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Az adósság átvállalása után azonban 
az akkori önkormányzat 2014-ben to-
vábbi 400 millió forintos hitelt vett fel. 
Ezzel az adóssággal együtt vette át a város 
vezetését a jelenlegi önkormányzat. Ez az 
adósságteher évente több mint 60 millió 
forinttal terhelte városunk költségveté-
sét. Ezt az adósságot idén ősszel előtör-
lesztette az önkormányzat, így elkerülte 
a megemelkedett kamatok miatti több-
letköltséget. Ezzel több tízmillió forin-
tot spórolt meg az önkormányzat. Ez az 
egyik teher tehát, amelytől elbúcsúzunk. 

A másik a Korzó üzemeltetési szer-
ződése. Véget ért az elsőfokú tárgyalás, 
sor került az utolsó tárgyalási napra, és 
december 2-án lesz az ítélethozatal. 
Sokan várjuk azt, hogy végre pont ke-
rüljön ennek az ügynek a végére is. Bí-
zunk abban, hogy a független igazság-
ügyi szakértők véleménye perdöntőnek 
bizonyul a székesfehérvári törvényszék 
előtt. Elvégre éppen ezért igazságügyi 
szakértők: hogy a szakvéleményük igaz-
ságügyi konfliktusok esetén döntő érv 
legyen. Bízunk tehát abban, hogy vég-
re-valahára a mindent lezárni kívánó 

GOMI Kft-től is elbúcsúzhatunk. Ve-
lence városát már így is igen jelentős 
anyagi kár érte az éveken át tartó szak-
szerűtlen üzemeltetésből fakadóan. A 
leromlott állapotú Korzó-épület és a 
teljes infrastruktúra felújítását a per 
lezárultát, a jogerős döntést követően 
haladéktalanul meg kell kezdeni. 

A harmadik ügy, amelytől elbú-
csúzunk, az a szorongató óvodai hely-
hiány, amely – tudjuk – nagyon sok ve-
lencei szülő számára okoz fejfájást. Az 
elmúlt években kiderült, hogy ebben a 

kérdésben állami 
támogatásra nem 
számíthatnak a ve-
lencei szülők. Ám 
az önkormányzat-
nak sem volt egy-
szerű előterem-
teni a folyamatos 
veszélyhelyzeti el-
vonások mellett 
a munkálatokhoz 
szükséges összeget. 
Az önkormányza-
ti tulajdonban lévő 
Civil Ház átalakí-
tása és teljeskörű 
felújítása azonban 
egy olyan lehető-
séget jelent, amely 
költséghatékonyan 
és gyorsan képes 
kezelni az akut 
problémát. De-
cember 5-én veszi 

át az önkormányzat a kivitelezőtől a 
munkát, és mihamarabb szeretnénk 
óvodai ellátást biztosítani a velencei 
gyerekeknek az új, minden igényt ki-
elégítő óvodai telephelyen. 

Röviden, Velence olyan terhektől bú-
csúzik el, amelyek régóta jelentettek gon-
dot a városnak és a velenceieknek. Ez 
azonban csak a kezdet. Az önkormány-
zati ciklus végére minden fontos válasz-
tási ígéretünket teljesíteni kívánjuk.

Gerhard Ákos
polgármester

Kedves Velenceiek!
Velence városa novemberben számos 
ügytől elbúcsúzott, megvált. Olyan 
terhektől váltunk meg, amelyeket már 
évek, évtizedek óta hordoz a város. A 
búcsú ez esetben megkönnyebbülés, 
felszabadulás, és nem veszteség. 

Miről is van szó? Elsősorban a Kor-
zó ügyéről. Talán nem mindenki is-
meri a pénzügyi előzményeit az ügy-
nek. Röviden, Velence városa kétszer 
is hitelt vett fel a Korzó megépítésére. 
A Korzó építésének költségeit egy év-
tizeddel ezelőtt 72,81%-ban a KDOP-

2.1.1/A-2008-0006-os pályázat kereté-
ben elnyert összeg fedezte. Ezen összeg 
legnagyobb részt az Európai Unió-
tól érkezett. Ám emellett hozzávetőle-
gesen 900 millió forintnyi önrészt is 
hozzá kellett tenni. Ekkor Velence vá-
rosa valamivel több mint egy milli-
árd forintnyi hitelt vett fel kötvény-
kibocsátás révén. 2012-ben a magyar 
állam konszolidálta az önkormányza-
tok adósságállományát, csak így tudott 
megszabadulni Velence az előző évek-
ben felhalmozott, 1,373 milliárd fo-
rintnyi adósságától. 

2022. november 27. vasárnap 15:30
Első velencei adventi vasárnap
15.30: Micimackó: a Helytelenek Társulat 
óriásbábos előadása
16.35: Az első adventi gyertya
meggyújtása – Pápai Szabó György refor-
mátus tiszteletes adventi köszönőjével
Velence, Szent Erzsébet tér (a Kalazanci 
Szent József-templom előtti tér) 

2022. december 3. szombat 9:00 
Készüljünk fel Mikulás napjára! Ho-
gyan és hol etessük a különféle ma-
darakat? 
Dinnyés 
Rózsa utca sarka, a gólyafészek alatt
Tel.: Fenyvesi László, 30/663–4630

2022. december 4. vasárnap 15:15
Második velencei adventi vasárnap
15.15: Mikulásváró program
16.00: A Mikulás érkezése a
Mikulás-sátorba
16.00: A Local Vocal Kamarakórus
adventi dalcsokra
16.35: Gyertyagyújtás – Vadon Sándor 
baptista lelkipásztor adventi
köszöntőjével
Velence, Szent Erzsébet tér 

2022. december 10. szombat 15:00
Kalamajka a kastélyban
Zenés mesejáték 3–10 éveseknek 
Halász Gedeon Eseményközpont
Kápolnásnyék, Kazinczy utca 22–30.
Tel.: 20/445–6556

2022. december 11. vasárnap 15:45
Harmadik velencei adventi vasárnap
15.45: A Meseliget Óvoda előadása
16.10: A Zöldliget Iskola diákjainak
előadása
16.35: Gyertyagyújtás –  Récsei Norbert 
István plébános adventi köszöntőjével
Velence, Szent Erzsébet tér 

2022. december 17. szombat 19:00
Karácsonyra várva –  dalest
Halász Gedeon Eseményközpont
Kápolnásnyék, Kazinczy utca 22–30.
Tel.: 20/445–6556

2022. december 18. vasárnap 15:15
Negyedik velencei adventi vasárnap
15.15: Süni és a kislány – a Nefelejcs
Bábszínház előadása
16.00: A Vízer Trió koncertje karácsonyi 
slágerekkel
16.35: Gyertyagyújtás – Gerhard Ákos 
polgármester adventi köszöntőjével
Velence, Szent Erzsébet tér 

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

A kápolnásnyéki Halász-kastély 
2022. november 7-től 2023. március 
31-ig előreláthatólag zárva tart.

A Vörösmarty Emlékház
2022. október 9-től 2023 tavaszáig 
zárva tart.
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2022. október 24-től november 20-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi 
megbeszéléseken, egyeztetéseken, eseményeken vett részt a város érdekében:
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Október 24-én hétindító megbeszé-
lést tartott Pap Zsigmond képviselő-
vel, városunk jegyzőjével, a VVG Kft. 
ügyvezetőjével, illetve a hivatal műsza-
ki osztályának munkatársaival. A meg-
beszélést követően a Gárdonyi Járási 
Közbiztonsági Egyeztető Fórum talál-
kozóján vett részt. A találkozón elhang-
zott, hogy az elmúlt években Velencén 
a bűncselekmények száma csökkent, a 
felderítéseké pedig nőtt. Az eseményen 
Szabó Vendel rendőrezredes, rendőrsé-
gi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány 
és Budavári Árpád rendőrezredes, gár-
donyi kapitányságvezető is részt vett. 

Október 25-én részt vett a Strand 
utca új LED-es, energiatakarékos közvi-
lágítási rendszerének műszaki átadásán. 

Október 26-án jelen volt a székesfe-
hérvári törvényszéken a Velence Kor-
zó üzemeltetési szerződésének fel-
mondásával kapcsolatos perben, ahol 
az ügyben eljáró igazságügyi szakértők 
lettek tanúként megszólaltatva. Ítélet-
hirdetésre december 2-án, lapzártánk 
után került sor.

Október 27-én hivatali megbeszé-
lést szervezett, amelynek keretében a 
költségvetés és az energetika kérdése-
it vitatta meg városunk jegyzőjével, il-
letve a pénzügyi és a műszaki osztály 
vezetőjével. 

Október 28-án részt vett az orvo-
si ügyeleti társulás taggyűlésén. Itt 
nemcsak beszámolókat, hanem a bel-
ső ellenőrzési tervet is elfogadták. Ezt 
követően a Helyi Építési Szabályzat-
tal kapcsolatos egyeztetésen vett részt 
a főépítésszel, ahol egyes lakossági igé-
nyekkel kapcsolatban egyeztettek. 

November 3-án egy közvilágítás-
sal foglakozó céget hallgatott meg. Az 
energiatakarékosabb közvilágítás meg-
tervezésére vonatkozó tervek jelenleg 
készülnek. A kivitelezésre kiírandó köz-
beszerzés optimalizálása érdekében a vá-
ros több iparági szereplőt is meghallgat. 

November 4-én fogadóórát tartott 
és lakossági panaszokat hallgatott meg 
hivatalában. 

November 7-én hétindító megbe-
szélést tartott Pap Zsigmond és Ker-
nya Gábor képviselőkkel, városunk 
jegyzőjével, a VVG Kft. ügyvezetőjé-
vel, illetve a hivatal műszaki osztályá-
nak vezetőjével. Ezt követően tárgyalt 
azzal a belső ellenőrrel, aki a térség-
beli társulások (szakrendelő, ügyele-
ti stb.) tervszerinti ellenőrzését vég-
zi a következő hónapokban. Délután 
a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Ke-
nu Akadémia operatív igazgatójával, 
Tóth Viktorral egyeztetett a további 
együttműködés lehetőségeiről, illetve 
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az akadémia sporttelepének közleke-
dési integrálásáról.

November 8-án délután megbe-
szélést tartott Velence villamosener-
gia-közbeszerzésével kapcsolatban. 
Ezen jelen volt városunk jegyzője, a 
pénzügyi és gazdasági osztály vezetője 
és a műszaki osztály szakemberei. 

November 9-én a kastélyban talál-
kozott a Hauszmann Alajos EKIK ve-
zetőjével, Mihály Andrással, a Hely-
történeti Egyesület vezetőjével, Kiss 
Eszter Zsófiával, valamint a Velencei 
Híradó szerkesztőjével, és egy a kas-
télyban rendezendő fotó-kiállítással 
kapcsolatban egyeztettek. 

November 10-én fogadóórákat tar-
tott és hivatali ügyintézéssel töltötte 
napját. 

November 14-én megtartotta szo-
kásos hétindító megbeszélését Pap 
Zsigmond képviselővel, Velence jegy-
zőjével, a VVG Kft. ügyvezetőjével, il-
letve a hivatal műszaki osztályának 
szakértőivel. Délelőtt velencei lakosok-
kal egyeztetett építési ügyekben.

November 15-én részt vett a hiva-
tali iratellenőrzésen és az adórendele-
tekről szóló megbeszélésen. Ezután az 
Integrált Településfejlesztési Straté-
gia létrehozásával kapcsolatban egyez-
tetett. Végül egy óvodával kapcsolatos 
megbeszélést vezetett le, amelyen a 
műszaki osztály munkatársaival vitat-
ták meg a kívánt pótmunkákkal kap-
csolatos teendőket.

November 16-án a hatályos HÉSZ 
szerinti tervezés lehetőségeit vitatta 
meg a Halász utcai pékség vezetőivel, 
akik igényes parkolót és teraszt kíván-
nak kialakítani a pékség szomszédságá-
ban. E találkozó után Katona Istvánné 
Marika nénit köszöntötte fel 90. szü-
letésnapján a város nevében. Délután 
a készülő óvodarészt járta be.

November 17-én napelemes beru-
házásokkal foglalkozó cégekkel egyez-
tetett Budapesten, megvizsgálva az 
önkormányzati épületek hatékony és 
költségtakarékos energiaellátásnak le-
hetőségeit. 

November 19-én részt vett és be-
szédet mondott Velence hagyományos 
borászati ünnepén, a Liberálián.

Búcsú az újtelepi
postától
2022. november 12-től ideiglenesen 

bezárt az újtelepi postahivatal az Isko-
la utcában. Ahogyan korábban az ügy-
félbarát nyitvatartással, úgy e bezárással 
kapcsolatban sem egyeztetett a Magyar 
Posta a helyi önkormányzattal. A velen-
ceiek a bezárás után csak Velence 1. szá-
mú postahivatalban (Fő tér 2., telefon: 
22/472–249) intézhetik személyesen pos-
tai ügyeiket.

Önkormányzati megemlékezés
Halottak Napján
Velence egyik legnemesebb hagyo-

mánya az, hogy a rendszerváltás óta 
halottak napja közeledtével az önkor-
mányzat felkeresi az elesett velenceiek 
és a Velencén elesett, más nemzethez 
tartozó katonák sírjait, azokat kegye-
lettel ápolja, gondozza. Az idei kegye-
leti sétán Kiss Eszter Zsófia, a Hely-
történeti Egyesület vezetője, valamint 
Kernya Gábor és Faragó Péter önkor-
mányzati képviselők helyezték el váro-
sunk nevében a megemlékezés koszo-
rúit és mécseseit az idegenben elesett 
velenceiek és a Velencén elhunyt kato-
nák emlékére.

