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Vendel-Cserményi Lilia (Regélő Egyesü-
let), Tóthné Benkő Mónika (FIDESZ-KD-
NP) illetve Juhász Gyula (FIDESZ-KD-
NP) lesz az, akik átvehetik a lemondott 
képviselők helyét. Mindannyiukban meg-
bízható, munkájára igényes, a városért 
tenni akaró velenceieket ismertem meg, 
várjuk őket a közös munkára! Bízok ab-
ban, hogy szakértelmükkel, tapasztalatuk-
kal minél hamarabb gazdagítani fogják a 
képviselői munkát. 

A személyi kérdéseknél sokkal fonto-
sabb az, hogy milyen konkrét munkát vé-
gez az önkormányzat. A tavalyi évet min-

den nehézség ellenére sikeresen zártuk. 
Számos projektet fejeztünk be. Parkokat, 
játszótereket, sportpályákat adtunk át, 
és idén januárban átadtuk az új óvoda-
részt is. Mindezt úgy tettük, hogy nem 
éltük fel az önkormányzat vagyonát, 
nem adtunk el telkeket, nem vetünk fel 

kölcsönt és nem bocsájtottunk ki kötvé-
nyeket. Sőt! Tavaly ősszel előtörlesztés-
sel, csaknem két évvel a futamidő lejár-
ta előtt sikerült végre kikecmeregni a 
várost évtizedek óta fojtogató adósság-
csapdából. Mindezt tettük önerőből – 
nem a ma, hanem a holnap és a holnapu-
tán szempontjait szem előtt tartva. Amit 
takarékos gazdálkodással megspórolunk 
a működésünkön, azt a későbbi nemze-
dékek használhatják fel – tehát a gyere-
keink és az unokáink. 

Azonban a város bevételi és kiadási 
oldalának egyensúlyban kell maradnia 

– tekintet nélkül 
arra, hogy milyen 
mértékű a hazai 
infláció, mekkora 
összegről szólnak a 
közüzemi számlák, 
mekkora bevételt 
vonnak el a város-
tól a változó indo-
kok miatt, de folya-
matosan fennálló 
veszélyhelyzetben, 
és hogy pang-e a tó 
környéki turizmus. 
Ezeket a kérdéseket 
ugyanis senki sem 
teszi fel akkor, ami-
kor a gyerekének 
óvodai csoportot, 
bölcsödéi helyet 
keres, amikor vé-
dőnőre vagy éppen 
orvosi ellátásra van 
szüksége. Sokkal 
inkább nekünk kell 
feltenni azt a kér-
dést, hogy miképp 
lehet arányosan és 
a teherbíróképes-
ségnek megfele-

lően további önkormányzati bevételekre 
szert tenni. A februári lapszámban erről is 
olvashatnak, no meg arról, hogy a Velen-
cei Karnevál idén is örömöt és vidámságot 
hozott városunkba. 

Gerhard Ákos
polgármester

Kedves Velenceiek!
Sok eseményt hozott a február a városban 
és a testületi munkában. Elsőként arról a 
hírről írok röviden, amely igen sok velen-
cei érdeklődését felkeltette. Ez pedig há-
rom képviselőnk távozása. Nem lehet egy 
önkormányzati lap feladata, hogy azokat 
az egyebek mellett személyes jellegű né-
zetkülönbségeket feltárja, vagy arról az én 
véleményemet megfogalmazza, amelyek 
oda vezettek, hogy három képviselő le-
mondott a mandátumáról. Nézetkülönb-
ségek mindig adódnak, és valóban sok-
szor nehéz megfelelő kompromisszumot 
találni. 

Az elmúlt évek közös munkája mellett 
meg kell őrizni azt, ami fontos: azt, hogy 
mindannyian a városért kívántunk ten-
ni. Én ebben a kérdésben egyértelmű ál-
lásponton vagyok. A város hosszú távú kö-
zösségi érdekeit és nem egyes vállalkozók, 
politikusok rövidtávú érdekeit (beleértve 
a magamét) kell szolgálnia a mindenko-
ri városvezetésnek. Túl sokáig volt aláren-
delve mindenféle egyéni érdeknek Velence 
fejlődése, partszakaszainak, strandjainak 
átalakulása – és ennek ma inkább a kárát, 
mintsem az előnyeit látjuk. Eltűnt a han-
gulatos, ősfás Öreg Strand, a Korzó stand-
ja pedig egy élettelen homoktengerré vált, 
a kettő között pedig egy lebetonozott te-
rület pang. 

A jó helyi politikának az az egyik is-
mertetőjegye, hogy alapvetően nem sze-
mélyfüggő, mert a megválasztott képvi-
selők és a polgármester elsősorban nem 
a saját vágyaikat kell, hogy megvalósít-
sák, hanem olyan célokat, amelyek a 
velenceiek életét teszik könnyebbé. Te-
hát nem az számít, hogy ki, milyen sze-
mélyes indíttatásból vállalta a városért 
végzett munkát, hanem sokkal inkább 
az, hogy mennyi munkát, időt fektetett 
bele az önkormányzati munkába. Én biz-
tos vagyok abban, hogy a testület új tag-
jai, e tekintetben sem fognak elmaradni a 
most távozott képviselőktől, akiknek ez-
úton is köszönöm az elmúlt években vég-
zett munkájukat. 

Velence Város Helyi Választási Bi-
zottságának február 20-án született dön-
tése alapján most már tudható, hogy 

2023. március 4. szombat 9:00
Madárröptetés és kócsagles a
Dinnyési-fertőn
Dinnyés, Rózsa u. sarka, gólyafészek
Bejelentkezés: Fenyvesi László
Tel.: 30/663–4630, fenyvesil@dinpi.hu

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

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

2023. március 15. szerda 14:30
Városi megemlékezés
Tolcsvay Béla koncertje
Velence, Hősök Parkja

2023. március 15. szerda 9:00
Herman Ottó, a hazafi nyomában 
Dinnyésen
Dinnyés, Rózsa u. sarka, gólyafészek
Bejelentkezés: Fenyvesi László
Tel.: 30/663–4630, fenyvesil@dinpi.hu

2023. március 25. szombat 9:00
Gyümölcsoltó Boldogasszony és
a gólyák
Dinnyés, Rózsa u. sarka, gólyafészek
Bejelentkezés: Fenyvesi László
Tel.: 30/663–4630, fenyvesil@dinpi.hu

A kápolnásnyéki Halász-kastély 
2023. március 31-ig előreláthatólag 
zárva tart.

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

A Vörösmarty Emlékház
március 15-ig zárva tart.

A velencei Civil Ház, a Közösségi Ház 
és a Green Residence Élményközpont 
programjairól a 24. oldalon tájékozódhat-
nak olvasóink.
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2023. január 23-tól február 23-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi 
megbeszéléseken, egyeztetéseken, eseményeken vett részt a város érde-
kében:
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Január 23-án hétindító megbeszélést 
tartott Pap Zsigmond képviselővel, váro-
sunk jegyzőjével, a VVG Kft. ügyvezető-
jével, illetve a hivatal műszaki és gazdasá-
gi osztályának a vezetőjével. Ezt követően 
délután az óvoda parkolójának bővítési le-
hetőségeiről tárgyalt egy velencei lakossal. 

Január 24-én Mustafa Aydoğduval, a 
Budapesti Yunus Emre Intézet vezetőjé-
vel és a VVG Kft. ügyvezetőjével tartott 
terepbejárást az Északi Strandon, ahol 

megtekintették a június 23-24-én tartan-
dó Török Kulturális Napok helyszínét. 
Ezután találkozott a Közvill Zrt. képvise-
lőivel a városi közvilágítási rendszer kor-
szerűsítésének ügyében. Délután mun-
kaértekezletet tartott önkormányzati 
képviselőkkel.

Január 26-án részt vett a Velencei-tó 
Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület el-
nökségi ülésén, majd a velencefürdői Plázs 
44 strand üzemeltetőjével egyeztetett. A 
strand szolgáltatásaival és állapotával kap-
csolatosan felmerült problémákra keresett 
megoldást a vállalkozóval. Ezt követően 

kínai befektetői csoporttal találkozott. 
Január 27-én Székesfehérváron, a 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósá-
gon tárgyalt, ahol a Velencei-tó vízpót-
lása ügyében ültek össze a tó környéki 

polgármesterek. Az érintett önkormányza-
tok vezetőin túl megjelentek a MOHOSZ, a 
HOFESZ, a Duna-Ipoly Nemzeti Park szak-
emberei, valamint dr. Molnár Krisztián vár-
megyei elnök, Tessely Zoltán választókerü-
leti képviselő és a vízügy szakemberei.

Január 30-án munkamegbeszélést tar-
tott Pap Zsigmond képviselővel, városunk 
jegyzőjével, a VVG Kft. ügyvezetőjével, il-
letve a hivatal műszaki és gazda-
sági osztályának a vezetőjével. 
Ezután velencei lakosokat hall-
gatott meg fogadóóráján. Délután 
a Zöldliget Iskola Bethlen utcai 
iskolarészénél tartott szakértői 
egyeztetést. Az útépítő szakembe-
rekkel a kárelhárítás és a vízelve-
zetés pénzügyi és technikai lehe-
tőségeit vitatták meg. 

Január 31-én városunk jegy-
zőjének társaságbában a Korzón 
működő szolgáltatókkal egyezte-
tett a per várható kimenetével és a 
turisztikai szolgáltatók jogi hely-
zetével kapcsolatban. 

Február 1-én délelőtt bizottsági ülése-
ken vett részt, majd pedig soron kívüli tes-
tületi ülést vezetett le. Ezt követően részt 
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vett és köszöntőt mondott az óvodaátadó 
ünnepségen. Az átadó után a Kovács Kata-
lin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia szak-
emberével egyeztetett az Evezős út fel-
újításával kapcsolatos további teendők 
ügyében.

Február 2-án a Közép-Duna Vidé-
ke Hulladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulás operatív tanácsának ülé-
sén vett részt. A tanácsülés után ismét a 
Plázs 44 üzemeltetőjével találkozott. Ezen 

a találkozón sor ke-
rült a strand állapo-
tának felmérésére, a 
hiányosságok közös, 
ismételt dokumentá-
lására. 

Február 3-án a 
Velencei-tó komp-
lex partfal rekonst-
rukciója kapcsán fel-
merült garanciális 
problémákkal kap-
csolatosan tartottak 
egyeztetést a tó kör-
nyéki polgármeste-

rek Sukorón a Gémeskút étteremben. Az 
egyeztetést követően rövid helyszíni be-
járáson tekintették meg a résztvevők az 
elkészült munkát. Az egyeztetést Tessely 
Zoltán országgyűlési képviselő hívta ösz-
sze, amelyen a polgármesterek mellett, 
Molnár Krisztián vármegyei elnök, a Kö-
zép-dunántúli Regionális Vízügyi Igaz-
gatóság és az Országos Vízügyi Főigaz-

gatóság munkatársai, illetve a MOHOSZ, 
a Duna Ipoly Nemzeti Park és a rekonst-
rukciót végző kivitelező képviselői is 
megjelentek.

