haladnak a nemzetközi tervezők és termesztők.

zi munkáimat. Meghívott oktatója voltam a Debreceni Egyetemnek, és elméleti
oktatója voltam a székesfehérvári Érted
Vagyunk Szakiskolának is.
Sokan Virágos Velenceként ismerik,
tartják számon városunkat. Ön szerint fenntartható-e az a zöldterület-gazdálkodás, amely a várost az
elmúlt évtizedekben jellemezte?
Természetesen, csak nem úgy, ahogyan
eddig. A virág elhagyhatatlan kelléke a
városnak. Számomra nincs olyan, hogy
túl sok virág: imádom a buja, szenvedélyes, romantikus, virágzó területeket. Eddig azonban a természetvédelmi

Az alapoktól kell felépítenünk
az újabb Virágos Velencét. Első
körben abból hozzuk ki a maximumot, ami már van. A meglévő fák, cserjék és ágyások
karbantartása, a gyepfelületek
frissítése, gyommentesítése elsődleges cél. Legyenek gyepszéleink, tiszta járdáink, karbantartott utjaink, padkáink, rendezett környezetünk. Minél több
munkafolyamatot tudjunk gépesíteni,
hogy a magas munkaigényű ágyásokra is
jusson kapacitás.
Közeli cél az is, hogy azt érezzük, egy
idegenforgalmilag is jelentős, európai városban élünk. De ez közös ügyünk, tehát
a lakosoknak és a nyaralóknak is meg
kell érteniük, hogy Velence összbenyomását a házak előtti területek rendezettsége is befolyásolja.
Mindeközben új ágyások tervezésén
dolgozunk, főként évelőkkel, de kellenek
az egynyáriak is. Színpadias, látványos,
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V á r o s g a z d á l ko d á s
érzékekre ható összképre van szükségünk, hogy amikor belépünk Velencére,
azt érezzük, egy különleges miliőjű, európai városba érkeztünk.
Kiemelten kezeljük a biciklis utak
környezetét, ide szakaszosan ültetett
méhlegelőt, azaz virágos rétet képzelek
el, ahogyan végig biciklizünk a velencei
szakaszon, egy látványban gazdag, romantikus érzéssel itatódunk át. És még
nem is beszéltünk a fákról! Szívügyem

K u l t u r á l i s é r t é ke i n k

pénztárcával könnyű nagyot álmodni,
vékonnyal pedig kihívás. De lépésről lépésre haladva tudom, hogy meg lehet
valósítani a kitűzött célokat.
A zöldterületek fenntartásán túl
milyen egyéb feladatokat lát el a
VVG Kft? Itt milyen előrelépésekre
számíthatnak a velenceiek?
Szolgáltatásaink körébe tartoznak – a
zöldterületkezelés mellett – a közutak
Kellemes ünnepeket kíván a VVG Kft. csapata

hozzánk. Azáltal, hogy minket választanak, tudniuk kell, hogy azzal a város fejlesztéséhez járulnak hozzá.
A válaszokból egyértelműen kitetszik, hogy igen sok feladat hárul a
kft-re. Van-e elég embere minderre
a cégnek? Várható-e felvétel a cégnél? Kire, kikre számítanak?
A mostani csapattal 100%-osan meg
vagyok elégedve, de tudom, hogy sokat dolgoznak, le vannak terhelve. Jövőre szeretnék óvatosan bővíteni. Számomra a legfontosabb a hozzáállás, az
őszinteség, a munkabíró-képesség és az,
hogy képes legyen a meglévő munkatársakkal jó munkakapcsolatot kialakítani.
Kézi kaszásra, azaz zöld terület-fenntartóra, kertészre és gépkezelőre lesz szükségünk, a B és T kategóriás jogosítvány
nagy előnyt jelent.

Értünk dolgoznak:
Víg Zsolt

a meglévő faállomány ápolása, frissítése,
bővítése, hazai és különleges fafajokkal.
És hogy mi a hosszú távú cél? Természetesen a Virágos Magyarország megmérettetésen rangos elismerést szerezni,
hogy Velence újra híres legyen az igényes, előremutató zöldfelületeiről. Ez egy
hosszú távú csapatmunka eredményeként tud megvalósulni, amiért most is
dolgozunk minden nap.
Melyek a legfontosabb nehézségek,
amelyekkel szembe kell nézni e célok megvalósításának érdekében?
Az emberi tényező a legfontosabb. Elhinni, hogy meg lehet valósítani, beállni egy csapatba, még akkor is, ha
sok mindenben nem értünk egyet, még
akkor is, ha nincs rá elég pénz. A közös cél: Velencéből kihozni a legtöbbet,
hogy minden egyes ember megtegye a
lehető legtöbbet. A kritika legyen építő, tehát gondolkozzunk a megoldáson,
álljunk pozitívan az előttünk álló feladatokhoz. A legegyszerűbb az lenne,
ha azt mondanám, hogy a pénz hiánya
a legnagyobb nehézség, hiszen vastag
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kisebb karbantartási munkái, közterület-tisztítás, az önkormányzat és egyéb intézmények karbantartási, takarítási tevékenységei, a parkolás, az Északi Strand és
a bencehegyi kilátó üzemeltetése, a hirdetések kezelése, könyvelési munkák és a lakossági szolgáltatások, sőt a rendezvények
szervezésében is közreműködünk.
A 2022-es évben szeretném előtérbe helyezni a közutak karbantartási
munkáit, bővíteni a parkoló automatákat. A Bencehegyi kilátó fejlesztésével
kapcsolatos elképzeléseinket még idén
egyeztetjük a Vadex Zrt.-vel. Az Északi Strand üzemeltetésével kapcsolatban
cél a szolgáltatások bővítése, a Velencei
Híradó postaládába helyezésével a hirdetések, promóciós cikkek bővítésére
összpontosítunk.
A következő évben szeretném a lakossági szolgáltatásokat is bővíteni:
a kerttisztítás, karbantartás, ágdarálás,
gyepfelület-fenntartás szolgáltatásokat
elérhetővé tenni. A bevétel-növekedés
mellett cél, hogy megbízható partnerként
tudjunk szolgáltatást nyújtani a lakosságnak, és ők is bizalommal forduljanak

Zsolt 49 éves. Lányát, Zsófiát egyedül
neveli Velencén. Egy éve a Tóbíró Strand
gondnoka, előtte az Északi Strand gondnoka volt szintén egy évig. Jelenleg a
Városgazdálkodás csapatát erősíti,
parkjaink rendbetételéhez nagyban hozzájárult. Minden munkát szívesen elvégez, aktív jelenlétével minden problémára talál megoldást. Szabadidejét a
konyhában tölti, híres vendégváróként a
finom házi kenyeréről és meleg ételeiről.

Az énekes koldus
Azokban a válságos időkben, tehát 1930
és 1935 között, amíg mi Velencén voltunk,
volt egy érdekes, középidős, nagy hajú, bajuszos és szakállas bácsi, aki a falut járta, és
bement a házakhoz alamizsnát kérni. Volt
ezzel a koldus bácsival egy 5–6 éves forma
kisfiú is. Az ő gyereke, aki szintén koldult.
Nem volt ez szokatlan Velencén, valósággal
hozzátartozott s faluhoz, azt lehet mondani, hogy hivatalos koldusa volt Velencének,
de engedélye volt a koldulásra még Gárdonyban és Kápolnásnyéken is.
Jött ez a koldus bácsi, akit mindenki
énekes Ferkó bácsinak, a kisgyereket pedig Jancsikának nevezett, és már kora tavasszal, nemcsak karácsonykor, énekelte
a „Mennyből az angyalt” a konyhaajtónk
előtt. Minden házhoz bement, ahol a
kisajtót nyitva találta, ha pedig nem volt
nyitva, akkor egy házzal odébb ment.
Nálunk mindig nyitva volt a kisajtó, így
aztán a Ferkó bácsi és Jancsika mindig
bejöttek. Rendszerint mindig a déli órákban értek hozzánk.
Volt a gangon a fal mellett egy pad,
arra lerakta a nagy zsákból varrt tarisznyáját, a furkósbotját és elkezdett szépen
énekelni.
Mindég az ünnepre való éneket, karácsonykor a „Pásztorok, pásztorok”, vagy
„Dicsőség Istennek”, húsvétkor az „Alleluját”, Szent István napján, vagyis búcsúkor a „Hol vagy István király”-t.
De ha olyankor jött, amikor nem volt
nevezetes ünnep, akkor is énekkel köszöntötte a házat. Tőle tanultam meg azt
a szép egyházi éneket, amit még a mai
napig se felejtettem el:
„Nagyasszonyunk, hazánk reménye, bús
nemzeted zokogva esd.
Nyújts irgalom jobbot feléje, botlásiért ó, meg ne vesd.
Mi lesz belőlük, hogyha elhagysz?
Bús árvaságunk sírba hervaszt.
Minden reményünk csak te vagy,
Nagyasszonyunk könyörgünk, el ne hagyj!”

