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Szeptember 1-én a baptista iskolák or-
szágos tanévnyitó ünnepsége keretében 
átadásra került Velencén a Zöldliget Ma-
gyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista 
Általános Iskola és Gimnázium új ófalusi 
épületrésze, amely a továbbiakban az alsó 
tagozatos gyermekek taníttatásának szín-
helye lesz városunkban. Egy olyan új épü-
letrészt vehettek birtokukba a gyerekek és 
tanítóik, amely valamivel több mint két év 

építkezés után nyolc tanteremmel, ebéd-
lővel, melegítő konyhával, informatika te-
remmel, tanárival szolgálja a jövőben a di-
ákok fejlődését. Az iskola parkolójának és 
a környező közterületek rendezése még 
folyamatban van, de igyekszünk ezeket is 
mihamarabb elvégezni.

Röviden: Velencei minden oktatási in-
tézménye jelentős mértékben bővült. Nem 
is emlékszem olyan évre, amikor hasonló 
mértékű – szinte minden oktatási intéz-
ményt érintő – fejlesztés valósult volna meg 
városunkban. A megnövekedett lakosság-
szám nemcsak az oktatási intézmények fej-
lesztését követelte meg, hanem szükségessé 
vált az egészségügyi ellátás bővítése is. 

Ennek keretében egy új védőnői körzet 
került kialakításra. Ezt az önkormányzat 

szintén saját forrásból valósította meg a 
szakrendelő épületében a VVG Kft. mun-
katársainak bevonásával. A szakrende-
lő esetében is a megújulás éve volt 2022. 
Új ügyvezető vette át az igazgatói fel-
adatokat Dr. Egyed Péter személyében, 
aki friss lendülettel kezdett neki a mun-
kának. Az igazgató úr mindent megtesz 
annak érdekében, hogy gördülékenyebbé 
tegye a munkavégzést, új orvosokat vonz-

zon a szakrendelésekre, ezzel csökkentve 
a várólistákat, és a szakrendelőt növekedő 
pályára állítsa. Többségi tulajdonosként 
Velence Város Önkormányzata minden 
támogatást biztosít számára, hogy ez 
megvalósulhasson. 

Végezetül szeretném megköszönni azt 
a sok támogatást, amelyet a Humán Bi-
zottság elnökeként az elmúlt időszakban 
kaptam. Öröm azt tapasztalni, hogy sokan 
keresnek meg, sokan mondják el őszintén 
a problémáikat, és köszönik meg a váro-
sért végzett munkánkat. A továbbiakban is 
számíthatnak rám a velenceiek! A munka 
nem áll meg, tisztában vagyok az előttünk 
álló tennivalókkal. 

Faragó Péter
önkormányzati képviselő

Kedves Velenceiek!
Nehéz évet zártunk 2022-ben, de azt gon-
dolom, hogy a korlátozott erőforrása-
inkhoz képest számos fontos ügyben si-
került előre lépnünk. Olyan ügyekben, 
amelyekben a korábbi ciklusok alatt – 
amikor (ahogy azt Cser-Palkovics András, 
Székesfehérvár polgármestere nyilatkoz-
ta) még nem folyamatos válságmenedzse-
lésből állt az önkormányzati munka – sem 
sikerült elődeinknek haladást elérni. Rövi-
den ezekről az ügyekről szeretném 
Önöket tájékoztatni.

Ami talán a legfontosabb: saját 
erőből, kormányzati támogatás 
nélkül megvalósult az óvodabő-
vítés a Civil Házban. A gyerekek 
és nevelőik már tavaly birtokba is 
vehették a megújult épületet. A ki-
vitelezés befejezése a menet köz-
ben felmerülő, előre nem látha-
tó pótmunkák miatt néhány hetet 
késett és további plusz költségeket 
eredményezett, de az ehhez szük-
séges forrást a hivatal a takarékos 
gazdálkodásának köszönhetően 
elő tudta teremteni. Az épület ud-
varának rendbetétele, a játszótéri 
eszközök beszerzése és telepítése 
a tavasz folyamán várható, de ez 
a használatba vételt nem akadá-
lyozza. Ezzel nem csak óvodai fé-
rőhelyeket hoztunk létre, hanem 
három új munkahelyet is terem-
tettünk városunkban. Természetesen azt 
mi is látjuk, hogy ez csak rövidtávon jelent 
megoldást a férőhely problémákra, ezért 
keressük a pályázati lehetőségeket a to-
vábbi bővítésre.

Ahogy arról már korábban beszámol-
tunk, idén befejeződtek az Árok utcában 
található két csoportszobás bölcsőde épí-
tési munkálatai, és a szükséges eszköz-
beszerzések is megtörténtek. Ezek vol-
tak az előfeltételei a használatbavételi 
eljárás megindításának. Bízunk abban, 
hogy ez mihamarabb lezajlik és megkap-
juk a szükséges engedélyeket az indulás-
hoz. Ahogy az időjárás engedi, megkez-
dődik az udvar parkosítása és a játszótéri 
eszközök telepítése, valamint egy gyalo-
gátkelőhely tervezése is.

2023. január 28-tól
Nemzetközi Velencei-tavi Symposion
Jelenlét című kiállítása
Bartók1 Galéria 
(Budapest, Bartók Béla u. 1.)

2023. február 3. péntek 19:00
Sörklub – Télből a nyárba
Grøenk Deli
(Velence, Tábor utca)
Tel.: 70/555-1908, sales@groenk.com

2023. február 5. vasárnap 
Családfelállítás, Závodszky Noémi, 
Lélek Szentély eseménye
Green Residence Élményközpont
(Velence, Hársfa u. 1/A.
Bejelentkezés: zavodszkynoemi@gmail.
com)

2023. február 11. szombat 9:00
Telelő madarak megfigyelése a
Dinnyési-fertőn
Dinnyés, Rózsa u. sarka, gólyafészek
Bejelentkezés: Fenyvesi László
Tel.: 30/663–4630, fenyvesil@dinpi.hu

2023. február 11. szombat 9:00 – 12:00
Olvasókör – Diákoknak Velencén
Grøenk Deli
(Velence, Tábor utca)
Tel.: 70/555-1908, sales@groenk.com

2023. február 11–12.
Toros-Boros Hétvége: kolbásztöltő 
verseny, füstöltáru kóstoló és vásár, 
disznótoros menü
Bálint Borárium
(Pázmánd, Szőlőhegy 1026/1 Hrsz.)
Tel.:20/921-8311

2022. február 18. szombat 9:00 – 12:30
Sushi készítő workshop Dénes Csaba 
sushi chéffel
Grøenk Deli
(Velence, Tábor utca)
Tel.: 70/555-1908, sales@groenk.com

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

A Csajághy Laura Színpad Téli
Pavilonja 2023-ra nem hirdetett új 
előadásokat.

A Vörösmarty Emlékház
2022. október 9-től 2023 tavaszáig 
zárva tart.

A Velencei Helytörténeti Egyesület 
kiállítóhelye a téli időszakban zár-
va tart.

2023. február 17–19.
Bálint-nap a Szerelemvölgyben
Bálint Borárium
(Pázmánd, Szőlőhegy 1026/1 Hrsz.)
Tel.:20/921-8311

2023. február 18. szombat 14:30
Velencei Karnevál
Meszleny-Wenckheim-kastély parkolója 
(A városi könyvtár mögötti terület)
(Velence, Tópart u. 52.)

2023. február 22. szerda 18:00
Ízelítő – Élmény kortárs írókkal – 
KRUSOVSZKY DÉNES
Grøenk Deli
(Velence, Tábor utca)
Tel.: 70/555-1908, sales@groenk.com

2023. február 25. szombat 9:00
Sasles és madárgyűrűzés a Madárdal 
tanösvényen
Dinnyés, Rózsa u. sarka, gólyafészek
Bejelentkezés: Fenyvesi László
Tel.: 30/663–4630, fenyvesil@dinpi.hu

A velencei Civil Ház, a Közösségi Ház 
és a Green Residence Élményközpont 
programjairól a 26. oldalon tájékozódhat-
nak olvasóink.
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2022. december 12-től 2023. január 20-ig Gerhard Ákos polgármester az 
alábbi megbeszéléseken, egyeztetéseken, eseményeken vett részt a város 
érdekében:
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December 12-én hétindító megbeszé-
lést tartott Pap Zsigmond képviselővel, vá-
rosunk jegyzőjével, a VVG Kft. ügyvezető-
jével, illetve a hivatal műszaki és gazdasági 
osztályának a vezetőjével. Ezután a Velen-
cei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesü-
let mikrokonferenciáján vett részt, ahol a 
következő öt év Leader-pályázataival kap-
csolatosan egyeztettek a tókörnyéki telepü-
lések vezetői valamint a gazdasági és kultu-
rális szféra képviselői.

December 13-án az elkészült bölcsödé-
vel kapcsolatos egyeztetést tartott a hiva-
talban, annak érdekében, hogy a működé-
si, valamint a használatbavételi engedély 
beszerzési folyamata minél gördüléke-
nyebb legyen. 

December 14-én pszichiátriai betegek-
kel kapcsolatos utógondozás és foglalkoz-
tatás velencei lehetőségeivel kapcsolatban 
tárgyalt egy gondozásra szakosodott ala-
pítvány képviselőjével. Ezt követően vá-
rosunk jegyzőjével részt vett egy önkor-
mányzati döntéstámogató rendszerekkel 
kapcsolatos előadáson. Végül a közvilá-
gítás költségeinek csökkentésével kap-
csolatosan egyeztett a szolgáltatóval, va-
lamint a hivatal műszaki és az pénzügyi 
osztályának szakembereivel. 

December 15-én részt vett a pénzügyi 
bizottsági ülésén, majd levezette az év utol-
só képviselőtestületi ülését, és az éves ren-
des közmeghallgatást is. 

December 16-án megjelent Pusztasza-
bolcson az új helyi főzőkonyha átadó ün-
nepségén. Ezt követően fogadta az óvoda 
konténeres bővítésére kiírt pályázat nyer-
tesét, és aláírta vele a beruházási szerző-
dést: ezáltal pénzügyi fedezet esetén azon-
nal megkezdődhetnek a munkálatok.  Este 
részt vett a városi óvoda jó hangulatú évvégi 
ünnepségén.

December 18-án az adventi ünnepsé-
gen jelent meg, ahol meggyújtotta a lán-
got a város adventi koszorújának negyedik 
gyertyáján. 

December 20-án az Entz Ferenc 
szakiskola évvégi ünnepségén részt vett. 

Ugyanezen a napon megbeszélést folytatott 
a Wakeboard pálya üzemeltetőivel. 

December 21-én dr. Túrós András, az 
Országos Polgárőrség elnökének meghívá-
sára közös munkaebéden vett részt a Fejér 
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjével 
Szabó Vendel ezredessel, Budavári Árpád-
dal, a gárdonyi rendőrkapitánnyal, Cseh 
Istvánnal, a Fejér Megyei Polgárőr Szövet-
ség elnökével, Fehér Istvánnal a Velencei 
Polgárőrség elnökével, Kernya Gábor kép-
viselővel és megyei polgárőrökkel. 

Január 8-ig igazga-
tási szünetet tartott a hi-
vatal.

Január 9-én hivata-
li ügyintézéssel töltötte 
idejét. 

Január 10-én a hiva-
tali ügyintézés mellett la-
kossági fogadóórát tar-
tott. 

Január 14-én a városi 
önkéntesekkel együtt ki-
vette a részét a velencei árok- és átfolyótisz-
títási munkákból.

Január 16-án megtartotta szokásos 
hétindító, feladatkijelölő megbeszélését 
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Pap Zsigmond képviselővel, városunk 
jegyzőjével, a VVG Kft. ügyvezetőjével, il-
letve a hivatal műszaki osztályának mun-
katársaival.

Január 17-én megbeszélést tartott vá-
rosunk plébánosával és tiszteletesével a te-

metkezési szolgáltatással kapcsolatos ren-
delet tartalmi kérdéseiről.

Január 18-án aláírta a város járóbeteg 
ügyeleti szerződését, és megvitatta az ellá-
tás részleteit a rendelőintézet képviselőjével. 

Január 19-én részt vett a Velencei-tavi 
Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület ülésén.

Január 20-án Pákozdon, a Szúnyog-szi-
geten részt vett a „Közforgalmú hajóállo-
mások korszerűsítése, II. ütem” elnevezésű 
vállalkozási szerződés ünnepélyes aláírásán. 
Az eseményen a tókörnyéki polgármeste-

rek mellett, részt vett Tessely Zoltán ország-
gyűlési képviselő és Dr. Molnár Krisztián, 
a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes 
Térségi Fejlesztési Tanács elnöke is.

Velencei Híradó: Országszerte számos 
önkormányzat küzd a költségvetés egyen-
súlyban tartásával. Milyennek ítéli meg 
Velence város 2022 évi gazdálkodását? 

Gerhard Ákos: Természetesen Velen-
cén is nehéz helyzetbe került. Ezen nincs 

mit szépíteni. Az önkormányzatok életé-
ben meghatározó szerepet töltenek be a 
saját bevételek – mindenekelőtt a helyi 
adók. Ezek közt voltak olyanok, amelyeket 
veszélyhelyzet miatt elvontak, de voltak 
olyanok is, amelyek jelentős mértékben el-
maradtak a korábbi évek adataitól. Az ide-
genforgalmi adó mértéke például évek óta 
stagnál. A 2020-as COVID járvány után 
érkezett a 2021 évi tömeges halpusztulás 
majd a 2022-es rekord alacsony vízszint. 
Ezek mind olyan tényezők, amelyek a he-
lyi szolgáltatókat takarékosságra szorítják, 
a városi költségvetés bevételi oldalán pe-
dig hiányt okoznak. 

