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Lapzárta után 
Együttérzünk mindazokkal, akiknek 
otthonát, hazáját háború fenyege-
ti, akiknek élete egyik napról a má-
sikra romba dőlt, akiknek életüket, 
családjukat féltve menekülniük kell 
otthonukból, mindent hátra hagyva. 
Kérjük, kísérjék figyelemmel Velen-
ce Város hivatalos facebook oldalát, 
ahol humanitárius segélyfelhívásokat, 
az adományozásra, segítségnyújtásra 
lehetőséget teremtő kezdeményezé-
sek elérhetőségeit tesszük közzé, hogy 
segíthessünk a szomszédunkban dúló 
háború áldozatainak.

hasznos az a funkció, mely szerint fény-
képpel együtt lehet beküldeni  ezeket az 
észrevételeket a hivatalba. Így például a 
kátyúk, az illegálisan le-
rakott szemét elhelyez-
kedéséről, méretéről az 
applikáció segítségével 
elsőkézből hírt kaphat a 
polgármesteri hivatal és 
a Városgazdálkodási Kft. 
És erre bizony szükség 
is van! Hiszen nem tud a 
Bence-hegy tetejétől Ve-
lencefürdő széléig elterü-
lő városunk minden ut-
cájába hetente eljutni a 
város közterület-felügye-
lője, vagy a műszaki osz-
tály szakembere. 

Az applikáció segítsé-
gével tehát nemcsak tá-
jékoztatást tudunk adni 
sokféle területen, hanem Önök is  in-
formációt tudnak szolgáltatni az ön-
kormányzat számára. Ez pedig fontos 
hozzájárulás a város zökkenőmentes 
működéséhez! Kérjük, használják ki ezt 
a lehetőséget, hiszen az önkormány-
zatnak nincs kapacitása és módja arra, 
hogy a számos helyi és tókörnyéki face-
book csoportban elhelyezett posztokat és 
kommenteket  szemlézze, és ezek alapján 
intézkedjen.

Kérjük ugyanakkor türelmüket is. 
Nem minden esetben tudunk azonnal 
megoldást találni a felmerült problémá-
ra. Az illegálisan lerakott szemét eseté-
ben például bevárjuk egy teljes kukás-
autónyi mennyiség felgyülemlését, és 
csak utána rendeljük meg a szolgálta-
tótól az elszállítást. Ugyanez a helyzet a 
kátyúkkal, vagy a megkopott közúti fel-
festésekkel. Ezekben az esetekben is ér-
demes és költséghatékonyabb egyszerre 
elvégeztetni a munkát alvállalkozókkal. 

Mindenképpen  fontos azonban, hogy 
tudjunk a problémákról! Éppen ezért 
kezdeményeztem egy másik, új formá-
ját a szorosabb párbeszédnek. Márci-
ustól „Beszéljük meg együtt!” cím-
mel  havi rendszerességgel kihelyezett 

fogadóórákat tartunk a képviselők-
kel. A fogadóórákat minden település-
részre elvisszük, hétköznaponként késő 
délutántól, vagyis olyan munkaidőn túli 
időpontban, amely az érdeklődők számá-
ra valóban elérhetővé teszi a találkozást. 
Ezeken az alkalmakon lehetőségük nyí-

lik arra, hogy személyesen is elmondjak 
észrevételeiket, javaslataikat, és megfo-
galmazzák kéréseiket, kérdéseiket. Min-
den alkalommal más és más képviselők 
kísérnek el a fogadóórára, így más és más 
témák megbeszélésére nyílik mód. 

Elsőként március 16-án, szerdán 
délután 18 órakor az Ófaluban, a Ci-
vil Házban tartunk fogadóórát, megvi-
tatandó a város oktatási és közlekedési 
kérdéseit. 

Nagy öröm számomra, hogy a most 
már két éve tartó járványhelyzet enyhü-
lése miatt február utolsó napjaiban végre 
ismét méltóképpen, gazdag programvá-
lasztékot kínálva rendezhettük meg a Ve-
lencei Karnevált. Nagy szükség van ilyen 
közösségépítő találkozásokra! S remélem 
is, hogy a jövőben egyre több személyes 
találkozásra nyílik majd mód, és helyre-
állhat életünk régi rendje.

Márciustól pedig a város közügyeit 
érintő kihelyezett fogadóórákon képvi-
selőtársaimmal együtt mindenkit várok, 
várunk szeretettel. Beszéljük meg tehát 
együtt közös ügyeinket!

Gerhard Ákos
polgármester

Kedves Velenceiek!
Az önkormányzati ciklus felénél jár a 
2019 őszén megválasztott képviselő-tes-
tület. Mondhatnám, hogy nehéz évek 
állnak mögöttünk, de a valóság az, hogy 
inkább a teljes önkormányzatiság intéz-
ményrendszere recseg-ropog Magyaror-
szágon. Velence is tehát csak egy azon 
önkormányzatok közül, amelyekre most 
már évről évre jelentős feladatot ró egy 
fenntartható, ugyanakkor fejlesztési cé-
lokat is szem előtt tartó költségvetés ki-
alakítása. 

A szomszédos Gárdony város polgár-
mestere is számos leküzdött nehézségről 
számolt be a városi költségvetés tervezé-
se kapcsán. Ez nem is meglepő, hiszen 
2010 óta folyamatosan csökken orszá-
gosan az önkormányzatok GDP-ará-
nyos költségvetése. 12 éve még a nem-
zeti össztermék 12,5 százalékát, ma 
pedig már alig 5,6 százalékát kapják 
meg a helyi problémákat legjobban is-
merő települési önkormányzatok. Ebből 
az egyetlen (de kulcsfontosságú) adatból 
is jól látható, hogy bő egy évtized alatt az 
önkormányzatok lehetőségei egyszerűen 
felére csökkentek, s beszűkült a mozgás-
terük.

Ennek következtében egyre kevesebb 
kérdésben dönthetnek helyben az adott 
településen élők, és egyre kevesebb ügy-
be van közvetlen beleszólásuk. Ma már 
a fejlesztéseket szinte kizárólag pályázati 
pénzekből tudják csak megoldani a Ve-
lence méretű önkormányzatok, hiszen az 
önálló fejlesztésekhez már javarészt hi-
ányzik az önerő. Holott nyilvánvaló az, 
hogy az emberek egyre inkább szeretnék 
hallatni hangjukat városuk, lakóhelyük 
ügyeiben, és a helyi ügyeket a helyi igé-
nyeknek megfelelően kívánják alakítani. 

Ezt mi sem támasztja alá jobban, mint 
az önkormányzatunk által néhány hete 
közreadott velencei okostelefonos alkal-
mazás népszerűsége. Az elmúlt néhány 
hétben közel 800-an töltötték le a városi 
applikációt. És nemcsak letöltötték, ha-
nem elkezdték használni is. Egyre-más-
ra futnak be a jobbító szándékú észrevé-
telek, a megfontolandó javaslatok, és a 
jogos panaszok a hivatalba. Különösen 

2022. március 22-ig minden nap 
10:00 –16:00
Szubjektív Fejér 2.0. kiállítás
Halász Kastély
Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.
Tel.: 21/292–0471

2022. március 5. szombat 9:00
Madárröptetés és kócsagles a
Dinnyési Fertőn
Dinnyés, Rózsa utca sarka, gólyafészek
Bejelentkezés: Fenyvesi László
Tel.: 30/663–4630, fenyvesil@dinpi.hu

2022. március 5. szombat 11:00 
Meseerdő Bábszínház
Szegénylegény szerencséje 
Green Residence Élményközpont
Velence, Hársfa u. 1/A.
Jegyrendelés: 20/457–3630
grvelence@gmail.com

2022. március 10. csütörtök 19:00
Tóparti Beszélgetések: találkozás a 
hazai kulturális szcéna
és média jeles képviselőivel
Grøenk Deli
Velence, Tábor utca
Tel.: 70/555–1908, sales@groenk.com
https://www.facebook.com/groenkdeli

2022. március 12. szombat 9:00
Hermann Ottó, a hazafi nyomában 
Dinnyés, Rózsa utca sarka,
gólyafészek
Bejelentkezés: Fenyvesi László
Tel.: 30/663–4630, fenyvesil@dinpi.hu

2022. március 19. szombat 9:00
Gólyaköszöntő és tavaszi madárgyű-
rűzés a Madárdal tanösvényen
Dinnyés, Rózsa u. sarka, gólyafészek
Bejelentkezés: Fenyvesi László
Tel.: 30/663–4630, fenyvesil@dinpi.hu

2022. március 15. kedd 10:00
Városi Ünnepség
Nemzeti Ünnepünkön
Meszleny–Wenckheim kastély
Velence, Tópart utca 52.

2022. március 19. szombat 11:00
Meseerdő Bábszínház -  Húsvéti ké-
szülődés a meseerdőben
Green Residence Élményközpont
Velence, Hársfa u. 1/A
Jegyrendelés: 06 20 457,
grvelence@gmail.com

2022. március 19. szombat 19:00
Grøenk borklub Bácsi Zoltán
borásszal
(Variszkusz Pince, Pázmánd)
Grøenk Deli
Velence, Tábor utca
Tel.: 70/555–1908, sales@groenk.com

2022. március 20. vasárnap
Családfelállítás 
Závodszky Noémi, Lélek Szentély 
eseménye
Green Residence Elmenykozpont
Velence, Harsfa u. 1/A
Bejelentkezés:
zavodszkynoemi@gmail.com

2022. március 24. csütörtök 19:00
Tóparti Beszélgetések
Grøenk Deli
Velence, Tábor utca
Tel.: 70/555-1908, sales@groenk.com

2022. március 27. vasárnap 19:00
Se veled, se nélküled 
Érzelmes, zenés vígjáték
Halász Gedeon Eseményközpont
Kápolnásnyék, Kazinczy u. 
Tel.: 20/445–6556, jegy.hu

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

A velencei Civil Ház, a Közösségi Ház 
és a Green Residence Élményközpont 
programjairól a 27. oldalon tájékozódhat-
nak olvasóink.
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Polgármesteri kalendárium
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2022. január 21-től február 20-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi megbeszéléseken, egyezte-
téseken, eseményeken vett részt a város érdekében:
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Január 21-én a Bence-hegyi kilátó-
nál működő büfé üzemeltetőivel tár-
gyalta meg a szezonkezdettel kapcsolatos 
kérdéseket. Ezt követően a Hidro-telepi 
kikötőben a képviselőkkel megtekintet-
te azokat az úszóházakat, amelyeket kí-
sérleti jelleggel a part mellé telepített egy 
vállalkozás.

Január 24-én a Városgazdálkodási 
Kft. ügyvezetőjével tárgyalt a város cégé-
nek idei költségvetéséről, illetve a VVG 
Kft. 2022-re tervezett munkáiról.

Január 25-én a Duna–Ipoly Nemzeti 
Park Velencei-tóért felelős környezeti ne-
velőjével vitatta meg a városi ökoturiz-
mus fellendítésének lehetőségét. Emellett 
szó esett arról is, hogy miként lehet a vá-
ros oktatási intézményeibe integrálni a 
Nemzeti Park környezeti nevelési munká-
ját. Ezt követően egy velencei lakos vízköz-
művel kapcsolatos kérdéseit hallgatta meg.

Január 26-án terepbejárást tartott a 
laktanyában, és ellenőrizte, hogy mi-
ként halad az elmúlt évtizedek során 
felhalmozódott hulladék elszállítása, és 
hogyan teljesülnek a környezetvédelmi 
hatóságnak az önkormányzattal szem-
ben támasztott elvárásai. Ezt követően 
találkozott az Enerin Kft. képviselőivel és 
megvitatta a városi közvilágítás korsze-
rűsítésének kérdéseit.

Január 27-én délelőtt részt vett a váro-
si szakbizottságok ülésén, majd délután 
megtartotta a képviselő-testület januári 
soros ülését.

Január 28-án találkozott az EFOTT 
szervezőivel és meghallgatta a szervezők 
előzetes ajánlatát a nyári fesztivállal kap-
csolatban. 

Február 1-én a Gurgyal-völgyi Va-
dásztársaság elnökével egyeztetett egy 
önkormányzati ingatlan használata 
ügyében. Ezt követően Czuppon István 
iskolaigazgatóval beszélte meg az iskola 
által az önkormányzattól bérelt lakó-
ingatlan felújításának részleteit. A meg-
beszélés eredményeképpen az ingatlan 
felújításából az önkormányzat is kiveszi 

a részét, annak érdekében, hogy az isko-
la kanadai anyanyelvi oktatója megfelelő 
körülmények közé költözhessen.

Február 2-án a VVG Kft. ügyveze-
tőjével tárgyalt a cég költségvetésének 
egyes kérdéseiről. Ezt követően egy ren-
dezvényszervező cég képviselőjét fogad-
ta, aki a velencei strandokra kíván prog-
ramokat hozni, eseményeket szervezni.

Február 3-án Szabó Attila alpolgár-
mesterrel beszélte meg a Velence SE mű-
ködésével kapcsolatos problémákat.  Ezt 
követően a város védőnőivel találkozott. 
Délután a lehetséges fejlesztési tervekről 
egyeztett egy velencei delikátesz bolt és 
bisztró vezetőivel. 

Február 4-én a Vadex Zrt.-nél járt a 
VVG Kft. ügyvezető igazgatójával, meg-
vitatva a Bence-hegyi kilátó fejlesztésé-
nek lehetőségeit.

Február 7-én a szezonkezdést megelő-
zően megtárgyalta a képviselőkkel a velen-
cei parkolási problémákat és azok meg-
oldási lehetőségeit. Ezt követően a Köz-Vill 
Zrt. képviselőjével beszélte meg a váro-
si világításkorszerűsítés lehetőségeit. 

Február 9-én reggel üzemorvo-
si vizsgálaton volt. Ezt követően dr. 
Oszvald Évával és dr. Szalai Lídiával 
egyeztetett egy új gyerekorvosi kör-
zet indításának lépéseiről. 

Február 10-én a képviselőtestület 
tagjaival részt vett a készülő velencei 
bölcsőde műszaki átadásának első 
szakaszán. Ezután a Szekercés ügyvé-
di iroda képviselőjével a Humán Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat Intéz-
ményi Társulás és a Velencei Központi 
Orvosi Ügyeleti Társulás jogi képvise-
lete ellátásáról egyeztetett. Ezt követő-
en a Fehérvárterv tervezőjével tekin-
tette át az új HÉSZ dokumentációját.

Február 14-én részt vett a Humán 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat In-
tézményi Társulás és a Velencei Köz-
ponti Orvosi Ügyeleti Társulás ülésén. 

Február 15-én jelen volt a Humán 
Bizottság ülésén, majd a Velencei 
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Karnevállal kapcsolatosan adott TV-in-
terjút az esemény fő szervezőjének társa-
ságában.

Február 16-án munkaértekezletet tar-
tott a házasságkötő-teremben, ahol a tes-
tület tagjaival a 2022. évi költségvetési 
kihívásokat vitatta meg. 

Február 17-én a Tóbíró Strand szol-
gáltatóival egyeztetett a bérleti szerző-
dések ügyében. Ezután a Velencei Kar-
nevál teendőivel kapcsolatban tartott 
munkaértekezletet, ahol az esemény 
szervezőjén kívül megjelent a VÖTE, a 
Polgárőrség és a VVG Kft képviselője is. 
Délután a június 3–4-re tervezett, Velen-
cén megrendezésre kerülő, első magyar-
országi Sárkányhajó Fesztivál teendő-
ivel kapcsolatban ült le egy asztalhoz a 
Velencei Sárkányhajó Bázis vezetőjével. 

Február 19-én egy környezetvédelmi 
tárgyú Európai Uniós pályázattal kap-
csolatban tartott terepbejárást a képvi-
selőkkel és a VVG Kft. ügyvezetőjével az 
Ófaluban.

Beszéljük meg együtt! Kihelyezett fogadóórák
A velencei városapplikáció sikere is azt jelzi, hogy jelentős igény mutatkozik a polgármesteri hivatallal, a képviselő-
testület tagjaival és a polgármesterrel való közvetlen kommunikációra. Éppen ezért idén márciustól kihelyezett pol-
gármesteri fogadóórákat tart Gerhard Ákos polgármester és a képviselő-testület tagjai. Annak érdekében, hogy minél 
több velencei számára elérhető legyen a találkozó, minden településrészen lesz fogadóóra, méghozzá hétköznaponként 
késő délután és este. Elsőként az Ófaluban kerül sor erre. Március 16-án (szerdán) 18 órától várják a Civil Házban (Fő 
utca 64.) a képviselők és a polgármester az oktatási intézményekkel és a városi közlekedéssel kapcsolatos javaslatokat, 
észrevételeket és panaszokat.