Mikor vége volt az éneknek, anyám
kijött a konyhából, köszöntek egymásnak, és mondta Ferkó bácsinak, üljenek le, mindjárt kész lesz az ebéd, aztán
adok maguknak is. Közben a műhely ablakából apám is észrevette és hallotta is,
hogy megjött az énekes koldus. Kihúzta

a műhelyben lévő kis fiókot, amiben a
műhelyi könyveit tartotta, meg az aprópénzt. Fogott egy 20 vagy 50 fillérest és
a Ferkó bácsihoz ballagott. Nagy kézfogások és üdvözlések közepette odaadta neki a pénzt, amit aztán hálás köszönettel fogadott el Ferkó bácsi. Még azt is
hozzátette a megköszönéshez: – Alássan
köszönöm, mester uram, adjon helyette a
Jóisten ezerannyit!
Aztán beszélgettek apámmal, mert a
Ferkó bácsi igen tájékozott volt a faluk és
országok életében. Ha szóba került a kormány intézkedése és a szegény, nincstelen
emberek sorsa, akkor csak halkan annyit
mondott: – Lesz ez még jobban is, mester
uram! Közben anyám is kihozta tányérban az ebédet Ferkó bácsinak és Jancsikának. Meg is ették szépen. Aztán nagy búcsúzkodás közepette szépen elballagtak.
De volt olyan is, amikor anyám sütött
süteményt vagy pogácsát, akkor egy zacskóba tett egy-két darabot, nekem adta, és
azt mondta nekem: – Add Jancsikának! Én
kivittem és odaadtam, ő is illendően megköszönte. De a Ferkó bácsi még hozzátette:
– Légy mindig jószívű, kisleánykám!
Mi 1934-ben elköltöztünk Tükrösbe,
csak évente egyszer láttam viszont Ferkó
bácsit és Jancsikát. Minden év augusztus
20-án, a velencei búcsúban. Olyankor találkoztam a Ferkó bácsival és Jancsikával,
amikor bejöttek a nagymama udvarába,
volt egy nagy fehér szederfa középen, volt
alatta egy asztal és pad. Oda lerakta a tarisznyáját és sapkáját a Ferkó bácsi és elkezdte
a szenténeklést. Olyankor én is kijöttem a
konyhából, és vittem nekik az ünnepi ebédet. Sőt még a kalácsból, rétesből is pakolt
nekik a nagymamám. Mivel a nagyszüleimnek akkor még jól termő kétholdas szőlőbirtokuk volt, az ilyen alkalomkor egy
pohár finom bort is kapott a Ferkó bácsi, a
Jancsika meg szőlőt, körtét, almát.
Így ment ez körülbelül 1940-ig. Akkor vége lett a megszokott koldulásnak,
jött a háború. Majd 1945 tavaszán, amikor végre megtörtént a békekötés, mi is
visszajöttünk Velencére, a régi házba,
ahol laktunk. Apám kinyitotta a kovácsműhelyét, dolgozott volna, de nem volt,

akit dolgoztasson, mert a faluban egykét ló, ha volt. 1945. június 15-én délelőtt
jött egy lovas kis stráfkocsi, láttunk rajta
két embert a bakon ülni, egy idősebbet és
egy fiatalabbat. Megálltak nálunk a műhely előtt, apámat keresték, jött is apám
mindjárt, kérdezte az idősebb ember: –
Megismer-e, mester uram?
Apám nem ismerte meg, erre bemutatkozott. Én vagyok az énekes koldus,
a Ferkó bácsi, ez mellettem a fiam, Jancsika. Volt nagy csodálkozás! Elmondta
Ferkó bácsi az életük történetét. Behívtuk a lakásunkba, de megkínálni semmivel nem tudtuk, mert akkor még nem
volt mit enni.
És akkor a Ferkó bácsi adott apámnak
száz pengőt. A Jancsika meg leemelt a kocsiról egy kosár krumplit, cukrot, olajat.
Mi csak néztünk, de nem tudtunk szólni. Azt mondta a Ferkó bácsi nekünk: –
Kedves mester uram, amit hosszú évek
alatt maguk nekem adtak, mint koldus
Ferkó bácsinak és koldus gyerek Jancsikának. Mert nekem az akkor nagyon jól
esett. Nem voltam én akkor se rászorulva, mert a feladatom az volt, hogy felmérjem az emberek anyagi és erkölcsi helyzetét. Azért jártam három falut, hogy hírt
vigyek és hozzak az ottani, akkori életkörülményekről. Összegyűjtöttem a mester uram jó szívvel adott fillérjeit és én azt
most maguknak visszaadom. És a mesterné asszony jó kis meleg leveseit, egyéb ételeit, a kislányuk pogácsáit, ezért egy kosár
krumplit, egy zacskó kockacukrot és egy
üveg olajat hoztunk.
Megkért minket a Ferkó bácsi, hogy ezt
senkinek el ne mondjuk. Ezután emlékeztette apámat: – Ugye megmondtam mester
uram, hogy lesz ez még másképp is!
A Velencei Helytörténeti Egyesület
archívumából szerkesztette:
Kiss Eszter Zsófia
és Ludmann Ágota
„Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták
legyetek!
Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek,
Legyetek újra gyermekek, hogy emberek
(Wass Albert)

Minden kedves Olvasónknak áldott,
békés Karácsonyt kívánunk!
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A velencei betlehem
története
A Hauszmann–Gschwindt-kastély parkjában [Velence, Ország
út] állt az a nagy hársfa, amely
alatt az elbeszélések szerint maga
Kossuth Lajos is megpihent.
Ezért Kossuth-fának nevezték
el. 2014-ben egy nagy vihar kidöntötte a hársat, de nem tűnt
el nyomtalanul, ugyanis a Helytörténeti Egyesület kifaragtatta
belőle a városi Betlehem figuráit. Advent idején a város egy
színfoltja a kis házikó, benne a
bibliai jelenettel. Idén az újtelepi
Kalazanci Szent József katolikus
templom előtt láthatjuk advent
idején.

Elérhetőségeink:
Velencei Helytörténeti Egyesület
Adószám: 18502411-1-07
2481 Velence Tópart u. 52.
www.helytortenet.eoldal.hu
E-mail:
velencehelytortenet@gmail.com
Facebook: a Velencei Helytörténeti
Egyesületet kedvelők oldala
QR kódunkon Velence látnivalóval
ismerkedhet meg.
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Intézményeink

Ajándékozz természeti élményt!
Miért legyen élmény a
karácsonyfa alatt?
Száz százalékban lebomlik, miután átéltük. A maradandó emléknyomok nem jelentenek környezeti terhelést.
Nagyon kicsi csomagolást igényel az
élmény ajándékozása,
többnyire valamilyen
jegy formájában tudjuk
átadni. Nem elhanyagolható szempont az év legtöbb csomagolással járó
ünnepén.
Igazi meglepetést adhatunk! Vajon ki kapott
korábban ajándékba madárgyűrűzést, denevérlest,
Vár-barlangi túrát, 24 órás
börzsönyi kalandozást,
csillagleső estét, meseösvény látogatást?
Tudást is ajándékozunk.
A
természetben tett vezetett túrák során nagyon sok ismeretanyagot lehet szerezni
élményszerűen! Egy gimnazista diáknak
– tapasztalatból írom – felemelő élmény
látni a saját szemével egy zárt sziklagyepet. Élmény összehasonlítani a tőle nem
messze fekvő nyílt sziklagyeppel. Ezek a
tankönyvi fogalmak, amennyiben nem
kelnek életre, jelentéssel sem bírnak a diákok számára. Élmény átélni, hogy az élőhelytípusok nem csak a tankönyvekben
léteznek, sőt élőben kifejezetten szépek.

Értéket közvetítünk. Egy tatárjuharos-lösztölgyes maradványfolt, egy láprét,
egy tőzegmohás folt, egy pókbangós gyep
mind-mind érték! Ezeknek a kincseknek
a megismerése, felfedezése segít a majdani megőrzésben is.

A dunaipoly.hu oldalon érdeklődésnek, korosztálynak megfelelően lehet válogatni az ajándéknak szánt természeti élményeink közül!
Békés karácsonyt és boldog új évet kíván a Velencei Híradó minden olvasójának
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.
Csóka Szilvia
zoológus, környezeti nevelő
Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

Meseliget Óvoda

Advent első gyertyalángja

„Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében
és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.” (Pilinszky János)

Az adventi időszak az év legszebb időszaka, amelyet áthat a várakozás és a készülődés. A nyár után a természet is vis�szahúzódik, a korai sötétedéssel nekünk
is lehetőségünk adódik a visszavonulásra, elmélkedésre, önmagunk vizsgálatára, szeretteinkkel való kapcsolatunk átgondolására, annak egy jobb, magasabb
minőségi szintre való emelésére. Decemberben az év legsötétebb időszakában
egy csillag gyúlt az égen, amely a hitet és
az újrakezdést, a megújulás lehetőségét
adta nekünk. De megújulni csak az tud,
aki az adventi időszak alatt tudatosan iskolázza lelkét, rendet tesz önmagában, a
kapcsolataiban, és békével fogadja el azt,
amit az élet szánt neki.
Az advent valódi jelentése – a nyugalom, az elmélkedés, az adakozás és a
megnyugvás időszaka. Az advent a karácsony napját megelőző negyedik vasárnaptól számított időszak. Nem szabad

megfeledkeznünk azonban az advent valódi, fő küldetéséről sem. Az advent szó
latin eredetű. Az adventus jelentése ’eljövetel’, és a Megváltó eljövetelére utal.
Az ünnepi készülődésbe nem csak
az tartozik bele, hogy kitakarítjuk a házat, finom ételeket főzünk, ajándékot veszünk. A lelkünket is ünnepi díszbe kell
öltöztetnünk, az ünnepet elsődlegesen
belsőnkben kell megélnünk, magunkévá
tennünk az ünnep meghittségét.
A pedagógusok érzelmi állapota segítheti nemcsak a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlődését, hanem a szülők
és az egész család lelki életének a fejlődését is. A családoknak, a szülőknek is
szükségük van arra, hogy megtanuljanak
ünnepet teremteni és ünnepelni. Ehhez a
legtöbb segítséget az óvodában a mintaadással és a bevonással nyújthatjuk.
A Sünis nagycsoportosok lelkesen és nagy örömmel készültek az első

gyertyagyújtásra. Minden nap alig várták, hogy elpróbálhassák a pásztorjátékot. A próbák minden percét élvezték,
átjárta lelküket a karácsony varázslata.
Boldogan vették fel a „jelmezeket”, magabiztosan énekelték az énekeket. Sajnos
a vírushelyzet és a lecsökkent gyereklétszám miatt az első gyertyagyújtáson nem
tudtunk ott lenni, de műsorunkat december 12-én már előadhattuk a város
apraja-nagyjának is.
Advent első gyertyalángja legyen ma a béke,
apró gyermekszívek szépreményű éke.
Ráncos, fázós kézfejeknek forró, meleg kályha,
szomorú arcocskáknak pihe-puha párna.
Advent első gyertyalángja legyen ma a mosoly,
ott is, ahol szívfájdító nyomorúság honol,
hisz az adventi gyertyákban fellobbanó láng,
koldusra és királyra is mennyei fényt ád.
(Kun Magdolna)