A városi vízminőségi problémák megoldásáról
A Velencei-tó körüli települések vízminőség problémájának kezelésére született 

kormányzati döntésnek megfelelően 2022-ben felújítási munkálatok kezdődtek a tér-
ségben. Az Ercsi vízbázison lévő 19 kút rekonstrukciója (8 melléfúrásos felújítás és 11 
savazás tisztítás) elkészült és folyamatban van 5 új kút létesítése is. A következő be-
ruházási fázisban a víztisztító és a hozzá tartozó műtárgyak készülnek el, és kerülnek 
üzembe. Ennek építési munkái is megkezdődtek. A víztisztítómű segítségével a határ-
érték feletti vas és mangán eltávolítása lehetővé válik, orvosolva ezzel az évek óta jelent-
kező vízminőség-problémát okozó leülepedéseket az elosztóhálózatban.

A vízminőségi panaszok az Ercsi kútsoron létesítendő víztisztító berendezés 
üzembe helyezését követően előreláthatólag 2024-ben megszűnnek.

Velencei szálláshelyek regisztrálása
A hatályos jogszabályok értelmében a Magyarországon működő szálláshelyek üze-

meltetőinek regisztrálniuk kell vendéglátó üzletüket a Nemzeti Turisztikai Adatszol-
gáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) online felületén. 

A regisztrációra kötelezett szálláshelyek tekintetében a jogszabály a regisztrációt 
2021. november 1-től, az adatszolgáltatást pedig 2023. július 1. napjától írja elő.

A regisztrációt követően a szálláshely üzemeltetője a regisztrált szálláshely nyilván-
tartása érdekében létrehozott egyedi nyilvántartási számot kap. Ez az NTAK regisztrá-
ciós szám. A regisztráció menetéről és a további információkról a https://info.ntak.hu/ 
oldalon tájékozódhatnak.

Velencei vendéglátóhelyek regisztrálása
A hatályos jogszabályok értelmében a Magyarországon működő vendéglátó üzletek 

üzemeltetőinek regisztrálniuk kell vendéglátó üzletüket a Nemzeti Turisztikai Adatszol-
gáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) online felületén. 

A regisztrációra kötelezett vendéglátó üzletek tekintetében a jogszabály a regisztráci-
ót 2021. november 1-től, az adatszolgáltatást pedig 2023. július 1. napjától írja elő.

A regisztrációt követően a vendéglátó üzlet üzemeltetője a regisztrált vendéglá-
tó üzlet nyilvántartása érdekében létrehozott egyedi nyilvántartási számot kap. Ez 
az NTAK regisztrációs szám. A regisztráció menetéről és a további információkról a 
https://info.ntak.hu/ oldalon tájékozódhatnak.

Február 6-án megtartotta szokásos 
hétindító munkaértekezletét Pap Zsig-
mond képviselővel, városunk jegyzőjé-
vel, a VVG Kft. ügyvezetőjével, illetve a 
hivatal műszaki és gazdasági osztályának 
a vezetőjével. A munkaértekezlet után a 
Gárdony Velence-Tavi Horgász Egyesület 
elnökhelyettesével vitatta meg a vendég-
mólók kialakításának kérdéseit. Ezt kö-
vetően Velencén befektetni kívánó üzleti 
partnerekkel tárgyalt. 

Február 7-én délelőtt hivatali ügyin-
tézéssel töltötte idejét. Délután a Hatos 
Csatorna adásában Mihály Andrással, a 
Hauszmann Alajos EKIK vezetőjével be-
szélt az idei Velencei Karnevál program-
járól. 

Február 8-án hivatali ügyintézés mel-
lett lakossági fogadóórát tartott.

Február 9-án az önkormányzat jogi 
képviselőjével és a Korzó turisztikai szol-
gáltatóinak ügyvédjével találkozott. 

Ezután a Közvill Zrt. szakembereit fogad-
ta, akik árajánlatot adtak a közvilágítás 
korszerűsítésére. 

Február 10-én a Velencei Központi Or-
vosi Ügyeleti Társulás és a Humán Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmé-
nyi Társulás ülésén vett részt. 

Február 13-án megtartotta szoká-
sos hétindító, feladatkijelölő megbeszélé-
sét Pap Zsigmond képviselővel, városunk 
jegyzőjével, a VVG Kft. ügyvezetőjével, il-
letve a hivatal műszaki osztályának mun-
katársaival. Megbeszélés a költségvetésről. 
Ezt követően a Pénzügyi, az Ügyrendi, a 
Humán, majd a Kulturális Bizottsági ülé-
sén vett részt. Este képviselő-testületi ülést 
tartott. 

Február 14-én a vendégmólók műsza-
ki átadása kapcsán szervezett egyeztetésen 
jelent meg Gárdonyban. 

Február 15-én megbeszélést folytatott  
velencei turisztikai szolgáltatókkal az idei 
szezon kilátásairól, városunk turisztikai 
arculatának alakításáról és az azzal kap-
csolatos teendőkről. 

Február 16-án szabadságát töltötte. 
Február 17-én szabadáságát töltötte, 

majd délután önkormányzati képviselők 
társaságában a Tóvill Kft.-nél tárgyalt a 
közvilágítás korszerűsítésével kapcsolat-
ban. 

Február 20-án megtartotta hétfői 
munkamegbeszélését Pap Zsigmond kép-
viselővel, városunk jegyzőjével, a VVG 
Kft. ügyvezetőjével, illetve a hivatal mű-
szaki osztályának munkatársaival. Ezt 

követően a 2023-as városi költségvetéssel 
kapcsolatos kérdéseket vitatta meg a meg-
jelent képviselőkkel és a bizottsági tagok-
kal együtt. Ezután Budapesten az Állam-
kincstárban egyeztetett a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályá-
nak vezetőjének és az Albensis pályázatíró 
és kezelő Kft. képviselőjének társaságában 
a városban tavaly befejezett fejlesztési pro-
jektek pénzügyi elszámolásával kapcsolat-
ban. 

Február 21-én hivatali ügyintézéssel 
töltötte idejét

Február 22-én szabadságát töltötte
Február 23-án pályázati hitelesítéssel 

majd hivatali ügyintézéssel foglalkozott.



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

Ünnepélyes óvodaátadó
Február 1-én ünnepélyes keretek között át-
adásra került városunk új óvodarésze. Az 
öltözőből, mosdóból, melegítő konyhából, 
nevelői szobából, csoporthelységből és a 
szükséges kiegészítő terekből álló fejlesztés 
teljes egészében önerőből valósult meg. 

Az eseményen megjelent Podhorsz-
ki István Kápolnásnyék és Köteles Zol-
tán Nadap polgármestere. Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselő ugyan nem tu-
dott megjelenni, de üzenetében gratulált 
a tisztán önkormányzati fejlesztéshez és 
jókívánságait fejezte ki. Az átadón ked-
ves műsort mutattak be a Pillangó csoport 
óvodásai. Az új intézményrészben azon-
ban az új Napocska csoport talált otthon-
ra: legyen sok örömük a szép, tágas és vilá-
gos új óvodarészben!

Az eseményen Gerhard Ákos köszön-
tötte a megjelenteket: 

„Tisztelt Megjelentek, Kedves Óvónőink!
Egy önkormányzat munkája akkor 

szolgálja a leginkább települést, ha nem a 
ma egyéni érdekeit, hanem a jövő közös-
ségi szempontjait tartja szem előtt. Min-
den önkormányzati beruházásnak az az 
elsődleges célja, hogy olyan szolgáltatáso-
kat nyújtson a helyieknek, amelyek valós 
igényeket elégítenek ki.

Ez különösen igaz akkor, amikor oktatá-
si intézményeket fejlesztünk. Ezek az intéz-
mények ugyanis már jellegükből adódóan 
is a jövő nemzedékeit szolgálják. Velencén 
pedig, ahol a népességi adatok folyamatos 
és egyre növekvő mértékű növekedést mu-

tatnak, különösen fontos az, hogy az ön-
kormányzat a kisgyerekes családok számá-
ra támogatást, segítséget nyújtson.

Most először volt példa arra városunk-
ban, hogy az önkormányzat saját forrás-
ból gazdálkodta ki egy intézménybővítés 

teljes költségét. Az, hogy erre képes volt a 
város a 2020 eleje óta tartó országos vál-
ság- és veszélyhelyzetben mutatja a taka-
rékos, észszerű gazdálkodás erejét. Nem-
csak Velencén, de az egész megyében 
nem volt példa kizárólag önkormány-
zati forrásból megvalósult óvodabőví-
tésre.

Velencén sem volt ez mindig így. A ko-
rábbi iskolai és óvodai fejlesztésekre évti-
zedeken keresztül, mindig kapott állami 
támogatást a város. A demográfiai nyo-
más a településen továbbra sem csökken, 
így további fejlesztésekre, bővítésre lesz 
szükség. Bízunk abban, hogy ebben im-
már minden érintett fél az önkormányzat, 
és a velencei családok partnere lesz!

Köszönöm a figyelmet!”
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Ingatlan- és telekadó Velencén 2023-ban
A város költségvetésében a normatív (ál-
lami) finanszírozás kötött felhasználha-
tósága miatt kiemelt fontosságúak a he-
lyi adóbevételekből származó források. A 
helyben képződő bevételek meghatározó 
részét a 2023-ban is a helyi adók jelentik, 
amelyekből a többletfeladatokat finanszí-
rozni lehet. 

Jelenleg továbbra is veszélyhelyzet áll 
fenn hazánkban, amely az önkormányza-
tok bevételeit is érinti. Ez azt jelenti, hogy 
elvonták az önkormányzatoktól

1. A gépjármű teljesítményadót
2. Az iparűzési adó felét
3. Az üdülőhelyi támogatást
Ez az elmúlt években többszázmilliós 

nagyságrendű bevételkiesést okozott Ve-
lence Város Önkormányzatának. Minde-
mellett a normatív támogatások (amelyek 
a kötelezően ellátandó feladatok finanszíro-
zását szolgálják) mértéke nem nőtt. Amely 
esetben pedig nőtt, ott a növekmény mesz-
sze elmarad az infláció mértékétől. 

A kiadási oldalon ugyanakkor több költ-
ségvetési tétel jelentős mértékben meg-
emelkedett. Ezek nagy része a város mű-
ködtette intézményekhez kötődik. Ez nem 
is meglepő, hiszen Velence népessége nő, 
az önkormányzat nyújtotta szolgáltatások 
iránt pedig egyre növekszik az igény. 