M E G H Í V Ó

Velence Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja

2022. március 15-én (kedden)
10 órától

a Meszleny–Wenckheim kastély 
(városi könyvtár) előtti téren

tartandó,
az 1848–1849-es forradalom és 

szabadságharc előtt tisztelgő
ünnepi megemlékezésére

 

Himnusz
A Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola ünnepi műsora

Gerhard Ákos polgármester ünnepi beszéde
A „Velencéért Emlékérem” átadása

A „Velence Díszpolgára” kitüntetés átadása
Koszorúzás

Szózat

Az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot 
ünnepi műsorral köszönti 

a Zöldliget Iskola aznap online elérhető programja
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Velence app: a velencei városapplikáció működése

Tisztelt Velenceiek!

Örömmel jelenthetem be, hogy hosszas 
fejlesztést követően elindult városunk 
saját mobiltelefonos alkalmazása. A 
környékbeli települések közül elsőként, 
Velence város önkormányzata mobilte-
lefonos applikációval segíti a város ügyei 
iránt érdeklődő velenceiek tájékozódá-
sát. Az önkormányzat applikációja immár 
mindenki számára ingyenesen elérhető, 
és letölthető. A Velence app révén újabb 
hasznos szolgáltatásokat tudunk nyújtani 
a velencei lakosoknak és a városunkba lá-
togatóknak egyaránt. Az alábbiakban rö-
viden bemutatjuk a telepítés menetét, 
valamint az applikáció funkcióit.

A Velence app ingyenesen letölthető 
Android, iOS és Huawei rendszerű mo-
bileszközökre a beépített mobil áruhá-
zakból. Maga az applikáció minimális 
méretű (2 Mb), tehát nem terheli a tele-
fon tárhelyét. A telepítést követően nincs 
szükség sem bejelentkezésre, sem re-
gisztrációra.

Az applikáció elindítását követően a fő 
menübe jutunk, ahol különböző szolgál-
tatások közül választhatunk. Az első ikon 
az „Új üzenetek” menüpont. Itt folya-
matosan frissítve megjelennek a polgár-
mesteri hivatal, az önkormányzati intéz-
mények, valamint a rendvédelmi szervek 
által közzétett naprakész információk. 
Minden egyes új hír esetén automatikus 
úgynevezett „Push” üzenet érkezik a mo-
bileszközökre, hogy senki nem maradjon 
le a legfontosabb történésekről városunk-
ban. Aki nem szeretne automatikus érte-
sítést kapni, az természetesen a „Beállí-
tások” menüpontban leiratkozhat erről a 
funkcióról. A korábbi hírek visszamenő-
legesen is bármikor megtekinthetők eb-
ben a menüpontban.

A második ikon a „Kapcsolatok és 
hasznos linkek” menüpont. Itt csopor-
tokba gyűjtve megtalálhatók a hivatal, az 
önkormányzati intézmények, az egészség-
ügyi intézmények, a rendvédelmi szer-
vek, a legfontosabb közüzemi szolgáltatók 
és a civil szervezetek elérhetőségei (email 

címek, telefonszámok, weboldalak, vala-
mint az intézhető ügyek listája). A har-
madik menüpont egy általános naptár, 
amelyben dátum szerint csoportosítva te-
kinthetőek meg az adott naphoz tartozó 
események, üzenetek.

A velenceiek számára talán az egyik 
legfontosabb funkció a „Hulladékszállí-
tások” menüpont. Ide körzetekre lebontva 
minden év elején feltöltésre kerül a VHG 
által közreadott hulladéknaptár. Az egyes 
körzetek határát a www.vhg.hu webolda-
lon tekinthetik meg, de e tekintetben nem 
történt változás a korábbi évekhez képest. 
Az első belépést megelőzően a „Beállítá-
sok” menüpontban kérjük, válasszák ki a 
saját körzetüket, valamint hogy fel kíván-
nak-e iratkozni a hulladéknaptár üzenete-
ire. Ha igen, akkor automatikusan meg-
jelenik az összes kommunális, szelektív, 
zöld- és üveghulladék-szállítási időpont 

a készülékükön, illetve a hulladékszállí-
tással kapcsolatos üzenetek bekerülnek az 
eseménynaptárba is. Ennek megfelelően a 
hulladékszállítás előtt automatikus figyel-
meztetés érkezik minden egyes alkalom-
mal az adott mobilkészülékre. Természe-
tesen ezekről az automatikus értesítésről 
szintén le lehet iratkozni a „Beállítások” 
menüpont alatt.

A következő ikon a „Busz és vasúti 
menetrend” elnevezést viseli. Ezt meg-
nyitva a menetrendek.hu által üzemel-
tetett felületre jutunk, ahol lehetőségünk 
nyílik utazásunk megtervezésére, vala-
mint a menetrendek megtekintésére. A 
„Kulturális és sportesemények naptá-
ra” menüpontra kattintva részletes in-
formációkat kaphatunk a városi kulturá-
lis és sport rendezvények időpontjairól és 
programjáról.

A „Helyi érdekességek és szolgál-
tatások” menüpont mind a velenceiek, 
mind az ide látogatók számára hasznos 
információkat tartalmaz a Velencén elér-
hető üzletekről, szolgáltatásokról, intéz-
ményekről, látnivalókról. Ez a funkció 
lényegében az autós navigációkban talál-
ható pontok mintájára készült, jól átlát-
ható mappákba szervezve. Azonban et-
től lényegesen többet tud, hiszen minden 
egyes pont esetén lehetőség van további 
tartalom megjelenítésére is (elérhetősé-
gek, rövid bemutatás, fénykép, térképes 
elhelyezkedés).

 Indulásképpen feltöltésre kerültek a 
városban elérhető legfontosabb pontok, 
de itt szeretném megjegyezni, hogy le-
hetőséget adunk a helyi üzletek, szol-
gáltatók, vállalkozók számára az app-
likációban történő megjelenésre. Idén 
a megjelenés csak regisztrációhoz kö-
tött, részleteket a Velence Városgazdál-
kodási Kft. munkatársai nyújtanak az 
érdeklődőknek az alábbi elérhetőségen: 
varosgazdalkodas@velence.hu. A 2023-
as évtől várhatóan egy jelképes összeget 
fogunk megállapítani az applikációban 
történő megjelenésre. 

A „Helyi bazár” menüpont a velen-
ceiek számára készült. Itt lehetőség van 

apróhirdetések létrehozására, de kizáró-
lag helyieknek. A „Felmérések” menü-
pont jelenleg még inaktív, nem látható, 
de a célja az, hogy ki tudjuk kérni a la-
kosság véleményét adott ügyekben. Ha 
kellően sok helyi lakos tölti le az appli-
kációt, akkor akár reprezentatív közvéle-
ménykutatásokat is végezhetünk a velen-
ceieket érintő témákban.

A „Lakossági javaslatok, észrevé-
telek” menüpont egy további igen hasz-
nos funkciót nyújt Önöknek. Itt vehetik 
fel a kapcsolatot adott ügyekben a pol-
gármesteri hivatallal, valamint az önkor-
mányzati intézményekkel. A csillagozott 
mezőket kitöltve, szükség szerint a térké-
pen bejelölve az érintett pontot, küldhetik 
el javaslataikat, észrevételeiket a hivatal-
nak, amelyhez akár fényképet is csatol-
hatnak. Bejelentés esetén kérjük, jelöl-
jék be az adatvédelmi és GDPR feltételek 

elfogadását tartalmazó jelölő kis négy-
zetet, mivel a hivatal a bejelentéseket az 
adatvédelmi irányelvek alapján bizalma-
san kezeli. A beküldést követően minden-
ki csak a saját bejelentéseit láthatja a listá-
ban. A beérkezett bejelentéseket a hivatal 
munkaidőben kezeli, a titkárság automa-
tikusan továbbítja az érintett osztály vagy 
hivatali intézmény részére, akik meg-
kezdik annak feldolgozását. A bejelen-
tés állapotában bekövetkezett változásról, 
valamint a hivatal válaszüzenetéről auto-
matikus üzenet érkezik a mobileszközre, 
valamint a megadott email címre.

Az „Egyházi és gyászhírek” menü-
pontban tesszük közzé a témához kötődő 
legfontosabb helyi híreket, és erről szintén 
automatikus üzenet érkezik a mobilesz-
közökre. A funkcióról leiratkozni szintén 
a „Beállítások” menüben van lehetőség. 
A „Képgaléria” menüpontba mappákba 

rendezve kerülnek fel a fontosabb városi 
események képanyagai. A „Velencei Hír-
adó” menüpontban a helyi újságunk ak-
tuális és archív számait tekinthetjük meg 
digitális formában. A „Weboldal” menü-
pontra kattintva a városi weboldalra ju-
tunk, a „Facebook” ikonra kattintva a 
város hivatalos facebook oldalát tekint-
hetjük meg. Mindezek mellett a youtube 
ikonra kattintva a város csatornájára is el-
juthatunk, ahová videó anyagok kerülnek 
feltöltésre.

Az applikáció jelenleg még teszt-
üzemben fut, és előfordulhatnak még 
benne hibák, hiányosságok, amelyek 
csak a napi használat közben merül-
nek fel. Kérjük, amennyiben hibát, hi-
ányosságot észlelnek vagy további fej-
lesztési javaslatuk lenne, küldjék azt el 
számunkra a következő email címre: 
farago.peter@velence.hu.

Bízunk abban, hogy min-
denki számára hasznos szol-
gálatást sikerült bevezetnünk! 
A célunk az, hogy a jövőben 
az alkalmazást a velenceiek 
igényeinek megfelelően bő-
vítsük.

Faragó Péter
önkormányzati képviselő, 

a Humán, Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság 

elnöke

Sárkányhajó Fesztivál Velencén júniusban
A kínai eredetű sárkányhajó sport világszerte és Magyarországon is egyre népszerűbb. A nemzetközi szövetség (IDBF) ta-
valy ünnepelte 30. születésnapját, az első magyar sárkányhajó egyesületet pedig 25 éve alapították. 

Bár a sportág egyre népszerűbb hazánkban, ugyanakkor a hagyományos kínai sárkányhajó ünnep hangulatát, és a hoz-
zá kapcsolódó szokásokat kevesen ismerik Magyarországon. Az első magyarországi sárkányhajó fesztivál Velencén a sport 
mellett a hagyományos kínai kultúrát, gasztronómiát és szokásokat is be kívánja mutatni.

Idén június 3-ra esik a sárkányhajó-ünnep, a duanwu fesztivál. A kétnapos fesztiválra pedig június 3–4-én (pénteken és 
szombaton) kerül sor Velencén, az Északi Strandon.

A sárkányhajó fesztivál sokszínű programmal várja a sport és a kínai hagyományok iránt érdeklődőket.
Sportversenyek: az ismert távok mellett hazánkban első alkalommal a hagyományos kínai versenyzés szabályai szerint 

is megküzdenek egymással a hazai és környező országokból érkező egyesületek sportolói.
Szabadidős versenyek: szélesre tárva a részvétel lehetőségét, települések, iskolák, egyetemek, cégek és nagyobb baráti 

társaságok csapatainak részvételével korcsoport szerinti amatőr versenyek kerülnek megrendezésre többféle kategóriában.
Kulturális programok: a sárkányhajó fesztivál jóval többet jelent Ázsiában, mint egy egyszerű sportági megmérette-

tést. Magyarországon most először a nagyközönség is láthatja az ünnephez kapcsolódó ázsiai hagyományokat, szokásokat. 
Ázsiai gasztro-találkozó a Velencei-tó partján: a Sárkányhajó Fesztivál kiváló alkalmat ad arra, hogy az ideérkezők be-

pillantást nyerjenek a sokszínű ázsiai gasztronómiába is.
Az első magyarországi Sárkányhajó Fesztivál részletes programjáról a város facebook oldalán, illetve a Velencei Híradó 

tavaszi számaiban adunk tájékoztatást.
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A velencei bölcsőde műszaki átadása Folynak a munkálatok a Babák Rózsakertjében

A terveknek megfelelően halad és a be-
fejezéséhez közeledik Újtelepen a városi 
bölcsődefejlesztés. Bízunk abban, hogy a 

Mandula és az Árok utca sarkán épülő in-
tézmény hamarosan betöltheti a neki szánt 
funkciót, és fogadhatja a velencei kisgye-
rekeket. A munkák haladását és az épület 
állapotát a február 14-én lezajlott műsza-
ki átadás során Gerhard Ákos polgármes-
ter és Szabó Attila alpolgármester mellett a 
képviselőtestület tagjai is szemrevételezték.

A bölcsődeépület műszaki tervei alapján 
a tervezett intézmény két csoportszobás, 

A ZÖFE Kft. munkatársai és gépei január 
eleje óta folyamatosan dolgoznak a Ba-
bák Rózsakertjében a Zöld Város projekt 
keretében. A téli időszakban befejeződ-
tek a földmunkák, elkészültek a térkö-
vezett sétányok, illetve az új játszóterek 
alapjai. A fényképek  a munkák haladá-
sának február 22-én rögzített állapotát 
dokumentálják.

24 férőhelyes ingatlan lesz. Hasznos alap-
területe 337,64 m², amelyben a két fog-
lalkoztató helyiség területe 100,62 m². Az 

építmény falazata 
30 cm vastagságú 
kerámia falazób-
lokk, melyre 15 
cm vastag hőszi-
getelés került. Az 
épület tetőszerke-
zetének anyaga fa, 
héjazata beton te-
tőcserép. Az en-
gedélyezési terv-
d o k u m e nt á c i ó 
az Árok utca és a 
Mandula utcai te-
lekhatárok előtti  

közterületi részen jelöl összesen 7 darab 
gépjármű parkolásához építendő parko-
lóhelyet, amelyekből egy darab mozgás-
korlátozottak részére lesz fenntartva.

Arról, hogy az intézmény mikor és 
milyen keretek között kezdi meg mű-
ködését, a szükséges hatósági engedé-
lyeztetési eljárások lefolytatását kö-
vetően tudunk részletes tájékoztatást 
nyújtani.

Rózsaszín fények éjszakája Velencén
Január 26-án egy országos kezdeményezés részeként rózsaszín fénybe öltö-
zött a Bence-hegyi kilátó. Ezzel köszöntötte városunk a Giro d’Italia ver-
senyt, amely térségünkben idén május 6-án Velence határában, Kápolnásnyé-
ken áthaladva érinti a Velencei-hegységet. Az első, 195 kilométer hosszúságú 
szakasz versenyzői Budapestről kiindulva Székesfehérváron és Esztergomon 

át érkeznek a vi-
segrádi célba. 

De miért éppen 
rózsaszín fényben 
pompázott a kilá-
tó? A Giro d’Italia 
versenyt 1909-ben 
Emilio Camil-
lo Costamagna, a 
La Gazetta dello 
Sport újság főszer-
kesztője indította 
útjára. A legjobb 
versenyző a rózsa-
szín trikót (Maglia 
rosa) nyeri el 1931 
óta. A mez színe 
pedig azért rózsa-
szín, mert a La 
Gazetta dello Sport 
újság lapjai is ilyen 
színűek.

Megújult a Tóbíró 
Strand játszótere

A 2020-ig koncessziós szerződés kere-
tében üzemeltetett Tóbíró Strandon az 
üzemeltető évekkel ezelőtt engedélyez-
tetés és hatósági bevizsgálás nélkül ál-
lított fel és működtetett egy játszóteret. 
A beruházás hiányosságaira akkor de-
rült fény, amikor az önkormányzat ta-
valy átvette a strandot. Mivel nemcsak 
az engedélyek hiányoztak a játszótér 
esetben, hanem lakossági bejelentések 
alapján sérülésveszélyes is volt, ezért a 
játszóteret le kellett zárni. A megfelelő 
szakértői vélemények és hatósági en-
gedélyek azóta elkészültek. A baleset-
veszélyes játszótér hibáit kijavította a 
Városgazdálkodási Kft.  A szükséges 
felújítási munkák kivitelezése után a 
szakértői szemlére is sor került, bízunk 
abban, hogy márciustól újra birtokba 
vehetik a játszóteret a gyerekek!
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Milyen feltételekkel lehet szavazni?