Molnár Brigitta
óvodapedagógus

Intézményeink
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Zöldliget-hírek

Mikulás az óvodában

„Mikulás, Mikulás, mindene de csudás!
Legszebb a puttonya ajándékból,
minden jóból ki nem fogy soha!” ( Donkó László)

A Mikulás-várás minden gyermek életében nagy jelentőséggel bír. Ezért az óvodában minden évben előkészületeket teszünk annak érdekében, hogy a gyerekek
ráhangolódjanak a találkozásra. Szépít-

Z ö l d l i g e t I s ko l a

Irodalmi kalandozások
A Zöldliget Gimnáziumban ősszel is folytatódtak a három évvel ezelőtt elindult,
majd a karanténoktatás miatt tavaly felfüggesztett alternatív irodalomórák. Ám a
nem szűnő járványhelyzet miatt a vendégművészek fogadása megoldhatatlanná vált,
ezért idén különleges megoldásokat kellett
keresni…

nevelés alapja. Ilyenkor az
adventi időszakban kicsit
más az élet az óvodában:
a Mikulás-várás izgalma
kiegészül az egymásra fi-

Anna volt. Mindennek pedig a patinás
New York Kávéház adott teret, ahol megismerhették ennek a szimbolikus jelentőségű, gyönyörű épületnek a történetét, és
megtekinthették olyan irodalmi nagyságok törzsasztalait, alkotói közegét, mint
Babits, Ady vagy Kemény István. Azt hiszem, elmondhatom, hogy a kirándulások
maradandó élményt, tapasztalatot, tudást
nyújtottak mindannyiunknak!
Mert ez az irodalom értelme.
Oláh-Horváth Beáta
magyartanár

Köszönetnyilvánítás

jük, díszítjük a csoportokat (ebben már a
nagycsoportosok is sokat segítenek), biztosítjuk a gyermekeknek a kreatív eszközöket, amelyekkel szüleiknek, családjuknak képeslapot, ajándékot készíthetnek.
Verseket, énekeket tanítunk, a mesék ré-

vén pedig megismerkedhetnek a gyermekek a hagyománnyal. Óvodánkban fontos az érzelmi nevelés, amely a közösségi
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gyeléssel, a nagyobb toleranciával, a megértéssel, a
szeretet kimutatásával.
Az adventi koszorú
gyertyáinak meggyújtása
és az adventi naptár kinyitogatása fokozza a várakozás izgalmát, és ünnepivé teszi mindennapjainkat. Szent
Miklós püspökről mi már sokat meséltünk a nagycsoportosoknak, és ők már meg is
értik azt, hogy honnan ered a
legenda, és hogy milyen tartalmat hordoz. A kisebbek
pedig azt tudják, hogy a Mikulás minden gyermeket szeret, ezért várják a találkozást.
Így hát az óvodába idén
is meghívtuk a Mikulást.
Sajnos tavaly is csak az óvoda udvarán tudta a csomagokat átadni a gyermekeknek. Akkor
nem is gondoltuk, hogy ez majd ebben az évben is így lesz. A fokozott

védekezés miatt azonban nem tehettünk mást, és az „A” tervet „B” terv követte. Azonban a gyermekek boldogsága nem maradt el! A Mikulás idén
is tűzoltóautóval érkezett az óvodába.
A gyermekek kipirult arccal, mosolyogva, ujjongva hallgatták a szirénát:
„Most jön a Mikulás!” A Mikulás kedves szavakkal szólt a gyermekekhez, ők
pedig énekekkel köszöntötték. Virgács
ezúttal sem volt a puttonyában. Azonban képletesen elhozta minden családba az adventi gyertyákat, s ezzel együtt
a Hitet, a Reményt, az Örömöt és a Szeretetet.
Boldog Karácsonyt kívánok minden
velencei családnak!
Müllerné Csite Éva
óvodapedagógus

Így történt hát, hogy a 11.a osztály szeptemberben a kápolnásnyéki Vörösmarty
Mihály Emlékházba látogatott, ahol autentikus környezetben ismerkedhettek meg
a Szózat költőjének életével, pályájával. A
magyartanáruk által összeállított, interaktív kvíz segítségével alaposan feldolgozták
a kiállítás anyagát – emiatt bújták olyan lelkesen a mobiljukat (is).
Ezután októberben a végzős osztály
utazott fel Budapestre, ahol a Petőfi Irodalmi Múzeum múzeumpedagógusának
vezetésével körbejárták a legnagyobb
irodalmi kávéházakat, izgalmas történeteket hallgatva a századforduló pezsgő
irodalmi életének szereplőiről és helyszíneiről. Legnagyobb sajnálatukra azonban akkor sem a Centrál Kávéházba, sem
a Pilvaxba, sem a New York Caféba nem
jutottak be – ezért e helyekre újra vissza
kellett menniük!
November 18-án érkezett is a rendkívüli lehetőség, amelyet a tanulók nagy
örömmel fogadtak. A Juhász Anna Irodalmi Szalon vendégeként egy rendhagyó
irodalomórán vehettek részt a 11–12. évfolyam tanulói, ahol a tanár maga Juhász

Köszönetet szeretnék továbbítani annak a sok családnak, adakozó szülőnek, akik iskolánk
egyik családját anyagilag támogatták. Az
apuka halálával az
édesanya egyedül maradt három kiskorú
gyerekével. Egy felhívással megszólítottuk Önöket. Nagyon sokan adakoztak. Az anyuka
nagyon hálás mindenkinek, akik
segítséget adtak nekik ebben a nehéz időszakban. Nem is gondolta, hogy ilyen sok jószívű ember él
Velencén. Köszöni szépen!
Papp Sándorné
hitéleti igazgatóhelyettes

Őszi tehetség fesztivál

Mindenkinek nagyon szépen köszönjük
a szép munkákat, amelyeket a Baptista
Művészeti Napok keretében megrendezett rajzkiállításra készítettek. A csodálatos ételszaporítás és a vízenjárás története sok gyermek fantáziáját megmozgatta.

Cipősdoboz ajándékok
Az idei tanévben ismét csatlakoztunk ehhez az akcióhoz. Évek óta
készítünk a velencei Diákotthon
lakóinak is személyes, névre szóló
ajándékokat. Sok családnál kerültek meglepetések a dobozokba,
amelyek szebbnél szebb csomagolást kaptak.
Az elkészített cipősdoboz ajándékokat az iskolában gyűjtöttük, innen
indultak az ajándékok a rászoruló gyermekeknek. Köszönjük szépen a gondosan elkészített meglepetéseket! Áldott
karácsonyi ünnepeket kívánok!
Papp Sándorné
hitéleti igazgatóhelyettes

Mindkét épületünkben nagy sikere volt
a kiállított képeknek, melyeket zsűriztünk is.
A következő tanulók értek el helyezést:
1–2. osztály
I. Juhász Anna Gréta
II. Petia Rebeka
III. Kotsis Kira, Budai Boglárka
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Intézményeink
3–4. osztály

I. Sisa Bianka
II. Kapossy Boglárka
III. Staszny Zoé

5–6. osztály

I. Sisa Richárd
II. László Anna
III. Herpy Anna Liza

7–12. osztály

I. Pozsgai Gréta
II. Szentessy Zoé Anna
III. Sarbak Luca

Gratulálunk minden tanulónak, akik bármilyen alkotással gazdagították a kiállítást!
Papp Sándorné
hitéleti igazgatóhelyettes

Z ö l d l i g e t I s ko l a
csend, elmaradt a szünetekben a zsivaj,
sőt még a büfé előtti sorok is a harmadára apadtak. Gimiseink azonban gyorsan
alkalmazkodtak a változáshoz, és igyekeztek ebből a helyzetből is kihozni a legjobbat. A hét minden napján különböző
programokat kínáltunk számukra, amelyeket örömmel fogadtak, és tevékenyen
részt vettek benne:
– hétfőn adventi gyertyagyújtás volt az
aulában,
– kedden gumicukorral teli befőttesüvegeket kerestek az épületben,
–szerdán „Photo scavenger hunt” játék-

Intézményeink
közelharc alakult ki a csapatok között. A
játékos hetet ezentúl beiktatjuk a programjaink közé, ezzel újabb hagyományt
teremtve a tagozaton, mindenki örömére!

Z ö l d l i g e t I s ko l a

csapat mérte össze erejét november közepén. Iskolánk mindhárom csapata
az első 6 hely valamelyikén végzett, így
díjazásban is részesült.
2. helyezést ért el a 4.c osztályból a Harangvirágok nevű csapat, melynek tagjai:
Gulyás Gergely András, Bujdos
Anna Mária, Hanuska Zoé, Perjési
Georgina.