Pályázati felhívás „Fejér Termék” elismerés
elnyerésére
A Fejér Megyei Önkormányzat „Fejér Termék” elismerés elnyerésére pályázatot hir-

det. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és 
kézműves termékekre mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három 
pillérének – hagyomány, érték, minőség – való megfelelés hangsúlyozása. A „Fejér Ter-
mék” elismerést – kategóriánként egyet-egyet – azok kaphatják meg, akik igazoltan Fe-
jér megye közigazgatási területén termelt vagy gyűjtött alapanyagokból készült termé-
keket állítanak elő. 

A pályázatot két kategóriában lehet benyújtani. Az elismerést – a Fejér Megyei Önkormányzat nevében – a 
Fejér Termék Bizottság minden évben egyszer ítéli oda. Az ünnepélyes elismerés-átadásra az év első Megyekor-
zóján kerül sor. A pályázatok benyújtási (postai úton történő beérkezés) határideje: 2023. február 28.   

További részletek és adatlapok Velence város honlapján érhetők el.
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Az utolsó fázisába ért a partfal-rekonstrukció
A partfal-rekonstrukcióból kimaradt utolsó részeket az önkormányzat közbenjárására a kivitelező cég elkezdte ki-

építeni. A munkálatok a Velence Korzó és a móló közötti területen zajlanak. Ezen a területen a hullámtörőként szolgá-
ló terméskövek elhelyezése és a partmenti járda kialakítása zajlott le november folyamán.

Készül az óvoda új telephelye
Velence Ófaluban tovább haladnak az óvodabőví-

tés munkálatai a Fő utcán. A gépészeti szerelést követő-
en megkezdődött a festés és a burkolás is. Ezután kerülnek 
beszerelésre a nyílászárók. A tervek szerint december 5-én 
veszi át a kivitelezőtől a munkaterületet az önkormányzat. 
Ezt követően kezdődhet meg az intézmény birtokbavétele.

Gondolatok a városi közlekedésről, és annak változásáról

A nyár végén, hosszas előkészítés után 
életbe lépett az elmúlt évek legnagyobb 
forgalmi változása Velencén. Talán már 
unják is, annyiszor hallják tőlem azt, 
hogy a közel kétszeresére növekvő ál-
landó lélekszámunk, a sokszorosára 
növekvő forgalmunk elemi erővel kö-
veteli meg az átfogóbb megoldásokat a 
városi életminőség javítása érdekében. 

Az önkormányzat helyzete nem 
könnyű. A járvány óta megnövekedett 
az otthoni munkavégzés aránya, ezzel 
számos új állandó, vagy időszakos lakót 
köszönthettünk. Ellenben a városüze-
meltetésre és városfejlesztésre for-
dítható forrásaink 2020 tavasza óta 
az egymást követő rendkívüli helyzetek 
és a bevezetett különleges jogrend miatt 
tulajdonképpen elapadtak. 2019-ben 
még úgy számolhattunk, hogy takaré-
kos városgazdálkodás esetén 210–240 
millió forintot tudunk évente környeze-
tünk szépítésére, energiahatékonyságra, 
új bölcsődei, óvodai férőhelyek kialakí-
tására, közlekedésbiztonsági fejleszté-
sekre fordítani. Ám ezek a források már 
nem állnak rendelkezésünkre. 

A megváltozott finanszírozási kör-
nyezet új helyzet elé állított minket, mert 
a megoldandó problémák száma az el-
vonások dacára csak növekedett. A nyár 
végén a forgalmi változások előkészítése 
– lényegi anyagi források híján – a pol-
gármesteri hivatal szakértői gárdájára, a 
kivitelezés pedig a városüzemeltető cé-
günkre, a Velence Városgazdálkodási 
Kft-re hárult. Ezzel jelentős költségmeg-
takarítást értünk el, és nagyon sok ta-
pasztalatot szereztünk egy ilyen változás 
teljes körű megvalósításában. 

Szeretnék itt is köszönetet monda-
ni a polgármesteri hivatal és a Város-
gazdálkodás munkatársainak a sokszor 

a rendes munkaidőn túl, akár éjszaka is 
elvégzett munkájukért. Ugyanakkor sze-
retnék Önöknek is köszönetet mondani, 
mert a változások alapvetően Önöknek 
köszönhetően jól vizsgáztak. Minden 
forgalmi változás kockázatot hordoz, és 
itt egy több évtizede beállt megoldáson 
változtattunk. Okkal féltünk a változás 
hatásaitól, de sem baleset nem követke-
zett be, sem látható baleseti kockázati 
gócpont nem alakult ki. 

Más városokban bevezetett hason-
ló módosításokhoz képest a jobbkezes 
utcahálózat is jobban vizsgázott. Bár 
nem magától értetődő, de a jobbkezes 
utca a legbiztonságosabb, mert vala-
mennyi irányból figyelésre készteti a 
járművezetőt. Ezt baleseti statisztikák 
is alátámasztják, nem véletlenül írja 

elő jogszabály, hogy korlátozott forgal-
mú övezetekben csak ilyen útkereszte-
ződés alakítható ki. 

A változás méretéhez képest kevés 
visszajelzés érkezett az önkormányzat-
hoz. A támogatók kifejezték örömüket 
az érezhetően lassuló gépjárműforgalom 

miatt. A változást ellenzők a jobbkezes 
kereszteződések alkalmazásának felül-
vizsgálatát, és a kereszteződések környé-
kén itt-ott túlburjánzó növényzet visz-
szanyírását kérték a jobb beláthatóság 
érdekében. Mindkét oldalról kb. egytu-
cat észrevételt kaptam, amelyeket ezút-
tal is köszönök. Igyekeztem ezekre rövid 
időn belül érdemben válaszolni is, és a hi-
vatal munkatársaival valamint a munká-
ba bevont tervezőmérnökkel együtt min-
den héten tapasztalatot cserélni ezekről. 

Mire az újságot kézbe veszik, a 
vizsgálati időszak lezárul, és szakér-
tő segítségével értékeljük a változás 
eredményeit. Valószínűleg apróbb mó-
dosításokat hajtunk végre a Beth-
len utca környékén a forgalom gör-
dülékenyebb haladása és a gyaloglás 

körülményeinek javítása érdekében, és 
az újtelepi óvodánál is javítani fogjuk 
a táblázást, hogy az óvodai forgalmon 
kívüli megállási tilalom értelmezése 
egyértelműbb legyen. 

A magam részéről úgy gondolom, 
hogy rövidtávon, az elmúlt pár évben az 

Lassan három hónap telt el azóta, hogy a város több pontján (elsősorban oktatási intézményeink 
környékén) megváltozott a közlekedési rend Velencén. A forgalomcsillapítás nem egyéni érdeke-
ket szolgál ki, hanem kifejezetten közösségieket. Ezek azok a területek ugyanis, ahol gyerekeink 
– egyedül vagy csapatosan – az utak szélén sétálnak, rollereznek, bicikliznek. Az ő biztonságuk, az 
iskola és óvoda felé vezető utak biztosítása, a forgalom tempójának csökkentése éppen ezért halaszt-
hatatlan feladat volt. Az új forgalmi renddel kapcsolatos tapasztalatokról fogalmazta meg gondola-
tait Pap Zsigmond képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja.
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Velence Városa 2022-ben dolgozta át 
és fogadta el megújított Településfej-
lesztési Koncepcióját, amely a jelen 
Integrált Településfejlesztési Stratégia 
alapját adja. A korábbi Településfej-
lesztési Koncepció 2011-ben készült, 
az Integrált Településfejlesztési Straté-
gia 2016-ban került frissítésre. Az az-
óta eltelt időszakban a stratégia meg-
valósítását befolyásoló belső és külső 
tényezőkben olyan jelentős változások 
következtek be, ami indokolttá tette e 
stratégia felülvizsgálatát, módosítását. 

Velence Város Önkormányzata egy-
úttal megfelel a 314/2012-es Kormány-
rendelet elvárásának is, mely tartal-
mazza az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia felülvizsgálatára vonatkozó 
előírásokat.

A jogszabályi kötelezettségeken 
felül számos tényező indokolja a Stra-
tégia felülvizsgálatát:

1. a 2019–2021-es időszakot meg-
határozó globális COVID-járvány és 
annak következményei jelentős hatást 
gyakoroltak a gazdasági, társadalmi 
feltételrendszerekre,

2. az egyre jobban érezhető energia-
válság,

3. demográfiai trendek, a társadalmi 
környezet megváltozása, Velence la-
kosságszámának jelentős bővülése,

4. az önkormányzatok feladat- és 
hatáskörének módosulásai, átalakuló 
jogszabályi környezet,

5. az Európai Unió 2021–2027-
es programozási ciklusára való fel-
készülés keretében kidolgozásra 
kerültek az új ciklus támogatáspo-
litikai célkitűzései, és az azokhoz 

önkormányzati szektorban gyökeresen 
megváltozott pénzügyi környezetben 
a városfejlesztés csak efféle egyszerű 
megoldásokkal tud dolgozni. Hiányoz-
ni fognak a látványos, nagy projektek 
– ami talán nem is baj, a pénzbőség 
ugyanis néha a kreativitás kárára megy. 
A szívünket, a szaktudásunkat, a kezün-
ket és a lábunkat azonban semmilyen 
pénzügyi válság nem tudja elvenni! 

A megkezdett munkát folytat-
juk; még nagyon sok megoldandó ki-
sebb-nagyobb közlekedési probléma 
áll előttünk a városban. Saját erőből ki-
vitelezhető megoldásokat dolgozunk 
ki a Halász utcában és a Fő utcában. 
Mindkét helyen igen jelentős mértékű 
a forgalom, amely megkeseríti az ott 
élők életét. Emellett továbbra is dolgo-
zunk a vasúti menetrend fejlesztésén, 
Velencefürdő kiszolgálásának javítá-
sán. A decemberi menetrendváltástól 
már apróbb javulások történnek haj-
nalban és késő este, de még nem teljes 
a győzelem. További gyorsvonatok áll-
nak majd meg Velence megállóhelyen. 
Ezek Budapest és Székesfehérvár között 
csak városunkban állnak meg. A Vo-
lánbusszal közösen vizsgáljuk, milyen 
megoldásokkal tudjuk a tömegközleke-
déssel nem elérhető városrészeket be-
vonni az autóbuszos kiszolgálásba. 

Ez a temérdek, de szakmai szem-
pontból kihívást jelentő közlekedé-
si tennivaló kizárólag a városlakók ér-
dekét kívánja szolgálni – nem egyéni 
szempontokat tart szem előtt, hanem 
közösségieket. Ha éppen nem tudnak 
ötvennel haladni, hanem csak harminc-
cal, és emiatt esetleg egy perccel ké-
sőbb érnek oda a város másik végébe, 
akkor gondoljanak arra, hogy ez a mi-
nimális kompromisszum a forgalmas 
utcákban lakók és az ott gyalogosan, ba-
bakocsival, rollerrel vagy kerékpárral 
közlekedők életét könnyíti meg! Kérem, 
továbbra is tiszteljenek meg észrevétele-
ikkel, jelentkezzenek a fogadóórára, ta-
lálkozzunk az utcákon. Jó várost, kom-
fortos várost csak együtt tudunk építeni. 
Szükségünk van az Önök támogatására, 
észrevételére – és néha türelmére, ame-
lyet ezúton is köszönök!

Pap Zsigmond közlekedésmérnök 
önkormányzati képviselő

Velence Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiája
Minden Európai Uniós településfejlesztési forrásokra pályázni kívánó 
településnek meg kell határoznia a város fejlesztésének alapvető céljait, 
feladatait, és számot kell vetnie azzal, hogy milyen problémák, tennivalók 
merülnek fel a településen. Ez a dokumentum az Integrált Településfej-
lesztési Stratégia. Velence eddig is rendelkezett ilyen hosszútávú tervvel, 
ám ennek meghosszabbítása több okból is halaszthatatlanná vált idén. A 
terv teljes egészében megismerhető Velence Város honlapján; a Velencei 
Híradó rövid tájékoztató jellegű kivonatot közöl belőle.

kapcsolódó uniós és hazai tervdoku-
mentumok, jogszabályok,

6. Fejér megye Önkormányza-
ta felülvizsgálta a területfejleszté-
si koncepcióját és integrált területi 
programját 2020-ban, mely Velence 
Városa számára is meghatároz fejlesz-
tési irányokat, hangsúlyokat, és egyút-
tal alapját képezi a 2021–2027-es idő-
szak Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP Plusz) forrá-
sainak felhasználásának.

Az Integrált Településfejlesz-
tési Stratégia egy olyan részletes 

hatástanulmányon alapul, amely nem-
csak a következő évek fejlesztési fel-
adatait határozza meg, hanem alapos 
állapotfelmérést is ad Velence jelenlegi 
problémáiról és értékeiről. 

Velence településfejlesztésének 
célja, hogy társadalmi, földrajzi hely-
zetét és gazdasági potenciálját ki-
használva erősítse a településrészek 
összetartozását, és élhető környeze-
tet, komfortos életet biztosítson az itt 

élők számára. Legyen nyitott a gaz-
daságfejlesztés elősegítése érdekében 
az idegenforgalom, turizmus terüle-
tén szükséges változásokra, változta-
tásokra. Támogassa a gazdasági sze-
replők betelepülését, legyen vonzó 
az idelátogatók számára, és egyúttal 
támogassa az itt élők helyben mara-
dását és helyben történő foglalkoz-
tatását. Velence így válik lakói által 
kedvelt, élhető településsé.
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Átfogó cél 1: A területi kohézió, 
városi identitás erősítése, a lakók 
életkörülményeinek minőségi ja-
vítása

Velence város alapvető célja a város-
részek közötti területi kapcsolat meg-
teremtése, valamint a lakosok közöt-
ti összetartozás erősítése. Ehhez járul 
hozzá a városrészek között elhelyez-
kedő központi terület funkcióinak bő-
vítése, a műemléki védettséget élvező 
épületek felújítása és a hozzájuk illő 
új szerepkörök megtalálása.  A lakos-
ság életminőségének javításában fon-
tos a városi funkciók erősítése, vagy-
is az alapvető infrastruktúra (oktatás, 
közutak, egészségügy) megújítása, és a 
közintézmények felújítása, bővítése.