• A szavazóhelyiségben az a választópolgár 
szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel. 
• A választópolgárnak igazolnia kell sze-
mélyazonosságát (személyazonosító iga-
zolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői enge-
déllyel), valamint a lakcímét vagy személyi 
azonosítóját (pl. lakcímkártyával). 
• A koronavírus-járványra tekintettel a 
választópolgárok személyazonosítására 
a kötelező maszkhasználat mellett is fi-
gyelmet kell fordítani, amelynek során a 
választópolgárnak az azonosítás érdeké-
ben a maszkot rövid időre le kell vennie. 
• A választópolgár a fentiek után meg-
kapja a lebélyegzett szavazólapokat; az 
átvételt a névjegyzék aláírásával igazolja. 
• Az egyes lejárt okmányok érvényessé-
gének veszélyhelyzettel összefüggő meg-
hosszabbításáról szóló 38/2022. (II.11.) 
Korm.rendelet értelmében a veszély-
helyzettel összefüggő egyes szabályozási 
kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. tör-
vény 12. § (1) bekezdésétől eltérően vala-
mennyi, 2020. március 11. napján vagy 
azt követően 2022. május 31. napjá-
ig lejárt vagy lejáró személyazonosító 
igazolvány, vezetői engedély és útlevél 
2022. június 30. napjáig érvényes.

Hány órától hány óráig lehet
szavazni?

• Szavazni április 3-án reggel 6 és este 19 
óra között lehet.

Hogyan kell leadnom
a szavazatomat?

• Érvényesen szavazni csak a szavazóla-
pon szereplő jelöltre, listára lehet.
• A felsorolt jelöltek, listák közül csak 
egyet lehet választani, több választás ese-
tén a szavazat érvénytelen lesz.
• Érvényesen szavazni a jelölt neve mel-
letti, illetve a lista neve feletti körbe tol-
lal írt két, egymást metsző vonallal lehet 
(X vagy +).

• A szavazólapot a kitöltést követően bo-
rítékba kell helyezni, és a borítékot a sza-
vazóurnába kell dobni. A szavazólap bo-
rítékba tétele belföldi szavazásnál – az 
átjelentkezés kivételével – nem kötelező. 

Van-e lehetőség rontás esetén 
a szavazólap kicserélésére?

• Ha a választópolgár a szavazólap urná-
ba dobása előtt jelzi, hogy a szavazólap 
kitöltését elrontotta, a rontott szavazóla-
pot a szavazatszámláló bizottság bevon-
ja, egy külön e célra szolgáló borítékba 
helyezi, és a rontott szavazólap helyett új 
szavazólapot ad ki. 
• Egy választópolgár rontás miatt csak 
egyszer kérhet új szavazólapot.

Érvényes-e a szavazólap, ha nincs 
lepecsételve a szavazólap?

• Nem, az a szavazólap, amely nincs el-
látva a hivatalos bélyegzőlenyomattal, ér-
vénytelen. 

Érvényes-e a szavazat, ha nincs
borítékban?

• Igen. A belföldi szavazókörben történő 
szavazás során – az átjelentkezés kivételé-
vel – a boríték használata nem kötelező.  

Melyik szavazókörben szavazhatok?
• A postán megküldött választási értesítő 
tartalmazza a szavazókör pontos címét.

Megváltozott a nevem, hogyan sza-
vazhatok?

• A névváltoztatás – az ügyintézés során 
– automatikusan átvezetődik a központi 
névjegyzékben. Az új névre szóló szemé-
lyi okmányainak kiállítását a kormány-
ablakban kérheti.
• A választáson történő részvételhez 
szükséges, hogy a személyi okmánya-
in (személyi igazolvány, jogosítvány és 
lakcímkártya) a központi névjegyzék-
ben szereplő adatok szerepeljenek, ezért 

javasoljuk, hogy – 
amennyiben még 
nem tette meg – a 
választás előtt igényeljen új okmányokat.
• Abban az esetben, ha az ügyintézés el-
húzódása miatt a szavazás napján okmá-
nyainak egyikén (pl. lakcímkártyáján) 
már az új neve szerepel, míg a másik még 
a régi adatát tartalmazza, akkor személy-
azonosságát a szavazatszámláló bizottság 
az okmányokon szereplő egyéb adatok 
alapján állapítja meg.
• A szavazatszámláló bizottság ugyanígy 
jár el, ha Ön a választás napjáig nem igé-
nyel új okmányokat és régi okmányaival 
igazolja személyazonosságát. Megköny-
nyíti az azonosítást, ha a névviselés meg-
változását igazoló házassági anyakönyvi 
kivonatát magával viszi a szavazásra.

Ki igényelhet mozgóurnát,
és hogyan?

• Azok a választópolgárok igényelhetnek 
mozgóurnát, akik nem tudnak elmenni 
a szavazóhelyiségbe egészségi állapotuk 
(illetve fogyatékosságuk) miatt.
• Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. 
kényelmi szempontok, vagy munkavég-
zés miatt) kéri, annak a kérését a helyi 
választási iroda, illetve a szavazatszámlá-
ló bizottság elutasítja.
• Mozgóurnával való szavazás esetén a 
szavazatszámláló bizottság két tagja a 
szavazás napján felkeresi a választópol-
gárt az általa megadott címen (pl. kór-
házban). 
• A mozgóurna iránti kérelmet:

º a helyi választási irodához (jegyzőhöz) 
levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nél-
kül interneten legkésőbb a szavazást meg-
előző 4. nap, március 30-án 16 óráig,

o személyesen a szavazást megelőző 2. 
nap, április 1-jén 16 óráig, vagy

o ügyfélkapus azonosítással interne-
ten a szavazás napján 12 óráig,

o az illetékes szavazatszámláló 

Választási kisokos
Magyarország Köztársasági Elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők 
általános választását. Az alábbiakban a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatásából adunk ösz-
szefoglalót a legfontosabb tudnivalókról. További tudnivalók elérhetők a NVI honlapján (www.
valasztas.hu), valamint a helyi választási iroda a megadott elérhetőségeken tájékoztatást nyújt.

b i z o t t s á g h o z 
me g hat a l ma -
zott útján vagy 
me g hat a l ma -
zással nem ren-
delkező személy 
általi kézbesí-
téssel a szava-
zás napján leg-
később 12 óráig 
kell benyújtani.

Átjelentkezés másik szavazókörbe
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a 
lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzék-
ben szereplő választópolgár nyújthatja 
be, aki a szavazás napján Magyarország 
területén, de a magyarországi lakcíme 
szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör 
területén tartózkodik.

Átjelentkezésre irányuló kérelem a 
közös eljárásban lebonyolított mindkét 
választásra, így az országgyűlési képvi-
selő-választásra és az országos népsza-
vazásra is vonatkozik egyszerre, nem kell 
külön-külön kérelmet benyújtani.

Átjelentkezni bármelyik magyarorszá-
gi településre (budapesti kerületbe) lehet.

Minden településen (budapesti kerület-
ben) csak egyetlen szavazókört jelölnek ki 
az átjelentkezéssel szavazók részére. (Ve-
lence tekintetében a kijelölt szavazókör a 3. 
szavazókör, a polgármesteri hivatal) 

Átjelentkezés esetén mozgóurna is 
igényelhető, ha egészségi állapota vagy 
fogvatartás miatt nem tud megjelenni a 
szavazóhelyiségben. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek 
legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig 
kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Választási kampány
A választási kampányidőszak a szavazás 
napját megelőző 50. naptól, 2022. feb-
ruár 12-től, a szavazás napján a szavazás 
befejezéséig tart.

A Választási eljárásról szóló törvény (a 
továbbiakban: Ve.) 140. §-a alapján kam-
pányeszköznek minősül minden olyan 
eszköz, amely alkalmas a választói aka-
rat befolyásolására vagy annak megkí-
sérlésére, így különösen a plakát, a jelölő 
szervezet vagy jelölt által történő közvet-
len megkeresés, a politikai reklám és po-
litikai hirdetés, és a választási gyűlés.

A Ve. 141. §-a szerint kampánytevé-
kenység a kampányeszközök kampányidő-
szakban történő felhasználása és minden 
egyéb kampányidőszakban folytatott te-
vékenység a választói akarat befolyásolása 
vagy ennek megkísérlése céljából. 

A 143. § értelmében nem folytatható 
kampánytevékenység a) a szavazás nap-
ján a szavazóhelyiségben, valamint a 
szavazóhelyiséget magában foglaló épü-
letben, b) a szavazóhelyiséget magában 
foglaló épületnek a szavazóhelyiség meg-
közelítését szolgáló bejáratától számított 
150 méteres távolságon belül közterüle-
ten, c) a b) pontban meghatározott terü-
leten kívül az e területen belül tartózko-
dó választópolgár választói akaratának 
befolyásolására alkalmas módon. A sza-
vazás napját megelőzően jogszerűen el-
helyezett plakát nem valósítja meg a b) és 
c) pontja szerinti tilalom sérelmét.

A Ve. 143/B. § (1) bekezdése szabá-
lyozza, hogy a közterület-használatról 
szóló jogszabályokat nem kell alkalmazni 
olyan gyalogosforgalom számára nyitva 
álló közterületen folytatott kampányte-
vékenység esetén, amely a választópolgá-
rokkal való személyes kommunikációra 
irányul, ha az ennek során alkalmazott 
berendezés, kellék elhelyezésére igény-
be vett közterület a négy négyzetmétert 
nem haladja meg. Az (1) bekezdés sze-
rinti kampánytevékenységnek minősül 
különösen a választópolgárokkal való 
kapcsolatfelvétel, a közügyekről folyta-
tott személyes beszélgetés, a szórólaposz-
tás, az aláírásgyűjtés.

Plakátot elhelyezni magántulajdon-
ban lévő tárgyon kizárólag a tulajdonos 
vagy a bérlő, állami vagy önkormányza-
ti tulajdonban lévő tárgyon a vagyonke-
zelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli 
hozzájárulásával lehet. 

Védett műemléki értéken, védett 
örökségi elemen, az építészeti örökség 
védett elemén, védett természeti terüle-
ten és értéken plakátot elhelyezni tilos. 

Állami vagy önkormányzati ható-
ság elhelyezésére szolgáló épületen vagy 
azon belül plakátot elhelyezni tilos. 

A választási kampányt szolgáló önál-
ló hirdető-berendezés elhelyezésére, va-
lamint az óriásplakátok vonatkozásában 
a közterület-használatról szóló jogszabá-
lyokat kell alkalmazni.

A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az 
ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet 
plakátját. 

A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az 
károkozás nélkül eltávolítható legyen.

A választási gyűlés megtartható ma-
gánterületen (tulajdonosi engedéllyel) 
és közterületen egyaránt. A közterületen 
tartandó választási gyűlést a szervezőnek 
a rendőrségen be kell jelenteniük. A vá-
lasztási gyűlések nyilvánosak. A válasz-
tási gyűlésen a rend fenntartásáról a gyű-
lés szervezőjének kell gondoskodnia.

Helyi Választási Iroda
Minden településen önálló választási 
iroda működik, amely egyebek mellett 
gondoskodik a választópolgárok, jelöl-
tek és jelölő szervezetek tájékoztatásá-
ról, választási információs szolgálatot 
működtetnek, ellátják a választás előké-
szítésével, lebonyolításával kapcsolatos 
szervezési feladatokat.
Településünkön a választási iroda elérhe-
tősége a következő:

Postacím: 2481 Velence, Tópart utca 26.
Telefon: 22/589–402, 22/589–416
Központi e-mail cím:
hivatal@velence.hu
Vezető: Dr. Matus-Borók Dóra jegyző
telefon: 22/589–416
e-mail cím: jegyzo@velence.hu
Vezető-helyettes: Szelei Andrea aljegyző
telefon: 22/589–418
e-mail cím: szelei.andrea@velence.hu
Névjegyzékkel kapcsolatos ügyintézés: 
Máthay Erzsébet anyakönyvvezető 
telefon: 22/589–417
e-mail cím: mathay.erzsebet@velence.hu

Velence Város szavazóköreinek 
pontos címe 

1. szavazókör: 
2481 Velence, Iskola utca 4. – Közösségi 
Ház (nem akadálymentes) 
2. szavazókör: 
2481 Velence, Szent Erzsébet tér 1. – 
Meseliget Óvoda (akadálymentes) 
3. szavazókör: 
2481 Velence, Tópart utca 26. – Polgár-
mesteri Hivatal (akadálymentes) 
4. szavazókör:
2481 Velence, Bethlen Gábor utca 14. – 
Ófalusi Iskola (nem akadálymentes)
5. szavazókör:                                                        
2481 Velence, Kis út 1. – Zöldliget Álta-
lános Iskola (akadálymentes)
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Képes beszámoló a 2022-es Velencei Karneválról

Idén is színvonalas programok várták 
a Velencei Karneválra érkezőket a Kas-
télynál létesített fesztivál-helyszínen. 
A képek magukért beszélnek. A mas-
karás felvonulás, az óriásbábok, a kas-
télybeli reneszánsz táncház, a gyerekek 

kézműveskedése, a koncertek és előadá-
sok, a míves kézműves portékák és az 
elmaradhatatlan gasztronómiai élmé-
nyek idén felejthetetlen télűző ünnep-
pé változtatták a borús februári hétvé-
gét. Köszönjük a szervezőknek, a VÖTE, 

a polgárőrség önkénteseinek, illetve a 
VVG Kft. munkatársainak munkáját. A 
városunkba idén is sok vendéget, érdek-
lődőt vonzó fesztivál méltán öregbítet-
te a Velencei Karnevál hírnevét. Várunk 
mindenkit jövőre is!
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A Városgazdálkodás közterület- és zöldterület-
fenntartási és megújítási tervei az idei évre

Az elmúlt hónapok tervezési munkái 
a következő hónapokban valósulnak 
meg és válnak láthatóvá. Van egy elfo-
gadott költségvetésünk, sok-sok terv-
vel, elképzeléssel és tennivalóval, azon-
ban mindez a bevételek függvényében 
tud csak megvalósulni ebben az évben. 
Mindent megteszünk, hogy a bevéte-
leink növelésével hozzájárulhassunk 
a város fejlődéséhez, virágosításához. 
Mindehhez örömmel veszünk minden 
segítséget, támogatást akár cégektől, 
akár a lakosságtól! 

Terveink erre az évre

A meglévő géppark felülvizsgálata, új 
ágaprító beszerzése (Jensen A530). Cél 
a gépek maximális kihasználása, a be-
vétel-termelő tevékenységek növelése: 
gépek bérbeadása, vállalkozási munkák 
vállalása. 

Közutak karbantartása: kátyúzás 
zsákos és forró aszfalttal, murva feltölté-
se a murvás utakon, táblák újramatricá-
zása, útburkolati jelek újrafestése. Köz-
téri kukák, padok újrafestése, Panoráma 
úti szalagkorlát felújítása.

Virágosítási tervek

A polgármesteri hivatal Tópart utcai 
parkjában egynyáriak, kétnyáriak, hagy-
mások és új fák ültetése. 

Hagymások kiosztása (ősszel): Kastély 
(könyvtár) környéke: krókusz a gyepben, 
tulipán az ágyásban. Önkormányzat: tu-
lipán és nárcisz az ágyásokban. Szabolcsi 
út: hóvirág és scilla a gyepben. Milleniumi 
Park: tulipán és nárcisz az ágyásban. Euró-
pa Park: tulipán és nárcisz az ágyásban.

Új évelőágyás: a 7-es út mentén a jár-
da és az út közötti szakasz évelőkkel és 
cserjékkel történő feltöltése, szakaszokra 
bontva, tavasszal és ősszel. 

A könyvtár előtti füves részen a fákat 
körülölelő és azokat összekötő virágsétá-
nyok kialakítása, amelyek főleg évelők-
ből állnak, helyet hagyva az egynyári ki-
egészítéseknek is.

A Tópart utca és Gárdonyi út sar-
ka (Meszleny-kereszt): a meglévő 

évelőágyás kibővítése egynyári virágok-
kal. Ez a központi rész mutatja be évről 
évre az egynyári ágyást. 

Vadvirágos rét: a Béke úton a biciklis 
út és a közút közé eső részen kerül kiala-
kításra, három, különböző magasságú és 
összetételű őshonos, helyi adottságokra 
tervezett virágmagból.

Újtelepi óvoda előtt: a víz folytonos 
jelenléte szükségessé teszi a víz elvezeté-
sét, amelyet egy kisebb esőkerttel terve-
zünk megoldani. 

Fák a városban: sajnos ebben az év-
ben meg kell válnunk több Szabolcsi 
úti nyárfától és városszerte több idős, 
rossz állapotban lévő fától. Helyettük 
idén 50 db fa ültetését tervezzük, emel-
lé a 10 millió Fa Közösség közreműkö-
désével tervezünk még faültetési akci-
ókat.

Északi Strand

Az időjárást befolyá-
solni nem tudjuk. A 
strand gyönyörű ter-
mészeti adottságai le-
hetővé teszik az egész 
éves látogatást, amit 
vízparti büfékkel, ven-
déglátó egységekkel, 
programokkal teszünk 
versenyképes hellyé. Öt 
hektár terület, 500 méte-
res vízpart, gyönyörű ki-
látás várja a látogatókat.