VH: Ez azt jelenti, hogy az önkormány-
zat 2022-ben csökkenő mértékű szolgálta-
tásokat volt csak képes nyújtani a városla-
kók számára?

GH: Nem. Ez a lehetőség fel sem 
merült. Az önkormányzat nyújtotta 

szolgáltatásokra ugyanis egyre növek-
szik az igény Velencén. Egyre több a gye-
rek, egyre több a lakos, egyre több az autó 
városunkban. Éppen ezért nem hátra lép-
tünk, hanem előre. Bővült az óvodai kapa-
citás, lett új védőnői körzet és új vezetőt 

kapott a Szakorvo-
si Rendelőintézet, 
amely lehetővé te-
szi az ésszerű mo-
dernizálást és bő-
vítést, és lehetőség 
szerint a várólisták 
rövidebbé tételét. 
De meg kell emlí-
tenem a VVG Kft. 
feladatainak kiter-
jedtebbé válását is. 
A város cégének 
ügyvezetője, Szabó 
Csilla igen komoly 
munkát végez. Az, 
hogy az elmúlt év-
ben még inkább 

rendezettebbé vált városunk, nagyrészt a 
VVG munkatársainak és az ügyvezető jó 
szervezési készségének köszönhető. 

VH: Mi az, amit megtapasztalhattak 
ebből a velenceiek?

GH: Elsőként azt, hogy parkjaink ren-
dezettebbé váltak. Közterületeinken egy-
re több évelőágyás, hagymás virágzó nö-
vény talált otthonra. Tavaly év elején 
megkezdődött a város árkainak tisztítá-
sa, halad a kereszteződések belátást gát-
ló növényeinek folyamatos gallyazása is. 
A város üzemeltette strandok is jelentős 
fejlődésen mentek keresztül. Idén gazdag 
kulturális programot kínáltak az odaláto-
gatóknak. Volt mozi, színház, fesztiválok. 
Egyfajta zöld, partmenti közösségi ház-
ként működtek a strandjaink. Ezek mind 
a városgazdálkodás dolgozóinak munká-
ját dicsérik. 

VH: Ha a városi szolgáltatások mértéke 
nőtt, a bevételek pedig szinten maradtak, 
akkor mi tette lehetővé a bővülést? Talán 
hitelt vett fel az önkormányzat?

GH: Nem vett fel hitelt. Ellenkezőleg. 
2019-ben jelentős adósságállománnyal 
vettük át a város kasszáját. Az elmúlt há-
rom évben takarékos gazdálkodással si-
került törlesztenünk a teljes adósságál-
lományt. Jelenleg – örömmel jelenthetem 
– hogy évtizedek óta először egy fillér 
tartozása sincs a városnak, és végre nin-
csenek elzálogosított telkeink. A város 
bevétele végre nem a bankokhoz vándorol, 

Új év – új feladatok.
Interjú Gerhard Ákos polgármesterrel
Minden év lezárása egyúttal számadásra is lehetőséget ad. A Velencei Híradó Gerhard Ákos polgármes-
terrel vitatta meg a legfontosabb városi problémákat, eredményeket, a költségvetés helyzetét illetve a  
2023-ban elvégzendő feladatokat.



Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k    

6 7

hanem a helyi feladatok ellátását teszi le-
hetővé.

VH: Miképp értékeli tehát az elmúlt 
évet polgármesterként? 

GH: Közhely lenne azt mondanom, 
hogy nehéz évnek, mert minden év 2020 
óta nehéz. Inkább azt mondanám, hogy 
egy olyan évnek, amelyben jelentős előre-
lépéseket tettünk meg – javarészt önerőből. 

VH: Melyek az idei év legfontosabb ön-
kormányzati feladatai?

GH: Amikor átvettük a város irányí-
tását, akkor számos ígéret tettünk. Ezek 
közül egyesek teljesültek, mások viszont 
előttünk állnak. Az egyik legfontosabb fel-
adatunk az uszoda kérdésének rendezé-
se. Igazság szerint csak most látható, hogy 
mekkora tehertől szabadult meg a város, 
amikor a fenntarthatatlan uszodaprojekt-
től megszabadult. 

VH: Miféle teherről van szó? 
GH: Az építkezés mindenképpen kése-

delmet szenvedett volna a COVID miatt, 
aztán elszálltak az építőipari árak, most 
végül az energiaárak is. Egyszerűen egy 
végtelen pénznyelő, egy befejezhetetlen 
torzó lenne az uszodaprojekt. Nálunk 
sokkal nagyon költségvetésű nagyvá-
rosok is sorra zárják be fürdőhelyieket. 
Most is egy tájseb a gödör, de legalább 
nem apasztja tovább a városi költségve-
tést. 

VH: Mi a cél, mi lesz a gödörrel?
GH: Nem maradhat így, ahogy jelenleg 

tátong. A célunk a megegyezés, ennek a 
pénzügyi lehetőségeit próbáljuk megtalál-
ni a befektetőkkel közösen. Bízok abban, 
hogy jövőre már ezt a kérdést is a lezárt, 
befejezett akták közé sorolhatjuk. 

VH: Milyen további fel-
adatok, tennivalók állnak az 
önkormányzat előtt?

GH: Le kell zárnunk a 
Korzó históriát is. Szerin-
tem már minden velencei 
nagyon unja azt, hogy a vá-
ros központja egy sorom-
pókkal, kerítésekkel lezárt 
terület. Mi is azt szeretnénk, 
hogy a városi események is-
mét otthonra leljenek a leg-
jelentősebb önkormányzati 
vagyonban. 2020-ban még 
a Korzóra vittük a Velencei 
Karnevált. Azt szeretnénk, 
hogy a 2024-es karnevált is-
mét ott rendezhessük meg. 
Bízunk az igazságszolgál-
tatásban, és abban, hogy a 

k ö z i g a z g a -
tási bíróság 
a közvagyon 
meg védését 
elsődleges fel-
adatának te-
kinti. 

VH: Mi-
lyen egyéb tervek vannak?

GH: Első helyen – a sza-
bad pénzügyi kapacitások 
tükrében – az óvodai ellá-
tás kell, hogy álljon. Ez a bő-
vítés dacára nem változott. 

Emellett minden eszközzel azon kell len-
nünk, hogy az iskola működését könnyeb-
bé tegyük. A Baptista Szeretetszolgálat és 
a Zöldliget Iskola vezetése igen sokat tesz 
városunkért, gyerekeinkért. Fel kell zár-
kóznunk melléjük ez ügyben.

Közmeghallgatás Velencén
A 2022. november 27-én megrendezett lakossági fórumot követően 2022. december 15-én került sor az éves, ren-
des közmeghallgatásra. Az alábbiakban a közmeghallgatási jegyzőkönyvének rövid tartalmi összefoglalóját adja 
a Velencei Híradó. Az eseményen a testület tagjain és a hivatal munkatársain kívül négy velencei lakos jelent meg.

1. Velencei lakos: Az egyik kérdésem a 
tóval kapcsolatos. A tó vízellátása: a csapa-
dék nem fogja megoldani a problémákat. Az 
a megoldás, hogy Ercsiből hozzuk ide a Duna 
vizét csak tovább rontaná a térség vízbázisát. 
Idő kérdése, hogy mikor mennek tönkre a 
vízbázisok ezen a környéken. A vízbázis prob-
léma jelentkezni fog, még nem nekem, de az 
unokámnak már igen. 

A másik témám teljesen helyi. Ez a te-
lepüléskép és települési környezet problé-
mája. Az 1997-es 78. törvénynek van egy 
végrehajtási rendelete, a 253. kormány-
rendelet, ennek pedig van egy első fejeze-
te, amely azzal foglalkozott, hogy milyen 
lehet településkép és települési környezet. 
Igen rossz helyzetben van a város, szétvág-
ja az autópálya, szétvágja a vasút. Csinálja 
meg a közlekedést valaki ezen a településen 
ilyenfajta útrendszerrel, egyszerűen művé-
szet! Hogy járulhatott hozzá még annakide-
jén az önkormányzati testület ahhoz, hogy 
azt a kerékpárutat és a kék hidat oda tegyék, 
ahol ormótlan építkezések vannak az ingat-
lan befektetők által a Nadapi út mellett? 
Onnét hogyan mennek át a gyerekek, ezt 
hogy oldja meg az önkormányzat? Nagyon 
sok probléma lesz ezzel a dologgal. A Helyi 
Építési Szabályzat ezt még nemhogy gátol-
ja, hanem hagyja is. Változtattak ugyan raj-
ta, ami hatályba is lépett, de az még mindig 
bent maradt, hogy 1000 m2 feletti területen 
pl. két házat lehet építeni.

Kernya Gábor, képviselő: Egy épületet 
lehet építeni, két lakással.

1. Velencei lakos: Van állítólag főépíté-
sze ennek a testületnek. Szeretném java-
solni, hogy a településképi rendeletbe te-
gyék be a végrehajtási rendeletnek a 2. és 
4. pontját, ahol benne van, hogy a telepü-
lési rálátást biztosítani kell. A hivatal fela-
data, hogy az itt élők életfeltételeit kultu-
rált módon felügyelje és figyeljen oda rá. 

Gerhard Ákos, polgármester: Van-
nak részek, amelyek a Kormányhivatal-
hoz tartoznak.

2. Velencei lakos: Valószínű nagyon 

zseniális az Önök közlekedési szakembe-
re. De milyen elképzelés alapján, kiknek a 
javaslatai, kiknek a felvetései alapján szab-
dalta szét Velence közlekedését? A Kis utca, 
az Akácfa utca környékének a közlekedését 
miképp valósíthatta meg úgy, hogy az utca 
közepét ketté vágta? Az egyik fele erre egy-
irányú, a másik fele pedig arra. A Gesztenye 
sorban lakom, de ugyanez megvan a többi-
nél is. Arról nem beszélve, hogy a Gesztenye 
és Sirály sarkán olyan tábla van, hogy egye-
nesen és balra, holott egyenesen és mind-
két irányba lehet menni. A Gesztenye utca 
végében az elsőbbségadás kötelező táblát 
én támasztottam neki a fának, mert el volt 
dőlve a földre. A lakosok kérték, hogy ássák 
be azt a táblát, nem történt meg kb. két hó-
napja. Nem tudom, hogy milyen koncepció 
alapján szedte ennyire szét ennek a város-
résznek a közlekedését a tervező. Az embe-
rek viszonylag normális tempóban közle-
kednek, telepakolták 30-as táblával, a végén 
pedig ott van a rendőrség, szedik a bünte-
téseket. És jogosan szedik, ha a tábla kint 
van, jogos, hogy nem kell száguldozni. Mi-
ért kellett a 30-as táblát kitenni? 

Sarf György, képviselő: Sajnos Pap Zsig-
mond képviselő társunk nincs itt. Ő tudna 
legszakavatottabban válaszolni a felvetett 
kérdésekre. Én is Újtelepen lakom a Kos-
suth utcában 1993 óta. Nagyon sokat közle-
kedem gyalog, kerékpárral talán a legtöbbet, 
és emellett gépkocsival is járok. Minden for-
máját gyakorlom a helyi közlekedésnek. Azt 
kell, hogy mondjam, hogy az a változtatás, 
amelybe most belekezdtünk, már nagyon 
régóta érett. Annyira megnövekedett a gép-
jármű forgalom Újtelepen, hogy a régi rend-
szer ma már nem működik. 

Minden közlekedési változtatás azzal 
jár, hogy az emberek nem a megszokott 
módon autóznak. Zavaró, hogy jobban 
oda kell figyelni, és ez a kezdeti időszak-
ban mindenkinek nehéz. Még annak is, 
aki örül neki – annak meg különösen, aki 
valamilyen okból nem örül neki. Ha au-
tós és most már csak 30-cal mehet, akkor 

nyilván nem örül neki, ha gyerekekkel jár-
kál, akkor meg örül neki, de mindkettő-
nek nagyon kell figyelni. A jobbkezes utca 
ilyen. 

A világon mindenhol, ahol forgalom-
csillapító intézkedéseket hoztak, általá-
ban történtek apróbb balesetek, ezt nem le-
het elkerülni. Ezt az időszakot éljük, és én 
azt gondolom, hogy egyre inkább kezde-
nek az emberek hozzászokni az új rendhez. 
Az Akácfa utcát és a Kis utcát említette. Az 
Akácfa utca az iskolai közlekedés miatt, főleg 
reggel 8 órakor és délután 4 óra körül rend-
kívül forgalmas. Még az előző polgármester 
kiszélesítette, és volt Koszti Andrásnak olyan 
terve is, hogy fekvőrendőröket építtet, sőt, 
erre árajánlatot is kért. Az ár azonban olyan 
magas volt, hogy nem tudta volna az önkor-
mányzat kifizetni, ezért maradt a szélesí-
tés. Ezzel persze csak rosszabb lett a helyzet, 
mert az emberek még gyorsabban kezdtek el 
közlekedni. Ez pedig egyre veszélyesebb volt. 

Én azon az Akácfa utcán rendszeresen 
járok át gyalog az oviba. Elképesztő tempó-
ban mentek korábban az autók, és mivel se-
hol nem kellett elsőbbséget adni, nem fog-
lalkoztak a sofőrök a sebességkorlátozással. 
Arról nem is beszélve, hogy a teherfuvarozók 
a két Tüzép telepre rendszerességgel behaj-
tanak a Kis utcába, az Iskola utcába, de még 
az Akácfa utcán, sőt a Kossuth utcán is végig 
mennek. Szerintem nagyon indokolt és jó 
az, hogy a forgalomcsillapítás irányába hala-
dunk. Én ezt a változtatást teljes mértékben 
magaménak érzem és helyesnek tartom.