Keresztesiné Czuppon Rita
munkaközösségvezető

Nagy gondolat, jó tett
Történt három éve, hogy egy akkor nyolcadik évfolyamos diákunk ötlete alapján
összefogott egy osztály, hogy a rászorulókon segítve adományokat gyűjtsenek.
Az akkori gondolat és cselekedetsor
most is újra ismétlődik. Diákok, szülők,

A 4. a osztályból 6. helyezést ért el a
Zöldikék nevű csapat, melynek tagjai:
Dudra Julianna, Joanovits Jolán,
Staszny Zoé, Zsombók Lilla Sára.
Ugyancsak 6. helyezett lett a 4.c osztály
Margaréták nevű csapata, melynek tagjai:
Kaposy Boglárka, Kőhalmi Abigél
Andrea, Sisa Bianka Lívia és
Vadon Lídia.
Köszönet és hála mindenkinek, aki valamilyen módon ebben részt vett!
Nagy Edit, Nünü néni

Gratulálunk a helyezetteknek, nagyon
büszkék vagyunk rájuk!
Tóth Jolán tanító

rövidke megnyitót nézhettek meg a gyerekek és kollégák, amelyet a 2.a osztályosok
mutattak be. A műsorra Beregnyei Renáta
tanítónő készítette fel őket. Miután a nagy
izgalmat elhessegették a vidám versek, dalok és a tánc, két tanteremben kezdetét
vette a verseny. Nagyszerű, kedves, bűbájos, néha határozott, komoly szavalatokat
hallhattunk, amelyek után a zsűri igencsak
gondolkodóba esett. Nem volt egyszerű a
döntés. Mivel nehéz volt a zsűri feladata,
némely esetben különdíjakat is átadtak.
Az alábbi eredmények születtek:
1. osztály – vers
I. Nagy Bálint 1.a
II. Urfi Fruzsina 1.d
III. Gyenes Tímea Judit 1.a
Különdíj: Zoltai-Szabó Gabriella 1.b

1. osztály – mese

I. Zászlós Lilla 1.a
II. Tóth Hanna Katalin 1.a
III. Kőhalmi Enikő Andrea 1.a
Különdíj: Tári Olívia Anna 1.b

Mikulás, Mikulás,
kedves Mikulás…
Egy iskola nem csak a tanítással, az oktatással segíti növendékeit. A közösség
építése is nagyon fontos feladat. Vannak
olyan hagyományok, amelyeket kicsit újra
lehet gondolni. Ilyen az, hogy a Zöldligetes gimisek Mikulásai egyszerre látogatták meg segítőikkel a harmadiktól a nyolcadik évfolyamig a tanulókat. Nagyon
kedvesen, valóban éretten mentek kisebb
társaikhoz a szülők által készített kis csomagokkal, és énekeltették meg a fiatalabbakat. Természetesen a legkisebb és a legnagyobb diákokat az igazgató saját maga
látogatta meg. Szeretnénk megköszönni
a nagyobb diákjainknak, hogy bulis hangulatot teremtve színesítették december
6-án, hétfőn a diákok és a tanárok napját.
A délután iskolában maradók pedig adventi hangulatban készíthettek ajándékkártyákat és fenyődíszeket.
Nagy Edit, Nünü néni

Gimis hét a Zöldligetben
A vírushelyzet úgy hozta, hogy az őszi félévben november végén az általános iskolások kényszerültek otthoni digitális oktatásra. Ennek következtében a gimnazisták
egy teljes héten át egyedül uralták az iskola épületét. Kezdetben szokatlan volt a
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ban kellett vicces fotókat készíteniük
minél gyorsabban,
– csütörtökön pingpong forgóbajnokságon próbálhatták ki magukat,
– pénteken pedig megvalósult egy régi
álmuk: számháborúzhattak az iskola
épületében.
A játék nagyszerűen sikerült, igazi

tanárok közösen segítenek olyan embereken, akiket bár nem ismernek, de szeretnék, hogy jobb, élhetőbb, és emberibb körülmények között éljenek. Újra
elindult a gyűjtés iskolánkban, és egy
kisbusznyi „örömöt” már át is tudtunk
adni. A gyűjtés folytatódik, és a következő szállítmányt már a diákok adják át.

„Az összedolgozás képessége az
egyik legnagyobb dolog
az életben”
Iskolánk 4.a és 4.c osztályos tanulói eredményesen szerepeltek a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 3–8. osztályosoknak
meghirdetett megyei fordulóján. Fejér
megyében harminchárom 4. osztályos

Verseltek, meséltek a legkisebbek: iskolai vers- és prózamondó
verseny az 1–2. osztályban
Mindannyian nagyon vártuk már, hogy
újra együtt lehessünk, meséket, verseket
hallgassunk, együtt drukkoljunk, izguljunk
egymásért, egymás sikeréért. A tavalyi év
után most újra nagy izgalommal vártuk
az iskolai vers- és prózamondó versenyt.
Csinos öltözetben gyülekeztek a gyerekek a Zöld épület aulájában. Elsőként egy

2. osztály – vers

I. Málics-Talabér Péter 2.a
II. Petia Rebeka – 2.a
III. Vörös Gábor Farkas 2.a

2. osztály – mese

I. Győrik Bence Balázs 2.c
II. Farkas Bernát 2.c
III. Juhász Anna Gréta 2.c
Különdíj: Naményi Zita 2.a

Minden kisgyermeknek és felkészítőiknek szívből gratulálunk!
Bálintné Nagy-Kaszap Ditta
tanító

19

IÖn nt éko
zm
én
rm
á ny ey zi nakt i hEí rnetkz F e r e n c M e z ő g a z d a s á g i Te c h n i k u m

Entz-iklopédia

2021. november 15-én a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskolából a 13.T osztály tanulói
ellátogattak a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Budai
Campusára Joó tanárnő kíséretével.
A diákok megnézték a Budai Arborétumot, ahol szakmájukhoz híven növényismeretet tanultak. Benéztek a
campuson belül a növénytani tanszék
laboratóriumába, a Növényvédelmi Intézet folyósóján kiállított vitrinekbe,
ahol érdekesebbnél érdekesebb dolgokra bukkantak. Többek között a növényeken kártevők, kórokozók okozta
látható tüneteket és preparált állatokat
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Látogatás a Pusztaszabolcsi
Agrár Zrt.-nél

Idén ősszel rengeteg olyan szakmai programot szerveztünk diákjainknak, amelyek mind meghatározók lehetnek a választott szakma iránti elhivatottság kialakulásában, és általában véve a
tanulók szakmai fejlődésében. Az alábbiakban két tanulónk beszámolóját olvashatják az általuk
választott programról.

Látogatás a
Budai Arborétumban

Intézményeink

is megtekinthettek.
Továbbá ellátogattak
az iskola könyvtárába is. Ennek neve
pedig nem más,
mint az Entz Ferenc
könyvtár. Miért is
Entz könyvtár és miért is mentek el iskolánk tanulói ebbe az
egyetemi campusba?
Nagy az összefüggés, sőt történelmi háttere van.
Nemcsak látogatás
volt a célunk, hanem az Egyetem
épületén belül álló Dr. Entz Ferenc
szobrot is szerettük
volna megkoszorúzni.
(Miért van ott egy szobor állítva és miért koszorúzták meg? Mennyi
kérdés, igaz?)
Dr. Entz Ferenc alapította meg 1853-ban
a
Haszonkertészeket
Képző Gyakorlati Tanintézetet, amely ma
nem más, mint a MATE
budai campusa. Az emlékére állított szobrot
iskolánk diákjai tiszteletük jeléül megkoszorúzták. Személy szerint
nekem minden nagyon
tetszett, minden állomáson volt valami érdekesség, amelyekből tanulni tudtunk. Ha mégis ki
kéne emelnem valamit,
ami tényleg egy kicsivel jobban tetszett és ki
is kapcsolt, az az arborétum. Gyönyörű volt
az őszi időben és az őszi
avar borította területen

Mi, 13. T. osztályos tanulók 2021. november 22-én betekintést kaptunk a
Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. működésébe
és a vállalat által folytatott földművelési munkákbe, amely ma már csak 1200
hektár szántóföldön zajlik (ebből körülbelül 500 hektár bérelt terület).
A látogatás során nagyon részletes és érdekes bemutatást kaptunk Sztupa Gergely

könnyen rá tudják venni őket a vödörből itatásra. A telep legfiatalabb
borjának etetésénél mi is jelen voltunk. A tejet egy 28 állásos fejőkeretben fejőgépek segítségével nyerik ki.
A fejőállás körkörös mozgást végezve
segíti az állatok folyamatos kezelését.
Itt a dolgozók elő- majd utófertőtlenítést végeznek el a tehenek tőgyein. Az
itt előállított tejet nagyon sokféle tejtermék készítésére használják, amivel

a boltok termékpalettáját szélesítik
nagyon jó minőségben.
A „Mérgezett föld” című ismeretterjesztő filmben is szerepel ez a gazdaság.
A rövidfilm a fiatalok számára is nagyon
érdekes lehet. Véleményem szerint érdemes megnézni, mivel földművelés-technikailag is figyelemfelkeltő.
Kovács Roland
(13. T osztály)

sétálni. Főleg ilyen csapattal és ilyen kísérővel. Mindenkinek csak ajánlani tudom, aki szeretne újat tanulni és új dolgokat látni.
Biró Hajnalka (13. T osztály)
Fotók: Biró Hajnalka, Joó Barbara

vezetésével. Körülnézhettünk a korszerű
gépparkban. Érdekesség, hogy a növénytermesztésben nagy hangsúlyt fektetnek a
talaj védelmére, melyet forgatásmentes
földművelés segítségével folytatnak.
A szántóföldek tápanyag-utánpótlását a
marhák által előállított trágyával pótolják.
A trágya érését baktérium- és gombakultúra keverésével gyorsítják.
Ezek után betekintést nyertünk az állattartó részlegre, ami szintén modern
technikák segítségével folyik így véve le
sok terhet a dolgozók válláról. Az állomány nagy létszáma miatt ez nagyon fontos. Itt is láthatóan jelen van a gépesítés. A
gépek mellett fontos a kétkezi munka, ezt
mutatja az is, hogy ma 118 munkás segíti a cég sikerét és a körülbelül 700 tehén
mindennapi ellátását.
A borjakat születésük után két nappal elválasztják az anyjuktól, hogy
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EKIK
Könyvújdonságok