 A programok, fesz-
tiválok szervezése fo-
lyamatban van. Amint 
összeáll a fix rendez-
vénynaptárunk, tájékoz-
tatni fogjuk az érdeklő-
dőket. Strandszezonban 
hosszított nyitvatartást 
tervezünk, ezzel is sze-
retnénk közösségi tér-
ré alakítani a területet, 
a szórakozni vágyók-
nak kedvezni. Terve-
zünk különféle kampá-
nyokat, mint például 

gyerekeknek ingyenes belépést felkínáló 
hétvége, családi kedvezmény napok, suli-
val a tópartra június, kerékpáros kedvez-
ményes napok és egyebek. 

Bence-hegyi kilátó

 A februártól újra üzembe helyezett szí-
nes kivilágítás folytatódik, minden nap 
más színnel díszítjük a kilátó látványát. 
Itt is tervezzük a hétnapos nyitvatar-
tást, ünnepnapokon hosszított nyitvatar-
tást, majd a jó idő beköszöntével a húsvé-
ti szezontól augusztus végéig rendszeres 
hétvégi hosszabb nyitvatartást. A jegy 
vásárlásával a látogató a várost támo-
gatja, mert a befolyt összeget tudjuk visz-
szaforgatni a fejlesztésekre, virágosításra 
is.  A megvásárolt jeggyel tehát minden 
látogató hozzátesz egy keveset a város 
szépítéséhez.

A VVG Kft.
február-márciusi
munkái

Hamarosan befejezzük 
a város űrszelvényezési 
munkáit. A kollégák ebben 
az évben a levágott gallya-
kat azonnal autóra teszik és 
elszállítják, így elkerüljük a 
felhalmozódást és a kelle-
metlen félreértéseket. 

Elkészült a murvás utak 
feltöltése, folytatjuk az ár-
kok takarítását, előkészít-
jük a meglévő ágyásokat a 
tavaszra, a gyepes felülete-
ket szellőztetjük, átnézzük, 
a szeméttől-üvegtől meg-
tisztítjuk, az őszi lombot 
elszállítjuk, a maradékot 
összeaprítjuk. 

Az új ágyásokat előké-
szítjük, és amennyiben az 
időjárás miatt nem csúszunk meg, már-
cius végén ültetünk. Az eseményre la-
kossági felhívást szervezünk, aki tud 
és szeretne, csatlakozhat az ültetéshez. 
Erről bővebb tájékoztatást később köz-
lünk. 

A veszélyes fák kivágása is zajlik, 
mindezt szeretnénk befejezni még a 
lombfakadás előtt. A Tóbíró Strandon 
álló játszótér felújítását kollégáink be-
fejezték, most az engedélyek beszerzése 
a cél, hogy minél hamarabb használható 
legyen a családosok részére. 

Közben folyamatosan segítünk a vá-
rosban felmerülő problémák megoldá-
sában, mint például a Zöldliget Iskola 
anyanyelvi tanárának szolgálati laká-
sának felújításában, kertjének rendbe-
tételében. Közreműködtünk a farsangi 
rendezvény gördülékeny lebonyolításá-
ban, tűzifát szállítunk a rászoruló csa-
ládoknak és készségesen állunk hozzá a 
lakosok kéréseihez.

Sok munka vár ránk ebben az évben 
is, de lakosságbarát hozzáállással, szak-
értő csapattal, remek kollégákkal sikere-
sen fogjuk venni az előttünk álló akadá-
lyokat.

.
Szabó Csilla erdőmérnök

ügyvezető

A Velence Városgazdálkodási Kft. munkaerőt keres
az alábbi pozíciókra:

Egész évre: kertész / betanított kertész
Szezonális nyári munkára:

- strand gondnok
- strand pénztáros (elvárás: erkölcsi bizonyítvány, betöltött 18. 

életév, számlázási, pénztárgépkezelési ismeretek)
- strand takarító

Jelentkezésüket a +36 30 158 2829-es
telefonszámon vagy a

varosgazdalkodas@velence.hu email címre várjuk

A Velence Városgazdálkodási Kft. az alábbi munkák 
elvégzését vállalja:
• fűnyírás, fűkaszálás

• gyomirtás, bozótirtás
• tereprendezés

• fakivágás
• járda űrszelvényezés

• tanácsadás

Érdeklődni a +36 30 158 2829-es telefonszámon vagy a 
varosgazdalkodas@velence.hu

email címen lehet
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Velence egykori vasútállomásáról
Egy bozóttal körbenőtt, eldugott épület áll a vasúti sínek mentén Velencefürdő határában.  Az első 
pillantásra csak keveseknek feltűnő, szerény ház valójában Velence-Újtelep (az egykori Kisvelence) 
legrégebbi épülete. A vasútállomásnak épült ház történetét izgalmas helytörténeti nyomozás kere-
tében Kárpáti Miklós tárja fel a Velencei Híradó olvasóinak.

A 7-es úton Gárdony felé tartva fordul-
junk be a Vörösmarty utcával szemben 
nyíló kis utcába, a Köves útra. Ez a rövid 
utca nekivezet a vasúti sínek mellett álló 
jellegzetes épületnek. Velence legrégebbi 
vasútállomásához érkeztünk.

A Déli Vasút 1861-ben megnyitott 
vonalának Velencei-tavi szakaszán ere-
detileg nem minden községnek épült 
vasútállomása. Az egyvágányos közleke-
dés miatt meghatározott távokon belül 
szükség volt kitérővágányokkal rendel-
kező állomások létesítésére. Ezeket a Déli 
Vaspálya Társaság saját költségén építet-
te meg. Ha ezen felül igény mutatkozott 
vasúti megállóra, állomásra, annak épí-
tési költségeihez az igénylőnek kellett je-
lentős mértékben hozzájárulnia.

A tó környékén a Déli Vaspálya két 
vasútállomást épített: (Kápolnás)Nyé-
ket és Dinnyést. A kettő közé eső Velen-
ce, Gárdony és Agárdpuszta csak akkor 
juthatott megállóhoz, ha akadt, aki meg-
fizette a hozzájárulást.

A velencei állomásról tudjuk, hogy 
költségeit az Anna Gőzmalom tulaj-
donosi köre állta, ezért nem a mai he-
lyén épült meg, hanem a Köves út vo-
nalában, ami a dombon álló gőzmalom 
számára a legkedvezőbb volt. (Ide veze-
tett azután a malomtól a domb oldalában 
futó, a Velence–Gárdony országút szélén 
kiépített gazdasági lóvasút is.)

Meszleny Ignác Velencei tallózásainak 
egyik mondata alapján az volt a közvéle-
kedés, hogy ez a vasútállomás már a vo-
nal megnyitásakor, 1861-ben elkészült. 
Korábban én is ezt a logikus álláspon-
tot osztottam, hiszen egy ilyen korsze-

rű, nagy teljesítményű gőzma-
lomnak jó közlekedésre volt 
szüksége, a környéken termett 
gabonán kívül messzebbről is 
ide kellett szállíttatni az őröl-
ni valót, a kész, nagy tömegű 
őrleményt pedig el kellett jut-
tatni a felvevő piacokra. Még 
az is felmerült bennem, hogy a 
malomépítéshez a végső lökést 
az adta meg az építtető Balas-
sa családnak az 1850-es évek 
végén, hogy a vasút rövidesen 
odaér.

Ezt a korai építést látszott igazolni 
a II. katonai felmérés 1869-ben végle-
gesített velencei térképszelvénye, ame-
lyen felirat is hirdeti a vasúti megálló lé-
tezését.

Nos, mint gyakran tapasztaljuk, a té-
nyek nem mindig a logikus rend szerint 
szerveződnek... Megvásároltam Horto-
bágyi Frigyes rendkívül adatgazdag, de 
kissé körülményesen használható, követ-
keztetéseiben néhol vitatható vasúttör-
téneti összeállítását, s ebben rábukkan-
tam hasonmásban az első, 1861-es Déli 
Vasút-menetrendre... és nem találtam 
benne Velencét! Nyék és Dinnyés között 
egyetlen állomás sem szerepelt.

Amit addig kézenfekvőnek tartottam, 
tartottunk, egyszerre cseppfolyóssá vált. 
Ha nem 1861-ben, akkor mennyi idő 
múlva? Egy-két év? Évtizedek? 1883-ban 
már biztosan megvolt, hiszen – koráb-
ban írtam is róla – Rákosi Viktor elbeszé-
lésének egyik passzív főszereplője a mi 
állomásunk... Utánajárva azután a Déli 

Vasút egy közleményéből kiderült: 1878. 
augusztus 15-én adták át a „Velencze” 
nevű állomást.

Tévedett volna a katonai térkép? Nehe-
zen elképzelhető, hiszen a hadsereg a leg-
jobb térképészekkel dolgoztatott. Esetleg 
későbbi a felirat? Javításnak semmi nyo-
ma. Segítségül hívtam a III. katonai fel-
mérés térképét. Ez a felmérés a máso-
dik befejezése után azonnal megindult és 
1887-ben zárult. Kevésbé látványos előd-
jénél, de a számunkra fontos információk 
leolvashatók róla. Ezzel nagyjából egyidős 
a község igen részletes kataszteri térképe.

Ha összevetjük a három térképet, 
azonnal szembetűnik a különbség. Az el-
sőn egy kis méretű épület (vörös négy-
szöggel jelölt őrház) áll, a másodi-
kon-harmadikon pedig jól kivehető a 
nagyobb állomásépület alaprajza (a ka-
taszterin Indóház felirat is van, emellett 
kiválóan látszik a malmot a rakodóval 
összekötő kisvasút nyomvonala!). Eltér 
viszont a két katonai térkép felirata – és 
a megoldás kulcsát ez jelenti.

A mai köznyelvben a vasútállomást és a 
megállót szinonimaként használják, azon-
ban a vasúti nyelvben ezek egészen más 
jelentést hordoznak. A megállóhely (né-
metül Haltstation – ld. a 2. felmérés tér-
képét!) működéséhez ugyanis ekkoriban 
nem volt szükség külön épületre, elegen-
dő volt egy meglévő őrház és a vasúti töltés 
kiszélesítése a fel- és leszállás könnyítésére. 
Ez csak személyforgalomra szolgált, áru-
szállításhoz külön vágány építésével az ún. 

megálló-rakodót kellett kialakítani, meg-
lehetősen nagy költséggel, amit a vasút át-
hárított a kérelmezőre.

A fentiek és a korábbi kato-
nai térkép alapján valószínű, 
hogy a vonal megépítése után, 
az 1860-as években Velence 
ezen a helyen egy fel- és le-
szállásra szánt megállóhe-
lyet kapott, ami azonban áru-
szállításra nem volt alkalmas, 

megál ló-rakodó 
építésének nincs 
nyoma.

Ezek szerint a 
vonal megnyitása 
után még csaknem 
két évtizedig sze-
kereztették a gabo-
nát a malomba és a 
malomból a lisztet a 
nyéki vasútállomás-
ra. Ami a környék-
beli fuvarosoknak 
jól jött, a malmot 
működtető vállal-
kozóknak többletköltséget jelentett. Ez első 
látásra érthetetlen, de a tulajdonosok nyil-
ván kiszámolták, hogy az állomás építésé-
hez szükséges egyösszegű hozzájárulás mi-
lyen hosszú idő alatt térül meg a fuvarozási 
többletköltségek megtakarításából. 

Érdekes, hogy erre a nagy befektetésre 
csak azután került sor, hogy társa 1877. 
december 31-iki kiválása után (a hosz-
szabb távra tervező) Kuhner Dávid egye-
düli malomtulajdonos maradt. Komoly 
summáról lehetett szó, hiszen 15 évvel 
később a jóval kisebb agárdi állomáshoz 
a Nádasdy-uradalomnak 15.000 forint-
tal (mai értéken ez jóval felette lehet a 30 
milliónak) kellett hozzájárulnia, ráadá-
sul a fenntartásra évenként 300 Ft körüli 
összeget fizetett.

Kuhnernek nagyon rövid idő alatt 
sikerült tető alá hoznia a vasúttársa-
sággal a megállapodást, elérte a gyors 
építkezést, így 1878 augusztusára nem 
csak az állomásépület, hanem a ra-
kodó is elkészült. A rakodót aztán az 
1930-as évek végén, a második vágány 
megépítésekor és az állomások átren-
dezésekor szüntették meg – az állomá-
sépület is ekkor, hatvan év után veszí-
tette el funkcióját.

Az egykori vasútállomás, 2022. február
(A szerző felvétele)

A Déli Vasút első menetrendje, 1861. ápr.

Velence tehát a tópart községei közül 
Dinnyés után másodikként jutott vasút-
állomáshoz, bár a malom alkalmazotta-
in kívüli lakosság ennek előnyeit inkább 
csak jó négy évtized múlva, az újtelepi 
házhely-parcellázás után és a nyaralóélet 
kibontakozásakor kezdte élvezni (Ófalu 
lakói számára ugyanis csaknem méterre 
azonos távolságra esett a régi velencei és 
a nyéki állomás).

Az állomás máig ható „hozadéka”, hogy 
a következő évben, 1879-ben a vasútállo-
más révén megnyithatták a malom terü-
letén „Kisvelencze” postahivatalát, a mai, 
Iskola utcai, 2. számú posta elődjét.

Az eredeti állomásépület (megválto-
zott funkcióval, MÁV tulajdonú lakó-
házként) a mai napig áll a Köves út vasút 

felőli végénél. Érdemes lenne a 
védelemre, megőrzésre, hiszen 
fontos velencei közlekedés-
történeti szerepe mellett egyik 
utolsó képviselője a tókörnyék 
19. századi vasútállomásainak, 
ráadásul minden valószínűség 
szerint a legrégebbi, ma is álló 
újtelepi-kisvelencei épület!

Kárpáti Miklós
Források:

Meszleny Ignác: Velencei tallózások (1999)
Hortobágyi Frigyes: Székesfehérvár környéki vasutak 

építésének és pályafelügyeletének krónikája 1860-
2020. (2020, Szerzői kiadás)

Erdős-Farkas-Kállay: Gárdony története. (Gárdony, 
1983.) 111.p. - az agárdi hozzájárulásról

Pallas Nagy Lexikona vasúttal kapcsolatos címszavai
Kuhner Dávid és az Anna Gőzmalom tulajdonviszo-

nyairól: Fehér Árpádnak a velenceblogon közre-
adott tanulmányai

sajtóhírek: Arcanum Digitális Tudománytár
térképek: maps.arcanum.com
saját kép- és dokumentumgyűjtemény

II. Katonai felmérés, 1869.

Velencze állomás megnyitása 1878. aug. 15-én (Pesti Napló 1878. aug. 17)

III. Katonai felmérés, 1887. Kataszteri térkép, 1884.

Az állomás 1905-1910 között (saját képeslap)
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Farsang az iskolákban
Az iskolákban már tematikus farsangok 
is voltak, versenyekkel, s a győztes osz-
tály díjat kapott. Emlékezetes volt a  ka-
csatánc, amelyet Lázár Dezsőné, Dici 
néni tanított be az osztályának. 

Városi farsang
Velence várossá válása után az első iga-
zán nagy farsangi ünneplés 2015-ben 
volt, amikor a mohácsi busók ellátogat-
tak a településre és látványos parádézá-

sukkal űzték el a telet. Sötétedéskor ün-
nepi máglyán égették el a kiszebábut. Ez 
a látványos elem a későbbiekben is meg-
maradt, miután jelmezes felvonulások-
kal, énekszóval, tánccal vonult végig az 
utcákon Velence apraja-nagyja.

Az elmúlt évek farsangjai

Szerkesztette Ludmann Ágota

Fotók: VHE archívuma, internet
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Maskarások Velencén régen és ma
„Maskarások, bolondok, rázzátok a kolompot!
Takarodjon el a tél, örvendezzen, aki él!”

A vízkereszttel (január 6.) lezárul a ka-
rácsonyi ünnepkör és elkezdődik a ham-
vazószerdáig tartó farsangi időszak. Ez 
volt régen a mulatságok és a lakodalmak 
ideje.  Az egyházak és a világi hatóságok 
nem nézték jó szemmel a „bolondságo-
kat”, ezért sok írásbeli tiltás maradt fenn.

A mai farsang szavunkat a régi oszt-
rák-bajor „Vaschang” szóból vettük át. 
Legkorábbi megjelenése 1283-ra tehető, 
de más források szerint a 14. század kö-
zepén jelent meg elsőként a leírásokban. 