A Hivatal és az Óvoda működése jelen-
tős összegeket emészt fel. A hivatalban 33 

álláshely van, amelyből csak 22-t finanszí-
roz a központi költségvetés, a többit saját 
forrásból kell megoldani. A Meseliget óvo-
da esetében jövőre a plusz csoport miatt 
immár 39 főt foglalkoztat az önkormány-
zat. Ennek költségeit szintén részben saját 
forrásból elő kell teremteni. 

A közüzemi díjak 2023. évi drágulá-
sa miatt megemelkedett forrásigényé-
re való tekintettel több helyi adó mérté-
kének emeléséről döntött rendeletében 

Új képviselők segítik a
testületi munkát
Három képviselő lemondását követően Velence Város He-

lyi Választási Bizottsága ülést tartott. A választási törvény 
szerint a megüresedett képviselői helyeket a következő, leg-
több szavazatot elért jelöltek töltik be. 

A bizottság 2023. február 20-án tartott nyilvános ülésén 
egyhangúlag meghozott határozata szerint a 2019. október 
13-án megtartott általános helyhatósági választások jogerős 
eredményeinek eredményeképpen Fésűs Attila képviselői 
helyét Vendel-Cserményi Lilia (Regélő Egyesület), Szabó 
Attila helyét Tóthné Benkő Mónika (FIDESZ-KDNP), 
Pap János helyét Juhász Gyula (FIDESZ-KDNP) tölthe-
ti be.

Az eskütételt és a szükséges eljárásokat követően az érin-
tettek megkezdhetik képviselői tevékenységüket.

Társasházi kéményseprés
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központja, mint Kéményseprő-ipari Szerv a 

2023. évi kéményseprő-ipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.
Velence településen a társasházi kéményseprésekre 2023. április 1. és április 30. között kerül sor.
A tevékenység ellátásával kapcsolatos további részletes információ az alábbi weboldalon érhető el:

www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

a képviselő-testület. A cél az volt, hogy 
a velencei lakosokat az emelés minél ki-
sebb mértékben terhelje, és arányos, a va-
lós vagyoni helyzetnek megfelelő közte-
herviselést eredményezzen. 

A Velence Város területén alkalmazott 
adók fajtáját és mértékét a helyi adókról 
szóló 23/2022. (XII.1.) egyhangúlag el-
fogadott önkormányzati rendelet tartal-
mazza. Ezek mértéke az alábbi táblázat-
ban olvasható. 

Az építményadó adónemben az alábbi emelés valósult meg

M E G H Í V Ó
Velence Város Önkormányzata 

tisztelettel meghívja
20223 március 15-én (szerdán) 10 órától

a Hősök Parkjában tartandó,
az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc előtt tisztelgő 

ünnepi megemlékezésére.

PROGRAM
Himnusz

Gerhard Ákos polgármester ünnepi beszéde
A „Velencéért Emlékérem” átadása

Koszorúzás
Szózat
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Velencei Karnevál

Idén is sokan érkeztek a Velencei 
Karneválra. A színvonalas előadá-
sok mellett szerencsére remek, nap-
sütéses idő is várta mindazokat, akik 

közösen, vidám programok mellett 
szerették volna elbúcsúztatni a telet. 
Akik nem tudtak személyesen jelen 
lenni az eseményen, azok az alábbi 

Tél végi feladatok

Stabil költségvetés
Az idei költségvetés elkészítése és elfoga-
dása a január és a február egyik legfonto-
sabb feladata. Ilyenkor kell meghatározni 
az előttünk álló feladatokat, az éves tevé-
kenységi kört, és a legfontosabb városi 
problémákat. Az elsősorban közfeladatok 
ellátására létrehozott Velence Városgaz-
dálkodási Kft. idén is a közutak karban-
tartását, a zöldterületek és köztisztaság 
fenntartását, a parkolási rendszer üzemel-
tetését, a köztemető fenntartását és az in-
tézmények karbantartását végzi. Emel-
lett még üzemelteti az Északi Strandot, és 
idéntől a Tóbíró strandot is. Cégünk köny-
velési, takarítási és egyéb vállalkozási fel-
adatokat is ellát. Köztudott módon a Ben-
ce-hegyi kilátó üzemeltetése is hozzánk 
tartozik. 

Az idei működés keretei
E sokrétű feladatkört 4 irodai dolgozóval, 
2 kilátó gondnokkal, 2 intézmény- kar-
bantartóval és 13 zöld- és útkarbantartó 
kollégával oldjuk meg. Vagyis magammal 
együtt 22 főből áll a VVG Kft. csapata. 
Ennek a 22 főnek igen sok feladata van, 
hiszen városunk kiterjedt zöldterüle-
tekkel rendelkezik. Több, mint 175.000 
négyzetméter intenzíven fenntartott 
gyepfelületet gondozunk, és emellett 
csaknem 150.000 négyzetméter kül-
terjes területen oldjuk meg a rendsze-
res kaszálást. Hogy érzékelhető legyen a 
munka mennyisége, az intenzíven gon-
dozott gyepeken évente 14 alkalommal, 

a külterjes  területeken pedig tavasztól 
őszig havonta vágjuk a füvet. Ez a hatal-
mas munkamennyiség nemcsak gépeink 
futóteljesítményében jelentkezik, hanem 
abban is, hogy munkatársaink tavasz-
szal szinte csak ezzel a feladattal tudnak 
foglalkozni. Nyáron, különösen a menet-
rendszerűen érkező aszályos hónapok 
idején, több száz fát locsolunk heti egy, 
illetve két alkalommal. E feladatok mel-
lett több mint 1000 négyeztméter évelő-
ágyást tartunk fenn intenzív kertésze-
ti tevékenységgel. Természetesen még 
gondozzuk hagymás ágyásainkat, és egy-
nyári ágyásainkat is.

Ez persze csak a kertészeti, zöldterü-
leti munkák listája. Emellett több mint 

110 db szemetes kosarat ürítünk min-
den héten két alkalommal és szedjük a 
szemetet kézzel, gyűjtjük be az illegális 
hulladékot konténerekbe, heti rendsze-
rességgel. Karbantartási munkákat válla-
lunk a Meseliget Óvodában, a Közösségi 
Házban, a könyvtár épületében, a Polgár-
mesteri Hivatalnál és a Humán, Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál. Mindezen 
munkák mellé vállaltuk be Nadap tele-
pülés síkosságmentesítését is az idei évre. 

Célok, feladatok 
Idén is hangsúlyt fektetünk arra, hogy a 
városban végzett munkáinkat lakosságba-
rát módon lássuk el. Fontos a  gyors rea-
gálás, a pozitív kommunikáció, és minden-
nél fontosabb a pontosan elvégzett munka. 

Ez sokat segít a VVG Kft. megítélésén is. 
Idén is tervezünk több közösségi megmoz-
dulást, mert az összefogásos akcióink ked-
veltek. Ezúton is szeretném megköszönni 
az 1. számú nyugdíjasklubnak azt, hogy 
minden alkalommal örömmel, jókedvvel 
érkeztek hozzánk segíteni. A közös mun-
ka arra is alkalmat ad, hogy a VVG Kft. 
munkájába be lehessen tekinteni.

Költségek, közüzemi díjak
Az anyagi jellegű ráfordításaink, mint pél-
dául az üzemanyag, az általános anyag-
költség és a közműdíjak tavaly rendkívü-
li mértékben megemelkedtek, és idén sem 
remélünk kedvezőbb helyzetet. Általános-
ságban elmondható az, hogy az országos 
infláció cégünk működését is próbára te-
szi. Emellett a bérköltségeket is meg kí-
vánjuk növelni. Már most is erejükön felül 
dolgoznak munkatársaim, akiknek a bérét 
idén emelni kívánjuk. Megérdemlik!

Közutak, forgalomtechnikai
feladatok

A közutak karbantartása is kiemelt fela-
data a VVG Kft.-nek. Ez idén elsősorban 
forgalomtechnikai tervek alapján csomó-
ponti felfestést, zebra kialakításokat, 
táblázásokat és apróbb forgalmi rend 
változásokat jelent. Emellett Velence vas-
úti megállóhely gyalogosaluljárójának fes-
tés előtti előkészületi munkáit is el kell vé-
gezni. Zsákos aszfaltozással csak kisebb 
úthibák javítását, illetve az elhasználódott 
jelzőtáblák pótlását tudjuk elvégezni, ezért 
külső vállalkozó bevonása is szükséges a 
nagyobb úthibák javítására. A költségek 
gondos mérlegelése mellett ez is tervben 
van. A közutak gondozásának egy idén ke-
véssé számottevő, de időszakos készenlétet 

fényképválogatás segítségével kap-
hatnak betekintést a vidám ünnepi 
forgatagba.
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Velence története
VII. rész
Az 1950-1960-as évek kortörténete. Helyi mozik és üzemek

Mozik

Városunkban az 1950-es, 1960-as évek-
ben nem egy, de több mozi is működött. 
Amikor még nem állt televíziókészülék 
minden házban, akkor a helyiek is szíve-
sen ellátogattak a helyi filmszínházakba. 

Árpád mozi
Kiss Gyula és Kiss István (akik testvérek vol-
tak) 1943-ban az Ófaluban Árpád mozi né-
ven üzemeltették keskenyfilmes mozijukat. 
A mozi eszközei, technikai része és doku-
mentációi a mai napig a család tulajdonában 
vannak. A mozinak otthont adó ház a Mayer 
lányok tulajdonában volt. A házat a Kiss fivé-
rek bérelték ki. Érdekesség, hogy a filmeket 
Székesfehévárról szállították ide, és ha ké-
séssel érkezett is a kocsi – mert a filmet nem 
sikerült időben befejezni a székesfehérvári 
nagy moziban – a velencei filmrajongók in-
kább énekeltek, de kivárták a kezdést.

Magtár mozi
Az államosítás után, 1947-ben, az akkor 
már az ÁFÉSZ tulajdonú, egykori Füre-
di-magtárban folytatta Kiss István a vetí-
tést, mint mozigépész. A moziban Dudás 
Nagy Sándor volt a pénztáros.

A Gépállomás mozija
A Gépállomás (tehát a későbbi Agro-
komplex) területén lévő kultúrház mozi-
termét 1955 és 1961 között Nagy György 

és felesége, Szőke Erzsi-Pöte üzemeltette 
a Moziüzemi Vállalat bérleményeként. 

 
A nádüzemi mozi

A Nádüzemben, vagyis a volt Wicken-
burg kúriában (amely ma Helios hotelként 

ismert), pontosabban annak kultúrhelysé-
gében a téli időszakban mozit üzemeltettek. 
A mozi természetesen nem csak a nádüzem 
dolgozóit, hanem az egész falut szolgálta.

Kertmozi
Nyáron a vasútállomás mellett alakítot-
ták ki a mai Millenniumi-park terüle-
tén a ”Kertmozit”. Ezt a mozit 1962-től 
szezonálisan üzemeltették. A kertmozi-
zó pokrócos filmbarátok serege humo-
ros látványt nyújtott. A plédes öltözéknek 
kettős szerepe volt, egyszerre védett a hű-
vös esti szél, és a szúnyogok ellen.