Átfogó cél 2: A helyi igényeken 
és az ökoturizmuson alapuló, de 
szerteágazó és erősödő helyi gaz-
daság kialakítása

A település fenntartható gazdaságfej-
lesztésének alapja a földrajzi elhelyez-
kedéséből fakadó turisztikai előnyök 
folyamatos kihasználása, a pénzügyi 
és gazdasági feltételek további javítása, 
vonzó befektetési környezet megterem-
tése, illetve a városi marketingben rejlő 
erősségek használata. Fontos, hogy eze-
ket az elemeket úgy használják, hogy 
megőrizhető legyen a tó és környékének 
természeti sokszínűsége, és ne sérüljön 
az ökológiai egyensúly sem.

A tervben kitűzött célok megvaló-
sítását szolgáló fejlesztések finanszíro-
zására elsősorban Európai Uniós ága-
zati és területi operatív programokon, 
valamint pályázatokon elnyerhető tá-
mogatásokon keresztül nyílik lehető-
ség. A tervezett fejlesztések, projektek 
ismeretében a következő támogatási 
időszakban a Velence városa számá-
ra releváns források elsősorban a TOP 
Plusz (Terület és Településfejleszté-
si Operatív Program), továbbá a GI-
NOP Plusz (Gazdaságfejlesztési és In-
novációs Operatív Program), KEHOP 
Plusz (Környezeti és Energiahatékony-
sági Operatív Program) programokból 
kerülhetnek lehívásra. Ezen források 
mindegyikére pályázni kíván a város 
a következő években, bízva a pályázati 
anyagok szakmai alapú elbírálásában.

Idén is megrendezésre került Velence hagyományos, jó hangulatú borünnepe, amelyet a Liber oltárkő 
másolatánál, a Pince soron tart meg évenként a Szent Benedictus Borlovagrend. Az eseményen váro-
sunk plébánosa megáldja az idei borokat, a polgármesterek pedig köszöntik a borlovagokat.

A csípős hideg dacára szép számmal je-
lentek meg velencei borászok, barátok 
és érdeklődők a hagyományos velencei 
Liberálián. Gerhard Ákos polgármes-
ter egy csokor virággal köszöntötte a 
lovagrend elnökét–nagymesterét, Tur-
csányi Mariannt, a lovagokat pedig egy 
különleges ünnepi tortával. 

„Tisztelt Borlovagok,
Kedves Megjelentek!

Már a rómaiak is tudták, hogy bizony 
a borban igazság lakozik. Ahogyan az 
idősebbik Plinius tovább szőtte a jól 
ismert szólást bölcseleti munkájában: 
„borban az igazság, borban a vadság” 
– abból egyértelművé válik, hogy a bor 
igazsága a rómaiak számára a mámo-
ros állapotban megoldott nyelvű em-
ber szókimondásával egyenlő.

Én azonban azt gondolom, hogy a 
bor egyéb igazságot is tartalmaz, és 
erről szeretnénk röviden szólni Önök 
előtt. Minden bor legelőször is a bo-
rász igazsága. A pincéből kikerült bor 
igen sokat elmond a borász szőlőhöz, 
borhoz és a minőséghez fűződő vi-
szonyáról. Részben a boron keresztül 
mutatkozik meg egy borász szemé-
lyisége, elhivatottsága. A bor ugyanis 
nem tud hazudni.

Van azonban még valami, amiről 
szintén őszintén szól a bor. Ez pe-
dig a közösség ereje. A szőlészet és 
a borászat ugyanis nem a magányos 
emberek foglalatossága: hegyközsé-
gek, borlovagrendek, társulások nél-
kül szinte elképzelhetetlen a borász 
élete. Ahogy a szőlő sem egymagá-
ban, hanem sorokban, kordonok sze-
rint kiterjedt szőlőhegyeken érik be. 
Köszönöm tehát az Önök munkáját, 
erőfeszítéseit, és azt, hogy őrzik a bor 
sokféle igazságát!

Borban van tehát az igazság, de ez 
az igazság sokszínű, tartalmas és mély 
– tehát éppen olyan, mint egy jó bor!”
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A Városgazdálkodás novemberi beszámolója

A november a télre való felkészülés 
jegyében telt. Elültettünk több mint 
1700 db árvácskát a Hősök Parkjában, 
több mint 10.000 db hagymás nö-
vényt, köztük téltemetőt, hóvirágot, 
gyöngyikét, tulipánokat, nárciszokat 
és tőzikét. Segítségünkre az I. számú 

Nyugdíjas Klub tagjai voltak, köszön-
jük segítségüket! A könyvtár előtti 
ágyásokba tulipán-különlegességek, a 
gyepbe pedig krókuszok kerültek. A 
Millenniumi Parkba tulipánok, nár-
ciszok és tőzike, míg a Szabolcsi úti 
parkba téltemető, hóvirág és gyöngyi-
kék kerültek kiültetésre. 

A 10 Millió Fa közösségével egy re-
mek, szervezett közösségi ültetés ke-
retein belül 44 db fát ültettünk a Sza-
bolcsi úti parkba, a korábbi ültetések 
pótlásaként. Ide kerültek tölgyek, ju-
harok, kőrisek és galagonyák. További 
hét fa az Északi Strand területére ke-
rült, míg húsz mezei juhart a körfor-
galmak környezetében ültettünk ki. 
Köszönjük a 10 Millió Fa közösségé-
nek a felajánlást és a szervezést!

Egy kedves Fő utcai lakos felaján-
lott a saját növényei közül jukkákat, 

nyári orgonákat, évelő növényeket, 
ezeket a Millenniumi Parkba ültet-
tük be. Köszönjük a lakosok felaján-
lását is!

Az agárdi JóPont Adománybolt 
300.000 Ft értékben ajánlott fel kü-
lönleges díszítőértékkel bíró fákat, 

amelyeket közös ültetéssel helyez-
tünk el a Millenniumi Parkban: 

díszcseresznyéket, többtörzses 
páfrányfenyőt, fehér virágú jú-
dásfát, perzsafát, nagyvirágú 
magnóliát, amerikai ámbrafát és 
feketefenyőket. Hálásan köszön-
jük az egész város nevében!

Az elmúlt hetek közösségi ösz-
szefogásai megmutatták, hogy 
akár magánszemélyek, akár vál-
lalkozások tudnak tenni a váro-
sért a felajánlásokkal, bármine-
mű támogatással. Köszönjük a 
sok példaértékű összefogást!

Az őszi lomb egy részét mul-
csoztuk, a fennmaradó mennyi-
séget összeszedtük és elszállítot-
tuk, felkészítve parkjainkat a télre. 
Az ágyások egy részét már téliesí-
tettük, visszavágtuk az évelőket és 
a cserjéket. Sajnos az árkokhoz nem ju-
tottunk el novemberben, így azok tisz-
títása decemberi feladatink közé fog 
tartozni. 

Novemberben kitisztítottunk 2500 
négyzetméternyi területet a bok-
roktól, kisebb fáktól az Evezős úton, 
ami komolyabb időt és energiát igé-
nyelt. A kedvező időjárás miatt még 
november elején is nyírnunk kellett 
a füvet, hogy jövő tavasszal későbbre 
nyújtsuk az első nyírást. Velence kül-
területein több köbméternyi illegális 

hulladékot szedtünk össze, ezzel is 
megtisztítva a környezetünket. 

Ha november, akkor átszerelés a sí-
kosságmentesítésre. Gépeinket átné-
zést követően felszereltük a sószórókkal 
és a hótolóval. A szükséges sómennyi-
séget a telephelyünkre rendeltük. A só 
mellett környezetbarát síkosságmente-
sítővel is rendelkezünk a járdákra, sétá-
nyokra. Elkészült a síkossságmentesíté-
si akcióterv aktualizált változata. Idén, 
ahogyan már tavaly is elkezdtük, Nadap 
település síkosságmentesítését is a Ve-
lencei Városgazdálkodás végzi. 

Az adventi időszakra való felkészülés 
is novemberi feladataink közé tartozik. A 
város fenyőfájának kiválasztása, kivágása 
és a helyszínre szállítása izgalmas mun-
ka, látványos végeredménnyel. Advent 
első hétvégéjére el kell készülnie a kará-
csonyi városi díszkivilágításnak, a kará-
csonyfának, jászolnak, színpadnak, a két 
sátornak és a karácsonyi fényeknek. 

Idén az újtelepi Kalazanci Szent Jó-
zsef templomkertben állítjuk fel a ka-
rácsonyfát, és ez lesz a helyszíne az ad-
venti és karácsonyi műsoroknak is. Az 
ünnepi készülődés meghitt hangulata 
elkezdődött: kívánunk mindenkinek 
békés adventi készülődést!

Szabó Csilla
ügyvezető

Ünnepi
nyitvatartaás
Tisztelt Látogatóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

a Bence-hegyi kilátó nyitvatar-
tása az ünnepek alatt az alábbi-
ak szerint változik:

December 24-től december 
26-ig, valamint január 1-jén és 
2-án zárva tartunk.

2023. január 3-tól ismét sze-
retettel várjuk Önöket!

Az I. sz. Nyugdíjas Klub tagjai
segítenek az ültetésben

A JóPont Adománybolt munkatársai és
Szabó Csilla, a Városgazdálkodás ügyvezetője

Faültetés a Szabolcsi út mentén a 10 Millió Fa közösség segítségével
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Velence története
III. /B: Velence 1930 és 1940 között

Velence területe és lakossága,
 általános adatok

Ebben az időben Velence Nagyköz-
séghez tartozik: Kisvelence, Ujtelep, 
Gschwindt puszta, Hajdu Puszta, Si-
kító, Kilicsány, Beck tanya, Szilvás ma-
jor, Ferenc tanya, Meszleny tanya, Tu-
tyi major, Tükrös puszta, Vitézi telkek, 
Czeglédi telepesek tanyája, Gurjál ta-
nya,  Pótvelencei villa-telep.

Lakossága: 2658 lélek (az 1930. évi 
népszámlálás szerint), színmagyar. Ró-
mai katolikus: 1335, református: 1280, 
evangélikus: 28, görögkatolikus: 2, iz-
raelita: 9, egyéb: 4  fő.  Házak száma: 
584. Területe: 6882kh. A községé 124 
kh, szántó: 5051, rét: 157, legelő: 218, 
erdő: 19, szőlő: 178, kert: 156, nádas: 
56, terméketlen: 1047 kh.

Talajviszonyok: kötött humusz, szik-
lás szőlők, agyagos tókörnyék. Termé-
nyek: gabonaneműek, tengeri és szőlő.

Az [I.] világháborúba bevonult ka-
tonák száma: 583, hősi halottaké: 84, 
hadiözvegyeké: 18, hadiárváké: 37. Az 
elesett hősök emlékét a községháza fa-
lába elhelyezett emléktáblával örökítet-
ték meg. A földreform folytán a köz-
ség igénylői között 48 kh. házhelyet és 
1026 kh. szántóföldet osztottak ki. Or-
szágos vásárt márc. 27, aug. 7. és nov. 
6-án tartanak.

Hatóságok, intézmények
Községi elöljáróság, vezető jegyző: Ko-
vács István, aki 1870-ben Pacséron 
született, 1888-ban Boldogasszonyfal-
ván kezdett mint segédjegyző, majd  
tényleges katonai szolgálatot tett, ezt 
követően került Velencére, a Leven-
te- és Tűzoltó Egylet parancsnoka, a 
lövészegylet ügyvezető elnöke, a ká-
polnásnyéki Takarékpénztár felügyelő 

bizottságának tagja. Segédjegyző: Ko-
vács Béla, községi bíró: Szórádi And-
rás, törvénybíró: Hegyi Sándor, pénz-
táros: Géjó Pál, közgyám: Kupi István.

Egyházak – Iskolák
Római katolikus plébá-
nos Deym Béla. Refor-
mátus egyházközség: 
Vályi Miklós  lelkész 
(megjegyzés: 1927. ja-
nuár 1-től 1960-ig, 
a nyugdíjazásáig ő a 
helybeli református 
lelkész), zárda a Szent 
Vince irgalmas nővé-
rek vezetése alatt, Erdei 
iskola a Szent kereszt-
ről  nevezett irgalmas 
nővérek vezetése alatt.

Református ele-
mi iskola: Kántor-
tanító: Lázár Dezső, 
1896-ban Vértesdobo-
zon született, oklevelét 
Nagykőrösön szerez-
te (megjegyzés: taníta-
ni Velencén 1922-ben  
kezdett, 1957-től nyug-
díjas). A helyi dalárda karnagya, leven-
te főoktató, háborúban az olasz és az 
orosz fronton harcolt, orosz fogságba 
került, onnan 1922-ben került haza.

Tanítónő: Kovácsné Benda Róza.