Velencén inkább a bálok voltak a jel-
lemzők, amelyek a fiatalok számára is-
merkedési lehetőséget teremtettek, amit 
aztán a következő év farsangján a lakoda-
lom követett.  Ha egy lány több egymást 
követő farsangkor se kelt el, húshagyó 
kedden tuskót húzattak el vele a többiek 
mulatságára. Néhány mondás erről: „Gaz-
dag leánynak böjtben is esik farsangja.” 
„Farsang farkán is elkel a jó lány.”  „Vén le-
ánynak mindig kurta a farsang.”

A  bálokat  szervezetek  vagy egyletek 
(pl. Katolikus  Lányok Szövetsége, a  KA-
LÁSZ  és a  Református „Refi”  Legény-
egylet) tartották, a bevétel a fenntartásu-
kat szolgálta.

A közeli települések közül Sukorón 
és Pákozdon volt szokásban az 1920-as 
években a fiúk maskarás falujárása, lán-
cos bottal, kutyakergetéssel, menyasz-
szonynak-vőlegénynek öltözéssel és a 
szalmával kitömött ruhájú „szóma-tö-
rök” figurával. A maskarás házról-házra 
járás Velencén nem volt szokás, a beöltö-
zés később az iskolákban-óvodákban vált 
hagyománnyá. 

A farsangi fánk és csöröge készítése vi-
szont a mai napig él! A víg időszak mara-
dék ételeit a hamvazó szerda utáni napon, 
a torkos csütörtök alkalmával fogyasztot-
ták el, amit aztán a 40 napos böjt követett. 

Galambos Mihályné

Jelmezbál 1960-ban

Íme, egy olyan jelmezbálos kép, amely az 
egykori gépállomás, ismertebb nevén AG-
ROKOMPLEX új kultúrházában készült, 

a 1959–1960-as iskolaév  februárjában. Az   
óvoda és az általános iskola apraja-nagyja 
jelen volt ezen a  maskarás batyus bálon. 

Nagy izgalommal készültünk erre a 
vigalomra. Összebeszéltünk az osztály-
ban, hogy ki minek fog beöltözni! Én 
magyar lány voltam, a ruhámat a mel-
lettünk lakó varrónő,  Tichy néni menye, 
Marika segítette  megvarrni. A szok-
nyám fehér lenvászonból, vagyis  lepe-
dőből,  a piros flitteres mellényem  és 
pártám  anyaga,  ami  gyönyörű, piros, 
fényes selyem  volt,  az anyukám blúzá-
ból készült. A testvérem szakácsnak öltö-
zött, az ő ruháját édesanyánk varrta meg. 
Jelmezben kellett addig lenni, amíg nem 
történt meg a legjobb, legszebb, legötle-
tesebb jelmez kiválasztása, szavazása. 

Zeneszóra felvonultunk a terembe.  
Néhányan a képen szereplők közül:

Első sor: ők a guggolók, balról Csör-
gő László majd az óvónő ikrei és lánya, 
aztán Martinovszky Karcsi.  A második  
sorban balról turbános török fiúcska, 
Ludmann Jutka, Molnár Jutka, Molnár 
Mária, Szűcs Judit, Lucsányi Magdolna, 
Kiss Eszter, Moharos Zsuzsa, Kiss Imre, 
Retezi Lajos.  A harmadik sorban bal-
ról Stokingerné  Maris néni unokája… 
Marika, Kupi Amália, Horváth Katalin, 
Horváth Győző, Horváth Gyuszi?, Deák 

Katalin, Felwagner Vilmos, Nagy Valé-
ria, Füller Terézia, Südi Márta.

Egy tányér süteményt is kellett  vinni 
minden résztvevőnek, amit eladtak, és a 
bevételt az osztályok között elosztották, 
abból mentünk tavasszal  kirándulni!

Kiss Eszter Zsófia 

Farsang a velencei  óvodákban az 
1980-as években

A kicsik változatos jelmezekben, műsort 
adva ünnepeltek, majd csemegéztek a 
farsangi finomságokból.
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A Velencei-tó környékének pusztuló-megmaradó értékei
A velencei református templom története

Velencén a Templom köz 1. szám alatt ta-
lálható a református templom. Az épület 
helyi védelem alatt áll, és a Velencei Te-
lepülési Értéktár része. A templom a Ve-

lencei-tó környékének második legrégeb-
ben épült református temploma, csak a 
pákozdi református templom 
ennél korábbi. A templom sza-
badon álló épület, Bence-hegyi 
kőből (sziklakőből) épült fel pa-
rasztbarokk stílusban.

A Velencei Református Egy-
házközségre vonatkozó első ada-
tok 1686-ból származnak, ami-
kor Veresegyházi István volt az 
eklézsia papja. A Velencei-tavat 
ekkor még „Fertő”-nek nevez-
ték. A falunak 1714-től kezdő-
dően folyamatosan volt református papja. 
Az első templom még sárfalból épült, to-
rony nélkül, a teteje náddal volt fedve. Az 
építés időpontját 1686 utánra teszik, de va-
lószínűleg 1714 körül épülhetett.

Az első templom megnagyobbítá-
sára és fa haranglábbal való ellátására 

1743-ban került sor, a velencei reformá-
tus (kálvinista) hívek adományából. 

Ez a templom is nádfedésű volt, mint az 
előző, mivel csak ezt engedélyezte a várme-
gye. A fa haranglábra helyezték fel az 1735. 
és 1740. évben öntött két harangot.

A templom 1743 óta többször is át-
alakult, így Hollósi Filep Ádám lelkész-
sége idején 1798-ban is. Ebből az időből 
származik a templom mestergerendá-
ja, amely ezt a belevésett szöveget tartal-
mazza: „Építtetett 1798 dik Eszt(tendő-
ben) T(iszteletes) T(udós) Hollós Ádám 
Préd(ikátor) és Tóth András Rec(tor) Kis 
András Kurát(or), Horváth Sámuel, Bori 
Mihály által”. 

A II. József császár és magyar király 
által elrendelt iskolai összeírás szerint 
1781-ben Velencén már református is-
kola működött, tanítóval, 20 fiú és 9 le-
ánytanulóval.

A kőből épült templomtorony építé-
sét eredetileg nem engedélyeztek, csak fa 
harangláb tartozott a templomhoz. A re-
formátus gyülekezet a fa harangláb helyé-
re 1807-ben épített kő templomtornyot a 
Bence-hegyi sziklakövekből. „A torony … 
régiség miatt tovább nem állhatván, leronta-
tott, s helyébe minden előre való (pénz) fun-
dus nélkül, egyedül a református lakosoknak 
adakozásából, minden uradalmi segítség 

nélkül kőtorony építtetett, elkészült anno 
1807., a midőn a templom falazata is jó ke-
mény matériából hosszában harmadrész-
szel, magasságban másfél öllel neveltetett, 
régi deszkázata helyett stukatur alá vétetett.”

A templom Magyarország első kato-
nai felmérési térképén (1782–1785), és 

a második katonai felmérési térképén 
(1819–1869) is ábrázolva van. 

A torony, a tető és a berendezés egy ré-
sze 1945-ben elpusztult. 1945. január kö-
zepén a németek Nadap felől támadást 
indítva a falu ellen, a templomtoronyban 
levő szovjet megfigyelőállást kilőtték a to-
rony észak-keleti sarokpilléreivel együtt. 
A helyreállítás 1945–1948 között történt 
meg. Megjavították a templom tetőzetét, 
fölrakták a torony kilőtt pillérét, pótolták 
a kilőtt három toronyablakot. Az össze-
tört úrasztalát kijavították, az elégetett pa-
dok helyett újakat készíttettek.

A templom épülete homlokzati tor-
nyos, a hosszú hajó másik vége 3/8 záró-
dású, jobb oldalon bejárati előépítmény-
nyel. A torony órapárkányos, összetett 
sisakkal. A torony alatti kőkeretes kapu 
szemöldökén 1897-es évszám látható. A 
templomhajó két végén fakarzat van. 

 A templom jelentős kulturális érté-
kei közé tartoznak: a feliratos harang-
jai, a templombelső, a szószék, a Mó-
zes-szék, a faragott keresztelőmedence, 
a vörös márványból készült Úrasztal, a 
boltíves cintórium, a cintóriumnál a be-
járati ajtó és kilincse, a kórusmellvéd, az 
énektáblák, a Johannus-orgona, a szószé-
ken és az úrasztalán lévő hímzett terítők 
és egyéb berendezési tárgyak. 

A templom kiemelt kulturális érté-
ke a 19. századból származó fa szószék, 
amely a bejárattal szemben helyezkedik 
el. Előtte áll az Úrasztal, amelynek ké-
szítési éve 1872. Szintén értékes örökség 
a 18. sz. végéről fennmaradt cintórium 
(előcsarnok) ajtaja. A helybeli mesterek 

munkája a boltíves cintórium, a temp-
lombelső egésze, a berendezése (pl. ke-
resztelőmedence), a templom udvara és 
ősparkja.

A templomtoronyban napjainkban 
két harang található, ezek a 20. század-
ban készültek. Sajnos a templom eredeti, 
18–19. századi három harangja a hábo-
rúkban elpusztult. Ezekről sem adat, sem 
kép nem maradt fenn.

A jelenlegi két harang feliratai az
alábbiak: 
Nagyharang felirata: „A velencei ref. 

egyház Isten dicsőségére 1924-ben készít-
tetett harangját háborús sérülése miatt át-
öntették a hívek 1949-ben. Öntötte Szle-
zák Rafael Rákospalotán.” „Nem azé, aki 
akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a kö-
nyörülő Istené.”

Kisharang felirata: „Te benned bíz-
tunk eleitől fogva.” „Kiss József gondnok és 

A református templom egykor
(Forrás: https://helytortenet.eoldal.hu)

A templom az első katonai felmérési térképén (1782–1785) 
(Forrás: https://maps.arcanum.com/hu)

A templom a második katonai felmérési térképén (1819–1869) 
(Forrás: https://maps.arcanum.com/hu)

A templom napjainkban
(Forrás: a szerző felvétele)

A templom szószéke és az Úrasztal
(Forrás: Velencei Református Egyházközség honlapja)

neje Ódor Eszter, Szorádi And-
rás és neje, Posvai Júlianna és 
Családjaik ajándéka 1924-
ben.” „A(nno) 1924 D(omini) 
Harangművek RT öntött en-
gem Budapesten F. W. Rincker 
által No. 5176”

A Velencei Református 
Egyházközség lélekszáma 
folyamatosan nőtt, a hívők 
száma az alábbiak szerint 
változott: 1788-ban: 294 fő; 
1801-ben: 489 fő; 1810-ben: 
377 fő; 1820-ban: 436 fő; 
1840-ben: 532 fő; 1880-ban: 
769 fő; 1901-ben: 858 fő.

A református templom 
mindmáig a velencei refor-
mátusok lelki otthona. A ve-
lencei református gyülekezet 
napjainkban – Velence sa-
játos településszerkezetéhez 
igazodva – két részből áll. Az 
„Ófaluban” (azaz az Óváros-
ban) lakó református hívek 
a templomi istentisztelete-
ket látogatják, az „Újtelepen” 
(azaz az Újvárosban) pedig 
az – 1972-ben megvásárolt  
ingatlanból kialakított – ima-
terem ad otthont a híveknek. 
A velencei református gyüle-
kezet a két külön istentiszte-

leti helyszín ellenére is egy és oszthatat-
lan gyülekezet. 

Forrás:
Kupi László: Város volt, város lett (Velence történe-

te). Velence, Velence Önkormányzata, 2004.
Dr. Pajor János: A velencei református gyüle-

kezet története

  Dr. Petrus József Csaba 
műemlékvédelmi szakmérnök
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Ez a tó szárcsa dolgában valóságos „lo-
cus classicus”. A vöcsök fajok (különösen 
a búbos és feketenyakú) és a szárcsa itt 
igazán jellemző madarak, s oly tömege-
sen fordulnak elő fészkelve, különösen 
pedig a költözködés szakában, hogy e te-
kintetben ez a terület nemcsak nálunk 
ritkítja párját, hanem már európai neve-
zetességű. 

Igen természetes tehát, ha az itteni 
halász a szárcsát többnyire a „komisz”, 
nem éppen megtisztelő jelzővel illeti. 
Vadászat közben sem vet ügyet reá, ki-

vált, ha récét lát; míg utóbbit mindig va-
lami megkülönböztetőbb megjegyzés-
sel, pl. „Ejnye de derék”, „Szép egy réce” 
stb. kíséri, a szárcsát alig veszi vadszám-
ba, sőt bosszankodik is, ha a nádból kelő, 
de még láthatatlan madár csobogását 
hallva récét vár s helyette szárcsa jelenik 
meg. Szinte megvetéssel szabadul ki aj-
kán: „Csak b...s szárcsa!” s kicsinylésének 

látható kifejezést is ad – és egyet köp. 
De épp ezért, mert a szárcsával lép-

ten-nyomon találkozik, szokásait, élet-
módját is úgy ismeri, mint kevés más 
vízimadárét. Finoman, hangfestő szóval 
különbözteti meg annak különféle hang-
jait, melynek módosulásai szerint az ő 
szótárában következőket találjuk: pity-
tyeg, kittyent, kittyeg, cipákol, sipákol, 
csipákol, csikorog, csattog, talicskázik. 

Néha tréfálkozik is a ladikja előtt a 
csapáson nyugodtan átúszó, hébe-kor-
ban fejével bólintgató szárcsával s reá 

szól: „Hová úszik, komámasszony?” Van 
is némi hasonlóság a fehér hókás, fekete 
tollú szárnyas, meg valami fehér fejkötős, 
fekete öltözetű tisztesebb matróna külse-
je, sőt mozdulatai között.

Nemcsak Velencén, egyebütt is víz-
környéki népünknél, népszerű madár a 
szárcsa. Ott találjuk nevét ez ismeretes 
mondás élén:

„Szárcsa, kácsa, vadliba
Jöjjetek a lakziba:
Ha jösztök lesztek,
Ha hoztok esztek.”

és más vonatkozásokban is. Hogy csak 
egyet említsek, mely hangjára vonatko-
zik, álljon itt ez:

„Vigyázzatok csitt, csitt!
Ember van itt.” […]
Gazdaságilag a szárcsa helyenként 

számbavehető kárt okozhat, már t. i. ott 
ahol nagyon számos és sűrűn lakja a te-
rületet, mely egyúttal halasvíz. Legked-
vesebb eledele ugyan a hínár gyönge 
hajtása és magva – főleg a vörös hínáré 
– nemkülönben a békanyálban tenyésző 
alsóbbrendű állatok, kis csigák, férgek, 
rovarok stb., azután ebihalak, de halikra 
és halivadék is. 

Bizonyos kárt tehát tehet a halászat-
ban s olyan helyen mint a Velencei-tó, 
tesz is. Ezért vadászata a törvény korlá-
tai közt egészen indokolt, már csak azért 
is, mert húsa asztalra kerül, sőt Velencén 
a szegényebb népnek és a „böjtölőknek” 
tavasszal igazán 2–3 héten át bőven ki-
jutó húseledele. Egy-egy vadászaton elej-
tett pár száz darab, kiterítés után félóra 
múlva el szokott kelni; 10–20 krajcárért 
párját szétkapkodják a szélrózsa minden 
irányába s a nagyobb vállalkozó megrak-
ja szekerét, bedöcög vele Székesfehérvár-
ra hetivásárra s nagy szárcsa-lagzik bizo-
nyítják, hogy nem hiába szólt a múltkor 
annyira a puska Velence felől.

Az idézett szövegrész forrása: Brehm 
Alfréd, Az állatok világa, 5, Budapest, 
1903, Ismereteink mai színvonalához 
és a hazai viszonyokhoz alkalmazta 
Chernel István.

Chernel István a Velencei-tavi szárcsáról
Chernel István (1865–1922) neve ismerősen cseng sok velencei számára. A neves ornitológus kutatóútjai 
során legszívesebben a Velencei-tónál tartózkodott. Ilyenkor a Velencén élő Meszlényi család vendég-
szeretetét élvezte. A tónál töltött hónapok alatt nemcsak a madárvilágot tanulmányozta, hanem meg-
ismerte a Velencei-tó környékén élő emberek kultúráját és  életmódját is. Erről tanúskodik az, ahogyan 
1903-ban korának legjelesebb állattani munkáját, Brehm Az állatok világa című művének madarakra 
vonatkozó kötetét közreadta. Chernel István ugyanis az eredeti német szöveg magyar változatának 
közzétételénél jóval többet tett: bedolgozta a kötetbe a velenceiek természetismeretét. Ebből ad közre a 
Velencei Híradó egy rövid részt: a tóban egykor igen gyakori szárcsáról szóló fejezetet.