Üzemek 
Velencén az Anna gőzmalom működését 
követően is volt ipari tevékenység. Első-
ként a nagyobb üzemeket mutatjuk be, a 
márciusi számban pedig a helyi kisiparo-
sokról írunk. 

A Nádüzem
A korábbi Wickenburg kúriát az I. világ-
háború után gróf Wickenburg István vá-
sárolta meg. Wickenburg özvegye és Má-

ria-Márka grófnő a II. világháború alatt 
eladták a kúriát a Pirkner és Czetner cég-
nek, amely lőszeres ládákat gyártott az 
épületben. Az államosítás után nádüze-
met létesítettek benne, amelyet a célnak 
megfelelően át is építettek.

A cég a Fejér megyei Tanács 

iparvállalataként üzemelt a volt kastély-
ban és melléképületeiben, két ipartelep-
pel. Delelőjén nagy üzemnek számított 
a cég: 1956-ban még 306 fő dolgozott 
itt, és ebből 269 fő kétkezi munkás volt. 
Lassacskán, ahogy csökkent a nád irán-
ti igény, egyre apadt a dolgozói létszám. 
1957-ben már csak 261-en, 1958-ban 
215-en, 1965-ben pedig csupán 178-
an dolgoztak itt. Ekkor az alkalmazot-
tak havi átlagkeresete 1.678 Ft volt. A 
nádüzem megszűnését követően a Ve-
lencei-tavi Intéző Bizottság kapta meg 
az épületeket, majd a Pro Rekreatione 
Közhasznú Alapítványé lett a tulajdon-
jog. Jelenleg felújítás alatt áll, és szállo-
da működik falai között.

A Gépállomás
(később AGROKOMPLEX-LARUS 
Holding)

1947. november 16-án a velencei Föld-
műves Szövetkezet mezőgazdasági gép-
javító üzemet és autójavító műhelyt ava-
tott. A Velencei Gépállomás 1959-ben 

igénylő feladata a hatékony és költségtaka-
rékos hóeltakarítással valamint a síkos-
ságmentesítés biztosítása is.

Készülünk a tavaszra, nyárra
A világosítási munkákat 2023-ban is foly-
tatjuk: három helyszín évelőágyásainak a 
kialakítását terveztük be:

1. az Ófalusi templom területe, 
2. a Zöld Iskola előtti közterület,
3. a 7-es út egy szakasza. 
Az egynyáriak és kétnyáriak továbbra 

is az öntözőrendszer-
rel rendelkező Hősök 
Parkjában kerülnek be-
ültetésre, míg a hagy-
másokat a 2022-ben 
kimaradt területekre 
összpontosítjuk.

Az Északi strand 
üzemeltetésénél nem-
csak a karbantartá-
si munkák ellátása je-
lent kihívást, hanem a 
színvonalas rendezvé-
nyek és állandó prog-
ramok szervezése is. 
A jegyeladásból szár-
mazó bevétel a Velen-
cei-tó vízmennyiségé-
nek és minőségének 
függvénye.  A legna-
gyobb kihívásunk idén 
a megnövekedett köz-
üzemi díjak kiegyen-
lítése lesz, amelyre 

pusztán a jegybevételekből nem lehet 
kitermelni. Éppen ezért nagy feladat 
elé állít minket az idei szezon. Az egyik 

megoldást azon partnerek megtalálá-
sa jelenti, akik maguk hoznak progra-
mokat és látogatókat a strandra. Éppen 
ezért idén is várjuk a Sárkányhajó Ün-
nepet, de felkészülünk a Török Kultu-
rális Napok fogadására is. Strandunk 
befogadó, közösségi tér kíván lenni, 
így terveink között szerepel egy szom-
bati termelői piac elindítása a strand 

körbekerített területén belül, de még 
közterületen. 

A Bence-hegyi kilátó felső teraszán 
2022-ben ideiglenesen 
felállított faház lehe-
tőséget ad 2023-ban a 
bankkártyás fizetésre 
és a Szép kártya elfo-
gadásra is. A faház 5x2 
méteres, faborítással, a 
falak, mennyezet szi-
getelve, nyílászárókkal, 
lemeztetővel, elektro-
mos hálózat beépíté-
sével működik – végre 
megfelelő munkakör-
nyezetet biztosítva 
munkatársainknak. Az 
épületen belül tavasz-
tól büfé nyitását is 
tervezzük, külső vál-
lalkozó bevonásával. 

A szezonban hosszabb nyitva tartással 
várjuk a látogatókat, nemcsak a kilátó 
élményével, hanem kisebb zenei prog-
ramokkal is. A belépőjegy ára 2023-ban 
is változatlan marad, ingyenes parkolás 
mellett.

Szabó Csilla
ügyvezető

A nádüzem a 60-as években

A nagy szerelőcsarnok 1956
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149 fő dolgozóval működött. Közülük 
122 fő állandó alkalmazott volt: ők trakt-
orvezetői végzettséggel rendelkeztek. 27 
fő időszaki dolgozó is segített a munká-
ban, a többi alkalmazott száma 26 fő volt, 
ebből 9 fő műszaki szakemberként te-
vékenykedett. A Gépállomás hatalmas, 
13.317 holdnyi terület megmunkálásá-
ért volt felelős. Az itt dolgozók átlagke-
resete 1.668 Ft volt. Ez abban az időben 
sem volt magasnak mondható. A mező-
gazdaság – nemcsak Velencén, hanem a 
térségben – támogatására, ún. zöldme-
zős beruházásként létrejött Gépállomás, 
majd a Gépjavító Állomás, mint önálló 
cég megszűnt. A helyén több Fejér me-

gyében működő állami gazdaság közös 
tulajdonaként az AGROKOMPLEX Válla-
lat jött létre. A vállalat speciális építőipa-
ri telephelyeket (ragasztott faszerkeze-
teket és ezekből csarnokokat) gyártott, 
illetve emellett gépipari, mezőgazdasá-
gi, technológiai berendezéseket készített, 
telepített és helyezett üzembe egészen a 
rendszerváltozást követő privatizációig. 
Attól kezdve a fő profilja a lakókonténe-
rek gyártása lett. Jelenleg más tevékeny-
séget folytat.

A Fejér Megyei Növény és
Talajvédelmi Szolgálat

A ma is működő intézet elődje – a Fe-
jér megyei Növényvédő Állomás – 1954-
ben, kormányhatározat alapján létesült 
azzal a céllal, hogy a megyében elvégez-
ze a veszélyesnek nyilvánított kártevők 

Kérjük, hogy adója 1%-ával tá-
mogassa a Velencei Helytörténeti 
Egyesületet!
Adószámunk: 18502411-1-07
Számalszámunk: 10402159-
50514954-54571007
K&H Bank Gárdonyi fiókja
Elérhetőségeink:
Helytörténeti Egyesület, 
Meszleny-Wenckheim kastély,
2481 Velence Tópart u. 52.
e-mail:
velencehelytortenet@gmail.com 
Tel: 20/3440775
Egyéb információink:
Kiállításunk látogatása előzetes be-
jelentkezéssel, min. 5 főtől lehet-
séges!

elleni állami növényvédel-
mi védekezést (mint pél-
dául a burgonyabogár vagy 
az amerikai fehér szövőlep-
ke gyérítését). A Gschwindt 
uradalom területén, an-
nak volt gazdasági épülete-
iben működött a Növény-
védő Állomás. Az intézet 
tevékenységi köre 1958-tól 
a külső és belső növényvé-
delmi zárszolgálat ellátásá-
val (karantén) bővült és ezzel egyidőben 
megkezdődött a laboratóriumok (bio-
lógiai, analitikai, karantén) kiépítése is. 
1964-től szakigazgatási intézmény lett az 

állomásból. Ekkor kialakult a növényvé-
delmi felügyelői rendszer, valamint létre-
jött a szaktanácsadói hálózat. A gyakor-
lati növényvédelmi munkák elvégzése 
helyett ettől az időszaktól kezdve a ter-
melő üzemek növényvédelmének meg-
szervezése, azok szakmai segítése, az új 
növényvédelmi technológiák fejlesztése, 
valamint a szükséges szakemberek bizto-
sítása és képzése lett a szolgálat legfonto-
sabb feladata. 

A Szölfa
(a Siófoki Államigazdaság alsóteke-
resi telepének velencei telephelye)

A volt pezsgőgyáros, Belatiny Artur tulaj-
donában lévő pincét államosítása után sző-
lőoltványok válogatásával foglalkozó te-
lephellyé alakították. Az átlagosan 87 férfit 
és 32 nőt alkalmazó üzem szőlőoltványok 

exportálásával foglalkozott. Az oltvá-
nyok fertőtlenítését ciángázzal végezték, 
először a Kupi bányában, majd a pincé-
ben. Később épületeket is emeltek a pin-
cerendszer fölé, árusító helyét alakítva ki 
a helyben értékesítés számára.  A cég első 
vezetője Barabits Elemér erdőmérnök, nö-
vénynemesítő, díszfatermesztő volt, majd 
őt követte Csurgai Sándor, aki egészen az 
1980-as évek elejéig itt dolgozott. 

Folytatása következik.

Szerkesztette és gyűjtötte:
Kiss Eszter Zsófia és

Ludmann Ágota

Források és fotók: 
Szőke Erzsébet-Pöte
Kupi László: Város volt, város lett
Fejér Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat 

évkönyve
Velenceblog
Velence anno facebook oldal
Velencei Helytörténeti Egyesület archívuma
Helyreigazítás: Januári cikkünkben névelírás tör-
tént. Helyesen: Tuba kocsma állt az Ország úton.

Guj Julianna, ismeretlen úr, Farkas Zsuzsanna

A főbejárat 1960-ban

A pince napjainkban

Rövid fejezet a „Kisvelenczei Anna Gőzmalom”
századeleji történetéből

Nemrégiben egy korai velencei képeslap 
kapcsán került látókörömbe a kápolnás-
nyéki „Grünfeld Márton fiai” cég. Az erről 
szóló bejegyzésben nem vesztegettem sok 
szót rájuk, hiszen az általuk kiadott képes-
lap volt a lényeg. Jeleztem viszont, hogy 
volt velencei kapcsolatuk, és erről írok is 
majd alkalomadtán. Nem csupán arról 
van szó, hogy a két Grünfeld-fiú, László 
és Béla által alapított vállalkozás 1912 kö-
rül összesen kb. 2 000 holdat bérelt a sa-
ját, kisebb földterülete mellé, és a bérbe-
adók között volt a velencei Meszleny Pálon 
kívül Meszleny Benedek özvegye is. Ennél 

jóval jelentősebb (sajnos akarva-akaratla-
nul dicstelen) szerepet játszottak ők a ve-
lencei Anna-gőzmalom történetében.