A jobbkezes utcák az átmeneti időszak-
ban, amíg meg nem szokják az emberek, 
több figyelmet követelnek. Ám ez egyben 
lassítja is a forgalmat. Az Akácfa utca a leg-
jobb példa erre, itt érezhetően lassúbb a for-
galom. Egyértelmű, hogy sokkal jobban fi-
gyelnek a vezetők. Kompromisszumokkal 
jár az, ha megpróbáljuk csillapítani a forgal-
mat és biztonságosabbá tenni a települést a 
gyalogosok, a kerékpárosok, a kisgyerekesek 
és az idősek számára is. Nyilván az autósok le 
kell, hogy mondjanak a száguldásról. 
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2021-ben a testület a megnövekedett tá-
mogatási igényekre való tekintettel új 
szociális rendeletet alkotott. 2022 ugyan 
pénzügyileg nehéz év volt, de a leginkább 
rászorulókat nem hagyhatta cserben az 
önkormányzat. Ennek következtében a 
2021-es szélesebb körű kedvezményezetti 
kört érintő rendelet szerint folytatta 2022-
ben a szociális támogatások kiutalását. 

A szociális igazgatásról és szociális el-
látásokról szóló 1993. évi III. törvény ren-
delkezéseit figyelembe véve Velence Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Velencén élő családok/személyek részére 
adható pénzbeli és természetbeni jutta-
tások biztosítása érdekében megalkotta a 
helyi szociális juttatásokról szóló 7/2021. 
(V.26.) önkormányzati rendeletet, vala-
mint a szociális tűzifa támogatás helyi 
szabályairól szóló 17/2021. (XI.5.) önkor-
mányzati rendeletet. A szociális ellátások 
igénybevételének eljárása kérelemre in-
dul, amelyhez formanyomtatvány áll ren-
delkezésre. 

Velencén a települési támogatás kereté-
ben igényelhető ellátások az alábbiak: 

a) települési lakhatási támogatás,
b) települési gyógyszertámogatás,
c) települési gyermekétkeztetési támo-

gatás,
d) települési temetési támogatás,
e) települési rendkívüli gyermekvédel-

mi támogatás,
f) rendkívüli települési támogatás,
g) szociális tűzifa,
h) köztemetés,
i) krízistámogatás,
j) szociális kamatmentes kölcsön.

A képviselő-testület felhatalmazása 
alapján a rendeletekben meghatározott 
hatásköröket átruházott hatáskörben a 
Humán Bizottság gyakorolja. Kivételt ké-
pez ez alól a köztemetés, a krízistámogatás 
és a szociális kamatmentes kölcsön, ame-
lyek esetében a polgármester átruházott 
hatáskörben dönt. 

A 2022. évben nyújtott szociális támo-
gatásokról az alábbiak szerint adunk tájé-
koztatást.

Tájékoztató a 2022. évi szociális támogatásokról

A 2022. évi képviselői munkáról számokban

Egyébként ahogy a Gesztenye sorra ér-
kezik az ember a Sirály utcáról, ott van egy 
elsőbbségadás tábla, ami csak a kerékpá-
rosoknak szól, hiszen csak jobbra, balra 
lehet menni, nem jöhetnek csak szemből. 
Azt gondolom, azzal tudnánk a problémá-
kon segíteni, ha azok az emberek, mint Ön 
is, akik észreveszik a hibákat, szólnak ne-
künk. Nyitottak vagyunk bármire, de egy 
dolgot le kell szögezni: ahhoz, hogy élhe-
tő legyen a település mindenki számára, és 
kevesebb legyen a baleset, lépnünk kellett.

Gerhard Ákos: A Halász utcába például 
azért kerültek ki a 30-as táblák, mert az ösz-
szes ott lakótól petíció érkezett, hogy csinál-
junk azonnal valamit, mert nagyon gyorsan 
száguldanak az autók, ráadásul az utcába van 
egy családi napközi is. A fekvőrendőrrel kap-
csolatban azt tudom elmondani, hogy egy-
részt Velence útjai alkalmatlanok a fekvőren-
dőr telepítésére, mivel az utak nagy részének 
nincs alapja. Érkeznek kérések a fekvőren-
dőr telepítésére, de amikor a konkrét telepí-
tési helyszín meghatározásra kerülne, akkor 
a lakók nem tudják eldönteni, hogy ki elé is 
kerüljön a fekvő rendőr, mert az bizony por-
ral és hanggal jár. Az Akácfa utcából – még 
évekkel korábbról is – találtam a hivatal szá-
mára írott leveleket (de mi is kaptunk jóné-
hányat), hogy egyszerűen félnek az utcán sé-
tálni, akkora a forgalom és olyan sebességgel 
mennek az autók. Felül kellett vizsgálni az 
Újtelep és Velenca táblázását, mert sajnos az 
elmúlt évtizedek során mindig kikerült vala-
milyen tábla, de javarészt koncepció nélkül. 
Egy közlekedésmérnök tervezte az új rendet, 
illetve Pap Zsigmond képviselő, aki szintén 
közlekedésmérnök. Ez egy átmeneti időszak, 
megnézzük milyen visszajelzéseket kapunk. 

Sarf György: A többi lakossal beszél-
gettek esetleg erről? Mi a véleményük?

2. Velencei lakos: Persze, nálunk is 
csillapodott a forgalom. A reggeli iskolai 
forgalom nem megy el előttünk. 30 autó 
helyett most elmegy 3. Amit viszont egy 
nagy pozitívumnak tartok, és a Gesztenye 
sor lakói nevében szeretném megköszön-
ni, hogy talán sikerül végre védetté nyil-
vánítani a Gesztenye sort, és azt, hogy a 
permetezés is el van végezve. Most kap-
tunk egy nevezzük „kutricának”, ahova 
hordhatjuk a gesztenyefa levelét, mert a 
VHG zöldmatrica drága. Bárki jön hoz-
zám nyáron, csodálattal, vagy milyen gyö-
nyörű az utca, mindenki csak nézi, hogy 

az országban sehol nem lát ilyet. Az ut-
cánk szép maradt, a fák állapota reméljük, 
hogy tűrhető. 

3. Velencei lakos hozzászólása: Érdek-
lődnék, hogy miután elkészültek a vendég-
mólók, ezeknek a kikötőknek a működte-
tése, engedélyeztetése milyen fázisban 
van, vagy milyen formában fog működni?

Gerhard Ákos: Januári, következő tes-
tületi ülésen lesz kiírva az üzemeltetési pá-
lyázat.

3. Velencei lakos: És a közlekedési ha-
tósággal az engedélyeztetés?

Gerhard Ákos: A pályázat nyertesének 
lesz a feladata. Ezek mindenféle díjakkal 
járnak együtt, ki kell építeni az infrastruk-
túrát is. 

3. Velencei lakos: Ehhez kapcsolód-
va, az infrastrukturális beruházások, szó 
volt a vízelvezetésről, csapadék csatornák-
ról, itt a vízszint növekedéshez valamilyen 
hozzájárulás nem lehetséges a beruházá-
soknál, vagy a partnál a betemetett, vagy 
félig benőtt árkoknak a kitisztítása?

Gerhard Ákos: A VVG Kft. már elkezd-
te a vízelvezető árkok tisztítását.

3. Velencei lakos: A Cserje utcában a 
kikötőnél van egy olyan árok, ami anno 
még árok volt, de most már szinte eltűnt.

Kernya Gábor: Ennek csak egy része 
önkormányzati árok, a másik része a Víz-
ügyhöz tartozik, illetve a vízi társulásunk-
hoz. Ennek a társulásnak évek óta nincs 
pénze arra, hogy rendbe tegyék és tart-
sák az árkokat. Éppen ezért próbáltunk mi 
uniós pályázatból a legkritikusabb helye-
ken beavatkozni.

3. Velencei lakos: A Cserje utcánál épült 
a kikötőnél a vízügy telepe mellett egy üveg 
kalicka, annak mi a sorsa, vagy kié az?

Gerhard Ákos: A Vízügy területén van, 
kérdésünkre azt a választ kaptuk, a part-
fal és a vendégmóló készítőinek felvonu-
lási épülete az. 

3. Velencei lakos: Nem olyan régen, ok-
tóberben dolgoztak az épületben, akkor 
kérdeztem, hogy mi lesz, éppen a villany-
szerelést csinálták, azt mondták, hogy sörö-
ző lesz. A másik verzió meg az volt, hogy 
horgászbolt. Arról nem is beszélve, hogy ál-
lítólag van egy 30 méteres beépítési sáv, ez 
alsó hangon 10 méterre van a parttól.

Gerhard Ákos: Ezért kérdeztünk rá, és 
azt mondták, hogy ez egy ideiglenes felvo-
nulási épület.

A Humán Bizottság hatáskörébe tartozó kifizetett támogatások összege 2022. évben.

Velence Város Polgármesterének hatáskörébe tartozó kifizetett támogatások összege 2022. évben

Iskolai bérlettámogatás velencei gyerekeknek

Támogatás megnevezése Támogatás összege Esetszám

Rendkívüli települési támogatás
(eseti támogatás) 1.670.000 Ft 85

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(eseti támogatás) 900.000 Ft 26

Temetési támogatás
(eseti támogatás) 320.000 Ft 8

Tűzifatámogatás (eseti támogatás) 944.230 Ft 29

Gyógyszertámogatás
(rendszeres havi támogatás) 247.000 Ft 65

Lakhatási támogatás
(rendszeres, havi támogatás) 445.600 Ft 125

Szociális étkezés térítési díjának átvállalása (ter-
mészetbeni támogatás) 329.500 Ft 7 fő

Iskolai gyermekétkeztetés személyi térítési
díjának átvállalása

(természetbeni támogatás)
267.002 Ft 8 fő

Támogatás megnevezése Támogatás összege Esetszám

Krízistámogatás 942.504, Ft 10

Köztemetés 625.804, Ft 2

Szociális kamatmentes kölcsön 0 Ft 2022-ben nem érkezett erre vonatkozó kérelem

Partner intézmény Támogatás összege

Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Baptista Általános Iskola és Gimnázium 1.920.040 Ft

A képviselői munka egyik igen fontos részét képezi a testületi üléseken való megjelenés, illetve a bizottsági munkában való részvétel. 
Tavaly 30 testületi ülést tartott az önkormányzat. Az ülésekre bevitt napirendi pontok előkészítésében pedig a hivatal munkatársai 
mellett a bizottságok is részt vettek. Hasonlóan a testületi munkához, a bizottságok is igen aktív évet zártak 2022-ben. Tagjai összesen 
46 alkalommal üléseztek. A bizottságoknak a polgármester illetve az alpolgármester nem lehet tagja, ugyanakkor vannak külsős, nem 
képviselő tagjaik is. Egy-egy képviselő pedig több bizottság munkájában is szerepet vállalhat. Az alábbi táblázatok a megválasztott 
képviselők tavalyi munkájáról igyekszenek képet adni a számok nyelvén.

Gerhard 
Ákos Szabó Attila Faragó Péter Fésűs Attila Kernya

Gábor Pap János Pap
Zsigmond Sarf György Dr. Sirák 

András 

Részt vett       30 17 30 14 30 17 15 21 19

Hiányzott        0 13 0 16 0 13 15 9 11

Faragó Péter Fésűs Attila Kernya Gábor Pap János Pap Zsigmond Sarf György Dr. Sirák András 

Részt vett 38 0 30 14 14 2 0

Nem vett részt 8 46 16 32 32 44 46

A képviselők megjelenése a testületi üléseken 2022-ban

A bizottsági üléseken való részvétel 2022-ben
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Összefogás a városért

Január 14-én délelőtt velencei ön-
kéntesek, összefogva a Velence Vá-
rosgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével, 
Szabó Csillával és a VVG Kft. mun-
katársaival, továbbá a Velencei Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltóival, 
valamint Gerhard Ákos polgármes-
terrel és Kernya Gábor önkormány-
zati képviselővel, Velencefürdő 

tópart menti utcáiban rendezték az 
árkok és az átereszek környéket. Kü-
lön köszönet illeti Krausz Györgyöt, a 
civil megmozdulás kezdeményező-
jét, valamint Törzsök Tamást és a 
Heiden családot, akik munkagéppel 
érkeztek segíteni.

Köszönjük minden megjelentnek, 
hogy segítettek vizet juttatni a tóba!

A kutyasétáltatás néhány szabálya
Magyarország hatályos jogszabályai szerint belterület 

közterületén – kivéve a kutyafuttatásra kijelölt területet 
– a kutyákat csak pórázon lehet vezetni. Ugyanez a sza-
bály érvényes közforgalmú közlekedési eszközön (kivéve 
vakvezető és a mozgáskorlátozottakat segítő kutyákat), 
és a természeti és védett természeti területen, illetve va-
dászterületeken (a vadászkutyák kivételével) is. 

Közterületen kutyát csak olyan személy vezethet, aki 
annak irányítására, kezelésére és féken tartására képes, 
mert biztosítania kell, hogy a kutya sem más állatot, 
sem embert harapásával ne veszélyeztessen. Élelmi-
szer-elárusító üzletbe, strandok területére vagy játszó-
térre (vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő 
kutya kivételével) kutyát beengedni, illetve bevinni nem 
szabad.

Kérjük, kövessék a felelős kutyatartás alapvető orszá-
gos szabályait!