Egyesületek, Szövetkezetek,
Iparvállalatok

Önkéntes Tűzoltók Egyesülete, pa-
rancsnok: Kovács Béla. Levente Egye-
sület, elnök: Bodola Aladár, főoktató: 
Lázár Dezső. Lövész Egylet: Kovács 
Béla. Dalárda, elnök: Vályi Miklós,  
karnagy: Lázár Dezső.   Sportklub, 

elnök: Farkas József. Strand Fürdő, tu-
lajdonosok: Hajdu Testvérek.  Han-
gya Fogyasztási Szövetkezet, elnök: ifj. 
Meszleny Pál. Velencei Nádfonógyár, 
igazgató: Schwarcz Izidor.

Kisiparosok  
Asztalosok: Domján József, Hublik Imre, 
Kiss Antal, Klauz Vilmos, Szűcs József 

Ácsok: Enyedi István, Szántó Lajos, 
Hajdu András, Varga József,  Enyedi 
József, Südi József

Baromfikereskedők: Benkő Mihály-
né, ifj. Csik Istvánné, Enyedi Józsefné, 
Varga Józsefné

Bádogos: Csík Mihály
Biztosítási ügynökök: Farkas And-

rás, Hevessy I. Ferenc, Hublik Károly 
Bognárok: Heller József, Pintér Jó-

zsef, Radó István

A Fejér Vármegye és Székesfehérvár Szabad Királyi Város általános ismertetője és címtára az 1931–32. évre 
című kiadvány 1932-ben jelent meg F. Szabó Géza nyugalmazott főispán, országgyűlési képviselő, il-
letve a Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesületének ügyvezető alelnöke főszerkesztésével. A kötet 
332–335. oldalán rövid összefoglalót közölt Velence állapotáról, a falura vonatkozó legfontosabb tudni-
valókról, és számos velencei illetőségű mesterembert is megnevez. Aki felfedezi bármelyik felmenőjét 
a névsorban, az keresse meg a Helytörténeti Egyesületet a megadott elérhetőségeken. Hátha kiderül 
valami érdekes a múltból!

Borbélyok: özv. Horváth Győzőné, 
özv. Németh Jánosné

Cipészek és csizmadiák: Benkő Mi-
hály, Gránitz István, vitéz Körösi Já-
nos, Kupi András, Reichenbach Mi-
hály, Stockinger József, Takács  Lajos, 
Urfi József

Dohánytőzsdések: Benkő József, 
Gaál László

Férfiszabó: Bauer Jakab.

Földbirtokosok
Beck Lajos 736 kh, intéző: Kiss Gyu-
la; Bognár György 45 kh; Bognár Já-
nosné 17 kh;  Bognár P. József 22 kh; 
K.Bognár Károly 23 kh; id. Bognár 
Pál 20 kh;  Domján Józsefné 18 kh, 
Fister Gyula 27kh; Gárdony testvé-

rek 484 kh, in-
téző: Henger Jó-
zsef; Gschwindt 
Ernő 279 kh, in-
téző: Winter-
nitz Adolf; Haj-
du Testvérek 
871 kh, intéző: 
Ambrus Zoltán; 
Horváth József 
örökösei 18 kh; 
Horváth Károly 
32 kh; id. (Keös) 
Kiss  József 102 
kh; Kiss Lajos 56 
kh; Kollár Pál 25 
kh; Sz. Keös  Jó-
zsef  37 kh; vi-
téz Kövesi János 
18 kh; Lehocz-
ky András 24 
kh; ifj. Meszleny 
Pál 645 kh; vitéz 

Molnár Károly 19 kh; Nagygőr Lász-
ló 46 kh; Posvai Mihály 25kh; Római 
katolikus egyház 54 kh; Református 
egyház (Budapest) 54 kh;  Szórádi 
András 71 kh; ifj. Szűcs Imre, Szűcs 
L. József  21 kh; Szűcs Imréné 53 kh;  
Tóth János hidi 24 kh; Tükrössy Ri-
chárd 413 kh, intéző:  Jancsó Mózes;  
gróf Wenckheim Ferenc 138 kh, inté-
ző: Szabó István.  Földhaszonbérlők: 
Váróczy László, budapesti reformá-
tus egyház 54 kh.  Lejár: 1938-ban; 
gróf Wencheim Ferenc Meszleny Bé-
lától: 112 kh. Lejár: 1944-ben.

Szőlőbirtokosok: Gárdony Test-
vérek, Gscwindt Ernő, Magyar Gutt-
mann Pál, Meszleny Béla, Meszleny 
Pál, Pólya József.

Kereskedők
Fűszer- és vegyes kereskedők: Fü-

redi Imre, Juhász József, Füredi Gyula, 
Hangya Szövetkezet, Kaposi L. Gyulá-
né, özv. Klein Miksáné.

Gabona- és terménykereskedő: Fü-
redi Gyula.

Iparosok
Géplakatos: Csík Gyula
Hentesek és mészárosok: Tuba Jó-

zsef, Karsai Lajos. 
Kádárok: Bondor Imre, Hublik Károly
Kovácsok: Gaál  László, Kupi János, 

Tóth József
Kőművesek: Ascherl György, Bon-

dor Károly, Lucsány Gyula, Nagy 
György, Nagy Károly, Szalai István, Ta-
kács József

Kötélgyártó: Besser Vendel
Malomtulajdonos: Kaposi L. Gyula
Pék: Grosz Adolf
Szabó: Bauer Jakab
Temetkezési vállalkozó: Kiss Antal, 

Klauz Vilmos
Vaskereskedő: Füredi Gyula
Vendéglősök, kocsmárosok: Tuba 

István, Füredi Gyula, Klein Miksáné, 
Szüts István

Vitézek

v. Tóró Tivadar honv. százados, v. 
Fürész János, v. Kövessi János, v. Mol-
nár Károly, v. Peresztegi Nagy József.

Aki felismeri a nevek közül felme-
nőit, és további felvilágosítással tud 
szolgálni, annak várjuk jelentkezését! 

Kiss Eszter Zsófia

Elérhetőségeink:
Velencei Helytörténeti Egyesület
Adószám: 18502411-1-07
2481 Velence Tópart u. 52.
www.helytortenet.eoldal.hu
E-mail:
velencehelytortenet@gmail.com
Facebook: a Velencei Helytörté-
neti Egyesületet kedvelők oldala
Adója 1% -val, kérjük, támogassa 
Egyesületünket
Adószám: 18502411-1-07
Számlaszámunk: 10402159-
50514954-54571007
K&H Bank gárdonyi fiókja

QR kódun-
kon Velence 
látnivalóval 
ismerkedhet 
meg.
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Beszélgetés Sara Berti, Velencén élő
olasz szobrászművésszel
Sara Berti, olasz szobrászművész immár két éve él Velencén férjével és kisfiával. Szobrásznak tanult 
hazájában, a Bolognai Képzőművészeti Akadémián, művei pedig világszerte szerepeltek kiállításokon 
és állnak közterületeken. Többszörös díjnyertes alkotásai mellett kiállításai is nagy érdeklődésre tarta-
nak számot itthon és külföldön egyaránt. Ismerkedjenek meg Önök is a művésszel és műveivel!

Hogyan és mikor érkezett
Magyarországra, és miért
Velencén telepedett le?

Férjemhez, Somhegyi Zoltán művé-
szettörténészhez érkeztem Magyaror-
szágra, akit Olaszországban ismertem 

meg, majd követtem először Magyar-
országra, majd Berlinbe, a törökországi 
Izmirbe, később Sharjah-ba (Egyesült 
Arab Emírségek), majd vissza Velen-
cére, ahol a férjem felnőtt. 2020-ban, 
a járvány közepette tértünk vissza Ma-
gyarországra, békés életet keresve – kö-
zel a természethez – otthonunknak és 
műtermünknek.

Mikor volt először
Magyarországon, és milyen
emlékezetes élményei voltak?

2007 végén jöttem először Magyaror-
szágra, amit mindig is nagyon szeret-
tem, többek között Budapest kulturális 
kínálatának minősége miatt. Velence 
viszont a békés, természettel körülvett 
életmódjával hatott rám. Már 2008-ban 

voltak kiállításaim Magyarországon, és 
nagyon örültem a jó visszajelzések-
nek. Abban az évben a nemrég elhunyt 
mester, Konok Tamás nyitotta meg a 
kiállításomat, 2010-ben pedig volt egy 
kettős kiállításom egy másik meghatá-
rozó alkotóval, Nádler Istvánnal. 2011-
ben a magyarországi olasz művészetet 
képviseltem az „Olaszország a nagyvi-
lágban” pavilonban, az 54. Velencei Bi-
ennálén – mármint az olasz velencei 
biennálén...

Hogyan kezdett el érdeklődni a 
szobrászat iránt?

Már a középiskolában is szobrásza-
tot tanultam, és elkezdtem jó vissza-
jelzéseket kapni és versenyeket nyerni. 
Mindig is szerettem festeni és rajzolni, 
de a szobrászatot választottam az Aka-
démián, mert úgy éreztem, hogy több 
technikai oktatásra van szükségem. 
Ennek ellenére folytattam a festést és a 
papír alapú alkotások készítését is, va-
lamint más innovatív médiával, példá-
ul a 3Doodler tollak használatával is 
kísérletezem, a hagyományos anyagok 
– mint például bronz vagy terrakotta  – 
mellett.

Mi a munkamódszere? 
Azon művészek közé tartozom, akik 
érzelmi alapról indulva bontják ki a 
műveiket. Általában a munkavégzés 
során formálódik az alkotás, beleszőve 
a személyes érzéseket, az élet és az ak-
tuális események tapasztalatait. Gyak-
ran a torzón, azaz a törzsön mint for-
mán, mint közös nevezőn keresztül 
kívánok beszélni az emberről, az élet 
nehézségeiről, szépségeiről és öröme-
iről, és az ember lelki törekvéseiről. 
Alkotótevékenységem mindig egyen-
súlyban van Olaszországgal, szülő-
hazámmal is, a klasszikus-reneszánsz 

hagyományt őrzöm műveimben, az 
embert és misztériumát helyezve a kö-
zéppontba.

Velence egy kisváros. Hogyan 
tartja a kapcsolatot a környéken 
élő más művészekkel?

Velence kicsi, de egyre népesebb, és 
most, hogy elmúlni látszik a járvány, 
végre felfedezhetem a társasági életet, 
és jobban megismerhetem a közelben 
élő művészeket. 2020 óta rendszeresen 
részt veszek például a gyönyörű Velen-
cei-tavi Természetművészeti Szimpó-
ziumon, amelyet Péter Ágnes szervez.

Dolgozott-e már együtt hazai,
magyarországi művészekkel,
és mi a tapasztalata ezekről a
munkákról?

Gyakran dolgoztam együtt magyar 
művészekkel, és nagyra értékelem a 
munka magas színvonalát, a technikai 

és elméleti szakértelmet. Számomra 
nagyon ösztönző a magyar művészeti 
környezet, gyakran hívunk művészba-
rátokat a műterembe, vagy Budapest-
re megyünk kiállításokra. Rendszere-
sen kiállítok az Art Market Budapest 
nemzetközi kortárs képzőművészeti 
vásáron is.

Van-e hatása a munkáira annak a 
közegnek, ahol él?

A hely nyugalma és a természet kö-
zelsége minden bizonnyal befolyásol-
ja munkámat. Konkrétan például sok 
zöld színt használtam, amikor 2020-
ban visszatértünk Velencére, miután 
körülbelül hat évig éltünk az Egyesült 
Arab Emírségek sivatagában. Ezért 
nagyra értékeltem ezt a gazdag termé-
szeti környezetet, mert tudom, hogy 
ez nem mindenhol magától értetődő 
– még akkor is, ha az utóbbi időben a 
klímaváltozás itt is próbára tette a nö-
vényzetet és a tavat.

Milyennek látja Velencét és a
Velencei tavat? Mennyire érzi
otthonosan magát itt a városban?

Úgy gondolom, hogy itt nagyon jó az 
életminőség: sokaknak van saját kert-
je, vagy könnyen gyönyörködhetnek 
a tóban, a környező dombokra nyíló 
panorámában, vannak gyümölcsfák 
és veteményesek. Sok a fiatal család, a 
légkör nyugodt és barátságos. Otthon 
érzem magam, ezt a helyet választot-
tuk fiunk nevelésére, és azért is, hogy 
művészi munkámban és férjem tudo-
mányos kutatásaiban inspiráljon. Bu-
dapest könnyen elérhető vonattal, így 
egyáltalán nem érezzük magunkat el-
szigeteltnek.

Melyek a következő években
a céljai, tervei?

Az elkövetkező években több új bemu-
tatóm lesz, most ezekre készülök. 2023-
ban egyéni kiállítást tervezek Budapes-
ten az ARTUS izgalmas ipari tereiben. 

Emellett a nemzetközi projektek is foly-
tatódnak: 2023 júniusában például ön-
álló tárlatom lesz a belgrádi X Vitamin 
Galériában. Mindezek mellett pedig 
szívesen folytatnám a tanítást és mű-
vészeti foglalkozásokat gyerekeknek 
és felnőtteknek is. Ezekről a progra-
mokról és foglalkozásokról mindig hírt 
adok a weboldalamon (www.saraberti.
net) és a Facebook-oldalamon is.

Tervez-e művészeti oktatást
gyerekeknek?

Teljeskörű művészeti tanfolyamokat 
(rajz, szobrászat, 3Doodler toll) terve-
zek gyerekeknek és felnőtteknek egya-
ránt. A művészdiplomám mellett szob-
rásztanári végzettségem is van, de nem 
feledkezem meg a többi technikáról 
sem, melyeket ugyanúgy szeretek. A 
kreatív önfejlesztés és a művészet iránti 
szenvedély ápolása minden életkorban 
lehetővé teszi, hogy gazdagítsd és fino-
mítsd a szellemedet, részese legyél és 
jobban megértsd, mi rejtőzik saját sze-
mélyedben és kultúrádban, és remé-
lem, hogy műveimmel és oktatói tevé-
kenységemmel hozzájárulhatok ehhez.