Hernádi Judit: Ne maradjon kettőnk közt
Elena Ferrante: Véletlen találatok
Richard Osman: A férfi, aki kétszer halt meg
Rita Falk: Bajorkolbász-társaság
Palotás Petra: Recepciós kisasszonyok 2.
Alison Weir: Klevei Anna
Milly Johnson: Karácsonyi gyermekáldás
Robert Dugoni: A nyolcadik nővér
Rhy Bowen: Az Angyal-öböl felett
Nacukava Szószuke: Rintaró és a könyvek útvesztője
Bill Clinton: Az elnök lánya
Karen Swan: Karácsony a Tiffanynál
Vrábel Krisztina: 160 grammos szénhidrátdiéta –
desszertek könnyebben
Kertész Erzsi: Zúdulók (Panthera; 5.)
Annalisa Lay: A nagy dodó nyomában
(Tony Wolf mesél)
Fabian Lenk: 1000 veszély a fociban
Eva Ibbotson: Mindenkinek kell egy kutya!

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei

2021. november hónapban az egyesület 3 esetben kezdte meg a
vonulást. Részletes leírás a káresetekről:
2021. november 2-án 20:55 órakor riasztásunk érkezett Velence, Csemete utcába, ahol egy családi ház teljes terjedelmében
égett. A helyszínre 4 fővel elsőként érkeztünk. A székesfehérvári
kollégákkal közel 5 óra alatt sikerült a tüzet eloltanunk. Másnap
délután a ház tetőszigetelése még izzott, ezért 3 fővel, gyorsbeavatkozó segítségével az újabb tűz keletkezését megelőztük. Személyi sérülés nem történt.

2021. november 7-én 11:17 órakor kérték a segítségünket Velence-Pusztaszabolcs közötti útszakaszon,
ahol egy személygépkocsi az árokba csúszott. A helyszínre 3 fővel vonultunk, a pusztaszabolcsi kollégákkal
a veszélyt elhárítottuk. Személyi sérülés nem történt.
Egyesületünk részt vett városunk karácsonyi előkészületeiben is. 2021. november 26-án a Velence Korzó
fenyőfáját állítottuk fel, november 28-án pedig az újtelepi fenyő kivágásában és helyére állításában segítettünk.

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a
könyvtár
2021. december 22-től 2022. január 4-ig
zárva tart.
Utolsó kölcsönzési nap:
2021. december 21. (kedd)
A nyitás napja: 2022. január 5. (szerda)
Szeretnénk köszönetet
mondani a Velencei-tó környéki Alkotókör minden
tagjának, akik ismét csodaszép díszekkel, dekorációkkal látták el könyvtárunkat.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk minden
kedves Olvasónknak!
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Horváth-Szabó Nóra
szóvivő

A Velencei Polgárőrség hírei

November elején a temetők környékének
biztosítását, ellenőrzését végeztük naponta
négy fővel, 64 órában. Közbiztonsági járőrözést kilenc alkalommal végeztünk 120 órában.
Külterületeket ellenőriztünk tíz alkalommal,
150 órában. Rendőrökkel közös szolgálatot
egy polgárőrünk teljesített 40 órában. Megkezdődtek a város adventi rendezvényei, amelyek biztosításában szintén részt veszünk. Az
első adventi ünnepség biztosításában két polgárőrünk vett részt. A velencei vasútállomás
környékének ellenőrzését is elláttuk két fővel
négy órában. Koordinátori tevékenységre 25
órát fordítottam. Mindösszesen 409 órát tevékenykedtünk november hónapban.
Az adventi időszakban békében, szeretetben, egymás iránt tanúsított figyelemmel készüljünk az ünnepekre. Figyeljünk és vigyázzunk egymásra és a környezetünkben élőkre.
Mindenkinek áldott, békés ünnepeket, jó
egészséget kívánunk!
		 Fehér István elnök
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Ö
Könzko
ö srsméágneyi nz ka t i hHíirteékl e t
Hajnalpír Baptista
Gyülekezet
A titok
Jézus születésének valójában még a pontos hónapját sem tudjuk biztosan, mégis
mennyire aggodalmasan tudunk készülni,
hogy szentestére minden meglegyen. A karácsony azonban jóval több, mint elkészülni időre a kulturális hagyományainkkal.
Különleges, mert egy rejtély veszi körül:
„…Annak pedig, a ki titeket megerősíthet az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt
hallgatva, most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata
szerint, a hitben való engedelmesség végett
minden pogányoknak tudomására adatván…” (Róma 16:25-26). A rejtélyt, amely
nem volt látható korábban, a mi Istenünk
meg akarja mutatni az evangélium által.
Amit most sem lát a bolond, a lusta, és nem
lát a büszke sem. De már láthatja mindaz,
aki valóban látni akarja.
A napkeleti bölcsek (mágusok) kaptak egy igét, egy kijelentést ezer évvel korábbról. Egy próféciát, amit őriztek. Nem
tudták pontosan mikor, mire számítsanak, ahogyan azt sem, hogy azok beteljesülnek-e egyáltalán az ő életükben, mégsem kopott meg az erről szóló ismeret
bennük. Ott volt a szívükben, a mindennapi várakozásukban. Őrizték, és mikor
meglátták a jelet, a csillagot, elindultak.
Végül az sem zavarta őket, hogy egy csecsemőt találtak pólyában, mert meglátták a csodát, amit régóta vártak.
A titok megismerése ezzel kezdődik:
kapok egy igét, egy ígéretet, és azt megőrzöm. Ebben az őrzésben sok minden
történik: állhatatossá formál a várakozás,
mind nagyobb kincsként tudom őrizni a
reménységet, és egyre jobban figyelem a
beteljesülés jeleit. Csakhogy manapság az
emberek nem a meglévőt őrzik, hanem
mindig újat akarnak hallani, ezért nehéz
ez a várakozó attitűd. Félek kicsit, hogy
lassan olyanok leszünk mint az athéniak,
akik egyébbel sem foglalkoztak, mint azzal, hogy valami újat mondjanak.
Jézus azt mondja: „Aki ismeri az én
parancsolataimat és megtartja azokat, az
szeret engem; a ki pedig engem szeret,
azt szereti az én Atyám, és én is szeretem
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azt, és kijelentem magamat annak. (János 14:21) A „kijelentem magam” szó
szerint azt jelenti:
láthatóvá teszem magamat. És ez a kulcs;
mert a titok maga: Jézus Krisztus személye. Ezért olyan mértékben láthatjuk meg
az ünnep titkát is, Isten valóságát a saját
életünkben, amilyen
mértékben meglátjuk
Őt. Azután visszatekintve rájövünk arra,
hogy valójában egész
életünkben Őt kerestük mindenben.
Bár annyira kell,
mint egy falat kenyér
Krisztus szeretete az
embereknek, ám ha
nem értik meg az Ő
személyét, nem tudják befogadni az Ő szeretetét sem. Mikor azt mondjuk valakinek, hogy szeret
az Isten, sokakban jó érzéseket kelt, mégsem tudja ezt megélni, befogadni. Miért
nem? Mert az ember lelkiismerete egy
megvesztegethetetlen igazságos bíró, aki
azt mondja: te egészen mást érdemelsz.
De ha a lelkiismeret megismeri az igazságot (minthogy: ha Jézust elfogadom,
akkor Őrá nézve az Atya előtt én is elfogadott lehetek), akkor azt mondja: jó,
így rendben van. Akkor be tudjuk fogadni az Ő szeretetét, és már nem csak látjuk, meg is tudjuk élni az ünnep titkát.
Fontos: nem azért vagy elfogadott, mert
szeretett vagy. Szeretett azért vagy, mert
Isten szeretet. Elfogadott pedig azért lehetsz (ha már elfogadtad Jézust), mert elfogadod azt, akit Isten is elfogad.
Az Ő megismerése pedig bölcsesség:
„Hogy vígasztalást vegyen az ő szívük,
egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének
teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és
a Krisztus ama titkának megismerésére,
amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve.” (Kolossé 2:23) „Mert Ő benne lakozik az istenségnek
egész teljessége testileg” (Kolossé 2:9) Így

Kö z ö s s é g e i n k

Giovanni di Paolo: A Háromkirályok imádása

Adventi és karácsonyi református programok Velencén
Advent mind a négy vasárnapján
9:00: istentisztelet a megújult újvárosi imaházban
(Kossuth u. 1.)
10:30: istentisztelet a református templomban
(Templom köz 1.)