Csapadékos enyhe január – megkezdődtek
az idei évi munkák

A január ugyan hideget és fagyot alig, de 
rengeteg csapadékot hozott. A legfőbb fel-
adatunk ezért 2023 elején az árkok és átere-
szek tisztítása, a víz útjának biztosítása volt. 

A Strand utca mellett húzódó árok és 
áteresz tisztítása kézi és gépi erőt egy-
aránt igényelt. A munka során az árkot 
megtisztítottuk, kimélyítettük és gondos-
kodtunk a nád kivágásáról. Ez a koráb-
ban rendkívül elhanyagolt szakasz több 
napi munkát jelentett számunkra. Min-
den nap szükség volt a lánctalpas marko-
ló erejére és a munkatársaim lelkiismere-
tes munkájára. A korábbi évtizedekben 
elmaradt tennivalókat végezzük el most, 
bízva abban, hogy tavaszra már látható és 
a tó vízszintjén centiméterekben is mér-
hető eredménye lesz a munkánknak. 

Több egymást követő fázisból álló fel-
adatok ezek.  Természetesen nem az a cél, 
hogy a víz azonnal lezúduljon az adott te-
rületről, hanem az, hogy a víz útját ne aka-
dályozza semmi, ugyanakkor legyen ideje 
átáztatni a környezetét. Nem lenne célszerű 

azonnal megszabadulni a csapadékvíztől, 
hiszen sok év aszály után, ideje feltöltőd-
nie a talaj és a növényzet vízkészleteinek 
is. A nagyobb akadályokat, gátakat, lakos-
ság által feltöltött, szeméttel telerakott ku-
pacokat, nádszigeteket szeretnénk elsősor-
ban felszámolni, meghagyva a természetes 
vegetációt és a víz enyhe lassítását okozó 
apróbb egyenetlenségeket. A kivágott fás-
szárú vegetációt ledaráltuk, a nagyobb 
fákat felgallyaztuk, hogy később kaszál-
hatóvá váljon a terület. További egyezteté-
seket igényel az, hogy hol lehet esőkerteket 
kialakítani, amellyel természetesebbé tud-
juk tenni az árkokat. 

Társadalmi összefogás keretei között 
meghirdettünk egy közös szombati át-
eresz tisztítási napot, itt számos helyi la-
kos, vállalkozó vonult fel és dolgoztunk 
közösen a Cserje utcai árok megtisztítá-
sán. Külön köszönet a Velencei Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek, a Heiden Tüzépnek 
és az 1. számú Nyugdíjas Klubnak a közre-
működésért. 

A Zöldliget iskola Bethlen utcában el-
helyezkedő parkolójának vízelvezetési 
problémáit is kezeltük januárban. E hely-
színen ideiglenesen elszivattyúztuk a vi-
zet az épülettől, bejutást biztosítva a gye-
rekeknek az iskolába. Ehhez azonban a 
rendelkezésünkre álló kisteljesítményű 
szivattyú egy-egy komolyabb eső ese-
tén nem volt megfelelő. Ilyen esetekben 
a VÖTE segítségével tudtuk megoldani a 

problémát. Köszönjük szépen segítő köz-
reműködésüket! Beszerzésre került az-
óta egy nagyteljesítményű szivattyú is, 
amellyel a városgazdálkodás munkatár-
sai immár képessé váltak  nagyobb meny-
nyiségű víz átmozgatására is. Ez az eljárás 
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A második világháború utáni időszak-
ban, amikor elindult ismét az élet, lehető-
sége nyílt a városi embereknek arra, hogy 
a nyári szünet idején egy kis kikapcsoló-
dásra, vidékre jöjjenek. Velence természeti 
adottságai, tehát a víz és a hegy közelsége 
kitűnő lehetőséget nyújtott a szabadidős 
tevékenységekhez. Voltak, akik naponta 
ingáztak a tóhoz Budapest és Székesfehér-
vár irányából. A fizető vendéglátás alapja-
it ekkor még a falusi magánházak egy-egy 
kiadó szobája jelentette. Az itt tartózko-
dást a háziak vendégszeretete, a házinéni 
kiváló főztje, no meg a portákon kapirgá-
ló háziállatok tették kedves emlékké. Kü-
lön „kultúrprogram ” nélkül a meleg nyá-
ri estéket a tóról felhangzó tárogató hangja 
varázsolta szebbé, romantikus hangulatot 
teremtve. Élt a faluban egy tárogatós, aki 
csónakkal kievezett a tóra, és az esti naple-
mentekor ott játszott. A vízpart közelében 
élők nagyon szerették hallgatni.

Legendás volt a szomszédunk, Mariska 
néni konyhája, amelynek élvezői (sok más 
vendég mellett persze) dr. Kresz Mária nép-
rajzkutató lányai voltak. Éveken keresztül 
szinte az egész nyarat nála töltötték. Nem-
csak nyaraltak a lányok, hanem a házkörüli 
teendők elsajátítását is megtanulták. Kresz 
Mária kisebbik lányához, Márkus Piroská-
hoz köthető kedves anekdotákat őriz ma is 
egyesületünk archívuma.

Mint általában faluhelyen, ahol jó szőlő-
területek voltak, a felesleges bort ún. „bu-
tellás” formában értékesítették. Egyes há-
zakhoz bejött a kuncsanft és néhány deci 
bort beszélgetéssel egybekötve fogyasztott 
el – mert bizony nemcsak a nők voltak ám 
pletykásak, hanem a férfiak is! Igazi tár-
sasági program volt néhány helyen az esti 
poharazgatás. Kortyolgatás közben pedig 
rendre előkerült a kártya és a sakk is. 

A mai újtelepi részen, a vasútállomás 
melletti sarki házban élt egy néni. Ő rend-
szeresen piacozott. Budapestre vitte fel a 
piacra a portékáját hetente kétszer is. Ami-
kor pedig itthon volt, akkor a helyi elöljá-
róságok jártak hozzá teát, kávét és egyéb 
finom süteményeket fogyasztani. Mond-
hatni, ez volt a cukrászda őse Velencén.

Az idegenforgalmi szolgáltatások kö-
zött említhetjük még a „taxi” elődjét is. 
Keresztúri Benő bácsi volt az, aki a vendé-
geket az állomásról szép lovaskocsiján fu-
varozta el szálláshelyükre, majd vissza. (És 
persze ő volt az is, aki utolsó útjukra kísér-
te a házaktól a temetőig az elhunytakat, dí-
szes halottaskocsiján.) 

Kocsmák
Szűcs kocsma

Ez az italkimérés az Ország úton, a Sár-
gaföldes út elején volt. Szűcs László volt a 
kocsmáros, akinek egy fia és három lánya 
volt. Ma már nem található meg az erede-
ti épület.

Halmi kocsma
Ez a hely eredeti funkciója szerint egy or-
szágút melletti kocsi-szálló volt. Ide lo-
vasszekérrel is be lehetett állni, istál-
ló is rendelkezésre állt. Később már csak 
kocsmaként üzemelt, nevét a tulajdonos-
ról, Halmi Gáborról kapta. Elbeszélések 
szerint egy francia hadifogoly freskót is 

festett az ívó falára, az első világháború 
idején. A velencei lakosok  egyik legjelen-
tősebb közösségi tereként a Halmi kocs-
ma a báloknak és a színi előadásoknak is 
otthont adott. Velencén amatőr színjátszó 
kör működött ebben az időben. Felwág-
ner Vilmos volt a szövegíró és a betanító, 
Cserny Vilmos pedig a zenei anyagok, da-
lok kottázásáért volt felelős. Feleségével 
együtt még a díszleteket is ők készítették.   

Irányításukkal mutatták be a helyi színját-
szók a színdarabokat, többek között a Já-
nos vitézt, a Gábor diákot, a Vadvirágot, 
a Mária főhadnagyot, a Pettyes katonát, a 
Buborékokot, és a Leányvásárt is. Ezekre 
a darabokra és előadásokra nagy örömmel 
és meghatódva emlékeztek vissza Velen-
ce egykori önkéntes színjátszói, így Grá-
nitz Károly és felesége Südi Csöre is. A bá-
loknak is a Halmi kocsma adott otthont. 
Itt került megrendezésre a locsoló bál, a 
majális, a búcsú bálja, a szüreti bál, a Kata-
lin bál, valamint a szilveszteri és a farsangi 
mulatságok. Ezeken a programokon a he-
lyi 24 tagú zenekarból az éppen jelenlevő 
zenészek játszották a talpalávalót.

 
Finta kocsma 
és fogadó

Ez az Ország úton, 
a mai Növényvé-
dő Állomás bejára-
tával szemben állt. 
Ma egy négylaká-
sos társasház van a 
helyén. Érdekesség, 
hogy a Finta ősök a 
török időszak utáni 
újratelepítés köve-
tően kapták birtok-
ba Velencét, és csak 

később adták el azt a Meszleny családnak. 

Falukocsma
A Fő utcán, a tűzoltószertár mögött he-
lyezkedett el. Ennek a kocsmának az ud-
varán az ötvenes évek végétől már kuglizni 
is lehetett. A hosszú téli esték egyik ked-
venc játéka az ultizás volt. A helyi kártya-
csaták legendás szereplője volt Pista bácsi, 
aki a helyi emlékezet szerint három napig 
verte a blattot, amitől annyira megfájdult 

Az újév első jelentkezésekor en-
gedjék meg, hogy minden Kedves 
Olvasónknak Boldog, Egészséges 
és Vidám évet kívánjunk!
Idén is folytatjuk megkezdett soro-
zatunkat, amelyben időrendben előre 
haladva dolgozzuk fel Velence tör-
ténetét többféle szempont alapján. 
Reméljük, hogy átfogó képet tudunk 
nyújtani mindazoknak, akiket érde-
kel településünk gazdag múltja.

A Halmi kocsma udvara egy korábbi fotón

azonban csak ideiglenes megoldást je-
lent addig, amíg komoly, infrastrukturális 

fejlesztésekkel együtt járó vízel-
vezetési megoldást nem talál a 
város az iskola környezetének 
rendezésére. 

Megdöbbentő, hogy több 
konténernyi illegális szemetet 
szedtünk össze ebben a hónap-
ban is, mind az árkokból, mind a 
kevésbé frekventált utak mellől. 
Rengeteg időt és energiát emészt 
fel a szemetelők felelőtlen hozzá-
állása. Figyeljünk jobban a kör-
nyezetünkre!

Az ároktisztítási program kö-
vetkező feladata a Klein közhöz 
vezető árok és a Bence-hegyről 
levezető árkok karbantartása 
lesz. Az árok-, és áteresztisztítás 
sok időt és energiát vesz igénybe, 
kérjük a lakosság türelmét. Nem 
tudunk mindenhová azonnal 
odaérni. Évtizedes lemaradást 
kell pótolnunk, és habár a mun-
kát 2022 elején kezdtünk meg, 
még mindig sok a tennivaló. 

Januárra és februárra terve-
zett munkáink az ároktisztítá-
sok befejezését követően, az utak 
murvával való feltöltése, és a Sza-
bolcsi út mellett álló veszélyesnek 
ítélt két nagy nyárfa kivágása. 
Emellett sor kerül a körforgal-

makban elhelyezkedő ágyások visszavágá-
sára, és a többi ágyás tavaszi felkészítésére. 

A Bence-hegyi kilátó környezetének rend-
betétele is fontos feladat: illő módon sze-
retnénk fogadni a városunkba érkező 
turistákat. Az űrszelvényezés szintén aktu-
ális, évről-évre ellátandó feladataink közé 
tartozik. 

A 2023-as költségvetés elkészítésével 
megterveztük az idei munkákat, hónapok-
ra és munkafolyamatokra lebontva a ten-
nivalókat és a költségeket. Így  látható az, 
hogy milyen összegekkel kell tervezzünk 
az idei évre. Erről a keretösszegről aztán 
több körben egyeztetünk az Önkormány-
zattal, hogy a cég munkája átlátható, taka-
rékos és nyomon követhető legyen. 

A nagy mennyiségű csapadék jelenleg 
ugyan víz formájában zúdul ránk, de a le-
hűlések megérkeztével havazás is várható. 
Gépeink és munkatársaink idén is felké-
szülve várják a síkosságmentesítést. Ve-
lence mellett már Nadapon is a VVG Kft. 
végzi el ezt a feladatot. 

Továbbra is várjuk a lakosság meg-
kereséseket ágdarálásra, ez az időszak 
alkalmas ugyanis leginkább a levágott 
ágak aprítására. Áraink változatlanok 
maradtak 2023-ban is: 11.000 Ft+Áfa/ óra 
áron végzik el munkatársaink ezt a mun-
kát. Az érdeklődők a 06-30-158-2829-
es telefonszámon igényelhetik ágdarálási 
szolgáltatásunkat.

Szabó Csilla
ügyvezető
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az asztalon támaszkodó könyöke, hogy 
a szomszédban lévő péktől, Ható János-
tól kért egy zsemlét és arra könyökölt. Az 
utolsó kocsmárosa, Kozák Elek és felesége 
Stokinger Mária voltak. Lányukkal, Mari-
kával, ott is éltek az épületben.

Miks kocsma
Ez a hely az újtelepi részen, a Szabol-

csi út mellett volt. A kocsmát családi vál-
lalkozásban üzemeltették az első háború 
előtt, de az édesapa hősi halált halt. Mi-
után a család kiöregedett, az üzletet elő-
ször a Gárdony és Vidéke Vendéglátóipari 
Szövetkezet vette bérbe, majd államosí-
tás után az ÁFÉSZ üzemeltette egészen az 
1990-es évek végéig. Lángost és egytálé-
teleket is kínáltak a velencefürdői nyara-
lótulajdonosoknak és az itt nyaralóknak. 
Nagyobb összejövetelek helyszíne is volt a 
kocsma, az udvaron lévő nagy diófa alatt 
terítettek jelesebb eseményeken, mint pél-
dául a TSZ-bálon, amelyet egykor még a 
Csepel kerékpárgyár is támogatott.