Mielőtt a malomról szót ejtenénk, ér-
demes megismerkednünk a családdal, 
mert történetükből valódi, XIX. száza-
di sikertörténet rajzolódik ki előttünk. 
A korabeli híradások és történeti fel-
dolgozások mellett egy árvaszéki irat-
ra támaszkodhatunk, amely szerint a 
családfő, Grünfeld Márton 1826 körül Sá-
rosdon született, 1850 táján vette felesé-
gül Braun Rozáliát. Grünfeldet ekkortájt 
Kajászószentpéteren jegyezték be, mint 

vándorkereskedőt. Az 1850-es években 
már a nagy létszámú, gazdaságilag is erős 
kápolnásnyéki zsidó közösség tagja, és 
egy 1876-os cégjegyzék szerint vegyes-
kereskedőként működött itt, az is maradt 
élete végéig. A XIX. század második fe-
lének társadalmi mobilitására jó példa, 
hogy hat, felnőtt kort megért fia között 
MÁV-tisztviselőt, orvost, tőzsdei ügy-
nököt és katonatisztet is találunk a csa-
ládi céget tovább vivő két fiú mellett. (A 
jelek szerint két leányát is jól házasítot-
ta ki, egyikük „vasúti főmérnökné” lett, 
a másik pedig egy ismert lovasberényi 

Velencén a Pincesor utcában található a 
Sára Szűcs Lajos pince, amely műemléki 
védelem alatt áll. A pince az 1800-as évek 
első felében épült.

A pince a Bence-hegyen található. A 
hegy szőlővel történő betelepítését 1718-

ban kezdték meg. Az első sikeres szőlőte-
lepítőt Bencze Istvánnak hívták, később 
róla nevezték el a hegyet Bence-hegynek. 
A 19. század végi filoxérajárvány után 

A Velencei-tó környékének pusztuló-megmaradó értékei
A velencei Sára Szűcs Lajos pince

Meszlényi Móricz és Cseh Ede hozatott 
vadvesszőt a szőlők (rizling, hárslevelű) 
újratelepítéséhez. 

A szőlőhegyen találtak 
egy mészkőből faragott 
LIBER oltárkövet. Libera 
a rómaiak termékenység- 
és boristene volt, a görög 
Dionüszosszal is azono-
sították. Ez az emlék írá-
sos bizonyítéka a szőlő- 
és borkultúra római kori 
kezdetének. Az eredeti ol-
tárkő a Magyar Nemzeti 
Múzeumban található. A 
2006-ban felállított máso-
latot Richter Ferenc kőfa-
ragó készítette.

A pince domboldalba 
vájt, téglalap alaprajzú, nádazott nyeregte-
tővel fedett pince-présház. A tetők felépí-
téséhez a faanyagot a Kárpátokból vették a 
fakereskedők, a tetőfedéshez a leggyakrab-
ban használt nádat a Velencei-tó adta. Az 
épület alapozása és falai a talaj szintjéig kő-
ből rakottak, a felmenő falak vályogból ké-
szültek. A hosszfalak a főhomlokzati fal elé 
nyúlnak, fedett előteret képezve. A présház 

nyitott fedélszékű. A présházban tartják a 
szőlőműveléshez, permetezéshez és a szü-
rethez szükséges eszközöket, anyagokat.

A pince első szakasza téglaboltozatos, 
a hátsó része földbe vájt. Az épület hom-
lokzata és tetőszerkezete is szépen felújí-
tott, környezete rendezett.

Forrás: Sára Szűcs Lajos pincéje – Velence Ér-
téktár Bizottság.

Dr. Petrus József Csaba 
műemlékvédelmi szakmérnök

A pince napjainkban
(Forrás: a szerző saját felvétele)

A pince az 1970-es években
(Forrás: Kalász Márton,
Fejér Megyei Képeskönyv. 1975.
Gelencsér Ferenc felvétele.)
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kereskedőhöz ment férjhez.)  A vándor-
kereskedőből vegyeskereskedővé, majd 
élete végére (a 100 holdat el nem érő) 
kisebb földbirtok és jelentősebb vagyon 
urává lett Grünfeld Márton 1896-ban 
hunyt el. Két fia folytatta apja művét, de 
a birtokbérlésen kívül újabb és újabb te-
rületekre terjesztették ki tevékenységü-
ket. Ennek során kerültek kapcsolatba a 
velencei Anna Gőzmalom és Malátagyár 
tulajdonosával, Szávozd Arthurral.

A mai rendelőintézet fölötti dombra 
épült, nagy múltú, 1858-ban alapított és 
1944-45-ben, a harcokban végleg meg-
semmisült üzem történetében a mai napig 
vannak feltáratlan részletkérdések. Fehér 
Árpád barátom évekkel ezelőtt sorozat-
ban adta közre az addigra szinte elfeledett 
malom történetének fellelhető adatait a 

velenceblogon. Óriási munka volt, ragyo-
gó eredményeket hozott, amit ma az egy-
kori nagyüzemről tudunk, nagyrészt neki 

köszönhetjük. (Érdemes végig olvasnia a 
bejegyzéseket annak, akit a téma érde-

kel.) Tudjuk azonban, hogy 
az ilyen kutatások sohasem 
zárhatók le teljesen, min-
dig kerülnek elő új ada-
tok, amik kitöltik az addigi 
hézagokat, de néha a koráb-
bi megállapítások, feltétele-
zések felülvizsgálatára is le-
hetőséget adnak.

A tisztázatlan kérdések 
közé tartozik: mikor szűnt 
meg a gabonaőrlés, illetve 
a malátagyártás, mi volt az 
oka annak, hogy a gőzma-
lom épületegyüttesében az I. 
világháború idején, a hábo-
rú keresletnövelő időszaká-
ban kaszárnyát hoztak létre? 
Nem volt rentábilis a ma-
lom működtetése vagy más 
okokat kell keresnünk mö-
götte? Az sem világos, hogy 
1920 után, amikor a trianoni 
döntés katonai békefeltételei 
a hadsereg leépítését írták 
elő és Velencén is megszűnt 
a katonai jelenlét, újraindí-
tották-e a malmot? Ha igen, 
akkor pedig mi volt az oka 
annak, hogy Ófaluban még-
is érdemes volt egy „másik”, 
kisebb malmot, darálót léte-
síteni a Fő utca és az Ország-

út sarkán… Sorjáznak a kérdések és az 
egyik részletkérdés tisztázásában egy vé-
letlen sietett segítségünkre.

A már említett, 1905-1909 között meg-
jelent velencei képeslap kápolnásnyé-
ki kiadójának eredtem nyomába és ekkor 
bukkantam rá a Grünfeld Márton fiai cég 
Anna-malommal kapcsolatos ügyére.

1912-ben, a Rubinek-féle gazda-
címtárban a velencei Anna-gőzmalmot 
ugyan mint meglévő gabonamalmot em-
lítik, ez azonban nem a tényt, hanem az 
adatok frissítésének hiányát jelzi. A ma-
lom utolsó tulajdonosa, Szávozd (koráb-
ban Stern) Arthur ugyanis a gabonaőrlés 
mellett egyre nagyobb mértékben foglal-
kozott malátagyártással. Ő 1905 nyarán 
meghirdette, majd valamikor 1905-1906 
fordulóján el is adta a szaksajtó szerint a 
nem kellő gondossággal kezelt, ráfizeté-
ses üzemet. A malmot és malátagyárat a 
kápolnásnyéki Grünfeld Márton fiai nevű 
cég vásárolta meg 144.444 koronáért.

Grünfeld Béla és Lász-
ló sajtóban elhírlelt terve-
iben az szerepelt, hogy a 
malmot betéti társasággá 
alakítják és tíz, zömmel 
székesfehérvári befekte-
tő 50.000-50.000 koronás 
hozzájárulásával szerzik 
meg a felvirágoztatáshoz 
szükséges 500.000-es ösz-
szeget. A szép tervekből 
(ha voltak is) azonban a 
jelek szerint semmi sem 
lett, így leginkább a kö-
zelmúltunk, az 1990-es 
évek elején gyakori mód-
szernek lehetünk tanúi. 
A megvásárolt üzemet 

ugyanis rövid időn belül továbbadták, 
de előtte a mozgatható, értékesíthető ré-
szeiből, amit lehetett, eladtak. A Mol-
nárok Lapja beszámolója szerint már 
1906-ban kiárusították („elkótyavetyél-
ték”) a malom gépészeti berendezéseit 

s mire a cégbíróság „lassan őrlő malma” 
1906 szeptemberében bejegyezte a Szá-
vozd-féle cég megszűnését, addigra már 
csak a malátagyártáshoz szükséges be-
rendezések maradtak.

Ezt az épületegyüttest néhány hóna-
pon belül (legkésőbb 1906 végén) aztán 
továbbadták a Deutsch Zsigmond fiai 
cégnek, amely budapesti gyárában ele-
ve malátagyártással foglalkozott. (A Szé-
kesfehérvári Naptár 1906 végén lezárt 

1907-es adattárában ugyanis már a De-
utsch-céget nevezi meg tulajdonosként.) 
Ez lehetett a cégbirodalom építésének 
első lépcsője, Deutschék 1912-ben sze-
rezték meg ugyanis saját gyáruk és Ve-
lence mellé – előbb bérleményként majd 

tulajdonba véve – a Kőbányai Maláta-
gyárat.

Az új tulajdonos felszerelés híján, ha 
akarta, sem indíthatta volna újra a gabo-
naőrlést, hanem malátagyárként, a bu-
dapesti óriáscég vidéki üzemeként mű-
ködtette tovább. Grünfeldék eljárását 
valamennyire menti az a tény, hogy De-
utschék is megszabadultak volna a szá-
mukra szükségtelen malmi berendezé-
sektől…

Ugyanakkor felme-
rül a kérdés, hogy hon-
nét volt ekkora moz-
gatható tőkéje ennek 
a jómódú, de azért ko-
rántsem feltűnően nagy 
vagyonú családnak, hi-
szen tagjai a nagyobb 
adózók (virilisek) kö-
zött sem bukkantak 
fel.  Emellett bennünk, 
akik átéltük az 1990-
es évek vadprivatizáci-
ós időszakát, a malom 
gyors továbbpasszolá-
sa is gyanúra ad okot. 
Ezek alapján nem ki-
zárható, hogy a nyéki 

Grünfeldék a malátagyárra pályázó De-
utsch-cég strómanjai, eszközei voltak az 
ár leszorításában, hiszen ha Deutschék 
jelentkeznek vevőként Szávozdnál, a tő-
keerős, korábbi konkurens cégnek nyil-
ván jóval magasabb árat szab az Anna 

Gőzmalom tulajdonosa. Maradjunk any-
nyiban, hogy a gyanú nem könnyen osz-
latható el.