I n t é z m é n y e i n k     M e s e l i g e t  Ó v o d a

„Dirmeg-dörmög a medve…”

Itt a farsang, áll a bál…

Február első hetében medve-hetet tartot-
tunk. A népi megfigyelés szerint febru-
ár elején az időjárástól függ, hogy előbú-
jik-e a medve a barlangjából.  Így ezen a 
héten nagyon figyeltük az időjárást: va-
jon a mackó, amikor téli álmából ébred-
ve előbújik, látja-e az árnyékát, amely 
szerint hosszú telünk lesz, vagy árnyékát 
nem látva készülődhetünk-e a tavaszra.

A csoportok medve kiállítást rendez-
tek a gyermekek által otthonról behozott 
mackós plüssállatokból. A kiállításra be-
hozott medvéket ebéd után az ágyukba 
is magukkal vihették, hogy könnyebben 
álom szálljon a szemükre. A medve-hét 
folyamán mackós játékokat játszottunk, 
dalokkal, mondókákkal bővült ismere-
tük. A mese, vers valamint a beszélge-
tések során a gyermekek a mackóval az 
ölükben ültek a szőnyegen, hallgathatták 
a medvékről szóló történeteket. Képek 
segítségével megismerkedhettek a kü-
lönböző medvefajtákkal, valamint isme-
reteiket bővítettük  az adott medvefajta 

A farsangi ünnepkör leglátványosabb 
eseménye az álarcos, jelmezes alakos-
kodás. Óvodánkban minden évben far-
sangi bált rendezünk a gyerekeknek. A 
mulatságot napokon át tartó előkészület 
előzi meg, mely alkalmat biztosít a gye-
rekek népi kultúra iránti kíváncsiságának 
felkeltésére, a népi szokásokkal való is-
merkedésre. Természetes anyagokból ké-
szítettünk díszeket, azzal csinosítottuk ki 
a termeket. Különböző technikák alkal-
mazásával készítettünk farsangi szem-
üvegeket, maskarákat, álarcokat. Mókás 
verseket, mondókákat, dalokat énekel-
gettünk, tanultunk. Munka közben meg-
ismerkedhettek a régi farsangi szokások-
kal, a jelmezes, maszkos felvonulásokkal. 
A farsangi bál napján előkerültek a ke-
replők, csörgőbotok, álarcok, szemüve-
gek. A gyerekek ötletes jelmezekben ér-
keztek. Már a jelmezek tekintetében is 

jellemzőinek megismerésével. Ezeket 
a képeket a hét folyamán minden nap 
megcsodálhatták, hiszen a csoportszo-
bánkat ezeknek a medvefajtáknak a ké-
peivel díszítettük.

A különböző technikák alkalmazá-
sával készültek a szebbnél szebb alkotá-
sok a csoportokban. A munkálatok köz-
ben  nagy kedvvel énekelték a „Mackó, 
mackó…” című dalt, valamint a „Dirmeg, 
dörmög” című mondókát ismételgették. 

Mindemellett a matematikai tapasz-
talatszerzés is fontos volt számunkra. A 
gyermekek az otthonról hozott, valamint 
az óvodai plüssmackókat csoportosítot-
ták, összehasonlították, szétválogatták 
színek, nagyságuk, számuk alapján.

Mindemellett a mozgásos játékok sem 
maradtak el a hét folyamán. Futó-fo-
gó játékokat minden csoport a tornate-
remben játszott, ahová egymás után ér-
keztünk. A gyermekeket a tornaterembe 
érkezve a medve-naphoz kapcsolódó dí-
szítés fogadta. 

más hagyományokból táplálkozó nép-
szokás alakult ki. 

A tízórai elfogyasz-
tása után kezdődött az 
igazi karneváli hangu-
lat. Tréfás versenyjáté-
kok, ügyességi felada-
tok, tánc következett. 
Aki kifáradt a móká-
zásban, kedvére lak-
mározhatott a farsan-
gi finomságokból. 

A gyermekek na-
pok múltán is a far-
sangi bál hangulatát 
idézték fel, mesélték 
személyes élményei-
ket, jókat kacagtunk 
a történteken. A legkedvesebb emlékei-
ket rajzaikban is megörökítették. Az el-
készült munkákból kiállítást rendeztünk. 

A mozgásos játékok alkalmával min-
den játékot szívesen játszottak, ilyenek 
voltak a futó-fogójátékok, a gyorsasági, 
figyelemre építő, illetve csapatjátékok. 

A hét folyamán kiemelt feladatunk 
volt a természet és a környezetvédelem 
fontosságának megismertetése, az álla-
tok védelmével kapcsolatos magatartás 
alakítása, fejlesztése játékos tevékeny-
ségek által.   A projekt során fontosnak 
tartjuk, hogy a gyermekek szerezzenek 
minél több ismeretet a medvék életmód-
járól, élőhelyéről. A különböző művelt-
ségtartalmak (ének, mese, vers, mozgás, 
környezet, vizualitás) sokféle feldolgo-
zásra adjanak lehetőséget a tevékenysé-
gekben, mely által a gyerekeknek erősö-
dik, kialakul a környezethez való pozitív 
viszonyulásuk. 

A hét zárásaként a gyermekek szá-
mára „Maci-mozit”  valósítottunk meg 
diafilmek és diavetítő segítségével, me-
lyet a számukra kedvenc plüss mackóval 
az ölükben nézhettek meg.

Mészárosné Tóth Alexandra
óvodapedagógus
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Nagyon jó hangulatban telt az idei tél-
űzésünk, és bízunk benne, hogy ennek 
hatására hamarosan megérkezik a várva 
várt tavasz!

Ható Hajnalka és Karikó-Lukács Nelli
óvodapedagógusok
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Mese- és vers-
mondó délelőtt

Zöldliget-hírek

Óvodánkban a szokásokhoz híven idén 
is megrendezésre került a mese- és vers-
mondó délelőttünk, melyet a Magyar 
Kultúra napja alkalmából szervezünk 
minden januárban. A délelőttre a kö-
zépső és nagycsoportosok mesével, il-
letve verssel készülhettek. Már hetekkel 
korábban lázas készülődés vette kez-
detét. A nagy napon a mese- és vers-
mondók a saját csoportjukban izga-
tottan várták, mikor kerül rájuk a sor, 
hogy szavalhassanak, mesélhessenek 
az összegyűlt közönségnek. A zsűri két 
óvodapedagógusból és egy pedagógi-
ai asszisztensből állt. A zsűriben vol-
tam én is, és le voltam nyűgözve, olyan 
sok szép verset és mesét is hallhattunk. 
Úgy gondolom, a szülők is méltán le-
hetnek büszkék gyermekeikre, hiszen a 
félénkebbek is nagyon bátran és ügye-
sen adták elő a tanult verseket, meséket. 
A mese- és versmondó délelőtt végén 
minden résztvevőt oklevéllel jutalmaz-
tunk. Köszönjük a szülőknek a felkészí-
tést és a sok támogatást!

Csurgó Mónika
óvodapedagógus

Science verseny

Január 18-án került megrendezésre a ha-
gyományos iskolai Science verseny. A 
versenyt idén is a hatodik és ötödik év-
folyam számára hirdettük meg. A ver-
seny szervezői Erzsi néni és Attila bácsi 
voltak, a lebonyolításban Móni néni és 
Zoé néni is segédkezett.  A téma ezút-
tal a Velencei-tó és a Velencei-tó élővilá-
ga volt. Háromfős csapatok jelentkezhet-
tek a versenyre. A diákok lelkesek voltak, 
összesen tizennégy csapat nevezett. A 
megmérettetés előtt minden csapat elő-
zetesen megkapta a felkészülési anyagot. 
A verseny egyórás időtartama alatt a csa-
patoknak öt feladatot kellett megoldani-
uk, utána pedig egy kis rágcsálnivalóval 
és gyümölcsitallal kínáltuk meg a részt-
vevőket. A feladatokban kvíz, igaz-hamis 
feladvány, térképes tájékozódási feladat, 
versekből élőlények felismerése és nyom-
felismerés szerepelt.

Eredmények:
1. helyezett: 5/C girls duo csapata: An-
gyal Nóra, Kovács Virág
2. helyezett: Holtversenyben a Cool 
Deers csapat, vagyis Kovács Tünde, Pini-
el Dániel, Sisa Richárd, valamint a Boars 
csapat: Tóth Márton, Németh Bence és 
Faragó Hunor
3. helyezett: Something’s csapat: Mátó 
Laura, Kutai Debóra, Rózsás Szonja Zsu-
zsanna.

Anyanyelvi tanárok, avagy
kultúrák találkozása a
Zöldligetben

Iskolánk tanulói számára nagy lehetőség, 
hogy anyanyelvi tanárokkal is találkozhat-
nak nap mint nap. Anyanyelvi tanáraink el-
sődleges feladata a nyelv iránti szeretet ki-
alakítása, saját kultúrájuk közvetítése és az 
élő nyelvhasználat gyakoroltatása. Minde-
mellett fontos szerepet játszanak az iskola 
mindennapi életének színesítésében is. A 
2021/2022-es tanévben négy anyanyelvi 
tanárral dolgozhatunk együtt. 

Fernando Calcagno Panamából ér-
kezett hozzánk immár három és fél éve. 
Két nyelven beszél, spanyolul és angolul. 

Fernanado jelenleg a legkisebbeket segí-
ti a Zöld iskolarészben, illetve az 5. évfo-
lyamon célnyelvi civilizációt tanít angol 
nyelven. Több évet töltött az Egyesült Ál-
lamokban, mielőtt Magyarországra köl-
tözött, így hitelesen tudja közvetíteni a 
panamai mellett az amerikai kultúrát is 
diákjaink felé az óráin.  

Hunyár Lucy Angliából származik, de 
már hosszú évek óta Magyarországon él 
családjával. Lucy a harmadik és negyedik 
évfolyamokon tanít angol nyelvet, illetve 
5. évfolyamon a technika tantárgyat tanít-
ja angolul. Mindig odaadással és szeretettel 
fordul tanulóink felé és elkötelezetten segíti 
őket az olvasás megszerettetésében is. 

Labant Ada Venezuelából költözött 
Magyarországra. Ada kétnyelvű, angolt 
tanít az 5. évfolyamon, emellett éneket 
angolul, szintén az ötödikeseknek, míg 
a gimnáziumi tagozaton a 9–12. évfolya-
mokon spanyoltanárként segíti diákjain-
kat a nyelv elsajátításában és a spanyol 
kultúra megismerésében. Ada képzett 
művész és zenetanárként is dolgozik in-
tézményünkben. 

Anyanyelvi tanáraink számát tovább 
növelve, 2022. február elején érkezett 
meg Kanadából Roger Currie. Roger a 
gimnáziumi tagozaton fog anyanyelvi ta-
nárként tevékenykedni, illetve a 8. évfo-
lyamon segíti majd tanulóinkat a sikeres 
nyelvvizsga felé vezető úton.  

Szülői összefogással jelenleg is zajlik 
a szolgálati lakás felújítása, hogy méltó 
lakhatást biztosítsunk az újonnan érkező 
Rogernek. Ezúton is hálásan köszönjük a 
szülők támogatását, anyagi segítségüket 
és munkájuk felajánlását, illetve a renge-
teg bútorfelajánlást, valamint a színvo-
nalas ideiglenes lakhatás biztosítását egy 
családi apartmanban. 

Szeretném megköszönni magyar an-
goltanár kollégáim áldozatos munkáját, 
a rengeteg meetinget, mellyel segítik, tá-
mogatják az anyanyelvi tanárokat, hogy 
közösen a lehető legjobbat tudjuk nyújta-
ni tanulóinknak. A lehető legjobb pedig 
nem más, mint a mindennapi, élő nyelv-
használat, frusztrációmentes beszédbá-
torság, magas színvonalú nyelvi tudás és 
kulturális háttértudás összessége.

Tóthné Benkő Mónika
nyelvi képzésért és a gimnáziumi 

képzésért felelős igazgatóhelyettes

Legkisebbek farsangja 

A farsang a vízkereszttől hamvazószer-
dáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak 
elnevezése, amelyet hagyományosan a 
vidám lakomák, bálok, mulatságok, nép-
ünnepélyek jellemeznek. A hagyomá-
nyok szerint a mulatságok végén a telet 
is elűzzük.

Az utóbbi hónapok felelősségteljes egy-
hangúsága után szívünk megtelt várako-
zással. Igaz, sajnos csak osztályonként kü-
lön-külön, de óriási izgalommal vártuk a 
pénteki napot, február 11-ét. Az egész alsó 
tagozat apraja-nagyja színes díszbe öltöz-
tette iskolánk termeit: álarcok, bohócok, 
szerpentinek, átrendezett iskolapadok je-
lezték, hogy itt bizony valami készülődik!  
Szebbnél szebb, ötletes, mókás jelmezekbe 
bújt kisdiákok nevetése, tapsa töltötte be a 
Zöld épület és a konténerépületek tanter-
meit. Volt osztályunk, ahol táncversenyt 
rendeztek, de volt kacsatánc, lambada, lim-
bó, „choko-choko”, „hajtsd félbe a papírt” 
tánc, székfoglaló és „Egy perc és nyersz” 
vetélkedő is. A legjobb farsang! – mondo-
gatták a „kicsik”. A mulatság végén per-
dültünk-fordultunk, s a télkergető, nyüzs-
gő farsang után vidám szívvel tértünk haza 
mindannyian. Várjuk együtt immár a ta-
vaszt és az „új föltámadást”!

Bálintné Nagy-Kaszap Ditta
tanító

Gimnáziumi bál 

Óriási örömünkre szolgált, hogy két év 
után 2022. február 11-én újra megren-
dezhettük a bált a Zöldliget gimnazis-
ták számára. Hosszas tervezés után báli 
hangulatba öltöztettük az iskolát. Szí-
nes fényeket szereltünk be, a 10. évfo-
lyam és a segítők egész nap összetartóan 

készülődtek az estére. A bált igazgatónk, 
Czuppon István nyitotta meg. Izgalmas 
programokkal, sok tánccal és elképesztő-
en jó kedvben telt az egész este. A tom-
bolasorsoláson kisebb-nagyobb cégek és 
a szülők felajánlásait sorsoltuk ki, amit 
ezúton is nagyon szépen köszönünk! 
Felejthetetlen este volt! Amikor a szín-

padról néztem a táncoló diák-
társaimat, elöntött a boldogság. 
Minden ráfordított perc meg-
érte, az első négy gimis osztály-
lyal történelmet írunk, és ez a bál 
nagybetűsként fog benne szere-
pelni.

Thoman Laura,
10.a osztályos tanuló,

szervező

Eufórikus han-
gulatot teremtet-

tek a szervezők és a segí-
tők, nem véletlenül volt ez 
a bál témája is. Bevallom, 
nagyon izgultam, hogy ez 
a bál ugyanolyan sikeres 
lesz-e, mint az első volt. 
Nem kellett volna izgu-
lom miatta, minden el-
képzelésünket felülmúlta. 
Tudom, hogy nehéz egy 
ilyen eseményt megszer-
vezni, hiszen az első szer-
vezését egy barátnőmmel magunk mögött 
tudhatjuk, de minden nehézség mellett 
csodálatos munkát végeztek. Vendégként 
semmi dolgom nem volt, csak jól kellett 

éreznem magam, még a szervezőkön sem 
lehetett érezni a feszültséget, elképesztő 
profik voltak. Az ételeken át a programo-
kig minden nagyszerű volt. Hihetetlenül 
hálás vagyok, hogy ez a bál marad meg az 
utolsó gimis báli emlékemként.

Ható Hanna,
12. osztályos tanuló, vendég

Januári korcsolyázás Budapesten 

A pihentető téli szünidőt követően még 
alig szoktunk vissza az iskolába, osztály-
főnökeink izgalmas programot találtak ki, 
kínáltak számunkra. A 10.a osztály és a 
11.a osztály tanulói közös korcsolyázáson 
vehettek részt 2022. január 12-én, Buda-
pesten, a Városligeti Műjégpályán. A kora 

reggeli órákban indultunk vonattal Buda-
pestre, hogy a jégpálya délelőtti nyitvatar-
tásából a lehető leghosszabb időt tölthes-
sük a pályán. Csodálatos napot fogtunk ki, 
ragyogó napsütés, szélcsend, és mosolygós 
jókedv kísérte végig a napunkat. A profik, 
mivel akad köztünk jónéhány, bámula-
tos bemutatót tartottak a jégen. Az éppen 
frissen pályára lépőket pedig segítő kezek, 
és vigyázó szemek kísérték a délelőtt fo-
lyamán. A két osztály nem csak az utazás 
közben, de a pályán is összetartott, össze-
csiszolódott. A társaság többségét alig lát-
tuk a délelőtt folyamán a pihenőben, volt, 
akit a 13 órakor megszólaló hangosbemon-
dó figyelmeztetett arra, hogy le kell jönni a 
jégről. Fájó szívvel, de nagy elhatározással 
vettünk búcsút a Városligettől. Jövőre, Ve-
letek, ugyanitt! Hagyománnyá tesszük ezt 
a téli programot is!