Csárdák és éttermek
Halászcsárda

Ez a széles körben ismert vendéglátóhely a 
vasútállomásnál, az úgynevzett Gödörben 
volt, ahol kezdetben a Fürediék laktak, Ne-
kik itt eleinte egy saját kis kocsmájuk volt. 
Ezt a kocsmát a Velencei Halászati Terme-
lőszövetkezet bővítette ki az 1950-es évek 

elején, a lakóház mellé építve a későbbi 
csárda épületét. A csárda hamar népszerű 
lett, és általában este 10-ig volt nyitva.

A megye egyik legismertebb és leg-
kedveltebb halételre és cigányzenére spe-
cializálódott vendéglátó egysége volt. Vö-
rös Elek és híres  négy fős cigányzenekara 
sokat tett  a  jó hangulatért. A csárda ét-
lapján a tó sokféle halából, ízletes és ki-
váló minőségű halászlé készült kültéren, 

Folytatása következik.
Adója 1%-át köszönettel fogadjuk! 
Velencei Helytörténeti Egyesület                                                        
Adószám: 18502411-1-07
Elérhetőség: Velence, Tópart u. 52.
www. helytortenet.eoldal.hu
E-mail:
velencehelytortenet@gmail.com
Facebook: 
A Velencei 
Helytörténe-
ti Egyesüle-
tet kedvelők 
oldala 
QR kódun-
kon Velence 
látnivalóival 
ismerkedhet meg.

bográcsban. Ezidőtájt a szövetkezet halá-
szai látták el alapanyaggal a legnívósabb 
fővárosi éttermeket is. Az évenkénti Or-
szágos Mezőgazdasági Kiállításon, Buda-
pesten saját pavilonban várták az érdeklő-
dőket, frissen sült hallal és a híres velencei 
halászlével a halászcsárda szakácsai. 

 
Lidó

Füredi Imre építtette 1957-58-ban az épü-
letet. A vendéglátóhely előbb kisvendég-
lőként, majd 1981-től étteremként mű-
ködött, élő zenével. A Lidó egyik terme 
étteremként, a másik pedig presszóként 

működött. A külső nyitott teraszon a me-
leg nyári estéken igen sokan 
táncoltak. A nyári időszakban 
a Lidó a Balatonra járó művé-
szeknek is pihenést biztosított.  
Megfordult itt más hírességek 
mellett Kazal László, Kabos 
László és Bodrogi Gyula is. A 
szüreti bálok egyik népszerű 
megállója volt a Lidó, mivel 
nagy parkolója ideális hely-
színt adott a táncosoknak és a 
nézőknek egyaránt. 

  
Cápa Vendéglő

Makovecz Imre tervei alap-
ján készült el 1964-ben ez a 

A Halászcsárda bejárata

különös formájú épület, amely egy har-
csa tátott száját stilizálja. Ez az épület 
volt Makovecz első magyarországi terve. 
Az épület a Velencei-tó mellett elhaladó 
7–es útnál épült. Magasföldszinti étter-
mébe hosszú lépcsősoron lehetett feljut-
ni (amelyen, a helyi emlékezet szerint, 
egy alkalommal, fogadásból, lóval kapta-
tott fel egy katonatiszt). A Lidóban szin-
tén elsősorban halételeket szolgáltak fel. 
Kedvező elhelyezkedése miatt gyakor-
ta álltak meg beugrani egy halászlére az 
erre utazók.

 

Megálló a Lidónál, 1961 Guj Julianna, ismeretlen úr, Farkas Zsuzsanna

Szórólap 1971-ből

Cápa étterem

Üdültetés
Gschwindt–kastély,
mint ÉDOSZ-üdülő

Az 1948-ban alakult Szakszervezetek Or-
szágos Tanácsa (SZOT) szervezte a válla-
lati üdüléseket hazánkban a Kádár rend-
szerben. A Gschwindt–kastélyt 1954-ben 
államosították. Ezt követően a Dohány-
ipari Szakszervezet Dohányjövedék üdü-
lője lett, később az ÉDOSZ (Élelmiszer-
ipari Dolgozók Országos Szövetsége) 
vásárolta meg. Ebben a gyönyörű neoba-
rokk stílusú épületben többnyire peda-
gógusok felügyelete mellett 30-35 gyer-
meket üdültettek kéthetes turnusokban a 
nyári szünet idején. Az Élelmezési Dolgo-
zó című lapban 1971 augusztus 1-én egy 

tartalmas riport is megjelent, ami a kora-
beli üdülőéletet mutatta be. 

Szezonon kívül, vagy két turnus kö-
zöttn a dolgozóik részére néhány napos 
továbbképzéseket szervezett a szakszer-
vezet a kastélyban. Konyhája kedvelt 
volt a falu lakóinak körében is, mert kül-
sösök is étkezhettek bent, sőt a Növény-
védő Állomás dolgozói is igénybe vet-
ték egy ideig.  Szomorú tény, hogy 1990 
után a kastélyból nappalijából eltűntek a 
gyönyörű korabeli bútorok.

 
Velencei Gyermek- és
Ifjúsági Tábor

A tábor (Széchenyi út 13.) az egykori 
Meszleny-kastély parkjában létesült. A 
Velencei Gyermek és Ifjúsági Tábor első 

épülete 1966-ban készült el, ezt követő-
en folyamatos bővítések után érte el tel-
jes nagyságát. Nyaranta 250 személyt 
befogadó, országos tábor volt. Később a 
XIII. kerületi tanács az angyalföldi úttö-
rők nyári táborozását – a margitszigeti 
napközis tábor mellett – a kerület velen-
cei úttörőtáborában biztosította.

Szerkesztette és gyűjtötte:
Kiss Eszter Zsófia és

Ludmann Ágota

Képek forrása: az egyesület archívuma, kápol-
násnyék971 blog, a Gárdonyi Antikvárium fa-
cebook oldala, Velence Arató Disco „Annó” 
facebook oldala.
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„Kis karácsony, nagy karácsony”
a Meseliget Óvodában

A Mikulás látogatása az óvodásoknál

Ebben az évben is csodás, várakozással 
teli időszak előzte meg a karácsonyt az 
óvodánkban. A gyerekek, az óvodai dolgo-
zók és a segítőkész szülők szorgos munká-
jának köszönhetően minden csoportszoba 
és az óvoda ünnepi díszbe öltözött. 

Abban mindannyian egyetérthetünk, 
hogy ez az ünnep az óvodás korosztály 
számára a legizgalmasabb. Telis-tele van 
megmagyarázhatatlan csodákkal, amik-
ben a kisgyerekek hisznek legőszintéb-
ben, legyen az mindennapi vagy egyszeri 
és megismételhetetlen. 

A karácsonyra való készülődés során 
fontos feladat volt számunkra, hogy ki-
emeljük az egymás iránti szeretet fon-
tosságát, és meghitt szeretetteljes légkört 
biztosítsunk a gyerekek részére. Az ezt 

„ Az erdőben van egy ház, abban lakik Mikulás.
A bajusza hófehér, a szakálla térdig ér,
A puttonya sokat ér, sok ajándék belefér.” 

Ebben az évben sem maradhatott el a Mi-
kulás látogatása a Meseliget óvodában. Az 
előző években sajnos meg kellett szakítani 
ezt a hagyományt, mert közvetlenül nem 
találkozhattak a gyermekek a Mikulással. 
Idén azonban újra a csoportszobákban 

megelőző időszakban a tevékenysé-
gek minden csoportban a karácsony 
ünnepe köré épültek, felelevenít-
ve az ünnepkörhöz tartozó szokáso-
kat mint például a gyertyakészítést, 
mézeskalácssütést, búzaültetést, szö-
vést, vágást, varrást vagy éppen bet-
lehemi jászol készítését. Sok szép 
énekkel, verssel, ajándékkészítéssel 
is teltek a decemberi hetek. Ebben a 
csodás hangulatban készültek a cso-
portok az ünnepre.

A közös óvodai karácsonyi ün-
nepségre december 16-án délelőtt 
került sor az intézmény tornatermében. 
A nap fénypontja mégis az volt, amikor a 
gyerekek felfedezték a feldíszített fenyő-
fa alatt a játékokat. Öröm volt látni a sok 

látogatta meg a gyermekeket. Az azt meg-
előző napokban együtt díszítettük a cso-
portszobáinkat, és meséltünk számos 
történetet, amelyekben a gyerekek Szent 
Miklós legendájáról hallhattak, jótettei-
ről, kedvességéről. Mindemellett énekeket 
is tanítottunk és barkácsoltunk. Az idén 
együtt kézműveskedhettek a gyermekek a 
szüleikkel az óvodában. Ezután az adventi 

vásár forgatagában nézelődhettek, 
vásárolhattak. Sok-sok dísz, édes-
ség volt az asztalon, mindenki ta-
lált kedvére valót. 

Az advent kezdete az óvodások 
számára valójában a Mikulás ün-
nep. Ez az ünnep sok izgalmakat 
hoz a gyermekeknek, a várakozás 
izgalmát, ami kiteljesedik az ad-
venti naptár nyitogatásával, amit 
otthon is és az óvodában is kinyi-
tunk. Az advent jó alkalom a csalá-
doknak a közös programokra, a dí-
szítésre, sütögetésre, barkácsolásra 
és az ünnepre való ráhangolódásra. 
Az óvodában is így tettünk, hiszen 

boldog arcot, amint vidáman bontogatják 
az ajándékokat.

Ander Beáta 
óvodapedagógus

Velencén a Tópart utca és a Kápolnás-
nyék felé vezető út elágazásánál található 
a Meszleny-feszület.

A feszület 1859-ben készült mészkőből.
A feszületen az alábbi felírat olvasható: 
„Szerencsés megmenekülésünk emlé-

kére 1859.”

A feszület története szerint egy alka-
lommal Meszleny Lajos (1804-1868) és 
felesége, Chernel Rozália hazafelé tar-
tottak, amikor villám csapott a kocsijuk 
elé, a lovak megbokrosodtak és felborí-
tották a kocsit.

A kocsiban ülők nem sérültek meg. 
Meszleny Lajos és felesége a baleset hely-
színén hálából feszületet emeltettek. 

A Velencei-tó környékének pusztuló-megmaradó értékei
A velencei Meszleny-feszület

A feszület egykor, háttérben a műemlék Meszleny-kastély
(Forrás: Zempléni Múzeum)

A feszület felirata
(Forrás: a szerző saját felvétele)

A feszület napjainkban

Meszleny Lajos az 1840-es években a 
kőszegi táblánál teljesített ülnöki szolgá-
latot. Ekkoriban vette feleségül a kősze-
gi neves Chernel családból, csernelházi 
Chernel Rozáliát, akinek biztatására haza-
költöztek Velencére. Meszleny Lajos sokat 
utazott, műgyűjtőként festményeket vásá-
rolt Bécsben. Meszleny Lajost 1868-ban 
temették el a velencei családi temetőben. 
Fiai: Lajos (1851-1901), Benedek (1855-
1909), Pál (1856-1939).

A feszületnek egyháztörténeti és vá-
rostörténeti jelentősége van, gazdagítja 

Velence településképét és településtörté-
netét. Továbbá jelentős térképző elem a 
Tópart utca és a Kápolnásnyék felé vezető 
út elágazásánál. A feszület jelenleg sajnos 
nem áll védelem alatt, a feszületen a felirat 
nehezen olvasható, ezért azt szükséges lesz 
a jövőben felújítani.

Forrás: Kupi László: Város volt, város lett (Ve-
lence története). Velence, Velence Önkor-
mányzata, 2004.

Dr. Petrus József Csaba 
műemlékvédelmi szakmérnök

ezek a tevékenységek közel állnak a gyer-
mekekhez. Minden csoportban meséltünk 
Szent Miklós püspökről, és arról, hogy 
miképpen szerette és ajándékozta meg a 
gyermekeket. A nagyobbak elmondták a 
kicsiknek azt is, hogy tisztítsák ki a cipő-
jüket, amelybe majd éjjel ajándékot tesz a 
Mikulás.

Amikor a Mikulás megérkezett a manó-
jával, elfáradva a hosszú úton, hellyel kínál-
ták őket a gyermekek, óvó nénik. Énekeltek 
nekik, volt, aki megölelte őket, és volt olyan 
is, aki elmesélte, hogy már tavaly is találko-
zott velük. Az egyik csoportban pedig va-
jas kaláccsal, forró teával, szaloncukorral 
kínálták őket. Érezhető volt, hogy minden 
gyermek tudja, hogy a Mikulás szereti őket, 
és az ajándékkal mutatja ki jóságát. 

A Mikulás szeretettel beszélgetett a cso-
portokban, a gyermekek pedig elégedetten 
búcsúztak el tőle abban a reményben, hogy 
jövőre is ellátogat majd az óvodánkba.

Müllerné Csite Éva
óvodapedagógus
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kezdtek. A gyerekek igazán kreatív, gyö-
nyörű munkáik eredményeként egy való-
di mézeskalács falu épült fel az iskola be-
járatánál, amely igazi ünnepi hangulatot 
varázsolt a suliba.

Hálásan köszönjük a kedves Szülők se-
gítségét, amivel támogatták a gyerekek 

otthoni készülődé-
sét, és melynek ered-
ményeképp létrejött 
a mi Mézes falunk. 
Az „építkezés” iga-
zán népszerű volt, 
így úgy döntöttünk, 
jövőre újra megál-
modjuk a Zöldliget 
Mézes falut.