Fotó:  Barbara Yoshida

Fotó: Sara Berti

Fotó:  Art Market Budapest 2022

Fotó: Marie Botz

Fotó: Marie Botz
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Komposztálás égetés helyett
A velencei önkormányzat 2021-ben döntött arról, hogy az országos szabályozástól nem tér el, és nem 
támogatja a továbbiakban a kerti hulladékok szabadtéri elégetését. Évek óta sok gondot okozott (kü-
lönösen ősszel és tavasszal) a kerti zöldhulladék égetéséből származó füst, amely olykor több utcányi 
területet elöntve keserítette meg az ott élők életét. 

Az állami égetést tiltó jogszabályi kör-
nyezeten túl a felelős gondolkodásmód 
is vezérelte az önkormányzatot akkor, 
amikor követte az országos trendet. 
Ezzel nemcsak elismerik a csatlakozó 
önkormányzatok a légzőszervi meg-
betegedéssel élő városlakók egészséges 
környezethez, tisztább levegőhöz való 
alkotmányos jogát, hanem mindez je-
lentősen csökkenti is a település káro-
sanyag-kibocsátását. 

Figyeljünk egymásra!
A statisztikák szerint 600.000 főnél 
bizonyosan több, de az egészségügyi 
források alapján elmondható, hogy 
akár 600.000 és egymillió fő között 
lehet azoknak a száma, akiknek min-
dennél fontosabb, hogy tiszta, füst-
mentes levegőt lélegezhessenek be. A 
nyílt téri tüzelés elégtelensége miatt 
egy kupac égő levél, gally több száz 
méteres körzetben olyan mérték-
ben növeli a levegő szennyezettségét, 
amely nemcsak a fenti betegséggel 
élő embertársaink egészségére veszé-
lyes, hanem az egészségesek életét is 
megkeseríti. 

Azonban nem csak égetéssel lehet 
megszabadulni a kerti hulladéktól. 
Erre több lehetőség is rendelkezé-
sünkre áll. Aki szeretne megszaba-
dulni a kertjében keletkező zöldhul-
ladéktól, választhatja a településen 
a rendszeres zöldhulladék-szállítást, 
vagy maga is beszállíthatja egy kom-
posztálótelepre: Csalára, a hulladék-
lerakóba, vagy az adonyi lerakóba. A 
székesfehérvári telepen tonnánként 
23.000 Ft-ért lehet lerakni a zöldhul-
ladékot.

Beszéljenek a számok!
Ezen a ponton érdemes egy kicsit 
számolni! Velencén egy zöldhulla-
dék-matrica 300 Forintba kerül.  Egy 

 A Cápa vendéglő Velencén, a Balatoni 
út 25. szám alatt található. Nyilvántar-
tott műemléki érték.

A Cápa vendéglő jellegzetes épülete 
a Velencei-tó felé néz. Makovecz Imre 
tervei alapján 1964-
ben épült. Ez az épü-
let volt Makovecz 
első magyarországi 
terve. Egyesek sze-
rint az épület egy 
harcsa nyitott száját 
ábrázolja.

Makovecz Imre az 
épületről így írt: „Az 
épület a kilátás felé 
nyílik fel, mint egy 
felhúzott sisakrostély, 
vagy mint egy nyitott szem. A Cápa ven-
déglő az első Goetheaneum építészeti 

hatását és a magyar paraszti építészet ha-
tását egyaránt mutatja. Nyugat-európai 
építész ismerőseim az organikus építé-

szet, hazai barátaim a magyar népi építé-
szet megújítását látták benne.”

Az épület a Velencei-tó mel-
lett elhaladó országút olda-

lán húzódó föld-
partba épült. Az 
épület falai kö-
tött lösztalaj-
ban sávalapozá-
son, kisméretű 
téglából épültek, 
egyes részei mo-
nolit vasbeton 
szerkezetek. A 
magyar paraszti 
építészet, az or-
ganikus építé-
szet és magyar 
népi építészet 

megújulása is érződik benne. Magas-
földszinti éttermébe hosszú lépcső-
soron lehet feljutni, amelynek nagy 

étterme a Velencei-tóra nézett, szép ki-
látással. Az alsó szinten borozó műkö-
dött. Az épület előtt nagy méretű par-
koló található. 

Az épülethez eredetileg nyitott te-
rasz tartozott, amely fölé 1966-ban te-
tőt építettek. 1971-re a tetőnek a Velen-
cei-tó felőli része szélfogó üvegfalat 
kapott. Sajnálatos módon napjainkban 
az étterem már nem üzemel. 

Forrás: Cápa Vendéglő – Velence Értéktár 
Bizottság, www.makovecz.hu

Dr. Petrus József Csaba 
műemlékvédelmi szakmérnök

A Velencei-tó környékének pusztuló-megmaradó értékei
A Cápa vendéglő története

A Cápa vendéglő, amikor a környezete még nem épült be 
(Forrás: www.makovecz.hu)

Makovecz Imre (Budapest, 1935 – Budapest, 2011) Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész, a magyar organikus 
építészet megteremtője. A Magyar Művészeti Akadémia alapítója, örökös tiszteletbeli elnöke.

A vendéglő 1967-ben a terasszal
(Forrás: Fortepan / Inkey Tibor)

A vendéglő éttermi része 1968-ban
 (Forrás: Fortepan / Bauer Sándor)
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zsákba pedig 15 kg-ot lehet pakol-
ni. Ez azt jelenti, hogy egy zsák lera-
kási díja 345 forintra jönne ki annak, 
aki maga szállítja be a telepre, és eh-
hez még a szállítási költség is hoz-
záadódik. Az elszállításnál azonban 
sokkal költséghatékonyabb, 
ha mi magunk komposz-
tálunk. Ehhez semmilyen 
engedélyre vagy bonyolult 
technikára nincs szükség. 
Számos lehetőségünk van 
saját komposztálót készíte-
ni a kert egy eldugott szeg-
letében. Néhány raklap, fa-
léc, kerítésdrót, rozsdás 
betonháló, egy gödör vagy 
a kereskedelemben kapha-
tó komposztláda jelenthet 
megoldást. Maga a folya-
mat sem kíván nagy szakér-
telmet vagy jelentős időrá-
fordítást.

Megfelelő hely
kiválasztása

Kedvező, ha a komposztá-
lásra kiválasztott hely ár-
nyékos, szélvédett. Fontos 
a jó megközelíthetősége, 
az öntözővíz elérhetősége, 
továbbá az, hogy a kom-
posztálással ne zavarjuk a 
lakókörnyezetet, szomszé-
dainkat. 

Mi a hasznunk
mindebből?

A komposztálás során lét-
rejött végtermék, a hu-
musz a legjobb tápanyag-
forrás a kertünkben. A 
kertben képződött zöldhul-
ladék eltávolítása a növé-
nyek számára nélkülözhe-
tetlen tápanyagokból fosztja 
meg a kertet, és a talajszer-
kezetre és a vízháztartásra 
is káros hatással van. A tá-
panyagokat költségesen pó-
tolni kell, a bomló szerves 
anyagok vízmegtartó képes-
sége nélkül a nyári száraz-
ságban többet kell öntözni. 
Mind az égetés, mind az 

elszállítás felesleges, fenntarthatat-
lan többletterhet ró a környezetünkre 
és az egészségünkre. 

Aki úgy gondolja, hogy belevágna, 
az bátran kezdjen neki! Mindehhez a 

cikkben leírtakon túl az alábbi e-ma-
il címen is szívesen segítséget nyújtok: 
kernya.gabor@velence.hu

Kernya Gábor környezetmérnök
önkormányzati képviselő

Az Állatok Világnapja a Meseliget Óvodában

Az állatok nagyon közel állnak érzel-
mileg az óvodás korosztályhoz. Már a 
legkisebbek körében is kedvencek a ró-
luk szóló történetek, mesék, amelyek 
az óvodai életben napi szinten jelen-
nek meg. A csoportok mindegyikében 
nagyon sok játékot vehetnek le a pol-
cokról, melyek segítségével állatokkal 
kapcsolatos ismereteket szerezhetnek a 
gyerekek. A mi feladatunk felismertet-
ni, megkülönböztetni, csoportokba so-
roltatni azokat különböző szempontok 
alapján.

 Az Állatok Világnapjának hetében 
napjaink mozgalmasan teltek. A gye-
rekek hoztak be könyveket, képeket, 
plüssfigurákat, melyeket a tevékenysé-
gekhez felhasználtunk. Beszélgettünk, 
válogattunk, rendszereztünk, számlál-
tunk, kiegészítettünk, ami által sokféle 
képességük fejlődhetett. Állatos mon-
dókákat, verset tanultunk, énekeltünk, 
és a dalos játékok szereplői is kis álla-
tok voltak.

Szinte minden családban van házi 
kedvenc, akikről gondoskodnak, van, 
ahol több is, – erről is hallottunk vic-
ces kis történeteket a gyerekektől. De 
ki törődik a vadon élő állatokkal, ki 
gondoskodik róluk? „Az állatok nagy, 
jogfosztott, néma többség, amely csak 
a mi segítségünkkel maradhat fenn” 
(Gerard Durrell). A mi feladatunk az 
óvodában a környezetüket védő, az 
abban élő állatokat óvó kis emberek 

nevelése. Tiszteljék, óvják a termé-
szetet, az abban élő állatvilágot. Sze-
rezzenek ismereteket védett álla-
tokról, ismerjenek meg azok közül 
néhányat. 

Óvodánkban, a belső udvaron az 
Állatok Világnapja alkalmából ér-
dekes feladatokat állítottunk össze a 
gyerekeknek. Mozgásos, és gondol-
kodásra késztető feladatokat kap-
tak, amiket csoportonként teljesít-
hettek: találós kérdések állatokról; 
házi, vadon élő állatok csoportosí-
tása; puzzle: Magyarországon vé-
dett állatok képeinek összerakása; 
állat, kicsinyével, annak neve, hol 
élnek?; állathangverseny: állathan-
gok utánzása hívókép alapján, kar-
mester vezénylésével felváltva, vagy 
egyszerre szólalnak meg; tojáshor-
dás kanálban; közös állatos mon-
dóka, vers elmondása, egy dal elé-
neklése; melyik állatot hívtam meg 
vendégségbe? Például: tányérra ké-
szítettem málnát, csuporba mézet 
(medve).

Másnap, pénteken elsétáltunk 
a közeli dr. Entz Ferenc Mezőgaz-
dasági Szakközépiskolába, ahol 
ház körül élő kisebb-nagyobb ál-
latokat nézhettünk meg saját élet-
körülményeik között. Nagyon so-
kat kérdeztek, beszélgettek közben a 
gyerekek. Kacsákat, tyúkokat, kaka-
sokat etethettünk kukoricával. Több 

érzékszervünkkel tapasztaltunk. Lát-
tuk, hallottuk, szagoltuk az állatokat. 
Néhány tyúkot meg is simogathattak 
a gyerekek, így tapintották is a tollu-
kat. Hatalmas élményt jelentett a bir-
kák és a szarvasmarhák megfigyelé-
se. Megbeszéltük a gyerekekkel, hogy 
a tehén tőgyéből kapjuk a tejet. Lát-
tunk egy kis bocit táplálkozni. Új sza-
vakkal, és rengeteg élménnyel gaz-
dagodtak óvodásaink ezen a napon. 
Biztos vagyok abban, hogy csillogó 
szemükben az állatokhoz fűződő po-
zitív érzelmi viszony tükröződött az 
oviba vezető visszaúton. Jókedvűen 
énekeltünk: „Háp, háp, háp, jönnek a 
kacsák...”

      Szűcsné Salya Gabriella
óvodapedagógus
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A Zene Világnapja
A Zene Világnapja alkalmából egy 
hangszerekkel foglalkozó hölgy 
előadást tartott a gyermekeknek. 
A bemutató nagyon játékos és lát-
ványos volt, a hölgy közel hozta a 
gyermekekhez a fúvós hangszere-
ket. Úgy mutatta be a hangszere-
ket, mintha egy család lennének: kis 
furulya (kisgyermek) – nagy furulya 
(felnőtt). A gyermekek a hangsze-
rek hangját is meghallgathatták: a 
magas hang volt a gyermekhang – 
a mély hang volt a felnőtthang. A 
bemutató nagyon interaktívan zaj-
lott, a hölgy folyamatosan kérdése-
ket tett fel, és várta a válaszokat a 
gyermekektől, közben énekeltette is 
őket.  Az előadás végén dalfelisme-
rés is volt, hangszeren játszotta el a 
dalokat, amelyeket a gyermekeknek 
ki kellett találniuk. Felismerendő 
dalok voltak például a Cifra palota, 
Mackó, mackó ugorjál, Hopp, Juliska 
és a Hupikék Törpikék főcímdala.  A 
délelőtt nagyon jó hangulatban telt, 
a gyermekek élvezték az előadást, 
amire, reméljük, jövőre is sor kerül.

Csurgó Mónika
óvodapedagógus

Köszönet…
Nagy örömmel tájékoztatom 
Önöket, hogy elkészült az ófalusi 
óvodarészünkben az új fejlesztőszo-
ba, amelyre már régóta szükségünk 
volt. Ezt a termet sokféle módon 
tudjuk majd használni, fejlesztő és 
tehetséggondozó foglalkozásokra, 
illetve a fakultációk megtartásának 
színhelyeként.  Külön köszönet a 
Kapusi családnak, akik az alapítvá-
nyunkon keresztül támogatták az 
anyagok beszerzési költségét, illetve 
köszönet Krausz György és Balog 
Gáspár úrnak a társadalmi munká-
jukért, amellyel hozzájárultak a te-
rem elkészüléséhez.