10.a és a 11.a osztályok tanulói
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Virágkötő diákjaink
az SZKTV-n

Idén négy diákunk indult a Virágkö-
tő és Virágkereskedő Szakma Kiváló 
Tanulója Versenyen. Koma Zsuzsan-
na, Ladi Réka, Nagy Mercédesz, Pózsa 
Heni már túljutva az írásbeli fordulón 
izgatottan várják a tovább jutásukat.  
Ez a versenytípus a közelmúltban vál-
tozott meg. A tanulók először Gödöl-
lőn, a Magyar Agrár- és Élelmiszer-
tudományi Egyetemen írták meg a 
verseny írásbeli fordulóját gazdasági 
és vállalkozási ismeretek tantárgyból, 
majd Budapesten, a Közép-magyaror-
szági ASzC Magyar Gyula Kertészeti 
Technikum és Szakképző Iskola  ad ott-
hont a gyakorlati és szóbeli fordulónak. 
A három legeredményesebb diák pedig 
a Hungexpón, április 25-én méri ösz-
sze tudását. Hajrá lányok! Szurkolunk 
nektek!

Ágazati
alapvizsga

Az új típusú, szakma-
jegyzék szerinti kép-
zésben tanuló diákok 
első megméretteté-
se az ágazati alap-
vizsga. Ez a vizsga 
azonos tartalommal 
bír a mezőgazda-
ság-erdészet ágazat-
hoz tartozó minden 
szakmában. Febru-
árban iskolánkban 
24 felnőtt vizsgá-
zó tett sikeres ága-
zati alapvizsgát. 
Voltak közöttük nap-
pali kétéves iskola-
rendszerű oktatásban 
résztvevő érettségi-
zett mezőgazdasági 
technikus és kertész-
technikus diákjaink, 
akik azóta parképítő 
és fenntartó tech-
nikusi szakmára 

Entz-iklopédia

specializálódtak; valamint egyéves ker-
tész képzésben résztvevő felnőtt tanu-
lók is. Ez a felnőtt kertész képzésünk 
2021 őszén indult. A tanulók a tan-
anyag egy részét online órák keretében 
sajátították el, de rendszeresen megje-
lentek tankertészetünkben is gyakorol-
ni a szakmai fogásokat. A képzést vár-
hatóan 2022 májusában fejezik be és a 
rákövetkező héten le is vizsgáznak.

Ebben az évben tervezünk még egy 
rövid, három alkalmas húsvéti díszek-
kel foglalkozó virágkötő tanfolyamot, 
és egy nyolc alkalomból álló hobbi 
kertész tanfolyamot is.  Azok számára 
pedig, akiket a kertész szakma komo-
lyabban érdekel, szeptemberben ismét 
elindítjuk az egyéves, szakmajegyzék 
szerinti bizonyítványt adó képzésün-
ket. Az iskola központi elérhetőségein 
(email, telefon) várjuk az érdeklődők 
jelentkezését.

Bontovics Elvira
műszaki vezető

Könyvújdonságok
Presser Gábor: Presser könyve 2.
V. Kulcsár Ildikó: Ecet és méz
Gyarmati Andrea: Szeretetmorzsák
Bán Mór: A förgeteg hírnöke
R. Kelényi Angelika: A lánynevelde
Julia Kelly: Az utolsó kert Angliában 
Natalie Jenner: A Jane Austen Társaság
Bernard Cornwell: A vihar harcosai
Michel de Grece: Szentpétervári fehér

éjszakák
Christine Kerdellant: Eiffel titkai
Matthew Dennison: A királynő
Sara Gay Forden: A Gucci-ház
Leiner Laura: Állj mellém
Horváth Ildi: Tacskó, vizsla és többiek
Tengerecki-kalandok Magyarországon: 

Kortárs mesék és mondák
Nicola Kinnear: Az icipicit bátor nyúl

Nyitvatartásunk
Kedd: 10 – 17
Szerda: 13 –17

Csütörtök: 10 – 17
Szombat: 9 – 13
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info@velenceikonyvtar.hu
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Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
VÖTE januári vonulások:

2022. január hónapban az egyesület 8 esetben kezdte meg a vonulást.
Részletes leírás a káresetekről:

2022. 01. 10. 07:32-kor riasztásunk érkezett Sukoró, M7 autópálya 44-50-es kilóméterszelvényéhez, ahol 3 jármű ütközött. A hely-
színre három fővel kezdtük meg a vonulást, kiérkezésünk előtt a veszélyt elhárították, a segítségünkre már nem volt szükség. 

2022. 01. 15. 11:35-kor riasztásunk érkezett Gárdony, VIII. utcába tűzesethez. A helyszínre a pusztaszabolcsi kollégák, Egyesüle-
tünk pedig 3 fővel vonult. Megérkezve kiderült, hogy épp bográcsozni készültek 
magánterületen. Jelenleg nincs tűzgyújtási tilalom. Tisztelettel megkérjük Önö-
ket, amennyiben ilyen jellegű bejelentési szándékuk van, először győződjenek meg 
arról, valóban fennáll-e a veszély, vagy próbálják meg szóban jelezni annak a sze-
mélynek, aki tüzel. Amennyiben sikertelenül jár a szóbeli figyelmeztetésük, úgy 
ezt a Közterület Felügyelet felé jelezék. A Közterület Felügyelő kollégák segítsé-
gével meg tudjuk határozni a veszély mértékét, így marad kapacitásunk a valós, 
esetleg életveszélyes eseteknél segítséget nyújtani.

2022. 01. 17. 17:41-kor riasztásunk érkezett Kápolnásnyék, Fő utcába, személyi sérü-
léssel járó közlekedési balesethez. Egy személyautó az árokba borult, oldalára for-
dult. A riasztásra 3 fővel vonultunk. A mentők is a helyszínre érkeztek. Kiérkezé-
sünkkor a sérülteket már kisegítették a járműből. A pusztaszabolcsi, pázmándi és 
székesfehérvári kollégákkal a gépjárművet áramtalanítottuk, kerekeire fordítottuk, 
a forgalmi akadályt megszüntettük.

18:55-kor a velencei Szakorvosi Rendelőintézethez kérték a segítségünket, ahol az 
épület előtt álló mobilsátrat megrongálta a szél. A helyszínre 3 fővel érkeztünk. Az 
egységek kiérkezéséig a szakrendelő személyzete tartotta a mobilépítményt, hogy 
az ne okozzon további károkat a bejárati panoráma üvegében. A pázmándi kollé-
gákkal a sátrat lebontottuk, a veszélyt elhárítottuk.

2022. 01. 30. 10:55-kor riasztásunk érkezett Velence, V. utcába, ahol egy fa villany-
vezetékre dőlt. A helyszínre 6 fővel érkeztünk, a székesfehérvári kollégákkal a ve-

szélyt elhárítottuk.
15:45-kor kérték a segítségünket Velence, Pusztaszabolcsi útra. A körforgalom után egy 

hatalmas fa kidőlt, magával rántott egy felsővezetéket. Öt fővel vonultunk a helyszín-
re, a pusztaszabolcsi kollégákkal a veszélyt elhárítottuk.

16:43-kor riasztottak minket Kápolnásnyék, Gárdonyi útra, ahol egy hatalmas ezüstfenyő 
rádőlt egy lakóházra. A helyszínre 5 fővel érkeztünk. A pázmándi kollégákkal a ve-
szélyt elhárítottuk. Személyi sérülés nem történt.

20:17 h-kor Kápolnásnyék, Balassa utcába riasztottak minket tűzesethez, ahol kb. 100 
m2-es területen nagy lángokkal égett az aljzatnövényzet. A helyszínre 4 fővel érkez-
tünk, a pusztaszabolcsi és pázmándi kollégákkal a tüzet eloltottuk, a veszélyt elhárítot-
tuk.

Büszkék vagyunk!
Somorai Tamás bajtársunk nemcsak önkéntes tűzoltóként, hanem polgárőrként is helyt 

áll. 
Az alig 21 éves fiatalember a hétköznapjait nem a kortársaira jellemző kikapcsolódással 
tölti, hanem a kötelességtudat jegyében komoly feladatokat lát el. A január 12-én történt 
autósüldözés során nyújtott bátor és példamutató helytállásáért az Országos Polgárőr 
Szövetség elnöke dicséretben és jutalomban részesítette.

Horváth-Szabó Nóra
szóvivő

A Velencei Polgárőrség hírei
A Velencei Polgárőrség januárban közbiztonsági járőrözést 12 alkalommal végzett 150 órában. Külterületeken nyolc alkalommal vé-

geztünk ellenőrzést. Január és február hónapban az OPSZ rendelkezése szerint nagyobb figyelmet fordítunk a postahivatalok környe-
zetére, a postások útvonalának ellenőrzésére. Ezt egy polgárőrünk végezte 170 órában. Rendőrökkel közös szolgálatot egy polgárőrünk 
teljesített 40 órában. Koordinátori tevékenységet 30 órában végeztem. Mindösszesen 470 órát teljesítettünk január hónapban.

  Fehér István elnök

Kö z ö s s é g e i n k     B i z t o n s á g u n k

Ludovico Mazzolino: Átkelés a Vörös-tengeren, 1521

Hajnalpír Baptista
Gyülekezet
Ő a mi gyógyítónk

Nagyon sok Istennel kapcsolatos csaló-
dásunknak az a gyökere, hogy nem is-
merjük Őt igazán. Van valami elkép-
zelésünk, talán tapasztalatunk is Vele 
kapcsolatban, de sokszor nem érjük Őt, 
ezért nem értjük azt sem, ami velünk tör-
ténik. De azonkívül, hogy kikutathatatla-
nok az Ő útjai, a Bibliából mégis engedi 
magát megismerni: a jellemét, a cseleke-
deteit, az akaratát, megtanítván minket 
hinni, és bízni Benne.

A 2Mózes 15. rész azt a képet hoz-
za elénk, miután a Vörös-tenger ketté-
vált, a nép száraz lábbal átment rajta, 
majd újra bezárult, és az üldözők, a fá-
raó serege, elmerült a tengerben. A nép 
így megszabadult a rabszolgaságból, és 
Mózes vezetésével örömmámorban in-
dult tovább, immáron szabadon. „Akkor 
ezt az éneket énekelte Mózes Izráel fiaival 
együtt az Úrnak: Éneklek az Úrnak, mert 
igen felséges, lovat lovasával a tengerbe 
vetett.” (2Mózes 15:1)

A mi Istenünk azonban nem csak 
megszabadít, hanem meg is tart. Ehhez 
azonban meg kell gyógyulni dolgokból, 
hogy értsük az Ő vezetését: „Ennekután-
na elindítá Mózes az Izráelt a Veres ten-
gertől, és menének Súr puszta felé; három 
napig menének a pusztában és nem talá-
lának vizet. És eljutának Márába de nem 
ihatják vala a vizet Márában, mivelhogy 
keserű vala. Azért is nevezék nevét Márá-
nak. És zúgolódik vala a nép Mózes ellen, 
mondván: Mit igyunk? Ez pedig az Úr-
hoz kiálta, és mutata néki az Úr egy fát és 
beveté azt a vízbe, és a víz megédesedék.” 
(2Mózes 15:22-25a)

Izráel népe egy háromnapos út után 
van, olyan szellemi magaslatot követően, 
amikor látták a tengert kettéválni, és ők 
egyszerűen átmentek rajta, a rabszolga-
ságból a szabadságra. Aztán Isten megpró-
bálja őket, egy egyszerű körülményen ke-
resztül: három napja mennek, nincs még 
ugyan víz, de azért még emlékeznek rá 
hogy jó az Úr, aztán meglátnak egy forrást, 
megörülnek neki… Majd jön egy hatal-
mas csalódás, mivel nem iható. Rosszabb, 
mintha nem is találtak volna semmit, mert 
így nem csak a szükségük nincs betöltve, 
de még a reményüket is elveszítették. Pil-
lanatnyilag ez a helyzet. De gondoljuk vé-
gig: elég volt három nap nélkülözés, utá-
na pedig a keserű víz, és azt olvassuk, hogy 
egyből elkezdtek zúgolódni: „mit igyunk?” 
Mintha nem három napja lett volna, hogy 
egy egész tenger falként felállt, mintha nem 
most énekelték volna, hogy: „lovat lovasá-
val a tengerbe vetett”.

Isten tükörként tartja a nép elé a kese-
rűt, hiszen a vizet gyógyítja meg, mégis a 
néphez beszél: „És monda: Ha a te Urad-
nak Istenednek szavára hűségesen hall-
gatsz és azt cselekszed, ami kedves az ő 
szemei előtt és figyelmezel az ő parancso-
lataira és megtartod minden rendelését: 
egyet sem bocsátok reád ama betegségek 
közül, amelyeket Égyiptomra bocsátot-
tam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. 
És jutának Élimbe, és ott tizenkét forrás 
vala és hetven pálmafa; és tábort ütének 
ott a vizek mellett.” (2Mózes 15:26-27) A 
víz a beteg, mégis a népnek van szüksége 
gyógyulásra. Vezethette volna Isten egy-
ből Élimbe őket, már nem olyan sok napi 
járóföld lett volna, de ezzel a próbával 
előhozta, ami a szívekben volt.

De milyen kegyelmes is a mi Iste-
nünk, hogy megpróbál minket, nyilván-
valóvá téve előttünk azt a területet, ahol 
gyógyulásra van szükségünk. Ha például 
van olyan dolog az életedben, ami miatt 
haragszol Istenre, vagy olyan, ami bosz-
szant, mert nem úgy jött össze, akkor 
ezekből meg kell gyógyulni, mivel az el-
lenség pont azt akarja mutatni a körül-
mények által, hogy Isten nem szeret. Ha 
pedig nem gyógyulunk meg ezekből, és 
majd valami fizikai szinten tényleg ne-
héz lesz, jönni fog a zúgolódás, a csaló-
dottság, hogy lám, tényleg nem szeret, 
és csak távolabb sodródunk attól, akire 

jelenleg mindennél jobban szükségünk 
van. Értsük meg: Isten általában nem 
úgy rendezi a dolgokat, ahogyan azt az 
emberek elképzelik. Hogyha ez így lesz 
– márpedig így lesz – hogy a dolgok nem 
úgy alakulnak, ahogyan elterveztük, és 
a szívünk nincs meggyógyulva; az első 
adandó alkalommal el fogjuk dobni a re-
ménységet. Ha például a víznél eszébe 
vette volna a nép, hogy: jó, ez keserű, de 
ilyen hatalmasan Isten biztosan nem ho-
zott volna ki minket ide elpusztulni, nem 
sújtott volna le azokra, akik etettek, ha 
nem tudna tovább etetni innentől…

A kérdés, hogy hajlamosak vagyunk-e 
még mindig zúgolódni, miközben annyi-
szor megtapasztalhattuk már Istenünk-
nek szabadítását: egy sikeres vizsgán, 
egy szerencsés balesetben vagy egy be-
tegségből való felgyógyulásban. Gondol-
tunk egyáltalán arra, hogy mindez az Ő 
kegyelme? Vagy adtuk a hálánkat inkább 
embereknek, orvosoknak, vagy a ma-
gunk eszének. „Kigyógyítom őket hűtlen-
ségükből; szeretem őket ingyen kegyelem-
ből, mert elfordult tőlük az én haragom.” 
(Hóseás 14:4) A zúgolódás az egyfajta 
hűtlenség. Mert ha tudom valakiről hogy 
jó és hűséges, akkor fel sem tételezem, 
hogy ki akarna velem szúrni, hogy a 
szükségemet keserűvel tölti be. Ahogy az 
Ő dicsőségét másnak adni is hűtlenség. 