Bálintné
Nagy-Kaszap Ditta

 
Micimackó kívánságcsillaga

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon egy 
színdarabbal lepték meg a tanító nénik és 
bácsik a Zöldben tanuló alsós gyerekeket. 
A darab címe: Micimackó kívánság csilla-
ga. A legkisebbek nagy örömmel fogadták a 

jelmezekbe, szerepekbe bújt tanítóikat. Kö-
szönjük szépen Zsuzsa néninek a rendezést, 
és a próbák megszervezését, lebonyolítását!

Szereposztás:
Micimackó: Reni néni
Róbert Gida – Krisztián bácsi
Malacka – Dóra néni
Tigris – Ili néni
Kanga – H. Anikó néni
Zsebi baba – Saci néni
Ürge – Mr. Fernando
Bagoly – Kata néni
Nyuszi – Zsuzsa néni
Férgecskék – G. Andi néni,

K. Anikó néni, Sz. Timi néni, Ms. Lucy.
Egy másik meséből eltévedt Unikornis: 

K. Andi néni
Fa: Ditta néni
Súgó: Ildikó néni

Angol nyelvű
természettudományi verseny

2022. december 5-én angol nyelvű termé-
szettudományi versenyt tartottunk, ame-
lyet iskolánk két angoltanára, Borz Attila 

és Simon Eszter szervezett. Gördüléke-
nyen haladtak az előkészületek, és a két 
szervező nagy lelkesedéssel irányította a 
szakmai találkozót. Az 5. évfolyamból hat 
csoport mutatta be „David Attenborough. 
Wild life documentary” témában – igé-
nyes előadással kísért – posztereiket. A 
csapatok izgatottan várták az eredmény-
hirdetést. Kiderült, hogy mindenki nyert: 
a versengés mellé azt a közös élményt, 
amelyet együtt élhettek át. Csodás verseny 
volt. A gyerekek munkáit a tantermekben 
állítottuk ki. 

Simon Eszter

Találkozás Kertész Erzsi írónővel

Január 10-én egy nagyon emlékezetes 
órát tölthetett el a hatodik évfolyam az 
egyik kedvenc írójával. Író-ol-
vasó találkozón vettünk részt 
Kertész Erzsivel, a Panthera, 
a Göröngyös úti iskola és a 
Sárkány nyomában kötetek 
írójával. Sok érdekes dolgot 
tudtunk meg a könyvek meg-
írásáról, az azt megelőző ötle-
teléseiről és a szereplőkről. A 
magunkkal hozott könyveket 
dedikáltathattuk. Szerintem 
mindannyiunknak maradan-
dó élmény volt. Köszönjük a 
szervezőknek! 

Gulyás Botond, 6.a

Zöldliget-hírek
Mini színház iskolánkban

Csütörtökön az iskolánkba látogatott Boka 
Gábor előadóművész, aki Petőfi Sándor-
nak  „A helység kalapácsa” 
című vígeposzát keltette élet-

re. Társalkotói, a 7.a osz-
tály színészpalántái a gim-
nazistákat lepték meg az 
előadással. A karakterek 
között felbukkant a falu ap-
raja-nagyja, bikája, kocs-
márosa, békés vagy fondor 
lelkületű, lágyszívű és szé-
lestenyerű hőse, de még a 
harang és a gravitáció is.  A 
vásári komédia hangulatát 
megidéző képek adnak be-

tekintést a rendhagyó irodalo-
móra pillanataiba.

Gulyásné Nyenyestán Rita

Az én Betlehemem

Nagyon örültem ennek a mé-
zeskalács versenynek, mert 
szeretem a karácsonyi készü-
lődést és szeretek sütni-főz-
ni a konyhában. Különösen 
azért volt szép időtöltés ez, 
mert a családom minden tagja egy kicsit 
részt vett benne, ki ötlettel, ki a két ke-
zével, ki mézeskalácsból karácsonyfadí-
szeket alkotott közben, így egy pár órá-
ra megállt az idő a nagy rohanásban.  A 
mézeskalács receptje Dédnagymamám-

tól, Velence vala-
mikori 101 éves la-
kójától származik, 
a régi, kézzel írott, 
öreg szakácsköny-
véből. Ma már saj-
nos nem tudnak 
ilyen szépen írni 
az emberek.  Az 
elkészítés közben 
jöttek az ötletek a 
figurákhoz és az 
istállóhoz: úgy öl-
töztettem fel a bá-
bukat a színes cu-
korral, ahogyan 

én elképzelem ezt a jelenetet. Végül szép 
megvilágítást is kapott a betlehem, ami-
től valódi karácsonyi hangulata lett.  Sze-
retettel kívánom, hogy mindenkinek az 
életét ragyogja be a betlehemi csillag fé-
nye, és legyen áldott karácsonya!

Herpy Anna Liza 7. b

A Zöld mézeskalács faluja
Advent idején a Zöld épületrész kis diák-
jai egy iskolai felhívás után mézeskalács 
házikók, mézeskalács figurák készítésébe 
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Entz-iklopédia 2023-tól a HAEKIK szervezi a városi rendezvényeket
VELentzE Zenekör
alakult iskolánkban  

Az idei tanév szeptemberében, az iskolai 
kertészeti nap alkalmával állt színpadra 
először (akkor még név nélkül) az Entz 
Ferenc Mezőgazdasági Technikum ének-
kara. Azóta több szereplésen vagyunk túl 

és nevünkkel is – VELentzE Zenekör – is-
kolánkat képviseljük. 

Szeptemberben kerültem át Székesfe-
hérvárról Velencére tanítani és habár né-
mettanár vagyok, mindig is szívügyem-
nek tartottam a fiatalok zenei nevelését. 
Gyerekkoromban hegedültem, furulyáz-
tam, kórusban énekeltem és 15 éve cite-
rázok egy citerazenekarban. Ahogy Ba-
bits írja: „Mindenkinek a lelkében dal 
van…”, úgy érzem ennek felfedezése és 
kiaknázása csodálatos feladat. 

Az énekkar csupa szív tanulókból áll: 
kertésztől virágkötő technikuson ke-
resztül panziósig, akik mindnyájan szív-
vel-lélekkel énekelnek és délutánonként 
rendszeresen feláldozzák szabadidejüket 
egy-egy előadás sikeréért.

Mindemellett egy nagyon jó közösség 
is kialakult, ahol örömüket, bánatukat, 
sőt saját verseiket is megosztják egymás-
sal és velem a fiatalok. Már Youtube csa-
tornánk is van, ahova feltöltjük egy-egy 
fellépés vagy hangulatos próba anyagát.  

Úgy érzem, nagyon termékeny fél-
évet zártunk, mivel rengeteg szerep-
lést tudhatunk magunk mögött: ’56-os 

Roham a Hauszmann Alajos EKIK 
könyvtárában

A velenceieket és a környékbelieket az 
új évben is szinte vonzza a könyvtárunk. 
Azt, hogy állításunk nem csupán talmi 
büszkélkedés, számokkal is alá tudjuk tá-
masztani. Január 14-én, szombaton 9 és 
13 óra között 101 olvasó 384 kötetet köl-
csönzött. Ha azt is figyelembe vesszük, 
hogy a látogatók általában családtagjaik-
kal érkeznek, közel kétszázan fordultak 
meg az olvasóteremben. Önértékén nem 
egy hatalmas tömeg, de tekintve, hogy ez 
a szám városunk lakosságának 2,8 szá-
zaléka, akkor az adat már az olvasásszo-
ciológusok érdeklődésére is számot tart-
hat. Gondoljunk csak bele! Az 1,7 milliós 
Budapesten az említett szombaton vajon 
jártak közel ötvenezren könyvtárban? 

Várjuk Önöket kedden 14-18 óra és 
szombaton 9-13 óra között. Ne feled-
kezzenek meg a szerdai ügyeletről sem! 

megemlékezés, I. világháborús hősök em-
léknapja, iskolai nyílt nap, Pályaválasztási 
Kiállítás Székesfehérváron (ahol a közön-
séget is megénekeltettük), Mikulás-buli, 
adventi gyertyagyújtás, valamint a kará-
csonyi betlehemes műsorunk. Ez utóbbi 
programot Gárdonyba is elvittünk, és 

emellett műsorunkkal 
hozzájárulhattunk az is-
kolai karácsonyvárás tel-
jesebb megéléséhez. 
Részt vettünk mindezen 
fellépések mellett Székes-
fehérváron az „Ölelés az 
elfogadásért” nevű ren-
dezvényen is, amelyre egy 
szombati napon az egyéb-
ként többnyire kollégista 
diákjaink Balatonvilágos-
ról, Budapestről, illetve 
Tárnokról is szívesen el-
utaztak.

Jelenleg 12 aktív tagja 
van a zenekörnek, nem-

rég 2 régebbi citerás tanítványommal bő-
vült a kör. Elsősorban a hagyományőr-
zés, a citerával kísért népdalok előadása, 
a népzene a fő profilunk. A diákok nem-
csak szívesen énekelnek, de akár táncra is 
perdülnek. Bátran mondhatom, hogy va-
lódi előadóművész „palánták” is vannak 
a csapatunkban. 

Igazából mindenevők vagyunk a zene 
terén és a színjátszás sem áll távol a csa-
pattól. Jelenleg éppen a március 15-i 

Kilenc és délután egy óra között az e-ma-
ilben vagy telefonon egyeztetett köny-
veket vihetik el, vagy hozhatják vissza a 
már olvasottakat.

       
Velencei Karnevál a Hauszmann 
Alajos EKIK szervezésében 

A Hauszmann Alajos EKIK életében a ja-
nuár az éves programkínálat, illetve az 
költségvetés elkészítésének az időszaka. 
Mivel 2023-tól intézményünk szervezi az 
összes városi programot, ünnepet, már 
összeállt a Velencei Karnevál programja 
is. Ezt február 18-án, szombaton tartjuk a 
Kastély parkolójában és parkjában.  

A már-már hagyománnyá nemesülő 
rendezvény megszervezésének a felada-
ta a miénk, azok a pénzügyi lehetőségek 
viszont, amelyek az elmúlt években adot-
tak voltak (az ismert okok miatt), nem 
állnak rendelkezésünkre. Ennek ellenére 

előadásunkat tervezgetjük. Továbbá nép-
dalénekes versenyekre is készülünk (Pe-
sovár Ernő verseny, „Tiszán innen, Du-
nán túl”), mivel néha nem árt egy kis 
megmérettetés sem…. 

Győriné Nagy Erika Lilla

       
Szakma Kiváló Tanulója Versenyek 

A végzős kereskedelmi értékesítő osztály 
6 tanulója (Kabai Alexandra, Kocsis Ke-
vin, Kuti Henrietta Mercédesz, Németh 
Krisztina Erzsébet, Szabó Petra, Szabó 
Zsanett Petra) január 17-én, Székesfehér-
váron a Gazdaság Házában mérte össze a 
tudását a megye legjobb eredményeket 
elért tanulóival.

A legügyesebb 11. osztályos kertész 
(Árvay Attila Erik, Tóth Balázs) és gaz-
da (Magosi Gergő, Nagy Márton, Németh 
Milán Péter) tanulók február 1-én a Ma-
gyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
Gödöllői Campusán versenyeznek majd a 
döntőbe jutásért.

Életük első komoly megmérettetésén 
nagyon szurkolunk nekik!

Technikus tanulóink alapvizsgája 
Érettségi utáni kétéves technikus képzé-
sen részt vevő diákjaink „Mezőgazdaság 
és erdészet” ágazati alapvizsgájára január 
12-én került sor. Mindegyik tanulónk si-
keres vizsgát tett. Gratulálunk nekik! Ker-
tépítő és fenntartó diákjaink iskolánkban 
folytatják további tanulmányaikat, míg a 
mezőgazdasági technikusok duális part-
nerünkkel, a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt.-
vel való együttműködésben készülnek a 
szakmájuk elsajátítására.

a „farsang farkára” megpróbáltunk szín-
vonalas és az önfeledt családi kikapcso-
lódást szolgáló programot összeállíta-
ni. A műsorokkal és az ún. kiegészítő 

eseményekkel igyekszünk a farsang ha-
gyományait hiteles produkciókkal meg-
idézni, ugyanakkor nem tartjuk stílustö-
résnek azt sem, ha napjaink kulturális és 

Bahorka Társulat
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élménykínálatából is szemezgetünk. En-
nek szellemében kerül sor pl. a Fellegjá-
rók Együttes modern hangzásvilágú, né-
hol a fúziós zene jegyében formálódó, 
elektronikus hangszereken megszólaló 
koncertjére. Ezért vonultatunk fel a jövő 
egyik közlekedési eszközének mondott 
Segwayekből öt darabot a parkoló mel-
letti füves részen. Az elektromos hajtású, 
kétkerekű járgányokat – természetesen 
ingyenesen – azok próbálhatják majd ki, 
akik jelmezben érkeznek.

A Velencei Karnevál
programjáról 

A mulatság fél háromkor kezdődik. A 
kastélyhoz vezető bekötő út elejétől a 
Vagabanda gólyalábas komédiásai veze-
tik a Kastélynál felállított színpadhoz az 
egybegyűlteket, hogy ott közel egy órán 
át népi játékokkal, hagyományos álar-
cokkal, jelmezekkel, síppal, dobbal von-
ják be a közönséget a télűző rítusokba. A 
maskarás óriások után sem huppanunk 
a földre, mert kezdődik Endrődi Ági és a 
Fellegjárók koncertje. 17 órakor lép szín-
padra az országos hírű Bahorka Társu-
lat. „Improvizációs folklórszínházukban” 
– ahol ifj. Csóri Sándor is közreműkö-
dött – a szöveg, a mese, a tréfa, a tánc és 
a zene ezúttal mind a farsangi hagyomá-
nyok megelevenítését szolgálja, felnőttek 
és gyermekek számára egyaránt befogad-
hatóan. Naplemente után a lángolásé a 
főszerep. Este hattól tűzzsonglőrök káp-
ráztatnak mutatványaikkal, utána pedig 
elégetjük a kiszebábot.