A gabonaőrlés megszűnte után a ma-
látagyártás tehát 1907 körül folytatódott, 
Deutschék budapesti malátagyártó cég-
birodalmának 1912-1913 körüli teljes ki-
épülése után azonban a kis teljesítményű 
velencei gyár veszített jelentőségéből, ha-
marosan fel is hagytak itt a gyártással. 
(1912-ben még biztosan üzemelt, leg-
alábbis erre vall egy baleseti híradás, ami 
szerint a velencei állomásfőnök feleségét 
a malátagyár elszabadult és az állomásra 
begördülő iparvasúti kocsija sodorta el.)

A tevékenység felhagyása után, az I. vi-
lágháború alatt az üres épületegyüttest a 
honvédség vette bérbe. De ez már egy má-
sik történet a nagy múltú üzem leépülésé-
ben, haldoklásában.

Kárpáti Miklós

Források:
• Fehér Árpád velenceblogjának vonatkozó írásai
• Molnárok Lapja, Székesfehérvári Naptár, Gaz-

dacímtárak
• A Fővárosi Levéltár közjegyzői iratai
• Internetes adatbázisok

(Arcanum, Hungaricana, stb.)
• Saját képeslap- és dokumentumgyűjtemény

A velencei Anna gőzmalom 1896 körül.
Károly János. Fejér vm. története

Velence-Kápolnásnyék Meszleny B-kastély Grünfeld 1910.

Velence Malomrajz 1900körül. Bvariáns

A velencei Anna gőzmalom 1900 körül
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A Megyei helyesírási verseny
eredménye

2022. nov. 22-én megyei „j” vagy „ly” he-
lyesírási versenyt rendeztek a székesfe-
hérvári Munkácsy Mihály Általános Is-
kolában, amelyen Gulyás Dorottya 3. c 
osztályos tanuló 1. helyezést ért el. 

A díjátadó ünnepséget 2022. december 
15-én tartották

Vass János, tanító

Vendégünk: Fa Nándor

Február 7-én egy köztünk élő le-
gendát ismerhettek meg a gye-
rekek. Az 5-6. évfolyamosokhoz 
csatlakoztak a Liget iskolarészben 
tanuló alsó tagozatos tanulók is, 
hogy láthassák és hallhassák Fa 
Nándort. 

Fa Nándor ötször kerülte 
meg a Földet, ebből háromszor 

Zöldliget-hírek

egyedül. Ám ő nemcsak hajós, hanem ha-
jótervező és -építő, sőt óceáni szólóvitorlá-
zó is. Ő az első magyar, aki egyedül kerül-
te meg vitorlásával a Földet, a Halhatatlan 
Magyar Sportolók Egyesületének tagja. 
Velencén él, örömmel érkezett iskolánkba, 
hogy a gyerekek érdeklődő kérdéseire vá-
laszolhasson, az élményeiről mesélhessen. 
A találkozót dedikálás zárta.

Szilágyi Réka

Bűvösvölgy Médiaértés
Oktató Központba látogatottunk

2023. február 6-án osztályunk a Bűvösvölgy 
Médiaértés Oktató Központba látogatott. 
Itt rengeteg szép élményt szereztünk. Csa-
patokban ki lehetett próbálni, milyen egy 
filmforgatás vagy rádióadás elkészítése, de 
híradóműsort, reklámot és magazint is ké-
szíthettünk. Végül az internetbiztonságról 
beszélgettek el velünk. A nap végén fárad-
tan értünk vissza az iskolához.

Molnár Gábor 6. a

Érettségi a ZLG-ben
A Zöldliget Gimnázium, vagy ahogy mi 
hívjuk magunkat, a ZLG, nagyon fiatal. 
2022 májusában érettségizett az első vég-
zős osztály. Ekkor 25 tanuló szerzett si-
keres két tanítási nyelvű érettségi bizo-
nyítványt. A két tanítási nyelvű érettségi 
a normál érettségihez képest azt jelenti, 
hogy tanulóink angol nyelvből emelt szin-
ten teljesítették az érettségi vizsga írás-
beli és szóbeli követelményeit, azoknak 
minden vizsgarészét, és másik két vizsga-
tárgyból angol nyelven sikeres vizsgát tet-
tek, így érettségi bizonyítványuk felsőfo-
kú (C1) komplex típusú államilag elismert 

Értékelés az óvodában

A magyar kultúra napja az óvodában

Az értékelés a nevelési módszerek közé tar-
tozik, és külső szabályzó szerepet tölt be a 
személyiségfejlődésben, -fejlesztésben. Az 
értékelés információkat ad arról, hogy a 
gyermeknek mely célokat, milyen szinten si-
került elérniük. Intézményünkben az óvodás 
gyermekek testi, lelki, érzelmi, értelmi, szo-
ciális fejlettségét és fejlődését nyomon kö-
vetjük, értékeljük, és minden félévben meg-
figyeléseinkről, méréseinkről tájékoztatjuk a 
szülőket a törvényi előírásnak megfelelően.

Az óvodánkban minden gyermeknek 
saját fejlődési naplója van, amely tartal-
mazza az anamnézis lapot. Ezt a gyer-
mek óvodába lépésekor a szülő tölti ki. A 
lap a beszoktatás kezdeti időszakának (kb. 
2 hónap) megfigyeléseit és a főbb terüle-
tek „bemeneti információit” rögzíti. Ezt 

A magyar kultúra napját 1989 óta ün-
nepeljük január 22-én annak emlékére, 
hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a na-
pon véglegesítette a Himnusz kéziratát. 

A kicsi gyerekek számára legköny-
nyebben a játékok, a mesék, versek, 
dalok, néptánc világán keresztül köz-
vetíthetjük kultúránk gyöngyszemeit, 
hagyományait. Sokféle módon próbá-
lunk gyermekeinknek megmutatni és 
átadnivalamit kulturális, művészeti éle-
tünk értékeiből.

Nevelési programunknak szerves ré-
sze a hagyományápolás, fontos szerepet 
játszik benne az eddig megőrzött értékek 
továbbadása. Erre törekszünk az óvodai 
élet valamennyi tevékenysége során. Nagy 
súlyt fektetünk arra is, hogy erősítsük ma-
gyarságtudatukat, hogy a gyerekek tudják, 
honnan származnak, kik voltak az őseik. A 
beszélgetések során nagyon okos gondola-
tokat fogalmaztak meg a kultúráról, kultu-
ráltságról óvodásaink – „szépen beszélünk, 
tiszteljük egymást”, „ha meg tanulunk ol-
vasni, akkor sok könyvet tudunk majd el-
olvasni”, „színházba fogunk járni”, „sokat 
énekelünk, és sok zenét fogunk hallgatni”. 

összes résztvevő oklevélben és egy ara-
nyos foglalkoztató füzetben részesült.

Molnár Brigitta
óvodapedagógus

követően minden félév „záróértékeléseit”; 
valamint az iskolába lépés előtti „kimeneti 
értékeket” is tartalmazza.

A gyermek fejlődését a félév során egy-
részt folyamatos megfigyeléssel, másrészt 
célzott, az adott területekre vonatkozó méré-
sekkel vizsgáljuk. Minden félév végén az el-
ért eredmények alapján újabb, egyénre sza-
bott célokat tűzünk ki, azokhoz feladatokat 
rendelünk, így biztosítva azt, hogy a gyerme-
kek fejlődése, fejlesztése mindenkor optimá-
lis legyen. Ha szükséges, korrigálunk; stag-
náló és visszaeső állapotok esetén is keressük 
a megfelelő fejlesztési módot, utat.

A mérés, az értékelés „eredményeit” 
táblázatban rögzítjük. Az adatok szám-
szerűsíthetők, de szöveges kiegészítést 
is alkalmazhatunk. A számszerű adatok 

Az óvodánkban a magyar kultúra he-
tének keretében a Mandula Színház is 
ellátogatott interaktív gyermekprog-
ramjával, amelyet a gyerekek nagyon 
élveztek, mert a művészek őket is be-
vonták a játékba. Mi fel-
nőttek is jót derültünk 
az egész előadás alatt.

E hét zárásaként 
szerveztük meg kö-
zépső- és nagycsoportos 
óvodásaink vers-és me-
semondó „versenyét”.  
Az eseményen nagyon 
sok gyermek bátor kiál-
lásával és a hozott ver-
sének hangulatos előa-
dásával kápráztatta el 
a nézőközönséget és 
a „zsűrit”. A zsűrinek, 
mint általában most is, 
nehéz dolga volt, hogy 
melyik versmondó re-
ménységet válassza he-
lyezésre. Mivel minden-
ki nagyon ügyes volt 
és lelkesen készült, az 

Kedves Szülők!
Szeretném tájékoztatni Önö-

ket, hogy szülői fórumot tartunk 
2023. március 22-én, szerdán 
16.30-tól azon gyermekek szülei 
részére, akik gyermeke 2024. feb-
ruár 28-ig töltik be 3. életévüket, 
velencei lakcímmel rendelkeznek 
és szeretnének beiratkozni a Ve-
lencei Meseliget Óvodába. 

Az esemény regisztrációhoz 
kötött.

Kérjük, részvételi szándékukat 
jelezzék a

vmoregisztracio@gmail.com 
e-mail címre gyermekük nevével 
és születési idejével. A regiszt-
ráció 2023. március 20-án 10.00 
óráig lehetséges.

A megtartás módjáról (online 
vagy személyes) a regisztráció 
után tájékoztatjuk Önöket 2023. 
március 21-én.

Üdvözlettel:
Bóra Csilla

óvodavezető

összehasonlíthatók, így csoporton belüli, 
illetve többféle, intézményi szintű össze-
hasonlítások, elemzések is kivitelezhetők 
általuk. A szülőkkel fogadóóra keretében 
beszéljük meg tapasztalatainkat, a követ-
kező időszakra vonatkozó fejlesztési javas-
latainkat, a nagycsoportban pedig az isko-
la megkezdésének, esetleg elhalasztásának 
lehetőségét.

Az óvodánkban saját mérési-értékelési 
„szisztémát” használunk, amelyet többfé-
le mérési-értékelési mód és módszer alap-
ján a Mérés-értékelés Munkaközösség, 
valamint a nevelőtestület dolgozott ki. A 
„szisztéma” folyamatos monitorozás alatt 
áll, beválását minden nevelési év végén 
a nevelőtestület elemzi, és ha szükséges, 
módosításokat hajtunk végre rajta

Liptai Zita
óvodapedagógus

óvodavezető-helyettes
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Entz-iklopédia
AGROmashEXPO 

A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, Szakközépiskola, és 
Kollégium csapata sem maradhatott le a 
41. AGROmashEXPO Nemzetközi Mező-
gazdasági és Mezőgép Kiállításról. Nagy 

csapat diákunk utazott vonattal Buda-
pestre, hogy ezen a szakmai prog-
ramon részt vegyen. A látottakat 
jól tudják majd hasznosítani az 
ágazati alapvizsgájuk portfóliójá-
nak kialakítása során. A 9.a, a 10.a 
és a 9.g osztály kereste fel a kiállí-
tást. Csillag Kata, Novozáncki Ve-
ronika, Nyuliné Aradi Katalin, Il-
lés Balázs és Marton János kísérték 
az összesen 65 gyermeket.