December 24-én, Szenteste (pénteken),
16 órai kezdettel ünnepi istentisztelet a gyermekek
megajándékozásával a templomban
Csak a templomban lesz istentisztelet!
(Várjuk hittanos gyermekeinket is szüleikkel együtt,
s kérjük, hogy a szülők keressenek a gyerekeknek karácsonyi verset, amit a templomban elmondanak!)
Dec. 25-én, Karácsony első napján (szombat)
9 :00: istentisztelet, újvárosi imaház,
10:30: istentisztelet a református templomban
(kiskelyhes). Úrvacsoraosztással mindkét helyen.
Dec. 26-án, Karácsony második napján (vasárnap)
9:00: istentisztelet, újvárosi imaház

„Velencei-tavi Rózsa”
1. sz. Nyugdíjas Klub

Jézus Krisztus személyén keresztül megismerjük a mi Istenünket is. Végül, ami
igazán izgalommal tölthet el ezen az ünnepen: amikor rájövök, hogy ebben a titokban magammal is találkozom. Ebben a
titokban ott vagyok valahol én is.
Hálás vagyok, Uram, hogy aki Téged
keres, az megtalálhat, aki megismeri a
beszédedet és megtartja azt, annak kijelented magad itt, Velencén is. Imádkozom, hogy aki ma hallja eme beszédeket,
ne keményítse meg az ő szívét, hanem legyen szomjas az igazságra, az Igazra, akit
ma fel akarsz fedni előttünk, hogy meglátva, megismerve, megélhessük az ünnep valódi titkát. Ámen.
Krisztus megismerésében gazdag, áldott ünnepeket kívánok mindenkinek!
Vadon Sándor
baptista lelkipásztor
Hajnalpír Baptista Gyülekezet
Velence, Szabolcsi út 3/a.
hajnalpir.be@gmail.com
Alkalmaink:
vasárnap: 09:30 imaóra, Istentisztelet
(közben: gyermekeknek Bibliaóra)
(az élő közvetítés elérhető:
https://www.youtube.com/HajnalpírGyülekezet)
szerda: 18:00 Bibliaóra Felnőtteknek
szombat: 18:00 VIFI (ifjúsági együttlét)

H i t é l eÖt n ko
Nrym
u gá dn íyj zaas tki lhuíbr eo k

Két éve még nem is sejthettük, hogy
milyen szörnyűség fogja beárnyékolni mindennapjainkat. Éltünk a magunk módján, aprócska (esetenként
nagyobb) gondjainkkal, de sokkal vidámabbak és szabadabbak voltunk. Az
emberek szemében most látszik a félelem, a bizonytalanság, aggódunk szeretteinkért, és már félve vesszük fel
a telefont, hogy milyen rossz hírt kapunk. Miután éppen Advent – a csendes várakozás – időszakában vagyunk,
a járvány negyedik hullámának kellős
közepében, félve gondolunk a közelgő ünnepekre és izgatottan várjuk, mit
hoz majd az új esztendő?
Egyelőre az év hátralévő napjait próbáljuk egy kicsit színesebbé tenni, és
amennyiben az időjárás is engedi, kinti programokat szervezni. Az első ilyen
alkalom, hagyományainkhoz híven a
Közösségi Ház kapujának feldíszítése
volt. Nagy örömünkre szolgált, hogy
városunkban idén három karácsonyfát
is állítottak és díszítettek fel. A város
által állított fa, a programokkal együtt
idén az újtelepieknek kedvez a katolikus templom előtti szent Erzsébet téren. Köszönjük a Heiden családnak
a Szabolcsi úti körforgalomba felállított fenyőfáját, melynek feldíszítéséhez

10:30: istentisztelet a református templomban.
– Úrvacsoraosztás csak első nap van.

Dec. 31-én, Szilveszter (péntek)
15 óra: istentisztelet, újvárosi imaház
16 óra: istentisztelet a református templomban
Január 1-én, Újesztendei istentisztelet (szombat)
9:00: Istentisztelet, Újvárosi Imaház
10:30: Istentisztelet a református templomban

Templomi alkalmainkra szeretettel várjuk minden
kedves Testvérünket! Kérjük a világjárvány miatti
óvintézkedések betartását! (Maszk viselése, stb.)

„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömöt, amely
az egész népnek öröme lészen: Üdvözítő született ma néktek, az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2: 10–11)
Áldás, Békesség! Békesség Istentől!

sokan hozzájárultak. A harmadik fát a
nagycsaládosok állították fel a Korzón.
A Meszleny–Wenckheim kastély elé
megérkezett a már tavalyról közkedvelt
angyalka is egy hatalmas világító gömb
kíséretében. Érdemes sötétedés után egy
kört tenni a szépen kivilágított közterületek és magánépületek között.
Már túl vagyunk két gyertyagyújtáson, s bár az időjárás nem igazán kedvezett a programoknak, néhányan
meghallgattuk Fülep-Bartis Ildikó zongoraművész játékát, melyben Händel,

Bach és Couperin darabokat adott elő
a katolikus templom orgonáján. A következő alkalommal Jász Andris és Horváth Márk (szaxofon és gitár) szórakoztatták a zömében gyerekekből álló
közönséget (előtte ugyanis a Mikulás látogatott el a térre). A karácsonyi dalok

Pápai Szabó György lelkipásztor

feldolgozásaiból játszott dallamokra a
gyerekek, mit sem törődve az esővel,
táncra is perdültek a templom előtt felállított színpadon. Jóleső érzés volt látni
örömüket, felszabadultságukat.
A rénszarvas tavalyi sikeres ajándékosztó körútjától felbuzdulva idén,
Mikulás napján az egész vezetőség jelmezt öltött. Két Mikulás, két krampusz és egy rénszarvas szállította házhoz klubtagjainknak az önkormányzat,
valamint a klub ajándékát. Megjelenésünkkel sokak arcára mosolyt, némelyek szemébe könnyeket csaltunk. Nagyon szép, meghitt pillanatok voltak
ezek, örömmel és szeretettel töltöttek
el mindnyájunkat.
Itt szeretném megköszönni polgármester úrnak és a város vezetőinek, hogy
még ezekben a nehéz időkben sem feledkeznek el a nyugdíjasokról. Egyúttal szeretném a klub tagsága nevében köszönetemet kifejezni Németh Károly velencei
vállalkozónak a klubunk részére nyújtott, ismételt támogatásáért.
Valamennyi nyugdíjas társunknak és
a lap olvasóinak kívánok áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt!
Vigyázzunk egymásra!
Egresfalviné Vidos Anna
klubvezető
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VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
(2481 Velence, Tópart u. 26.)
POLGÁRMESTER: Gerhard Ákos
HIVATALVEZETŐ: Dr. Matus-Borók Dóra, jegyző
Központi telefonszám: 06 22/589–400

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY

Vargáné Király Julianna, testületi referens, 589–419
Balogh Erika, titkársági ügyintéző, 589–416
Kiss Dorottya, titkársági ügyintéző, 589–407

Hencs Fanni, humánpolitikai referens, 589-412
IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Szelei Andrea, aljegyző, 589–418
Máthay Erzsébet, anyakönyvvezető, 589–417
(anyakönyvezés, állampolgársági ügyek, hagyatéki
ügyintézés, lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta, igazgatási ügyintéző, 589–408
(települési támogatás, gyógyszertámogatás, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás, kifüggesztések)
Kovács Dóra, igazgatási ügyintéző, 589–425
(kereskedelmi igazgatás, fizetővendéglátás, talált tárgyak)
dr. Turóczi János, birtokvédelmi ügyintéző 589–407
Pécsi Viktor, közterület-felügyelő, 589–422, 30/255–7392

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY

Molnár Krisztina, osztályvezető, 589–414
Csikmérő Enricóné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Egri Andorné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Zsapka Judit, pénzügyi ügyintéző, 589–424
Csizik Gabriella, pénzügyi ügyintéző, 589–423
Kátai Éva, pénzügyi ügyintéző, 589–410
Kovács Jánosné, adóigazgatási ügyintéző, 589–413
(építményadó, adókönyvelés)
Grúz Sándorné, pénzügyi ügyintéző, 589–410
Török Éva Julianna, adóigazgatási ügyintéző, 589–409
(iparűzési adó, adóigazolás, tartózkodás utáni

Közérdekű telefonszámok

Központi Háziorvosi Ügyelet: Velence, Balatoni út 65., 22/311–104
Szakorvosi Rendelőintézet: Velence, Balatoni út 65., 22/589–515
I.sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Fő u. 2., 22/574–019
II. sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Balatoni út 65., 22/471–231
III. sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Tópart u. 34., 22/472–242,
22/598–149
Gyermekorvosi Rendelő: Velence, Balatoni út 65., 22/472–156
Velence Gyógyszertár: Velence, Balatoni út 65., 22/589–524
Újtelepi Gyógyszertár: Velence, Iskola u. 2., 22/472–074
Vörösmarty Gyógyszertár: Velence, Halász u. 5., 22/471–596
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (VÖTE): 30/631–5666
Polgárőrség (szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00–20.00):
30/927–0422
Gárdonyi Rendőrkapitányság, Velence Város különmegbízottja,
Kiss Balázs c. r. tőrm., (Gárdony, Balassi Bálint u. 5.): 70/199–5980
VVG (Velence Városgazdálkodási) Kft. 30/158–2829
Velence, Halász u. 37. (Cseppház), 30/158–2829
Parkolási ügyfélszolgálat: kedden 12.00–16.00, csütörtökön
8.00–12.00
E-mail: parkolasugyfelszolgalat@velence.hu
Egyéb ügyekben ügyfélfogadás előzetes egyeztetés szerint
E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu
Falugazdász (őstermelői igazolvány ügyintézése):
Horváthné Apró Aranka, 70/479–6753
Ügyfélfogadás (Meszleny–Wenckheim kastély házasságkötő terem,
Velence, Tópart u. 52.) minden szerdán 12.30–16.30

idegenforgalmi adó, adózással kapcsolatos ügyek
iktatása, irattározása)
Bíró Gábor, adóigazgatási ügyintéző, 589–428
(talajterhelési díj, telekadó, végrehajtás, adók módjára
behajtandó köztartozások)