A színpadi programok mellett a gye-
rekek „sergőzhetnek” a körhintán, 

készíthetnek farsangi jelmezeket, álarco-
kat a Kastélyban, a tíz éven felüliek pe-
dig kipróbálhatják, milyen is két nem egy 
vonalban, de párhuzamosan szerelt keré-
ken, azaz a Segwayen haladni.

Kiss László büféjében meleg ételek és 
nemes italok várják a - lehetőleg - jelmez-
be öltözött karneválozókat.

Várunk mindenkit február 18-án fél 
háromra a Kastélyhoz vezető bekötő út 
elején.

Ne feledjék! A karnevál akkor műkö-
dik, ha a nézők maguk is látványossággá 
válnak. Szóval jöjjenek a szörnyek, bo-
szorkák, királylányok és királyok, ma-
nók, koboldok, tündérek, bohócok és 
mindenféle maskarás alakoskodók!

Hauszmann Alajos
EKIK

LELTÁR MIATT ZÁRVA
A Könyvtár állományellenőrzés miatt 2023. március 7-től március 30-ig zárva tart.
A leltár miatt a kölcsönzés és a hosszabbítás szünetel, a lejárt dokumentumokra késedel-
mi díjat nem számolunk fel.
Utolsó kölcsönzési nap: március 4. (szombat)
Nyitás napja: április 1. (szombat)
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Egy Múzsa Velencén

Az idei Velencei Karneválon koncertet ad 
a Fellegjárók Együttes. A formáció énekes-
nőjét Endrődi Ágnes színészt, énekest, a 

Múzsák Színházi Egyesület egyik alapító-
ját, tanárt és kórusvezetőt kérdeztük sok-
rétű tevékenységéről, a farsangról és a Ve-
lencei-tóhoz fűződő kapcsolatáról.

Miután a Magyar Színház Akadémi-
án, ahol Őze Áron is tanította, 2006-
ban diplomát szerzett, csakhamar 
saját társulatot szervezett. Olyan da-
rabokat vittek színre, mint pl. a  Le-
gyetek jók, ha tudtok, A muzsika 
hangja vagy a Két Lotti. Ezek az igen 
színvonalas darabok elsősorban a 
gyerekekhez szólnak, bár, ha a filmvi-
lághoz fordulunk címkéért, akkor az 
ún. családi produkciókhoz sorolan-
dók. Miért pont ilyen előadásokat vá-
lasztottak?

A gyerekekhez való kötődés, a velük való 
foglalkozás igénye már régóta ösztönzőleg 
munkálkodik bennem. Ezért is végeztem 
el az Akadémiával párhuzamosan az ELTE 
ének-tanító szakát. Az említett két isko-
lában megtanultam, mit és hogyan érde-
mes átadni a kicsiknek: legyen az színpad 
vagy tanterem. Az esetemben a két szak-
ma tehát nagyon jól kiegészíti egymást, a 

különböző területen  megszerzett ismere-
tek szervesen ötvöződnek bennem a kife-
jezés, az üzenet átadása érdekében.

Persze ez egy hosszabb folya-
mat eredménye volt. Rögös út 
vezetett onnan, hogy egy hályog-
kovács bátorságával és a szakmai 
környezetről viszonylag keveset 
tudva fejest ugrottunk ebbe a vál-
lalkozásba, eljutva odáig, hogy az 
említett darabok és persze még 
sok más is létrejöjjön, sőt azo-
kat a Budaörsi Színházon – ve-
lük éveken keresztül koproduk-
ciós viszonyban voltunk – kívül 
jó pár hazai színház is felvegye az 
állandó repertoárjába. A kőszín-
házakon túl ma már országszer-
te kérik az előadásainkat pl. mű-
velődési házak. A Kincskereső 
kisködmön című produkciónkat 
pedig a Déryné-programba is be-
válogatták.

A színházcsinálás és a Fellegjárókkal 
való koncertezés mellett polgári fog-
lalkozása is van: egy művészeti általá-
nos iskolában 300 gyereket tanít zené-
re. A pedagógiai gyakorlatból milyen 

tapasztalatait tudja érvényesíteni a 
színpadon? Talált-e újabb kulcsokat 
megnyitni a gyermeki tudatot?

Egy tanár szinte minden nap talál ilye-
neket. Azokat a kitüntetett pillanatokat, 
amikor az ember azt érzi, hogy „hopp, 
ez most jó, ez működik”, utólag nehéz 
felidézni. Ezek észrevétlenül szervesül-
nek a metodikába, miközben – termé-
szetesen – alakítják magát a pedagógust 
és  esetemben az előadót is. Amiről vi-
szont egyértelműen be tudok számolni, 
az a gyerekek változása. Egészen mások a 
reakcióik  - mondjuk - a tíz évvel ezelőt-
tihez képest: koncentrációban, emoci-
onálisan, figyelemben, az ingerek befo-
gadásában. Újabb és egyre intenzívebb 
impulzusokkal kell dolgoznunk. A szín-
házban és a Fellegjárókkal egyaránt. A 
zenekar esetében nehezebb dolog. Na-
gyon jól kell összeállítani a műsort, na-
gyobb koncentrációt igényel az előadás, 
hiszen a színházban ott a látvány, a jel-
mez, a mozgás, a történet, a párbeszéd.

A zenekarral tehát kettős célt kell 
megvalósítanunk. Egyrészt messzeme-
nően igyekszünk kielégíteni a gyere-

kek igényeit, fenntartani a figyelmüket, 
ugyanakkor művészként, előadóként tö-
rekszünk arra, hogy érvényes üzeneteket 
is átadjunk. Nem didaktikusan, hanem 
a zene felszabadító, élvezhető szövetébe 
csomagolva. 

Ha már a Fellegjáróknál tartunk.
Mit tudhatunk az együttesről?

Az egész történet a Glóbi dallal (A Föld dala - 
Öleld át Glóbit! ) indult. Pászti Amina írónő 
kért fel rá, hogy a mesekönyvéhez írjak da-
lokat. Megörültem a feladatnak, hiszen már 
addig is csináltam zenés műsorokat, de csak 
egyedül egy zenei alapra énekelve.  Szóval 
meg is született a dal. Úgy tudom, hogy most 
200 000 körül jár a YouTube-on a letöltések 
száma. A „Glóbi” egy olyan mozzanat volt, 
amely újra felébresztette bennem a vágyat, 
hogy végre zenekarral együtt léphessek fel. 
Szerencsére találkoztam Hajba Imre basz-
szusgitárossal, aki egyébként Lovasi András 

zenekarával is játszik, és ő hozta 
a kiváló jazzistákból álló csapa-
tot, amelynek tagjaival még a Kő-
bányai Zenei Stúdióban ismerke-
dett össze.  Így jött létre 2019-ben 
a kifejezetten gyermekeknek ze-
nélő Fellegjárók (hivatalos nevén: 
Endrődi Ági és a Fellegjárók). A 
dalokat közösen írjuk. A szöve-
gek egy része Pászti Aminától, a 
másik része tőlem származik, de 
vannak megzenésített verseink is. 
Így együtt jutottunk el a kezde-
ti környezetvédelmi mondandójú 
számoktól más tematikákhoz is. 
Ennek köszönhető, hogy már van 
– egyebek mellett – a farsanghoz 
kapcsolódó összeállításunk is. Re-
mélem, február 18-án a velencei 
közönség is szeretettel és élvezettel 
fogadja majd a koncertünket.

Mi jellemzi a Fellegjárók zenei
stílusát?

Alapjában egy modern hangzású, igényes 
pop stílust képviselünk. De ha arra gon-
dolok, hogy bizonyos dalokban népzenei 
motívumok is megjelennek, és a dob-gi-
tár-melodika-ének együttes nagyon érde-
kes, eredeti hangzással szól. Akár a fúzi-
ós zene jegyeket is fel lehet fedezni benne. 

Személyesen hogyan éli meg
a farsangot?   

Anyukaként nem is vonhatnám ki ma-
gam ezekből az időszakokból. A gyerme-
kem jelmezének elkészítése évről-évre 

megkerülhetetlen és örömteli feladat. Elő-
ször – ugye – hosszú beszélgetések során 
ki kell találni, hogy milyet, utána jöhet a 
megvalósítás: varrás, ragasztás stb. Idén 
még nem döntöttünk, de az elmúlt évek-
ben voltunk már hóemberek, bohócok, 
angyalok, és ki emlékszik már a többire. 
Szerencsére színésznőként nem áll tőlem 
távol – akár saját kezűleg készített – jel-
mezt és álarcot ölteni. Mondhatnám úgy 
is: „alakoskodni”.

És vízkereszt után megélénkül a társa-
sági élet is. Sok helyre hívnak farsangi bá-
lokra, összejövetelekre. Ha időm engedi, 
ezeken szívesen részt veszek. Utána  jöhet 
a böjt.

Az Endrődi Ágnes és a Fellegjárók 
koncert a Velencei Karnevál egyik ki-
emelkedő programeleme lesz. A mun-
kán kívül köti-e valamilyen személyes 
kapcsolat a környékhez, a tóhoz?

Nagyon szoros. A nagymamámnak a tó 
mellet volt nyaralója. Sok szünidőt töl-
töttem ott. Rengeteget fürödtünk, ját-
szottunk. Imádtam azokat a nyarakat. 
Szóval nagyon kedves gyerekkori emlé-
kek fűznek a helyhez, a tájhoz. Szeretem 
a természetes nyugalmát, meghittségét. 
Örömmel vállalom tehát az innen érkező 
felkéréseket. Több darabunkat is bemu-
tattuk már a Velencei-tónál. Február 18-
án pedig ismét találkozhatunk a Velencei 
Karneválon!

 Hauszmann Alajos
EKIK



2626 27

Kö z ö s s é g e i n k     B i z t o n s á g u n k     Kö z é r d e k ű  i n f o r m á c i ó kÖ n kor m á ny z at i  h í re kI n t é z m é n y e i n k     H a s z m a n n  A l a j o s  E K I K

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, előze-
tes időpont-egyeztetés után, tel.: 22/470–288

Velence Város Önkormányzat
Képviselőtestülete fogadóórái

A képviselői fogadóórák pontos időpontja előzetes 
egyeztetést követően kerül rögzítésre. Egyeztetni sze-
mélyesen a polgármesteri hivatal titkárságán (Velence, 
Tópart u. 26.), vagy az 589–416-as telefonszámon, il-
letve a hivatal@velence.hu e-mail címen lehet.

Sürgős ügyekben előzetes egyeztetés alapján a kép-
viselők más időpontokban (akár a helyszínen is) a lako-
sok rendelkezésére állnak.

Faragó Péter minden hónap utolsó péntek-
je,10:00–12:00

Fésűs Attila, Pap János, Pap Zsigmond minden hó-
nap első péntekje, 9:00–11:00

Kernya Gábor, Sarf György: minden hónap első 
keddje, 16:00–18:00

Dr. Sirák András minden csütörtökön, 14:00–15:00
Szabó Attila (alpolgármester) egyeztetés szerint

A Polgárőrség hírei
2022. december hónapban közbiztonsági járőrözést 10 alkalommal végeztünk, esetenként 2-2  fővel 120 órában. Ve-

lence külterületeit 13 alkalommal ellenőriztünk, esetenként 2-2 fővel 160 órában.
Velence város adventi rendezvényeit biztosítottuk 3 alkalommal,  esetenként 2-2 fővel 20 órában. Az ünnepek előtt 

és alatt a temetők környékét ellenőriztük 2 alkalommal esetenként 2-2 fővel 10 órában. Ezek mellett a középületek, a 
posta és a vasútállomás és környezete ellenőrzését végeztük 2 fővel,  200 órában. Koordinátori tevékenységre 110 órát 
fordítottam. Mindösszesen 620 órában  végeztünk önkéntes tevékenységet. A Velencei Híradó minden kedves olvasó-
jának a velencei polgárőrök nevében Boldog Új Évet kívánok.

  Fehér István elnök

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
2022.12.11-én került sor egyesületünk egyik legjelentősebb esemé-

nyére. A velencei tűzoltószertár előtt szeretett Magirus Deutz tűzol-
tójárművünket több mint 20 év üzemeltetés után elbúcsúztattuk, majd 
visszaszolgáltattuk tulajdonosának, Vadas Tamás úrnak, akinek ezúton is 
köszönjük a bizalmat és a megbecsülést!

Nagy örömünkre szolgált az, hogy sokan osztoztak az ünnepi hangu-
latunkban, amelynek fényét Tessely Zoltán térségünk országgyűlési kép-
viselőjének, Dr. Molnár Krisztián a Fejér-megyei Közgyűlés elnökének 
jelenléte is emelte, akik abból az alkalomból kaptak meghívást esemé-
nyünkre, hogy a lakosság szolgálatába állíthattuk az egyesület első, sa-
ját tulajdonú Steyr tűzoltófecskendőjét. Az új járművet Récsei Norbert 
katolikus plébános úr szentelte fel. Jelenlétükkel megtisztelték még az 
egyesületet Molnár József tűzoltó alezredes, a polgári védelmi felügyelő, a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, továbbá 
Pápai Szabó György református lelkész, aki áldást mondott új járművünkre. Az egyesület legújabb járműve mind teljesít-
ményben, mind felszereltségében felülmúlja elődeit. E a jármű biztonságosabb, gyorsabb és modernebb eszköze lesz a tűz-
oltásnak és egyéb elhárítási munkálatoknak. Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek az eseményünkre, hogy velünk ünne-
peljenek, és elbúcsúztassák a régi fecskendőnket. Köszönjük, hogy sokan tanúi voltak legújabb járművünk felavatásának!