Bóra Csilla
óvodavezető

A Csodák Palotájában

Egy kicsi karácsonyi előzetes, egy kis 
kémia, egy kis játék és sok-sok felfe-
dezni való. Ezt kaptuk a budapesti osz-
tálykirándulásunkon. Nagyon tetszett, 
amikor az előadó nitrogénbe mártott 
csillagszórót, de az csak égett és szik-
rázott tovább. Kipróbálhattuk a szöges 
ágyat, vagyis a fakírágyat, a levegőt ki-
lövő ágyút, a tükörlabirintust. Az előa-
dás és a kísérletezések után biliárdoz-
hattunk, csocsózhattunk. Szórakozva 
tanultunk és játszottunk. Csodás volt. 

Szuszán Marcell, 6.a

Nemzeti ereklyéink – etikaóra az 
Országház épületében

Érdeklődő, felkészült kis csapatunk a 
Parlamentben vezetett túrán vett részt. 
A történelmi események megelevene-
dése, a szobrok, a kupola, a koronázási 
jelvények, az ülésterem látványa elva-
rázsolt bennünket. A sok kérdés meg-
válaszolása miatt időnk gyorsan lejárt, 
ezért az egyik mahagónifából készült 

lifttel mehettünk vissza a Látogatóköz-
pontba. Idegenvezetőnk nagyon meg-
dicsérte hatodikosainkat, hetedikese-
inket. A közös ebéd után vidám közös 
mozizás zárta a budapesti programot. 
A vonaton előkerültek a tollak, a fel-
adatlapok, hogy összefoglaljuk a törté-
nelmi séta tudnivalóit.

Szigetközi Tímea, Röhrig Éva

Zöldliget-hírek
Az Alba Innovár
Élményközpontban jártunk

Élmény és tanulás is várt ránk ezen 
a modern helyen Székesfehérváron. 
Gazdag kínálatból válogathattunk, 
hogy milyen digitalizációs eszközö-
ket ismerjünk meg testközelből. A leg-
ügyesebbek még a szabadulószobát is 
kipróbálhatták. Tervezhettünk 3D-s 
nyomtatóval, és néhányan ki is nyom-
tathatták a tervüket. Tanítottak minket 
programozásra és robotikára. Kipró-
bálhattuk a Legóból készült robotokat, 
beszélhettünk az országban csak itt ta-
lálható Pepper robottal. Kérdeztünk 
tőle, és válaszolt nekünk. Okospad-
lón lépkedhettünk, játsz-
hattunk. Nehéz megfogal-
mazni, összeszedni, mi is 
történt itt velünk. Tallózás 
a legmodernebb digitális 
eszközök világában? Képes-
ségeink tesztelése? Pálya-
választási tanácsadás, rejtet-
ten? Elmélkedés azon, mely 
szakmák szűnnek meg, és 
melyek jönnek létre? Osz-
tálykirándulás, ahol együtt 
lehettünk? Kihelyezett in-
formatikaóra? Szerintem 
ez mind egyben, itt, az él-
ményközpontban. Köszön-
jük a lehetőséget Váncsa Krisztinának, 
osztályfőnökünknek.

Reichart Bátor, 6.c

Cirkusz az iskolában
Hornyák István, a Fővárosi Nagycir-
kusz zsonglőre tanított nekünk néhány 
fogást, technikát. Először elméletben, 
aztán gyakorlatban. Labdákat próbál-
tunk egyik kézből a másikba, aztán 
láb alatt átdobni. Kezdetben egy lab-
dát, aztán kettőt, majd hármat. Vagy 
mi, vagy a kis színes labdák pattogtak 
a teremben, nagyon élveztük. Ezen a 
rendhagyó tesiórán érezhettük, hogy a 
figyelem és a koncentrálás is a mozgás 
lényeges elemei. 

Bodnár Hanna, 6.c

Gólyahét 2022: Pizsinap,
palacsinta, pihiszoba-takarítás

Október 3-án kezdetét vette az öt na-
pos gólyahét a Zöldliget Gimnázium-
ban. Mi, a gimnázium legidősebbjei 
a hét minden napjára (kivéve szer-
dát, amikor úgy döntöttünk, hogy a 
tanárainkat támogatjuk a sztrájkban) 
közösségi programokat találtunk ki, 
hogy felavassuk a gólyákat. 

Hétfőn pizsamában kellett megje-
lenniük, és fejenként egy tucat pala-
csintát hozni, amit később a gimná-
zium tagjai egy palacsintaevő verseny 
keretein belül fogyaszthattak el. Ked-
den a dresszkód elegáns viselet volt, 
és a kreativitásukat kellett előven-
niük, hiszen nem lehetett iskolatás-
kában hozni a tanszereket. Volt aki 

szemeteszsákkal a hátán érkezett, de 
olyan is akadt, aki bevásárlókocsit tol-
va lépett be az iskola kapuin. Emel-
lett rózsával kedveskedtek nekünk, 
avatóknak egy szerenád kíséretében. 
A hét negyedik napján pedig egy kis 
munkára invitáltuk őket. Feladatuk 
az volt, hogy takarítói viseletben va-
rázsolják tisztává az általunk picit 
„előkészített” (értsd: szétrombolt) kö-
zösségi terünket. Kis csoportokra osz-
tottuk őket, és minden szünetben kö-
zösen dolgozhattak ezen nemes cél 
elérésének érdekében. A hét lezárása 
a már hagyományos, ünnepélyes ke-
retek között zajlott. Kilencedikese-
inknek – ugyanúgy, ahogy eddig min-
den korábbi évfolyamnak –  le kellett 
tenniük a beavató esküt, amivel végül 
igazi zöldligetes tanulóvá válhattak. 

Kirándulás az Arborétumba

Óvodánkban már hagyomány, hogy a 
csoportok minden nevelési évben ki-
sebb-nagyobb kirándulást tesznek a 
környéken. Mi, a Nyuszi csoportos gye-

rekekkel a Pákozd-Sukorói Arboré-
tumot és Vadasparkot látogattuk meg 
idén ősszel. Célunk volt, hogy a sza-
badban tartott élménypedagógiai fog-
lalkozásokon közelebb vigyük a gyere-
keket a környezetükhöz, ismertessük 
meg velük a minket körülvevő termé-
szetet. Kirándulásunk során először vé-
gig sétáltunk a nagy bevezető sétányon, 

ahol a környék geológiai és növénytani 
jellegzetességeit sorakoztatták fel. Sok 
meglepetést tartogatott még számunk-
ra a Tájmúzeum és halászati interaktív 
kiállítás: játszhattunk társasjátékokkal, 

meghallgathattuk a környéken élő ál-
latok hangját és számos érdekességet 
tudhattunk meg az ottani erdő életkö-
zösségéről.  De a legérdekesebb a kitö-

mött vaddisznó volt, amit minden-
képpen szerettek volna a gyerekek 
megsimogatni. Az Arborétum te-
rületén megpillanthattunk még a 
tóban halakat, a parton kacsákat, 
a vadasparkban őzikéket, gímszar-
vasokat, muflonokat, vaddisznó-
kat. A röpde többféle madárnak: 
fácánnak, balkáni gerlének, pává-
nak, pulykának adott otthont. Ez 
utóbbi a gyerekek kedvence volt, 
tetszett nekik, ahogy a madár ki-
adta a hangot, hosszú időn keresz-
tül figyelték, többen utánozták.                                                                                                      
Az ismeretszerzés és a panorámá-

ban való gyönyörködés mellett, rendkí-
vüli szabadidős tevékenységet is kínált 
a park. Az erdei tornapálya, fából ké-
szült kalandjátszópark, a játszótér ru-
gós játékokkal szolgálta a kikapcsoló-
dást. Mielőtt hazaindultunk, a gyerekek 
a játékokban gazdag játszótéren futhat-
tak, csúszhattak, mászhattak még egyet.                                                                                                           
Nagyon jól éreztük magunkat az 

Arborétumban, igazán kellemes prog-
ram, színvonalas szórakozás és pihenés 
is volt ez a természetben.

Váczi Emese
óvodapedagógus
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A nagy megpróbáltatások után a ju-
talom egy kis tortázás volt, de a leg-
jobbak oklevelet is kaptak részvételü-
kért. Mi úgy érezzük, hogy nagyon jól 
sikerült a gólyahét. Nemcsak közös-
ségépítés szempontjából volt tökéle-
tes alkalom, amely kicsit még jobban 
összekovácsolta a gimit, de sikerült 
megalapozni a tanévkezdés hangula-
tát is. 

Köszönjük a gólyáink aktivitását – 
jók voltatok!

12.a osztály

Márton-nap a legkisebbeknek
November 11-én, pénteken, hagyomá-
nyos Márton-napi foglalkozásokat tar-
tottunk az alsó tagozaton. Olvasás órá-
kon megismerkedtek a tanulók Szent 
Márton legendájával, Márton-napi mé-
cseseket, libás díszeket készítettek, ügyes-
ségi játékok segítségével „libát etettek”.
A nap folyamán zsíros kenyérrel, me-
leg teával kínáltuk a gyerekeket. A 
táncházba minden osztály eljutott, 
ahol Kalászné Fuják Zsuzsanna vezeté-
sével együtt énekeltek, táncoltak.
Mozgalmas, élménydús napot töltöt-
tünk együtt. 

Alsós tanítók

Hitéleti hírek a Zöldligetből
Nagy örömünkre ismét elindult isko-
lánkban a Liget klub. Ez egy olyan bib-
liaklub, ahová a felső tagozatosokat várja 
két kilencedikes tanulónk. Sarbak Luca 
és Majoros Dávid minden pénteken dél-
után egy-egy bibliai szereplővel ismerte-
ti meg az érdeklődő diákokat. Sok játék, 
finom enni-innivaló is várja a diákokat. 
Nagy a vidámság, jókedv a klubban. 

Emlékezés a reformációra

Mindkét iskolarészünkben egy-egy ün-
nepség keretében megemlékeztünk a re-
formációról. Alsó tagozatosaink egy fil-
met néztek meg, majd iskolalelkészünk 
néhány gondolattal kiegészítette a lá-
tottakat. A pedagógusaink egy énekkel 
lepték meg tanulóinkat mindkét iskola-
részben. A dal címe: Híd épült a szaka-
dék fölött. A Liget iskolarészünkben a 
két ötödik osztály is csatlakozott az éne-
kesekhez. A felsősök és a gimnazisták a 
kilencedikeseink podcast beszélgetését 
hallgatták meg. Ebben felelevenítették 
a reformáció eseményeit, vívmányait. A 
műsort iskolalelkészünk, Kovács Dániel 
állította össze.

Csak csajok
Egy októberi pénteken a Csak csajok 
című program keretében egy nagyon ál-
dott délutánt tölthettünk együtt. Révész 
Szilvia és Szilágyi Lilla, a Baptista Szere-
tetszolgálat vezető munkatársai látogat-
tak el iskolánkba. Az érdeklődő nőknek 
tartottak egy igazán pihentető progra-
mot. Volt játék, kavicsfestés, beszélgetés. 
Az identitásról, pedagógus identitásá-
ról volt szó. Köszönjük szépen mindkét 
testvérnőnek ezt a felüdülést!

Imahálózat az iskolában
Több osztály szüleinek aktív részvételé-
vel ismét elindult az osztályokért, az is-
koláért folytatott ima. Nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy legyen egy imatámogatás a 
szülők körében is. A pedagógusi imakö-
zösség már évek óta közbenjár az intéz-
mény minden ügyéért. Havonta egyszer 
személyesen is találkozunk mindany-
nyian. Hetente pedig az egyes osztályok 
képviselői imádkoznak vagy személyes 

találkozás keretében, vagy zoomon ke-
resztül. Szívesen látunk újabb imádkozni 
szerető „testvéreket”.

Baptista Művészeti Napok
Évek óta csatlakozunk ehhez a Bap-
tista Egyház által szervezett program-
sorozathoz. Célja, hogy a tehetségek 
megmutathassák talentumaikat. Vol-
tak évek, amikor csak rajzkiállítást tud-
tunk rendezni. Most ismét lehetősé-
günk van arra, hogy egy hangverseny 
keretében meghallgathassuk a tehetsé-
ges énekeseket, zenészeket. 

Cipősdobozok
Ismét gyűjtünk cipősdoboz-ajándéko-
kat a rászoruló gyerekeknek. Ha bár-
ki szeretne csatlakozni ehhez a gyűj-
téshez, akkor az ajándékkal megtöltött 
cipősdobozt, fiú vagy lány felirattal, az 
életkor megjelölésével ellátva, hozza be 
bármelyik iskolarészünkbe legkésőbb 
december 13-ig! Köszönjük szépen!

Papp Sándorné  hitéleti ig. h.

N-Joy and Share Erasmus+ a 
Zöldligetben

Az Erasmus+ program keretében a köz-
nevelési intézmények szakmai fejlesz-
tési céljaik elérése érdekében mobilitá-
si projektek megvalósításához pályázat 
keretében kérhettek támogatást. Ezek 
a projektek tulajdonképpen intézményi 
tanulási formák, melyekben számos ta-
nulási alkalom azonosítható. A Zöldli-
get Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Baptista Általános Iskola és Gimnázi-
um  belevágott egy nagyobb pályázatba, 
amelynek fókuszában a pedagógusok 
mobilitása, vagyis külföldi továbbkép-
zése állt és minden résztvevő a saját igé-
nyeinek megfelelő képzésben és helyszí-
nen vehetett részt. A pályázat részletes 
leírása megtalálható a www.zoldliget-
suli.hu weboldalon. A pályázat keretén 
belül a mobilitások megvalósítása 2022. 
nyarán kezdődtek és folyamatosan is 
tartanak. 2022. november elejéig a rész-
vevők közül hárman valósították meg a 
mobilitást, melyekről most rövid leírást 
olvashatnak.  A képzések, utazások foly-
tatódnak, melyekről később még beszá-
molunk. 