Tavaszköszöntő
a tangazdaságban 

Már a január első hetében született 
bárányaink is nagy népszerűség-
nek örvendtek, de azóta összesen 
14 újszülött látta meg a napvilá-
got állattartó telepünkön. Egykék 
és ikerpárok is akadnak köztük fe-
hér, tarka és fekete színben. A faj-
tájukat tekintve merinó és racka 

anyajuhok álta-
lában gond nél-
kül ellenek, de 
egy-egy problé-
más ellés nagy 
izgalmat tud 
okozni a Papp 
Ágnes és Fü-
löp-Fábián Ni-
koletta telep-
v e z e t ő k n e k , 
Jakab Zoltán 
és Sziládi Ist-
ván gondozók-
nak – akár még 
vasárnap is. Az 
állatok tündéri-
ek, mindenki a 
csodájukra jár, 
ugyanakkor igen mozgékonyak, nehéz 
őket lencsevégre kapni. Életük első idő-
szakát az istállóban, védett helyen töltik, 
ezt követően megerősödve kikerülnek 
társaikhoz a szépen felújított karámba.

A tavasz másik korai hírnöke nálunk az, 
hogy virágba borulnak a primulák. A nada-
pi úti telepünkön augusztus óta Pajzosné 
Vajda Mónika telepvezető, Galambos Ti-
bor és Márton Ferenc kertészek által dédel-
getett növények a hűvös (8-10 °C) és nem 

számok. Úgy gondoljuk, hogy az a mo-
dern és újfajta szemlélet, amely az alapjait 
képezi a gimnáziumunknak, olyan hátte-
ret ad tanulóinknak, amely birtokában ké-
pesek megfelelni a mai kor elvárásainak, 
azaz képesek csapatban dolgozni, koope-

rálni, folyamatokat szervezni, tervezni, a 
kapott szabadsággal élni és nem visszaél-
ni, és ami a legfontosabb: képesek ember-
nek maradni.

Tóthné Benkő Mónika
a gimnáziumi képzésért felelős igh.

túl párás környezetet kedvelik. Így min-
dig nagy figyelemmel kell kísérniük a ker-
tészeknek azt, hogy ha kisüt a nap, megfe-
lelő szellőzés legyen biztosítva az üvegház 

azon hajójában, ahol ezek a virágok fejlőd-
nek. Valentin-napra és Nőnapra készülünk 
velük minden évben. Egyenként is, de nagy 
tömegben rájuk pillantva hoznak örömöt 
mindenkinek így tél végén. A virágokat na-
gyon sok színárnyalatban lehet kapni tan-
boltunkban. Ha hazavittük, figyeljünk rá, 
hogy a szoba hűvösebb részébe kerüljön és 
ne öntözzük túl, mert nem szereti a pangó 
vizet! Fagyok után a kertbe is kerülhet.

Technikus tanulóink 
alapvizsgája 

Érettségi utáni kétéves tech-
nikus képzésen részt vevő di-
ákjaink „Mezőgazdaság és er-
dészet” ágazati alapvizsgájára 
január 12-én került sor. Mind-
egyik tanulónk sikeres vizs-
gát tett. Gratulálunk nekik! 
Kertépítő és fenntartó diákja-
ink iskolánkban folytatják to-
vábbi tanulmányaikat, míg a 
mezőgazdasági technikusok 
duális partnerünkkel, a Pusz-
taszabolcsi Agrár Zrt.-vel való 
együttműködésben készülnek 
a szakmájuk elsajátítására.

Kovács Krisztina 
műszaki vezető

nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű 
okiratnak is minősül. Tanulóink többsége 
a matematika és a célnyelvi civilizáció tan-
tárgyakat választották angol nyelven, de 
voltak, akik a közép-, illetve az emelt szin-
tű biológia érettségit teljesítették angolul. 

Mindezek mellett 7 fő 11. évfolyamos ta-
nulónk tett sikeres előrehozott érettségi 
vizsgát angol nyelvből emelt szinten. 

Az eredményeink azt igazolták, hogy a 
kemény munka nem volt hiábavaló. A kö-
telező érettségi vizsgatárgyak osztályátla-
gai az alábbiak szerint alakultak:

• magyar középszint (25 fő): 4,6
• matematika angol nyelven középszint 

(24 fő): 4,16, emelt szint 1 fő eredménye 5
• történelem középszint (22 fő): 4,36, 

emelt szint (3 fő): 4,33
• angol nyelv emelt szint (25 fő): 5
• 11. évfolyamos előrehozott érettsé-

giző angol nyelv emelt szint (7 fő): 5
2022-ben az őszi vizsgaidőszakban is tet-

tek előrehozott érettségit tanulóink. Három 
gimnazistánk emelt szintű angol nyelv, egy 
pedig emelt szintű informatika érettségit 
szerzett. Mindannyiuk eredménye 5-ös lett!

2023-ban a tavaszi vizsgaidőszakban 33 
tanulónk fog a 12. évfolyam végén érettségi 
vizsgákon részt venni, míg 10 fő 11. évfo-
lyamos tanulónk jelentkezett emelt szintű 
angol nyelv érettségire. Az elért eredmé-
nyekhez gratulálok mind diákjainknak, 
mind a nevelőtestületnek! A tavaszi vizsga-
időszakra pedig további jó felkészülést, ki-
tartást és erőt kívánok mindenkinek!

Hisszük azt, hogy eredményeink mö-
gött sokkal több van, mint pusztán a 

Itt a farsang, áll a bál…

A Zöldliget Iskola alsó tagozatos diák-
jai, tanítói, színes, vidám, kreatív és öt-
letes jelmezekbe bújva hívogatták a ta-
vaszt február 10-én, pénteken, az iskolai 
farsangon.

„Elég volt a télből,
Hóból, fagyból, hideg szélből!
Jöttünk vígan, maskarában,
Tél-bosszantó maszkabálba.
Szóljon zene síppal, dobbal,
Fusson a tél, vándorbottal!
Jöjjön tavasz, hívó szóra,
Házunk előtt nyíljon rózsa!
Aki itt van, mind erre vár,
Kezdődjék már a karnevál!”
 

Népi hangszerbemutató
A Zöld épület tanulóinak február 
9-én, csütörtökön igazi zenés-táncos 
élményben volt részük. Megszólalt 
és bemutatkozott sok-sok hangszer, 
együtt énekeltek, táncoltak a gye-
rekek, a zenészek és a táncosok. Vi-

dám, élőzenés táncházi hangulatban volt 
részünk. Köszönjük szépen mindezt Ka-
lászné Fuják Zsuzsanna kolléganőnknek, 
Sándor Istvánnak, Tóth Luca Rékának és 
édesapjának, Tóth Bélának valamint Bo-
bár Zoltánnak
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Elűztük a telet

Karneválozni vágyók népes serege gyűlt 
össze február 18-án, szombaton délután 
a Meszleny-keresztnél a maskarások fi-
gyelemfelkeltő, zenés hangoskodására, 
kurjongatására. A csoport – közöttük 
nagyszerű jelmezekbe öltözött rene-
szánsz figurákkal – a Vagabanda gólya-

lábasait követve vonult a Kastély par-
kolójánál felállított színpadhoz. Ott az 
alakoskodók tréfás télűző rigmusaikkal, 
táncukkal szórakoztatták a közönséget 
úgy, hogy a bátrabbakat még be is vonták 
a játékba. A következő program Endrő-
di Ági és a Fellegjárók Zenekar koncert-
je volt. Igazi örömzenélés zajlott, hiszen 
a gyerekek több számot is együtt éne-
kelhettek a muzsikusokkal. Az interak-
tivitás jegyében folyt a Bahorka Társu-
lat improvizatív folklórszínházi előadása 
is, amennyiben a szereplőkön kívül több 
jelenetben a gyerekek és a vállalkozóbb 
kedvű felnőttek is színpadra léphettek. 
Így lettek ők is a „Maskarások tánca” c. 
előadás közvetlen részesei. 

A helyi hagyományok megidézése után 
egy távol-keleti maszkváltó showt láthat-
tak a nézők. A Kínából érkezett művész-
nő a szecsuáni operában használt álarco-
kat cserélte az arcán a másodperc töredéke 
alatt. Hogy hogyan csinálta, azt még azok 
sem tudták megmondani, akik előtt – a 
nézőtérre is lemenő – művész szinte pár 
centiméterre mutatta be a trükköt.

Amikor besötétedett, a tűzé lett a fősze-
rep! A Tűzisten gyermekei (zsonglörök.
hu) a sátor előtti téren ejtették ámulatba 
az egybegyűlteket égő buzogányaikkal, kö-
teleikkel. A Velencei Karnevál 2023 záró 
mozzanata természetesen a kiszebáb elége-
tése volt. A máglya meggyújtásában és el-
oltásában Velence Város Önkéntes Tűzol-

tó Egyesülete volt 
segítségünkre. A 
kiszebábot pedig 
– ahogyan a szín-
padi háttér deko-
rációját a Velencei 
Alkotókör tagjai 
készítették. Kö-
szönjük a segítsé-
güket! És termé-
szetesen hálásak 
vagyunk a rend-
re felügyelő, helyi 
polgárőrség tagjai-
nak is.

A kiegészítő 
programok között 

igen népszerű volt a Segway park, vala-
mint a játszóház. Ez utóbbiban a gyerekek 
álarcokat, jelmezeket, homokképeket is 
készíthettek, vagy igazi farsangi mintákat 
festethettek az arcukra.

A kirakodóvásárban a tó környéki kéz-
művesek árulták termékeiket: sajtokat, 
szarvaskolbászt, házi lekvárokat, autentikus 
dísztárgyakat, ékszereket. Úgy tűnt, hogy a 
Velencei Karnevál 2023 vendégei megtalál-
ták a számukra kedves élményeket, látni-
valókat, programokat. De egy ilyen farsan-
gi mulatság csupán apropó a találkozásra. 
Összefutni a rég nem látott ismerősökkel, 
vagy egy pohár forralt bort kortyolgatva 
másképpen beszélgetni a kollégákkal, azaz 
egy ünnepi, karneváli környezetben átélni a 
közösségi érzést, ez a farsang lényege!

Könyvtári böjt 

Így közelítettünk tehát a böjti időszak 
kezdetéhez. És – akár akarjuk, akár nem 
– böjti időket kell átélniük a Hauszmann 
Alajos EKIK Könyvtára látogatóinak is. 
Tudniillik márciusban kerül sor az öt 
évente kötelezően elvégzendő leltározásra. 