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Szilassy Gabriella, városüzemeltetési ügyintéző, 589–405
(út- és közmű építési ügyek, tulajdonosi hozzájárulás,
közútkezelői hozzájárulás, közterület-használat,
közterületi fakivágás engedélyezése, súlykorlátozó
táblával védett helyi közutakra behajtási engedély,
jegyzői hatáskörbe tartozó vízi létesítmények, házszám
megállapítás, illegális hulladék)
Temesváriné Kosztola Györgyi, városüzemeltetési ügyintéző, 589–405
(fakivágás engedélyezése, házszám megállapítás,
illegális hulladék, kerti égetés)
Törjék Zoltán, megbízott városüzemeltetési ügyintéző
velence@hivatal.hu
(telekalakítási ügyek, rendeltetésmód változás)

ÜGYFÉLFOGADÁS

Gerhard Ákos polgármester és Dr. Matus-Borók Dóra jegyző
előjegyzéssel az 589-416 telefonszámon
Ügyintézők ügyfélfogadása:
hétfő: 8.00 – 12.00
szerda: 8.00 – 16.00
péntek: 8.00 – 12.00
Sürgős esetben munkaidőben, ügyfélfogadási időn kívül is a
lakosok rendelkezésére állunk.
A Velencei Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
e-mail: hivatal@velence.hu,
honlap: www.velence.hu
VHG (Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.)
Tel.: 22/579–185
1. Agárd, Gárdonyi Géza u. 34–38.
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00–12.00, szerda: 7.00–19.00,
péntek: 8.00–12.00
2. Velence, Tópart u. 26.
Ügyfélfogadás: szerda: 8.00–12.00
Folyékony hulladék elszállítása: Herke Bt., 20/939–1955
MOHOSZ (Magyar Országos Horgász Szövetség) Velencei-tavi
Kirendeltsége: 22/700–012
DRV (Dunántúli Regionális Vízmű) Zrt.
Információs pont: 80/240–240
Hibabejelentés: 80/240–240 (1-es menüpont)
Ügyfélfogadás (Velence, Szabolcsi u. 40.)
hétfő 8.00–15.00, csütörtök: 8.00–18.00, péntek 8.00–12.00
E.ON Áramszolgáltató
Közvilágítási hibabejelentő (szakaszhiba esetén): 80/533–533
Ügyfélfogadás (Kápolnásnyék, Tó u. 20., TÓ-VILL Bt. székháza)
kedd 8.00–12.00, csütörtök 14.00–18.00
Közvilágítási hibabejelentő
E-mail: hivatal@velence.hu címen
Tel.: 22/589–416

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

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Velencén

2021. november 19-én
Kovács Anita és Agócs Ádám Zoltán
2021. november 20-án
Fodor Csilla és Palkó Dávid István
2021. december 10-én
Bodnár Rita és Tomai Balázs
2021. december 11-én
dr. Majer Andrea Márta és
Győri Mihály
Valcsák Dóra és Farkas László
Aranylakodalom
2021. december 11-én
Szász Judit Éva és Bintinger János
Gratulálunk!
Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

Humán Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat
2481 Velence, Zárt u. 2.
tel.: 06 22 470 288
e-mail: human.velence@gmail.com
www.human01.eoldal.hu
Intézményvezető: Török Ágnes
Velence Város területén
családsegítő: Csincsi Éva.
Ügyfélfogadási ideje: szerda, 9.00–15.00,
helye: Velence, Zárt u. 2.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
egységvezető: Horváth Erika
Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
egységvezető: Palánki Katalin,
tel.: 22/589–157
Szociális étkezés
Csizik Gabriella,
tel.: 0630/915–0656
Ingyenes jogi tanácsadás a Szolgálat székhelyén,
előzetes időpont-egyeztetés után.
tel.: 22/470–288

VELENCEI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET – SZAKRENDELŐI BEOSZTÁS

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

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

hétfő

Kedd

Szerda

BELGYÓGYÁSZAT

Dr. Szabó Péter
800–900

Dr. Németh Attila
800–1200
(diabetológia)

BELGYÓGYÁSZAT
GASZTROENTEROLÓGIA
HEPATOLÓGIA

Dr. Dunkel Kinga
800–1200

Csütörtök

Péntek

Dr. Szabó Péter
800–900

Dr. Kalmár József
800–1200
(diabetológia)

A Harmóniában Együtt Alapítvány új szolgáltatást (idősek nappali klubja) indít kistérségi szinten Kápolnásnyék településen,
amelynek elsődleges célja az idős emberek napközbeni ellátása, támogatása és segítése. A szolgáltatás indításának megalapozásaként helyzetfeltárást végzünk, melyben az Ön segítségét is kérjük! Arra kérjük Önt, hogy válaszoljon a jelen levelünkhöz csatolt rövid kérdőívre! A kérdőívben szereplő kérdések a fejlesztésünk célcsoportjainak helyzetéről árulkodó összegzett
adatokra, illetve az Ön igényeire irányulnak.
Köszönjük segítségüket!

Dr. Németh Csilla
800–1300
(átmenetileg szünetel)

BELGYÓGYÁSZAT
ENDOKRINOLÓGIA
DIABETOLÓGIAI EDUKÁCIÓ
ÁLTALÁNOS SEBÉSZET

Dr. Reich Viktor
1600–2000

ÁLTALÁNOS SEBÉSZET
GYERMEKSEBÉSZET

Dr. Kerkuska László
800–1300

Dr. Reich Viktor
900–1200

ÁLTALÁNOS SEBÉSZET
ÉRSEBÉSZET
Dr. Imre László
1600–1900

NŐGYÓGYÁSZAT

Dr. Szabados Béla
1600–1900

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
CSECSEMŐ- ÉS
GYERMEKKARDIOLÓGIA

Dr. László Erzsébet
800–1200
(előjegyzés szerint)

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
GYERMEK
TÜDŐGYÓGYÁSZAT

Dr. Szokó Márta
1530–1930

FÜL-ORR-GÉGÉSZET

Dr. Horváth Zoltán
1500–1900
Dr. Láng Judit
900–1600
(előjegyzés szerint)
Dr. Szoboszlai Andrea
1400–1800

Dr. Szoboszlai Andrea
700–1300
Dr. Rónai László
800–1300

NEURÓLÓGIA

Dr. Rónai László
800–1300

Dr. Rácz Lajos
1500–2000

Dr. Rácz Lajos
1500–2000
Dr. Végh Dóra
1200–1900

REUMATOLÓGIA
Dr. Pákozdi Péter
1500–1900

Dr. Végh Dóra
800–1400

Dr. Végh Dóra
800–1400

Dr. Serki Márta
1500–2000
Dr. Dénes Sándor
800–1300

TÜDŐGYÓGYÁSZAT
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

6 –10

6 –10

6 –10

6 –10

6 –10

RÖNTGEN
DIAGNOSZTIKA

Pacsó Klára
900–1700

Török Zsoltné
900–1700

ULTRAHANG
DIAGNOSZTIKA

Dr. Tura Tímea
800–1700

Dr. Blaskovits László
800–1600

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Pacsó Klára
900–1700
Dr. Kövy Katalin
1600–2000

Dr. Turai Tímea
800–1200

2. Tömegközlekedéssel (busz, vonat) könnyen megközelíthető-e az Ön lakhelyétől számítva Kápolnásnyék település?
1. Igen
2. Nem

4. Az alábbi foglalkozások közül melyiken venne részt szívesen?
(Több válasz is lehetséges)
1. pingáló (festészet, rajzfoglalkozás)
2. daloló (zenés foglalkozás)
3. verskör (irodalom)
4. torna
5. országismeret (műveltségi foglalkozás)
6. világháló (számítógépes foglalkozás)
7. fabrikáló (kézműves foglalkozás)
8. kulturális kitekintő (kulturális programok)
9. edukáció (egészségmegőrzés)
10. otthonka (főzés-sütés)
11. játszó kör (társasjáték, kártyajáték)
12. kirándulás, természetjárás
5. Szívesen látogatná-e a nappali klubot?
1. Igen
2. Nem

Dr. Horváth Szabolcs
800–1400

ORTOPÉDIA

PSZICHIÁTRIA

Dr. Kolos János
900–1500
Dr. Szabados Béla
1600–1900

Dr. László Erzsébet
800–1200

BŐRGYÓGYÁSZAT

1. Mely településen él Ön? …………………………………………..

3. Mivel foglalkozik szabadidejében szívesen?
1. főzés
2. kertészkedés
3. kézműveskedés
4. kulturális programok látogatása.
5. Egyéb, …………………………

Dr. Imre László
900–1200

Dr. Láng Judit
900–1600

SZEMÉSZET

UROLÓGIA

Dr. Botár András
900–1400
(ált. seb., proctológia)

Dr. Turcsán Erik
(előjegyzés szerint)

ÁLTALÁNOS SEBÉSZET
KÉZSEBÉSZET

Tisztelt Velencei Nyugdíjasok!