Az Erasmus+ pályázatra a velen-
cei Zöldliget Iskolánkban lelkes csapat 
állt össze az érdeklődő pedagógusokból, 
amelyhez – mivel a pályázat az oktatá-
si munkát támogató kollégák részvéte-
lét is lehetővé tette – iskolatitkárként én 
is szívesen csatlakoztam. Iskolánk ma-
gyar-angol két tanítási nyelvű intézmény, 
így az angol nyelv nemcsak az oktatás-
ban bír fontos szereppel, hiszen az admi-
nisztratív támogatás, az anyanyelvi taná-
rok ügyeinek intézése napi szinten teszi 
szükségessé a nyelv ismeretét. Feladata-
imat a meglévő nyelvtudásommal is el 
tudtam látni, de azt éreztem, hogy a ma-
gabiztos és aktív nyelvhasználathoz szük-
ségem van egy kis segítségre, lendületre. 
A pályázat keretében 2022 augusztusá-
ban Dublinban vehettem részt egy két-
hetes, intenzív angol nyelvi kurzuson. A 
programtól sokkal többet kaptam, mint 
amit vártam. Előzetes félelmeimet, hogy 
milyen lesz egyedül kiutazni, tájékozód-
ni, közlekedni egy idegen nagyvárosban, 
hamar legyőzte a felfedezés öröme. Ren-
geteget sétáltam a városban, megcsodál-
hattam a város nevezetességeit, tapasz-
taltam, különböző kultúrájú emberekkel 
ismerkedtem. A nyelvhasználatban meg-
kaptam a fejlődés lehetőségét, az együtt 
tanulás örömét és a megszólalás, beszél-
getés bátorságát egy érdekes, többnem-
zetiségű, egymást támogató csapatban, 
amit a Horner School professzionális, fi-
gyelmes és kedves tanárai fogtak össze. A 
nyelviskola a résztvevőknek esti és hétvé-
gi társas programokat is szervezett, ame-
lyeken ízelítőt kaphattunk Dublin és Ír-
ország, az ír táj, kultúra, gasztronómiai 
csodáiból. A programnak köszönhetően, 
azt hiszem, nemcsak a fejlődő nyelvtudá-
sommal tudom jobban segíteni a mun-
katársaimat. A pandémia hatására el-
szoktunk, félünk kicsit az utazásoktól és 
nehéz elhinni, hogy a mindennapi rutin-
ból hasznos és szükséges kilépni, határa-
inkat feszegetni. Az, hogy a pályázatban 
részt vevő csapatból másodikként, egye-
düli utazóként vettem a bátorságot és 
részt vettem egy ilyen programon, vala-
mint az, hogy rengeteg pozitív élmények-
kel tértem vissza, talán környezetemet és 
kollégaimat is motiválhatja, hogy meg 
kell próbálni: érdemes utazni, tanulni.

Dörnyei Eszter

Az Erasmus+ pályázat keretében 
2022 júniusában vettem részt az Egye-
sült Királyságban, Chesterben egy in-
tenzív nyelvtanfolyamon.  Munkám 
során mindig fontosnak tartottam, 
hogy új dolgokat próbáljak ki, fejlesz-
szem magam. Egy két tanítási nyel-
vű iskolában pedig elengedhetetlen, 
hogy tudjunk kommunikálni az anya-
nyelvi tanárokkal, támogassuk a nyel-
vi képzést. Az ott töltött idő nemcsak 
a nyelvtudásom fejlesztését szolgálta, 
de inspirált a további otthoni tanulásra 
is. Az új élmények és kapcsolatok által 
motiváltabb lettem a saját munkámban 
is. Nagyon jó érzés volt megtapasz-
talni a nyelviskolában lévő támoga-
tó, segítőkész hozzáállást, a csopor-
tomban lévő diákok sokszínűsége 
pedig, izgalmas kulturális környe-
zetet biztosított. A tanulás mel-
lett természetesen volt lehetőség a 
város felfedezésére is, amely gyö-
nyörű természeti és kulturális kin-
csekkel csábítja a turistákat. Ches-
ter igazi kis ékszerdoboz. Hiszem, 
hogy az angliai tapasztalataim isko-
lánkban tovább segíthetik a nyelvi 
képzés támogatását, pozitív példá-
val szolgálhatok a diákok és a kol-
légáim felé, hogy érdemes kilépni 
a komfortzónánkból, újat látni, ta-
pasztalni, fejlődni. 

Karácsonyné Kéki Andrea

Iskolánk sikeres Erasmus+ pályá-
zatának köszönhetően részt vettem 
egy külföldi továbbképzési tanul-
mányi programon, Máltán. Pon-
tosabban San Julian’s városában az 
ETI Malta székhelyén, amely széles 
spektrumú, változatos igényt kielégítő 
továbbképzéseket nyújt mindenki szá-
mára. Én az általános iskola tanítói szá-
mára nyújtott vidám és játékos tanórák 
témakörében bővíthettem ismeretei-
met. A képzés hétfőtől péntekig tartott, 
kilenc órától délután fél háromig.

Sok új és már ismert módszert mu-
tattak be nekünk, amelyek segítenek 
abban, hogy a gyerekek motiváció-
ját felkeltsük, ébren tartsuk, illetve fo-
kozzuk. Nagyon élveztük az órákat egy 
lengyel és egy szlovák angoltanár tár-
saságában, sokat tanultunk egymástól 

is. Miközben rengeteg új információ 
birtokába jutottam, nagyon jóleső ér-
zés volt azt látni, hogy egy ilyen nem-
zetközi tréningen ugyanazokat a mód-
szereket preferálják, melyeket mi itt a 
Zöldliget Iskolában is nap mint nap al-
kalmazunk. Ezért nagyon büszke vol-
tam iskolánkra és kollégáimra, és há-
lás vagyok azért, hogy gyermekem egy 
ilyen színvonalú oktató intézményben 
tanulhatott – egy kis városban, hatal-
mas tandíj nélkül. A szervező intéz-
mény nagy figyelmet szentelt a csa-
patépítésnek is, igyekeztek változatos 
lehetőségeket teremteni a különböző 

nyelvi és iskolai környezetből érkezett 
kollégák interakcióinak, eszmecseréi-
nek. Szerveztek közös kirándulásokat 
és ismerkedő összejöveteleket is. Tehát 
a tanuláson kívül sikerült betekintést 
nyerni Málta különleges és szépséges 
világába, így az aktív pihenés is nagyon 
jó lendületet adott a további munká-
hoz. Köszönöm a lehetőséget iskolánk-
nak, és különösen Tóthné Benkő Mó-
nikának és Dörnyei Eszternek a sok 
szervező munkáért. 

Beregnyei Renáta
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Entz-iklopédia

Szalagavató  
Végzős diákjaink a felnőtté válás első 
mérföldkövéhez érkeztek: október vé-
gén rendeztük meg az iskolai szalagava-
tó bált. A 14/T, a 13/szé, a 12/A, a 11/gk 
és a 11/ep osztályok tanulói meghatottan 
léptek osztályfőnökük elé a szalagtűzés-
hez. Az osztályműsorokat követően ke-
rült sor az est várva várt fénypontjára, a 
keringőre.  Az ünnepség büszkeséggel 
töltötte el a szülőket, az oktatókat és ma-
gukat a diákokat is. További sok sikert és 
kitartást kívánunk nekik az előttük álló 
megmérettetésekhez! 

       
Pályaválasztás 

Nagyban zajlik a középiskolai pályavá-
lasztási kampány, amelyből mi is aktívan 
kivettük a részünket: túl vagyunk már 
pályaválasztási börzéken, nyílt napokon. 
A képzéseink iránt érdeklődők az iskola 
titkárságán kérhetnek időpontot.

A Hauszmann Alajos EKIK elmúlt hónapjáról

Nagyüzem a Hauszmann Alajos 
EKIK könyvtárában

Úgy tűnik, a könyvtár korlátozott 
nyitvatartása sem csökkenti a velen-
ceiek olvasás iránti vágyát. Novem-
ber 12-én, szombaton közel százan 
jöttek, és egy hét múlva is nagyüzem 
volt: majdnem 90 látogatóval. A leg-
többen megtalálták, amit kerestek, hi-
szen állományunk folyamatosan gya-
rapszik, és a könyvpiac legkurrensebb 
szépirodalmi darabjaival is ki tudjuk 
szolgálni az olvasókat. Nem állítjuk, 
hogy nagy hőség lenne, de egy pulcsi-
ban vagy kardigánban még a kisebbek 
is nyugodtan elidőzhetnek a kötetek 
között válogatva.

Alkotói délután
Ötletes szobrocskák születtek a könyv-
tár október 22-i alkotói délutánján. 
Munkatársaink szombaton 13.30 és 
16.30 között fogadták azokat a gyere-
keket, akiket a mesék világa inspirált 
arra, hogy az őszi természet által felkí-
nált kincsekből meg némi papírból el-
készítsék „kisplasztikáikat”, dekoráció-
ikat. Csak egy ollót, meg a jókedvet és 
kreativitást kellett magukkal hozniuk a 
kis szobrászoknak, az alapanyagokat az 
intézmény biztosította. Bizonyos kéz-
műves technikák megtanításáról, illet-
ve „művészi iránymutatásról” könyvtá-
rosaink gondoskodtak. 

   
Folyamatos programok a
Közösségi Házban

Bár a Kastélyban a hét legtöbb napján 
le kell állítanunk a fűtést, a Közösségi 
Házban folyamatosan biztosítani tud-
juk az előírt 18 fokos hőmérsékletet. 
Ezért a tanfolyamok, edzések, klubok, 
alkotói körök továbbra is a megszo-
kott időpontokban várják a vendége-
ket, tagokat. Lehet balettet tanulni, 
jógázni, karatézni, fitness edzéseken 
részt venni, gerinctorna-gyakorlato-
kat végezni vagy elsajátítani a modern 
tánc mozdulatait. Itt tartják gyűlése-
iket a nyugdíjas klub tagjai, itt talál-
koznak az alkotókörösök, itt teszik 

próbára tudásukat a rejtvényfejtők. 
Igaz, hogy hétköznaponként szinte az 
összes terem megtelik, de a délelőt-
ti, koradélutáni órákban még tudunk 
csoportokat fogadni. 

Cirkuszoltunk
A Közösségi Ház azonban nem csu-
pán a fentiekben említett tevékenysé-
gek számára biztosított helyet az elmúlt 
hetekben. A balett-terem november 
5-én délután kvázi manézzsá alakult, 
és Stopka Attila társulatának artistáit, 
bohócait fogadta. A cirkuszi előadás 
sok családot vonzott, a nézőtér pilla-
natok alatt megtelt. Mivel ülőhely már 

nem jutott mindenkinek, munkatársa-
ink polifoam matracokat terítettek le, 
hogy a kisebbek arra huppanva csodál-
hassák a látványos zsonglőrmutatvá-
nyokat és – persze – a várva várt bohó-
cokat. Az előadás sikere megerősített 
minket abban az elhatározásunkban, 
hogy 2023-ban havonta egy vasárnap a 
Közösségi Házat „Kölyökházzá” vará-
zsoljuk, és a termekben családi progra-
mokat szervezzünk – mesejátékokkal, 
táncházzal, kézműves foglalkozások-
kal, játszóházzal.

Erzsébet-bál a Kastélyban – nem 
várt fordulattal

Október 7. után november 18-án má-
sodik alkalommal rendeztük meg a 
Nosztalgia Táncestet, ezúttal az Er-
zsébetek tiszteletére. A velencei 

Erzsébetek féláron jöhettek a táncmu-
latságra. A házasságkötő termet ezúttal 
– az előző alkalomhoz képest – prak-
tikusabban rendeztünk be annak ér-
dekében, hogy tágasabb táncparket-
tel tudjunk szolgálni. A sokak által 
ismert, nagy bársonyszékeket (persze 
csak erre az estére) helytakarékosab-
bakkal váltottuk fel, a robusztus asz-
talok helyett karcsúbbakat helyeztünk 
el, olyan számban, hogy a baráti asztal-
társaságok mindegyike számára legyen 
mit körbeülni. Tettük mindezt a múlt-
kor érkezett visszajelzések alapján, hi-
szen nem a közönség van értünk, ha-
nem épp fordítva.

A „színpadon” ismét az 
OrfeusMelody Duó ját-
szott. Feltehetőleg a barát-
ságtalan, esős, ködös idő-
járás miatt ezúttal nem 
telt meg a helyiség, de a 
hangulat ismét nagyszerű 
volt, a zenekar szinte min-
den számát lelkes taps fo-
gadta. A fűtésről az ener-
giatakarékos, hőszivattyús 
légkondicionálók, illetve a 
büfét biztosító Kiss László 
finom italai, főleg pálinkái 
gondoskodtak.

Hogy az embereknek szükségük 
van ilyen jellegű társasági összejöve-
telekre, találkozásokra, jól példázza, 
hogy este tíz óra felé, amikor véget ért 
a zene, jó páran még maradtak beszél-
getni. A terem közepére húzott széke-
ken ültek körbe olyanok is, akik azelőtt 
nem ismerték egymást, és a zenészek-
kel, a büféssel, illetve az esemény szer-
vezőjével kezdtek spontán diskurzu-
ba. Eleinte az élő zene fontosságáról, 
majd ennek apropóján – hiszen min-
den mindennel összefügg – egészen a 
jelenkor kulturális állapotának elem-
zéséig jutottak, persze mondandójukat 
ízes anekdotákkal, színes történetekkel 
illusztrálva, gyakran felszabadító neve-
tések közepette.