Mivel nem szívesen nézünk szem-
be szívünk állapotával, Isten hozni fog 
olyan körülményeket, melyekből nyil-
vánvalóvá lesz az. Higgyétek el: nem él-
vezi, ha nekünk nehéz, hanem tanítani, 
vezetni akar vele. Ezért meg kell tanul-
nunk Isten kezéből úgy venni a dolgokat, 
ahogyan jönnek, tudva, hogy célja van 
annak. És „Ímé, én hozok néki kötést és 
orvosságot, és meggyógyítom őket, és meg-
mutatom nékik a békesség és hűség kincse-
it.” Jeremiás (33:6)

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)
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2022. február 5-én
Staszny Zsófia Mária és

Weizengruber Ferenc 

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 Szolgálatszékhe-
lyén, előzetes időpont-egyeztetés után.
tel.: 22/470–288

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

VELENCEI-TAVI RÓZSA
I. SZ. NYUGDÍJASKLUB
Klárika emlékére

Bicskei Józsefné Maruzs Klára
1939–2021

Az elmúlt év utolsó napjaiban szomorú 
hír érkezett, december 29-én elhunyt volt 
klubvezetőnk, Bicskei Józsefné Klárika.

Klárika 2000-től 2011-ig vezette klu-
bunkat, a Velencei-tavi Rózsa I. sz. Nyug-
díjasklubot. Rendkívül sokoldalú, segí-
tőkész, szorgalmas, derűs személyiségét 
nemcsak a klub tagjai szerették és tisz-
telték, de szomszédai, ismerősei, a város, 
különösen Velencefürdő városrész lakói. 
A körülötte élő nyugdíjaskorúak mindig 
számíthattak segítségére, akár bevásárol-
ni, hivatalos ügyeket intézni vagy orvosi 
vizsgálatra kellett menniük.

Aktív életében dolgozott a velencei 
Agrokomplexnél, tíz évig üdülőgondnok 
volt, majd őstermelői tevékenységet foly-
tatott. Nagyon szeretett varrni, kitűnően 
sütött-főzött. Nem véletlen, hogy 2006-
ban a Babák rózsakertje ünnepségre ké-
szült sütemények közül a gyerekek az ő 
sütijét találták a legfinomabbnak. 

Férjét korán elvesztette, életének e fáj-
dalmas időszakán lánya és fia gondos-
kodó szeretete segítette át. Gyermekei 
később betegségében is mellette álltak. 
Unokái is sok örömet jelentettek számára. 

A Klub vezetését nagy örömmel, lelke-
sedéssel végezte. Fáradhatatlanul szervez-
te a kirándulásokat, ruhabörzéket, író-ol-
vasó találkozókat, születésnapi, névnapi 

zenés klubnapokat. Klárika vezetésével 
évente több alkalommal a Budapesten 
tartott Nótaestekre utaztak a klubtagok, 
amely látogatásokat Pájovics Misivel kar-
öltve szervezték. A Velencei Nyugdíjas 
Népdalkör tagjaként gyakran fellépett or-
szágos vagy helyi nyugdíjas-találkozókon. 

Klárika vezetése idején határoztak 
úgy a tagsággal egyetértésben, hogy a 
klub hivatalos neve „Velencei-tavi Rózsa 
I. sz. Nyugdíjasklub” legyen. Jó kapcso-
latot tartott fenn a II. sz. Nyugdíjasklub 
vezetőjével, Vén Lászlóné Terikével és a 
Klub tagjaival. 

A városi rendezvényeken, megemlé-
kezéseken, virágültetéseken Klárika ve-
zetésével Klubunk mindig szép számmal 
képviseltette magát. Közéleti tevékenysé-
ge elismeréséül 2009-ben a város vezeté-
se a Velence Rózsája-díjjal jutalmazta. A 
2011-ben történt lemondásakor az „Életet 
az éveknek” Országos Szervezet megyei 
elnöke a sok évi sikeres klubvezetői mun-
káját Elismerő Oklevéllel köszönte meg.

Klubunkban, az Iskola utcai Közössé-
gi Házban a tiszteletére rendezett ünnepi 
klubdélutánon köszöntünk el Klárikától. 
Hálás szívvel köszöntük meg több mint 
egy évtizedig tartó eredményes, sok örö-
met adó vezetői tevékenységét, a klubta-
gok iránti szeretetét. Szeretetünk jeléül vi-
rágcsokorral, ajándékkal kedveskedtünk. 
Az önkormányzat nevében Oláhné Surá-
nyi Ágnes polgármester asszony köszönte 
meg Klárika közéleti tevékenységét., majd 
átadta az önkormányzat ajándékát. Klári-
ka meghatottan fogadta mind a polgár-
mester asszony, mind a klubtagok feléje 
áradó szeretetét.Kitartásának, szorgalmá-
nak, a klubtagokkal való együttműködés-
nek köszönhetően Klárikának igen nagy 
része volt abban, hogy klubunk már a 30. 
évi jubileumát ünnepelheti. 

Sajnos klubunkban egyre kevesebben 
vagyunk, akik még személyesen is ismer-
hettük Klárikát. Kegyelettel és szeretettel 
őrizzük emlékét.  Osztozva a család fájdal-
mában, Tóth Lajos, egykori klubtagunk 
versének részletével búcsúzunk Tőle:

Sírodat fák sárguló levele takarja,
Álmodat a temetőkert csendje vigyázza,
Emléked ott táncol az emberek szívében,
Örökké megmaradsz emlékezetünkben.

Lukács Sándorné
klubtag

Kö z ö s s é g e i n k     H i t é l e t

RÓMAI KATOLIKUS
EGYHÁZ
Szinódusi úton a katolikus egyház

Közös úton járni – ez a szün hodosz gö-
rög kifejezés jelentése. Amikor a II. va-
tikáni zsinat 1965-ben véget ért, an-
nak egyik eredményeként VI. Pál pápa 
megalapította a püspöki szinódus in-
tézményét. A pápa szándéka az volt, 
hogy a közös gondolkodás ne érjen vé-
get a zsinattal, hanem a világ különböző 
részéről érkezett személyek tanácsaik-
kal továbbra is segítsék őt az egyetemes 

egyház szolgálatában. Tehát a szinódus 
nem parlament, nem hoz törvényeket 
és egyéb döntéseket, hanem egy záró-
dokumentumot készít, és abban javasla-
tokat, tanácsokat fogalmaz meg. Nem is 
zsinat, mert míg a zsinatra a katolikus 
egyház összes püspöke nyer meghívást 
(jelenleg több mint ötezer katolikus püs-
pök van a világon), addig a szinóduson 
a püspöki konferenciák és a szerzetes-
rendek delegáltjai, a vatikáni hivatalok 
képviselői, valamint a pápa által köz-
vetlenül felkért egyéb személyek vesz-
nek részt. Összesen mintegy négyszá-
zan, közülük nem is mindenki püspök. 
Az elmúlt több mint ötven évre vissza-
tekintve elmondhatjuk, hogy 3–4 éven-
te, október hónapban voltak a szinódusi 
ülések, amelyek a hitterjesztéstől a szer-
zetesi életen át a családok mai helyzetéig 

bezárólag több aktuális témával is fog-
lalkoztak. Ezek mellett még „részleges 
szinódusokat” is tartottak, ahol egy-egy 
kontinens aktuális problémái kerültek 
előtérbe. A Szentatya minden esetben 
részt vett a több hetes megbeszélésen, 
a szinódusi ülésezést követően aposto-
li buzdítást bocsátott ki, sőt, ha szüksé-
gesnek látta, módosított az egyházi tör-
vénykönyvi rendelkezéseken is.

Ferenc pápa 2020-ban hirdette meg 
az újabb szinódust, amelynek témájául 
magát a szinódusi gondolkodást jelöl-
te meg: szeretetközösség, részvétel és 

küldetés az egyházban. „A szinodali-
tás az a stílus, amelyet a harmadik évez-
red elvár az Egyháztól”– mondta a pápa. 
Ezért az eddigi szinódusoktól eltérően 
egy olyan előkészítő folyamatot határo-
zott meg, amely elér az egyes egyházköz-
ségekig is, és éppen a „közös úton járás” 
szellemében bevonja őket az egyház épí-
tésébe és a javaslatok megfogalmazásába. 
Tény, hogy megkeresztelkedésünkkel va-
lamennyien az egyház teljes jogú tagjává 
váltunk, így nemcsak a papság, hanem a 
világi hívek is megfogalmazhatják javas-
lataikat a „mi” egyházunkról. Ahogyan 
az egri érsek újévi üzenetében olyan szé-
pen fogalmaz: a szentségek és a kegyelem 
által Isten népének minden tagja, kivétel 
nélkül, képessé válik arra, hogy az Egy-
ház küldetésében tevékenyen részt vállal-
jon, életállapotának megfelelően…

Életállapotának megfelelően. Ne-
künk, világi híveknek bizonyosan nem 
az a feladatunk, hogy hit- és erkölcsta-
ni kérdésekről nyilvánítsunk véleményt, 
vagy hogy megváltoztassuk a katolikus 
egyház kétezer éves teológiai tanítását, 
de az építő, előremutató pasztorális ja-
vaslatainkat jó és célszerű megfogalmaz-
ni. Hogyan lehet a fiatalabb korosztályt 
megszólítani a plébánián? Miként lehet 
elérni a megkeresztelt, de vallásukat nem 
gyakoroló híveket? Mi a pap küldetése 
a közösségben? Mi a világiak szerepe a 
közösségben? Mi az én feladatom a kö-
zösségben? Ezekre és hasonló kérdések-
re kerestük a választ az elmúlt hetekben.

Meglátásainkat, észrevételeinket el-
küldtük a szinodus@velencerkplebania.
hu oldalra. Az egyes egyházközségektől 
érkezett észrevételek az egyházmegyén 
keresztül jutnak el a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferenciához, amely azt to-
vábbítja a Vatikánba. Ezt követően, 2022 
őszén, kontinentális találkozókat fognak 
tartani – így lesz európai találkozó is –, 
amelyen elmélkedünk a Szentszékhez el-
juttatott, az adott kontinensről érkezett 
észrevételekről. Ezt követően az egyes 
kontinensek javaslatai kerülnek 2023 
őszén a Rómában tartandó püspöki szi-
nódus elé. Ahol ismét felteszik a kérdést: 
mit vár a harmadik évezred az Egyháztól?

Célunk nem alapjaiban felforgatni a 
„mi” egyházunkat, hanem a Szentlélek-
től kapott megkülönböztetés adománya 
által szétválasztani a jót a rossztól, és az 
előremutatót felszínre hozni. Ahogyan 
ezt a Szinódus imája is összefoglalja:

Előtted állunk, Szentlélek, és a te nevedben gyűltünk 
össze.

Egyedül te vezess minket, lelj otthonra a szívünkben;
Taníts minket a követendő útra, és arra is, miként 

járjunk rajta.
Gyengék és bűnösök vagyunk; ne hagyd, hogy zűr-

zavart szítsunk.
Ne engedd, hogy a tudatlanság tévútra vezessen ben-

nünket,
Vagy hogy az elfogultság befolyásolja cselekedetein-

ket.
Add, hogy megtaláljuk benned az egységet, hogy 

együtt haladhassunk az örök élet felé,
És ne térjünk el az igazság útjától, sem attól, ami he-

lyes.
Mindezt tőled kérjük, aki mindenütt és minden idő-

ben munkálkodsz,
Az Atyával és a Fiúval egységben, mindörökkön 

örökké. Ámen.

dr. Schattmann Ferenc

VI. Pál pápa a II. vatikáni zsinaton 1964-ben 



idegenforgalmi adó, adózással kapcsolatos ügyek
iktatása, irattározása)

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

VÁROSÜZEMELTETÉSI  ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(anyakönyvezés, állampolgársági ügyek, hagyatéki
ügyintézés, lakcímbejelentés)

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

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

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

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

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

(iparűzési adó, adóigazolás, tartózkodás utáni

Közérdekű telefonszámok 
Központi Háziorvosi Ügyelet: Velence, Balatoni út 65., 22/311–104
Szakorvosi Rendelőintézet: Velence, Balatoni út 65., 22/589–515
I.sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Fő u. 2., 22/574–019
II. sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Balatoni út 65., 22/471–231
III. sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Tópart u. 34., 22/472–242,

22/598–149
Gyermekorvosi Rendelő: Velence, Balatoni út 65., 22/472–156
Velence Gyógyszertár: Velence, Balatoni út 65., 22/589–524
Újtelepi Gyógyszertár: Velence, Iskola u. 2., 22/472–074
Vörösmarty Gyógyszertár: Velence, Halász u. 5., 22/471–596
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (VÖTE): 30/631–5666
Polgárőrség (szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00–20.00):

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

Kiss Balázs c. r. tőrm., (Gárdony, Balassi Bálint u. 5.): 70/199–5980
VVG (Velence Városgazdálkodási) Kft. 30/158–2829

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

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

VHG (Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.)
Tel.: 22/579–185
1. Agárd, Gárdonyi Géza u. 34–38.
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00–12.00, szerda: 7.00–19.00,
péntek: 8.00–12.00
2. Velence, Tópart u. 26.
Ügyfélfogadás: szerda: 8.00–12.00

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

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

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

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

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

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

G R E E N  R E S I D E N C E
É L M É N Y K Ö Z P O N T  

V E L E N C E ,  H Á R S F A  U T C A  1 / A

TEREMBÉRLÉS: 
+36 20 / 457 - 3630



ÁLLATELEDEL és FELSZERELÉS
VELENCE, SZABOLCSI ÚT 2./F

Termékeink:
Száraz- és nedvestápok, BARF étrend szerinti fagyasztott áruk, étrendkiegészítők, jutalomfalatok,

nyakörvek, hámok, pórázok, kullancs- és bolhairtók, itató és etetőtálak, egyéb kiegészítők.

Márkáink a teljesség igénye nélkül:
Acana, Orijen, N&D, Carnilove, Chicopee, Happy&Fit, Farkaskonyha, Mush, Lakse Kronch,

Taomann, Holisnack, Whimzees, Trixie, Kong, Flexi, Hunter, Kiltix, Foresto, Frontline, Advantage

Nyitvatartás:

      Hétfő:   14:00 – 19:30
      Kedd:   06:30 – 12:00
      Szerda:  14:00 – 19:30
      Csütörtök:  06:30 – 12:00
      Péntek:  14:00 – 19:30

Szeretettel várunk Benneteket kedvenceitekkel együtt!

Kasha Ebtrafik
telefon: +36 30 595 0301

https://www.facebook.com/KashaEbtrafik



Hirdesse eladó/kiadó 
ingatlanát

a Velencei Híradóban!

Forduljon bizalommal a 
hirdetésszervezést

végző VVG Kft. 
munkatársaihoz a

+36 30 158 2829-es 
telefonszámon

vagy a
parkolasugyfelszolgalat@

velence.hu
e-mail címen.

LEVENDULA GYÓGYNÖVÉNYBOLTLEVENDULA GYÓGYNÖVÉNYBOLT

Vidéken vagy külföldön
van rokona?

Nem utazhat, de szeretne
csomagot küldeni?

Hullik vagy korpás a haja?Hullik vagy korpás a haja?
Viszket a fejbőre?Viszket a fejbőre?

MIKROKAMERÁS FEJBŐR MIKROKAMERÁS FEJBŐR 
ÉS HAJVIZSGÁLATÉS HAJVIZSGÁLAT

DÍJMENTESENDÍJMENTESEN

Bejelentkezés szükséges a Bejelentkezés szükséges a 
lenti telefonszámon.lenti telefonszámon.

Belföldön
egy-két nap
alatt célba ér!

V E L E N C E ,  Tó p a r t  u .  4 7 .   t e l . :  0 6 - 3 0 - 4 8 9 - 5 5 0 2
Nyitva: H–P. 1000–1800, Szo. 1000–1500Email: bbbstudio@t-online.huEmail: bbbstudio@t-online.hu

GLS CsomagPont vagyunkGLS CsomagPont vagyunk
NÁLUNK FELADHATJA vagyNÁLUNK FELADHATJA vagy
FOGADHATJA CSOMAGJÁT.FOGADHATJA CSOMAGJÁT.

Minden hűtő és
fagyasztószekrény

javítása 2 év garanciával,
ajtógumi és műanyag részek 

pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

0620/557-3008

• Egyéni személyszállítás 
• Közgazdasági szaktanácsadás
• Családi esemény,

rendezvény szervezés

• Egészségügyi szolgáltatások otthonában
• Hivatalos és háztartási

ügyintézések, szolgáltatások
• Szervezés, tervezés

Keressen bizalommal! 
+36 30 727 9422

praxikavelence@gmail.com

Minden korosztálynak! 
Minden bizonytalan, problémájával
egyedül maradt vagy egyedül élő,
egészséges vagy beteg segítségre
szoruló személyeknek.

Egyszeri, heti, havi vagy egyéni
gyakoriságban, szerződéskötési
lehetőséggel.

Közgazdász – diplomás ápoló szakember vagyok.

PRAXIKA Velence
Otthoni gondoskodás és segítségnyújtás