Horváth-Szabó Nóra szóvivő
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HAJNALPÍR BAPTISTA
GYÜLEKEZET

Gondolatok a növénytermesztésről
Van egy igen hangsúlyos példázat Jézus-
tól, ami azért elgondolkodtató így év ele-
jén: „És ezt a példázatot mondá: Vala egy 
embernek egy fügefája szőlejébe ültetve; és 
elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és 
nem talála. És monda a vinczellérnek: Ímé 
három esztendeje járok gyümölcsöt keresni 
e fügefán, és nem találok: vágd ki azt; miért 
foglalja a földet is hiába? Az pedig felelvén, 
monda néki: Uram, hagyj békét néki még ez 
esztendőben, míg köröskörül megkapálom 
és megtrágyázom: És ha gyümölcsöt terem, 
jó; ha pedig nem, azután vágd ki azt.” (Lu-
kács 13:6-9)

A példázatban a szőlősgazda az, akié a 
kert: ő az Atya, a mi Istenünk. A vincellér, 
aki gondozza a növényeket: az Úr Jézus. A 
fügefa pedig: nos, ezek mi vagyunk. Lehet, 

sokaknak frusztráló olvasni a gyümölcste-
len fügefáról, mert nem szívesen látják meg 
magukat ebben a tükörben, de hála a mi 
Urunknak, a történet vége reményteljes.

Azt mondja a gazda: „miért foglalja a föl-
det is hiába?”. Egyrészt tehát nincsen rajta 
gyümölcs, másrészt még a másik fától is el-
veszi a helyet, így duplán csalódást okoz. Az 
eredeti görög szövegben a „gyümölcsöt ke-
ressen” nem azt jelenti hogy ránézett a gaz-
da és nem látott rajta gyümölcsöt, hanem 
azt, hogy minden egyes ágát megnézte, 
minden levelét felhajtotta, és mégse talált 
rajta egyet sem. Annyira szeretett volna a 
gazda akár csak egyetlen gyümölcsöt is lát-
ni, de nem talált. Már utasítaná is a vincel-
lért hogy vágja ki, mire az azt mondja: adj 

még neki egy évet! Figyeljétek milyen ér-
dekes: a vincellér kér még a fügefának egy 
évet, pedig neki lesz vele dolga. Őneki kell 
majd kapálni, trágyázni, mégis kér egy évet. 
Lássuk meg Jézus odaadását ebben! Ha ez a 
vincellér nem Jézus lenne, akkor azt mon-
daná: igazad van gazdám, tulajdonképpen 
már én is rég azon gondolkodom, hogy ki 
kéne vágni.

Aztán a fügefa helyzete is érdekes: azt 
olvassuk, hogy a szőlőbe lett ültetve. Már-
most ha Isten a gazda, akinek a szőlőjé-
be lett ültetve a fügefa, akkor az egy kü-
lön üzenet, hogy okkal lett elültetve abba 
a földbe, ahol most vagy. Magától érte-
tődő igazság, de abban is biztos lehetsz, 
hogy termőföldbe lettél ültetve. Nem va-
gyok nagy kertész, de annyit tudok, hogy 
a fát nem olyan helyre ültetik ahol legfel-
jebb elvegetál. Ezt azért jó, ha tudjuk, mert 
így elejét vehetjük a kifogásoknak. Egész 
életünkben nem hivatkozzunk arra, hogy 

azért nem tudok gyümöl-
csöt teremni, mert a csalá-
dom, meg a származásom, 
meg a mostani helyzetem, 
vagy akármi. És ahelyett, 
hogy egy életen át morfon-
díroznánk a miérteken, azt 
mondhatnánk: Isten tud-
ja ezt. És elkezdenénk há-
lát adni érte: ugyan nem 
értem miért, és habár sok 
hátrányát látom egyelő-
re, de ha a gazda kertjé-
be ültettettem, akkor hála 
neki. Biztos tudja, mit csi-
nál. Mert elhiszem és el-

fogadom, hogy ahol vagyok, oda az Isten 
tett. Másképpen: igent mondok a körül-
ményeimre. Személyes példám ebben az, 
amikor szolgálatom egy szakaszában igen 
sok igazságtalanságot, és rágalmazást kap-
tam. Tényleg szenvedés volt megélni. De 
Isten nagyon konkrétan azt mondta egy-
szer: tőlem lett e dolog. És akkor ez megy-
gyógyított. Ezért nem tettek tönkre azok 
az évek. Gyümölcsözővé tett, és hozzátett 
az életemhez. Nem is keveset. Aztán Pál is 
mondja a Korinthusi levélben: „jó az em-
bernek úgy maradnia, amint van.” Persze 
megnősülhet, meg férjhez mehet, de azt 
mondja: jó úgy maradni, amint van. Csak 
az Isten tudja, miért épp oda ültettettünk 
ahol vagyunk, de valamiért mégis jó az.

Azért Istennek az igazságáról azt is el 
kell mondani, hogy keresi a gyümölcsöt. 
Profitorientált – ahogy manapság monda-
nák. Ne azt értsük meg a történetből, hogy 
minden mindegy. Ha van gyümölcs jó, ha 
nincs, akkor meg van kegyelem. Isten-
nek nem az a kegyelme hogy nem baj, ha 
nincs gyümölcs. Jó, ha meglátjuk az ítélőt 
is benne, mert mostanában az ítélő Isten 
valahogy el van felejtve. De rámutat arra 
is, hogy Ő a könyörülő, az esélyt adó is, és 
hallgat az ő Fiára. És ad egy évet. Ezpe-
dig az irgalmasságáról beszél. Hogy nem 
a gyümölcstelen életre néz, hanem a Fiára, 
aki a gyümölcstelen életet gyümölcsözővé 
tudja tenni. Hogyha nem ilyen lenne az Is-
ten, akkor azt mondaná a vincellérnek: jó, 
jó, tudom buzgó vagy, de ezt a fát akkor 
is ki kell vágni. Itt értjük meg, hogy hisz 
bennünk Isten is, és hisz bennünk Jézus is. 
Mert ha nem hinne, már kivágott volna.

Röviden még a növénytermesztésről: a 
„köröskörül megkapálom” az oda nem illő 
dolgoknak az eltávolítását jelenti. Azok-
nak a dolgoknak a közelünkből való eltá-
volítását, amelyek megakadályozzák a gyü-
mölcstermést, amelyek elveszik a fényt, 
tápanyagot szívnak el, stb. A „megtrágyá-
zom” pedig valaminek, tehát a tápanyag-
nak a hozzáadását jelenti. Mit ad hozzá az 
életünkhöz? Elsősorban az ő feltétel nélkü-
li szeretetét. Aztán hozzáadja a kegyelmét, 
hozzáadja az irgalmát, és mindent, amije 
csak van. Örüljünk tehát az esélynek. Az-
tán ne csak örüljünk, hanem éljünk is vele, 
nehogy elteljen ez az év is gyümölcsök nél-
kül! Hiszen „Mimódon menekedünk meg 
mi, hogyha nem törődünk ily nagy üdvös-
séggel?” (Zsidókhoz írt levél 2:3)

Köszönöm neked mennyei Atyám, 
hogy amikor gyümölcsöt keresel rajtunk, 
és ha esetleg nem találnál, akkor nem ki-
vágod az életünket, hanem Jézus Krisztu-
sért esélyt adsz még egy évre. Köszönöm 
neked az elmúlt éveket, és köszönöm, 
hogy reménységgel nézhetünk a jövőbe, 
mert te mindent megteszel azért, hogy 
ahová ültettettünk, ott a te dicsőségedre 
gyümölcsöt teremjünk. Adj, kérünk enge-
delmes szívet, hogy mikor jön a te kapád, 
ne zárkózzunk el előle. Az Úr Jézus Krisz-
tusnak nevében. Ámen.

Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

Belgyógyászat
- általános
- diabetológiai
- endokkrinológiai
- gastroenterológiai
- diabetológiai edukáció

Bőrgyógyászat
Fül-orr-gégészet
Gyermekkardiológia
Kardiológia

Kézsebészet
Nappali kórház
Neurológia
Nőgyógyászat
Pszichiátria
Pulmonológia
Reumatológia
Sebészet
Szemészet
Urológia

A szakrendelésekre előjegyzés szerint várják a pácienseket a szakorvosok. Előjegyzést személyesen 
a Szakorvosi Rendelőintézet portáján illetve telefonon, a 06-22–589–515-ös telefonszámon lehet kérni. 

Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
A Velencei Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat működtetését, a Velencei Központi Orvo-

si Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsának döntése alapján a Velencei Szakorvosi Rendelőintézetet 
működtető Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. végzi Gárdony 
(Agárd, Dinnyés) Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence, Vereb és Zichyújfalu 
önkormányzatainak támogatásával.

A Velencei Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat az Országos Mentőszolgálat Diszpécserszolgá-
lata mentésirányítási rendszerének együttműködésében üzemel. Az ügyeleti szolgálat telefonon az 
OMSz Diszpécserszolgálatán keresztül érhető el.

A központi háziorvosi ügyelet hívószáma: 22/311–104

A Velencei Szakorvosi Rendelőintézet 2023. évi rendelései

A rendelőintézetben jelenleg az alábbi szakrendelések érhetők el a Központi Háziorvosi Ügyelet mellett.

Ügyeleti idő
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
17–07 17–07 17–07 17–07 17–07

Gyermekorvosi rendelés

Dr. Oszvald Éva
2481 Velence, Balatoni út 65., Tel: 22/472-156; 20/956-5551

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
13–16 12–14 13–16 10–12 9–12

Háziorvosi rendelések

Dr. Tassy Péter
2481 Velence, Balatoni út 65. Előjegyzés: 22/471-231 (csak rendelési időben hívható)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
9–12 9–12 13–16 9–12 9–12

Dr. Sirák András
2481 Velence, Tópart utca 34. Előjegyzés: 22/472-242, 22/589-149 (csak rendelési időben hívható)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8–12 13–17 8–12 8–12 8–12

Dr. Szabó Irén
2481 Velence, Fő út 2.  Előjegyzés: 22/574-019 (csak rendelési időben hívható)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8–12 terhesgondozás 8–12 13–17 8–12

Fogorvosi rendelések

Dr. Vargyasi-Dávid Kata
I. számú fogorvosi körzet. 2481 Velence, Balatoni út 65. Előjegyzés: 70/226–9469 (csak rendelési időben hívható)
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8–14 16–19 8–14 9–19 8–13

Dr Szegedi József
II. sz. fogorvosi körzet.  2481 Velence, Fő út 2. Előjegyzés: 30/836–5895 (csak rendelési időben hívható)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
13–20 13–20 8–14 Iskolafogászat 13–19



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

Kovács Jánosné, adóigazgatási ügyintéző, 589–413
(építményadó, adókönyvelés)

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

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

VÁROSÜZEMELTETÉSI  ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Szilassy Gabriella, városüzemeltetési ügyintéző, 589–405
(út- és közmű építési ügyek, tulajdonosi hozzájárulás,
közútkezelői hozzájárulás, közterület-használat)

Temesváriné Kosztola Györgyi, városüzemeltetési ügyintéző, 589–401
(fakivágás engedélyezése, házszám megállapítás, 
illegális hulladék, kerti égetés)

Törjék Zoltán, megbízott városüzemeltetési ügyintéző
hhivatal@velence.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
Sajben-Sterz Piroska titkársági osztályvezető
Balogh Erika, titkársági ügyintéző, 589–416
Kiss Dorottya, titkársági ügyintéző, 589–407
Vargáné Király Julianna, testületi referens, 589–419
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)

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
Bánfalvi Tamás, közterület-felügyelő, 589–422

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Molnár Krisztina, osztályvezető, 589–414
Halmainé Marsi Beatrix, pénzügyi ügyintéző, 589–423
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
Grúz Sándorné, pénzügyi ügyintéző, 589–410

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



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.

ABLAKÜVEGEZÉS
KERETEZÉS
TÜKRÖZÉS

ZUHANYZÓÉPÍTÉS
KORLÁTÜVEGEZÉS

MINDEN, AMI ÜVEGEZÉS
KERESZTES ÜVEGKERESZTES ÜVEG

KFT.KFT.
06 30/ 968-8099

2030 Érd, Diósdi út 10.

Műanyag
ajtó, ablak, redőny,

redőnykapu
forgalmazása, beépítése

Szúnyoghálók
kedvezménnyel,

párkányok, napellenzők,
reluxák, ablakszellőzők

Redőnyjavítás
Beépítés, visszajavítás

igény szerint.
Ingyenes felmérés.

A Velence
Városgazdálkodási Kft. az 
alábbi munkák elvégzését 

vállalja:

• fűnyírás, fűkaszálás
• gyomirtás, bozótirtás

• ágdarálás
• tereprendezés, fakivágás

• járda űrszelvényezés
• tanácsadás

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

varosgazdalkodas@velence.hu
email címen lehet

FESTÉS-MÁZOLÁS, FESTÉS-MÁZOLÁS, 
TAPÉTÁZÁSTAPÉTÁZÁS

Elérhető
áron,

garanciával

Szabó ZoltánSzabó Zoltán

Telefon:Telefon:
(30) 8259-201(30) 8259-201