6. Szívesen részt venne-e a klub által indított foglalkozásokon?
1. Igen
2. Nem
7. Aktív idősnek tartja-e magát?
1. Igen
2. Nem
8. Tud-e esetleg olyan családról, aki idős hozzátartozója számára igénybe venné idősek nappali ellátását?
1. Igen, tudok
2. Nem, nem tudok
Köszönjük szépen válaszait!
A visszajelzéseket 2022. január 14-ig kérjük a velencei polgármesteri hivatalban elhelyezett ládába betenni.
További információt az alábbi telefonszámon tudunk adni: Jelsik-Szabó Judit, 30/998-6249

Dr. Tura Tímea
800–1400
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Tájékoztató
A Harmóniában Együtt Alapítvány új szolgáltatást indít Kápolnásnyék településen, amely idősek nappali ellátását biztosítja a velencei kistérségben élő idős lakosok számára. A Térségi Társulás 9 települést
foglal magába (Velence, Pákozd, Sukoró, Kápolnásnyék, Pázmánd, Vereb, Zichyújfalu, Lovasberény és
Nadap településeket).
Szolgáltatásunk célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, a kliens szociális helyzetének javítása,
kulturált körülmények közé juttatása, egyedüllétének mérséklése, a tétlenséggel járó kóros hatások és a
demencia megelőzése, valamint az idősek egészségi és higiénés viszonyainak optimalizálása.
Célcsoport: az ellátás elsősorban a 65. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyekre terjed ki. Az ellátás keretében az igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. Az Alapítvány olyan, a velencei kistérségben élő, aktív idős emberek
számára biztosít lehetőséget a napközbeni közös együttlétre, beszélgetésre és pihenésre, akik saját otthonukban élnek, de lehetőség szerint igényük van a társas kapcsolatok ápolására.
A negyven főre kialakított klub ötnapos nyitvatartással működik, napi 6 órában délelőtt 10 órától
délután 16 óráig. A klubba történő felvételről az igénylő kérelme alapján az intézményvezető dönt. A
klubfoglalkozást étkezés nélkül lehet igénybe venni. A szépen berendezett és felszerelt klubban többféle
napi elfoglaltságot tudunk biztosítani. A kulturális igények kielégítésére napilapok, rádió, televízió, videó, laptop áll rendelkezésre. Az irodalmi felolvasások, egyéni és közös elbeszélgetések, ismeretterjesztő
és felvilágosító előadások meghallgatása, rendezvények szervezése teszi hangulatosabbá életüket. Közös
programként foglalkoztatások, szakkörök, gyógytorna, továbbá névnapok, események megünneplése, kirándulások, üdülések, színházlátogatás szerepelnek a repertoárban.
A demencia a memória és az ítéletalkotás, a tanulási képességek és a figyelem zavarával járó folyamatosan romló állapot, egyfajta szellemi leépülés, amely bármely életkorban előfordulhat, de a leggyakoribb
65 éves kor felett. Ennek megelőzése érdekében szakemberek bevonásával terápiás jellegű zenei, kézműves és játékos foglalkozásokat is szervezünk, valamint azoknak az idős embereknek, akik mozgáskorlátozottságuk vagy egyéb betegségük okán nem képesek a klubot látogatni, az ő részükre mozgó terápiás
szolgáltatást is nyújtani tudunk. A klub programjain belül egyéni tanácsadást és csoportos foglalkoztatási lehetőségeket kínálunk igény szerint az érintett célcsoport számára. A csoportos foglalkozások célja a
szabadidő hasznos és aktív eltöltése, az időskorral járó szellemi és fizikai hanyatlás késleltetése, a demencia megelőzése. A programok összeállításánál a klubtagok mentális és fizikális szükségletei és igényei a
meghatározóak. A rendszeres napi tevékenységek és programok, azokon belül a foglalkozások rendje kiszámíthatóan strukturálja az idős emberek napját, értelmes és hasznos tartalommal töltik fel szabadidejüket. A szolgáltatás minimális térítési díjjal vehető igénybe.
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Trend
Turi
Velence
😊

Szeretettel köszöntelek!
Szeretsz turkálni „kincseket „találni?
Trend Turi Velence
Nyitás december 17-én, pénteken!
Rengeteg márkás ruha is vár
Rád pénztárcabarát árakkal.
• Pólók
• Pulcsik
• Kabátok
• Mellények
• Nadrágok
• Harisnyák
• Sálak
• Sapkák
• Kesztyűk
• Gyerekruhák
Gyertek turkálni
Várlak sok szeretettel!
Velence, Iskola utca 2/a

😊♥️

Szeretettel köszöntöm!
Vitális Nóra vagyok.
2019-ben végeztem el az OKJ-s Kéz és lábápoló, műkörömépítő tanfolyamot a Crystal Nails Kft. jóvoltából.
Még ebben az évben a Beaty & Style Nemzetközi
Szépségipari verseny Esztétikai pedikűr, díszítő verseny
III. helyezettje lettem.
Azóta folyamatosan fejlesztem magam, továbbképzésekre
járok, hogy minél jobb minőségű munkával
kényeztethessem a Vendégeimet!
Szerencsésnek tartom magam, hogy azt csinálhatom, amit
szeretek.
Mindig arra törekszem, hogy kizárólag minőségi munkát adjak ki a kezeim közül és a Vendégeim is elégedetten távozzanak, majd megtisztelve bizalmukkal, vissza is térjenek.
Munkáimat megtekinthetik a Facebookon is:
Vitális Nóra kéz és lábápoló, Műkörömépítő
Ha szeretne elegáns
körmöket és bársonyos lábakat, akkor jelentkezzen be a
06706049042-es telefonszámon vagy üzenetben, de akár személyesen is.
A körmös nem csak kezet, lelket is ápol!
0670/604-9042
Velence, Iskola utca 2/b

A Green Residence-t 2017-ben alapítottuk, mint családunk álma született.
Két, igényesen kialakított apartmannal,
egy rendezvényteremmel és két kisebb
szolgáltató helyiséggel.
Jelenlegi formájában és néven, a Green
Residence Élményközpont Velence 2018
nyara óta működik.
Célunk, hogy főként a tó körül élő családok minden tagja számára kínáljunk minőségi szolgáltatásokat, igényes és családbarát környezetben!

Green Residence
Élményközpont
Velence, Hársfa u. 1/a

Nálunk az év minden
szakában lehet élményeket
gyűjteni!
Nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekprogramokra. Többek között bábszínház, gyermek
foglalkozások, tánc minden korosztálynak
és sok-sok egyéb alkalomszerű programunk
van. Kiemelten említhetem gyógypedagógiai foglalkozásainkat, az iskola előkészítő
programunkat és az alapozó terápiás mozgásfejlesztő tornát, amelyek nagy segítséget,
támaszt jelentenek a családoknak. Gyógymasszőreink elősegítik a testi-lelki
felfrissülést.
Látogasson el hozzánk Ön is!

A heti foglalkozásainkat a Green termünkben tartjuk, amely egyben
szülinapok, családi rendezvények, csoportos terápiás programok, kreatív
foglalkozások színtere is.
A közel 20 fős oktatói csapatunkat
folyamatosan bővítjük annak érdekében, hogy szolgáltatásaink minél színesebbek legyenek!
Termünk előtt hatalmas terasz és kis
zöldellő kert helyezkedik el, így kellemes időben kültéren is tarthatóak a
programok.

Zita Dance

Elérhetőségeink:
tel.: +36 20 457 3630
mail: grvelence@gmail.com
web: www.greenresidencevelence.hu

Grafpictures - Graf Peter

Karsai Zita vagyok. Egész életemben tánccal foglalkoztam, már kiskoromtól kezdve a
mozgás határozta meg az életemet!
9 év után most költöztem haza Németországból, ahol heti 15 órában tanítottam és
szórakoztattam egyben! 95 százalékban
NŐK járnak az óráimra 16 -72 éves korig!
Az én feladatom hogy átadjam az érzést!
A tánc és a zene egyik legjobb terápia mert
felszabadít. Mondhatjuk, hogy az egyik legjobb önkifejezési eszköz.
Ha Szereted a zenét és van ritmusérzéked
akkor itt a helyed az órámon.
Hétfőn és csütörtökönként a Green-ben!
Bejelentkezés: +36 20 457 3630

Speciális szolgáltatás
Szőrklinika
Elysion pro lézeres szőrtelenítés
Velencén, 6 hetente a Green-ben.
Nincs többé szőrtüszőgyulladás, bökő
érzés, vége a fájdalmas kezeléseknek.
A lézer a szőrszálakban elnyelődik,
majd a szőrszálak belsejébe jutva 6-8
kezeléssel véglegesen elpusztítja azt.

Green Residence
ÉLMÉNYKÖZPONT

Kezelések között 6/8 hétnek kell
eltelnie.
Várunk minden érdeklődőt!
Első alkalommal ingyenes
próbakezelés is kérhető!!
Bejelentkezés: +36 20 932 7219

Több éves szakmai tapasztalattal, egyedi látásmóddal valósítjuk meg
vásárlóink elképzeléseit.
Elsősorban a természetes dolgok és a természetközeliség áll munkáinkhoz
legközelebb, minden egyes alkotásunkban megjelenik egyedi stílusunk.
Látogass el a Velence Korzón található üzletünkbe, ahol a letisztult
minimalizmus találkozik az időtlen eleganciával.
A kreativitás és az egyediség a védjegyünk, üzletünkben biztosan találtok valami különlegességet legyen szó virágról vagy ajándéktárgyról.
(Kisebb lakberendezési kiegészítők, illatgyertyák, kerámiák)
Vállaljuk ünnepi csokrok, dekorációk, kegyeletei virágok készítését és
rendezvények dekorálását.
Keressetek minket bizalommal:
Velence Korzó (Spar bejárat)
+36 30 207 7607
Facebook és Instagram: @anasztaziaviragvelence

Hirdesse eladó/kiadó ingatlanát
a Velencei Híradóban!
Forduljon bizalommal a hirdetésszervezést
végző VVG Kft. munkatársaihoz a
+36 30 158 2829-as telefonszámon
vagy a
parkolasugyfelszolgalat@velence.hu
e-mail címen.

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

Serák György
hűtőgépszerelő

0620/557-3008