A szakterület kutatói a közösségi 
média nagy trükkjeként azonosították, 
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Változik a Könyvtár 
nyitvatartása
Tisztelt Olvasóink! Az energia-
takarékossági intézkedések miatt 
Velence könyvtárának nyitvatartá-
si rendje az alábbiak szerint alakul 
november 15-től.

NYITVATARTÁS
Kedd: 14 –18 óra,
szombat: 9 – 13 óra

Ezeken a napokon be lehet jönni a 
könyvtárba, és szabad válogatásra 
lesz lehetőség a polcokról!

ÜGYELET
Szerdánként 9 és 13 óra között. 
Ilyenkor csak az előre egyeztetett 
könyvek kölcsönzését, illetve visz-
szavételét tudjuk megoldani, az ol-
vasóterem nem fogad vendégeket.

BEJÁRÁS
A fűtési időszakban a Kastély par-
kolója felőli bejáraton juthatnak be 
a könyvtárba.

ELÉRHETŐSÉGEK
(22) 472-453-as telefonszámon 
(nyitvatartási napokon),
info@velenceikonyvtar.hu

TÉLI SZÜNET 
2022. december 21-től  2023. ja-
nuár 6-ig. Az év utolsó kölcsönzé-
si lehetősége: 2022. december 20. 
(kedd) 14–18 óra. A következő év 
első kölcsönzési lehetősége: 2023. 
január 7. (szombat) 9-13 óra.

hogy egy-egy adott platformon (pl. fa-
cebook) a felhasználók egyszerre tarta-
lomszolgáltatók és tartalomfogyasztók. 
Lássuk be, nem egetrengető újdonság. 
Ősi találmány. Mint az említett eset 
mutatja, ezért az élményért nem szük-
séges minden esetben a virtualitás-
ba lépni: elegendő némi érdeklődés 
és nyitottság részt venni egy kellemes, 
személyes kvaterkázásban. Ja, és eköz-
ben még a reklámokat sem kell meg-
néznünk.

Mihály András
igazgató

A Polgárőrség hírei
2022 októberében közbiztonsági járőrözést 10 alkalommal végeztünk, esetenként 2–2 fővel 120 órában. Külterületeket 15 

alkalommal ellenőriztünk, 2–2 fővel 130 órában. Sporteseményt, labdarúgó mérkőzéseket  öt alkalommal biztosítottunk,  6–6 
fővel 90 órában. Mindenszenteken és Halottak napján a temetőben és  környezetében járőröztünk, felügyeltünk a közlekedésre 
és biztonságra naponta  4–4 fővel 120 órában. Rendőrökkel közös szolgálatot egy polgárőrünk teljesített három alkalommal 30 
órában. Részt vettünk az október 23-i ünnepség, koszorúzás biztosításában hat fővel 12 órában. Koordinátori tevékenységre  70 
órát fordítottam. Mindösszesen 572 órát önkénteskedtünk.

Az OPSZ kiemelt figyelmet fordít ebben az időszakban a posták és postai dolgozók biztonságának felügyeletére, amely 
feladatok elvégzésére körlevél formájában hívta fel a polgárőr egyesületek figyelmét. Így egyik legfontosabb év végi feladata-
ink közé tartozik a posták környezetének biztosítása, a  postások biztonságának felügyelete. 

Közeledik a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, az öröm, békesség, család ünnepe, a karácsony. Az ünnepet megelő-
ző adventi időszakban sok tennivaló vár ránk. A vásárlások, családi programok, utazások idején fokozottan figyeljünk egy-
másra, saját magunkra, családtagjainkra, idősebb hozzátartozóinkra.

  Fehér István elnök

2022. október 22-én
Tóth Nikolett és Balázs Gábor

2022. november 11-én
Lévai Vivien és Thomaszovics Botond

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek Velencén

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

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
egységvezető: Palánki Katalin, tel.: 22/589–157

Szociális étkezés
Csizik Gabriella, tel.: 0630/915–0656

Ingyenes jogi tanácsadás a Szolgálat székhelyén, előzetes
időpont-egyeztetés után, tel.: 22/470–288
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Őszi sikerek a Tóparti Sport Clubnál

Három versenyről számolhatunk be 
az idei ősszel kapcsolatban. 2022.09.30 
– 10.01. között Baján rendezték meg 

az I. WFC Magyar Kupát, 38 egyesü-
let 171 versenyzőjével. A Tóparti Sport 
Club Kick-box Szakosztálya 11 ver-
senyzővel indult a versenyen. Legtöb-
büknek ez az első versenye volt, de ha-
talmas szívvel vetették bele magukat a 
csatákba.

A mérleg:
3 arany: Pálinkás Anikó,

Szabó-Tóth Gábor és Szeifert Géza
1 ezüst: Döme Balázs
3 bronzérem: Bánóczki Tamás,

Döme Csanád, Nagy Krisztián.
Nagy gratuláció a versenyzőknek, 

mert a felkészülés és a verseny során 
beletették az energiát, és megtettek 
mindent! 

Következő versenyünkre 2022. ok-
tóber 14–15. közt került sor Nagyka-
nizsán. Mindig nagy lehetőség, ami-
kor a magyarországi szövetség nyeri el 
egy-egy világbajnokság rendezési jo-
gát, hiszen ilyenkor nagyobb számban 
tudunk részt venni a versenyen.

Az ICO Szövetség Világbajnoksá-
gán így négy versenyzővel tudtunk in-
dulni, és öt éremmel tértünk haza.

3 arany: Pálinkás Anikó (két ara-
nyérem) és Szeifert Géza. Ezüst: Sza-
bó-Tóth Gábor. Bronzérem: Nagy 
Krisztián.

Végezetül november 12–13. közt 
Milánóban rendezték a WFC Szövet-
ség Full Contact Világbajnokságát, 

HAJNALPÍR BAPTISTA
GYÜLEKEZET

Mindenünk megvan
A legjobb, ha kinyitjuk a Bibliánkat, és 
elolvassuk Pál apostolnak a Korinthusi-
akhoz írt első levelének 1. rész első ki-
lenc versét, hogy egyben lássuk azt az 
igen gazdag igeszakaszt, amelyhez fűz-
nék pár gondolatot. Mert a mi Istenünk 
hiába ajándékoz, ha valaki ezt nem tudja, 
fel sem ismeri az ajándékot, arról meg az 
ajándékozót, nemhogy átvegye azt, eset-
leg éljen általa. Jó példa erre egy férfi, aki 
arányos testalkattal, kigyúrt izmokkal fe-
szít; úgy gondolja, gazdag. Végül is gaz-
dag, így testi dicsőségben, de mégis sze-
gény, mivel az egész viselkedése arról 
beszél: figyeljetek már rám, nézzétek már 
meg, hogy kigyúrtam magam… Ennyi-
je van, ezt akarja mutatni, ezzel akar el-
fogadást szerezni. Van neki persze több 
is, csak még nem tud róla, mivel Krisz-
tusban sokkal többje van, mint a ki-
gyúrt teste. Aztán az is eszembe jut, mi-
kor én annak idején inkább takargattam 
a pocakom. De lássuk meg, hogy mu-
togatni és takargatni valamit magunk-
ból ugyanarról a tőről fakad, nevezete-
sen, hogy nem vagyunk még szabadok 
önmagunktól. És amíg ez így van, addig 
nem is tudjuk meg azt sem, hogy már 
mindenünk megvan. Merthogy Krisz-
tusban meg vagyunk áldva és gazdagok 
vagyunk. És mikor ezen az alapon élünk 
és cselekszünk, akkor el tudunk felejt-
kezni magunkról, és dicsőíteni tudjuk a 
mi mennyei Atyánkat. De ha az ember 
még nem szabad, akkor, ha van valami-
je, azt a maga dicsőségének fogja tulajdo-
nítani, ha meg nincs, akkor azt a maga 
hibájának. Magunktól pedig csak akkor 
vagyunk szabadok, ha hálaadással élünk.

A Korinthusi levél eleje ezt a gazdag-
ságot írja le: „Hálát adok az én Istenem-
nek mindenkor ti felőletek az Isten ama 
kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jé-
zusban adatott,…” – írja Pál. (1Kor1;4) 
Ugye: „adatott”. Teljesen mellé me-
gyünk a dolgoknak, ha azt gondoljuk, 
nincs valamink. Amikor például Izra-
el kijön Egyiptomból (talán minden-
kinek megvan, mikor a tenger kettévá-
lik), azon filóznak utána, vajon köztük 
van-e az Isten. Mindjárt jött is Amálek 

háborúzni velük. Ezért nem mellékes 
dolog, hogyan gondolkodunk. Várok 
az Istentől valamit, vagy egyszerűen 
fölismerem, hogy már az enyém, amit 
Jézus Krisztus bűneimért való halála, és 
megigazulásomért történt feltámadása 
szerzett, és egyszerűen megköszönöm, 
ha ezt mondja az ige.

Mindezt a mi Istenünk az Ő jóked-
véből kínálja fel mindnyájunknak Jézus 
Krisztusban. De azért tudjuk meg azt is, 
hogy ennek az örömnek az oka egyálta-
lán nem bennünk keresendő. Isten szí-
vében van, akinek Jézus annyira elnyer-
te a tetszését, hogy ebben a jókedvében 

ajándékozó lett, és azt mondta: itt az örök 
élet bárki számára, aki hisz az Ő Fiában, 
Jézus Krisztusban! Itt a kegyelem! Itt van 
az én áldásom! Itt van az én ajándékom, 
tessék! Ennek ellenére sokszor hallani: 
„pedig nem érdemlem…” Az nem kérdés, 
hogy nem érdemeljük. Érdeme csak egy 
embernek van ezen a földön, akit úgy 
hívnak: Jézus. Rajta kívül egyikünknek 
sincs érdeme. Ézsaiás azt mondja: „mint 
megfertőztetett ruha minden mi igazsá-
gaink”. Nemhogy a bűnünk, már az igaz-
ságunk is olyan tisztátalan. Aki még hi-
szi, hogy őt az Atya azért hallgatja meg, 
mert valamit jól csinál, annak még fogal-
ma nincs a kegyelemről…

A kegyelem egyébként öröm, és a ke-
gyelem elfogadása örömöt vált ki. Ez 
megint egy erős bibliai igazság. Aki el-
fogadja Istennek a kegyelmét, ő maga is 
olyanná kezd válni, mint a mi Istenünk. 

Jókedvű lesz, öröm fogja átjárni, és örö-
mében azt fogja keresni, hol fejezheti 
ki ő is a jóindulatát. Aki elmeri ezt hin-
ni, hogy ez az övé, és nem átverés, meg 
is tapasztalja majd. Nem könnyű, mert 
a kész átverések korában gyanús, ha va-
laki azt mondja: jót akarok veled ten-
ni. Annyira bizalmatlan a világ, hogy ha 
valaki nekünk csak úgy adni akar vala-
mit, biztosra vesszük, hogy valami hát-
só szándék vezérli. És ezt kivetítjük Is-
tenre is. De mikor felszabadul a szívünk 
és elmerjük fogadni, akkor az Isten jó-
kedvéből kifejezett jóindulata által adott 
ajándék, amit én elfogadok, bennem is 

jókedvet fog munkálni. Engem is jóindu-
latúvá fog tenni, és én is azt fogom keres-
ni, hol ajándékozhatok? Hát mit kérnénk 
még, amikor a mi Istenünk az Ő Fiával 
együtt mindent nekünk adott? Mit adjon 
még? Nem kérni kell, nem a koldus men-
talitásban kell gondolkodni, hogy nekem 
kell valami, hanem a fiú mentalitásban, 
mint aki már tudja, hogy minden az övé 
Krisztusban. Ha ráállunk erre az igazság-
ra, elmerjük hinni, és így kezdünk élni, 
gondolkodni magunkról, tapasztalati 
szinten is megismerjük az ajándékokat, 
és az által az Ajándékozót. Hogy mi még 
a kulcs a tapasztalatokhoz, azt legköze-
lebb megnézzük. 

Felismerésekben gazdag, áldott ad-
venti készülődést kívánok mindnyája-
toknak!

Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

Józsué és Amálék harca

ahová egyesületünktől Szabó-Tóth 
Dávid szerzett kvalifikációt. Ellen-
feleit KO-val és technikai KO-val le-
győzve, Dávid elhozta a világbajnok-
nak járó bajnoki övet és aranyérmet.  
Mindenkinek köszönjük a szurkolást, 

illetve támogatóinknak, hogy lehetővé 
tették a versenyeken való indulásun-
kat: Velence Város Önkormányzata, 
Kápolnásnyék Község Önkormány-
zata, Gárdony Város Önkormányzata, 
TOTÁL Gépészeti Tervező és Kivite-
lező Kft.
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M E G H Í V Ó
Velence Város Önkormányzatat Képviselő-testületének

2022. december 15-én (csütörtök) 16.00 órakor megtartásra kerülő

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á R A

A közmeghallgatás helye: Hauszmann Alajos EKIK házasságkötő terme

A közmeghallgatáson a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.

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

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
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., 20/415-7612 
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





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.

A Velence
Városgazdálkodási Kft.

az alábbi munkák
elvégzését vállalja:

• fűnyírás, fűkaszálás
• gyomirtás, bozótirtás

• tereprendezés
• fakivágás, ágdarálás
• járda űrszelvényezés

• tanácsadás

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

varosgazdalkodas@velence.hu
email címen lehet