Kollégáink közel 35.000 kötetet vesznek 
majd egyenként kézbe, hogy frissíthessék 
a bibliotékánk könyvlajstromát.

Régi és új programok 
Azért programok nélkül február végén és 
márciusban sem maradtunk Velencén. 
Február 24-én ismét Nosztalgia Táncest 
volt a Kastélyban az Orfeus Melody Duó 
közreműködésével. 

Az ezredelő titkai című új sorozatunk-
ban pedig hónapról hónapra olyan prob-
lematikákat veszünk górcső alá, amelyek 
minden bizonnyal foglalkoztatják napjaink 
emberét. Az első előadónk Dóczi András 
etikus hacker lesz, aki a szakmájában meg-
élt kalandokról mesél izgalmas és tanulsá-
gos történeteket, de megismerteti velünk az 
„internetes betörők” módszereit, illetve az 
ellenük való hatékony védekezés technikáit. 
Akiket érdekel a téma, azokat március 3-án, 
pénteken 18 órára várjuk a Kastélyba.

Az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc 175. évfordulója alkalmából a Hő-
sök parkjában 10 órától tartunk ünnepi 
megemlékezést a legendás Tolcsvay Béla 
közreműködésével. Ekkor kerül sor a Ve-
lencéért Emlékérem átadására is.

Hauszmann Alajos
EKIK

A Hauszmann Alajos EKIK programjairól

Könyvújdonságok
Ruth Druart: Az utolsó órák Párizsban
Moldova György: Ha elhagysz, veled mehetek?
Heidi Swain: A téli kert
Richard Osman: Az eltévedt golyó
Natalie Haynes: Ezer hajó
John Hart: Hallgass! (Világsikerek)
Katherine Webb: A látogatók
Angela Petch: Képeslap Itáliából
Berg Judit: A Möbius-akta
Paolo Cognetti: Nyolc hegy
Robin Perini: Elfeledett hagyaték
Andrzej Sapkowski:  A tó úrnője (Vaják; 7.)
Laura Baldini: Estée Lauder és a szépség álma

Ajánló

Hanna egy nap arra ébred, hogy telefonján megjelent egy új, 
rejtélyes applikáció: a Kék imágó. A kreatív app mindennap ad 
számára egy feladatot, és ha Hanna teljesíti, ajándékot kap érte. 
Nem kell sok idő, és Hanna a környékbeli túraösvényeken talál-
ja magát, gilisztákat ment, pókhálókat fotóz és pocsolyalakókat 
gyűjt legjobb barátjával, Fasírttal. Közben pedig együtt próbál-
ják meg kideríteni, mégis ki állhat a rejtélyes applikáció mögött.

A szerző érzékletes leírásokban jeleníti meg a természet 
szépségeit, izgalmas kalandok során vezeti a gyerekeket a meg-
ismerés útján, ekként bizonyára nemcsak jó szórakozással, de 
hasznos időtöltéssel is gazdagítja az ifjú olvasók mindennapjait. 

A kötetet tíz éves kortól ajánljuk.

Ezúttal saját családjának története ihlette Palotás Petra legújabb regényét. 
A szerző apai nagyszülei igazgatták ugyanis a Fehérvárcsurgói Állami Gyerme-
kotthont, amelyet az egykori Károlyi-palotában alakítottak ki. A történet 1958-
ban kezdődik, amikor is a Zsoldos család a fehérvári Béke utcából megérkezik 
a kastélyba. Az édesapát, aki eddig Fehérváron volt egy iskola vezetője, a gyer-
mekotthon igazgatójává nevezték ki, így feleségével és legkisebb gyermekével, 
Etelkával beköltözik az igazgatói lakrészbe. 

Milyen sorsok keresztezik egymást a Károlyi-kastély falai között? Mekko-
ra hatással vannak egymásra a vélt és valós barátságok? Meg tudnak-e bir-
kózni a gyerekek az élet és a társaik által rájuk rakott terhekkel? Kik lesznek 
azok a nevelők, akik örökre nyomot hagynak bennük?

Emlékek, anekdoták, tények és az írói fantázia keveréke keltik életre ezt 
az érzelmekkel teli történetet, amelyben minden korosztály megtalálhatja a 
számára értékes üzenetet.

Palotás Petra: A kastélykert álma
Nino Haratischwili: A nyolcadik élet: Brilkának
Dani Atkins: Amíg én a csillagokkal álmodtam
Juliana Weinberg: Audrey Hepburn tündöklő csillaga
Melanie Hudson: Éjszakai vonat Berlinben
Ranschburg Jenő: Tehetség és alkalmazkodás
Papp Dóra: Rúnatánc
Kollár Betti: Kosársuli
Jeff Kinney: Egy ropi naplója: kibörul a bili (17.)
Aisling Fowler: A tűz gyermeke: Tucat és a jég birodalma
Daniel Kenney: A rejtélyes Mr. Jekyll esete (Mateknyomozók, 2.)
Jill Murphy: Botcsinálta boszi
Schmöltz Margit: Kék imágó
Gimesi Dóra: Emma csöndje
Moira Butterfield: A madarak titkos élete
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Velencei-tavi Rózsa
1. számú. Nyugdíjas Klub

2023. januári beszámoló
Miután átléptük a 2023-as esztendő kü-
szöbét, tervekkel és reményekkel vágunk 
neki az elkövetkezendő időszaknak. Sok 
programot igyekszünk szervezni a klub 
tagjainak és reménykedünk abban, hogy 
ezek java részét sikerül is megvalósítani. 
Szerepelnek ezek között kirándulások, a 
környékünkön rendezett kulturális ese-
mények látogatása, városunk szépítését 
elősegítő felhívásokra való jelentkezés és 
részvétel. Várjuk a kihívásokat a lehető-
ségeinkhez mérten. Néhányan közülünk 
már januárban is több alkalommal ott 
szorgoskodtak a tó melletti vízelvezető ár-
kok tisztításánál. Nem gondolom ugyan, 
hogy ez a mi korosztályunknak való mun-
ka, éppen ezért szeretném kifejezni itt az 
újság hasábjain is feléjük minden elisme-
résemet és köszönetemet.

Nagy örömünkre szolgált, hogy végül 
is a Közösségi Házat a fűtési időszakban is 
üzemeltetik, így heti rendszerességgel tu-
dunk találkozni a klubdélutánjainkon, va-
lamint a többi ott szervezett programon 
(Rejtvényfejtők klubja, Velencei-tó Kör-
nyéki Alkotókör összejövetelei és termé-
szetesen a testet-lelket melengető, karban-
tartó gerinctorna).

Február elején ismét eljutottunk a Fő-
városi Operettszínházba, ahol ezúttal a 
Mágnás Miskát adták elő. A kitűnő da-
rab és a színészek kiváló előadása elfe-
ledtette azt a tényt, hogy az év addigi 
legszelesebb napján (a Dunántúlon 120 
km-es széllökésekkel) kellett eljutni Bu-
dapestre és épségben visszaérni kis csa-
patunkkal Velencére. Köszönöm klub-
tagunknak, Hajdú Piroskának, hogy 

részvételem hiányában elvállalta a cso-
port vezetését.

Ez évben már két zenés délutánt is tar-
tottunk. Az elsőn, klubunk oszlopos tag-
jait, a Kapcsos házaspárt ünnepeltük szü-
letésnapjuk alkalmából. A mulatság igen 
jóra sikeredett, olyannyira, hogy „Jani bá-
csit”, aki a 85. életévét töltötte be, a klub 
valamennyi hölgy tagja megtáncoltatta. 
Marika pedig a székén ülve követte vigyá-
zó szemeivel, hogy milyen jó erőben van 
még „élete párja”. Ezúton is kívánok nekik 
még sok szép együtt töltött boldog évet!

Február elején pedig, két év kihagyás 
után végre ismét megünnepelhettük a Far-
sangot. Ennek örömére a társaság legalább 
hetven százaléka jelmezbe öltözött (akad-
tak olyanok, akik kétszer is, mert be kel-
lett ugrani a betegek helyére). Az ételt és 
italt, előzetes megbeszélés alapján, a ta-
gok készítették el és hordták össze, a szé-
pen kidíszített és megterített asztalokhoz 
öröm volt leülni. Ennél nagyobb öröm és 

vigasság már csak a jelmezes 
felvonulás volt, amit a térdmű-
téte után lábadozó Ujvári „Mi-
sibá” vezényelt le egy magasított 
széken ülve. Az ötletes jelme-
zek, a kitűnő előadások, Misibá 
rögtönzött riportjai az előadók-
kal, csak még inkább fokozták a 
hangulatot. Akadtak olyanok is, 
akiknek könnyeket csalt a ne-
vetés a szemébe. Miután a jel-
mezekből kivetkőzve újból saját 
bőrünkbe, ruhánkba bújtunk, 

fogyasztottunk az asztalokon lévő finom-
ságokból és le is öblítettük azokat, ki-ki, 
tetszése szerinti itókával. Ekkor kezdődött 
csak az igazi, fergeteges buli Turánszky 
Gyuszi talpalávaló zenéjével. Úgy érzem, 
hogy a társaság most két év után újra ösz-
szekovácsolódott, és ezen a délutánon vég-
re sikerült magunkból kiengedni az ösz-
szes felgyülemlett „fáradt gőzt”. Csak így 
tovább klubtársaim, ezúton is köszönöm 
nektek ezt a szép napot!

Búcsúzom azzal, hogy nyugdíjas társa-
imnak jó egészséget, és az újság olvasói-
nak is sok örömet és jó munkát kívánok a 
2023-as évre, legyen végre egyetértés, ösz-
szefogás és világbéke!

Egresfalviné Vidos Anna 
klubvezető

2023. február 13-án
Havasi Andrea Mónika 

és
Debreczeni László

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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Velence Város Önkormányzat
Képviselőtestülete fogadóórái

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

Sürgős ügyekben előzetes egyeztetés alapján a képviselők más 
időpontokban (akár a helyszínen is) a lakosok rendelkezésére áll-
nak.

Faragó Péter minden hónap utolsó péntekje,10:00–12:00
Pap Zsigmond minden hónap 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

Önkormányzati
képviselők elérhetősége

Faragó Péter:
farago.peter@velence.hu
Kernya Gábor:
kernya.gabor@velence.hu
Pap Zsigmond:
pap.zsigmond@velence.hu
Sarf György:
sarf.gyorgy@velence.hu
Dr. Sirák András:
angelika@t-online.hu

Az új képviselők elérhetőségéről és fogadóórá-
ik idejéről az eskütételt követően adunk hírt.

A Polgárőrség hírei
A Velencei Polgárőrség tevékenysége 2023. január hónapjában a következők szerint alakult: 
• Közbiztonsági járőrözést 12 alkalommal végeztünk esetenként 2-2 fővel 150 órában.
• Külterületeket  ellenőriztünk 20 alkalommal , esetenként 2-2 fővel 120 órában.
• Baleseti helyszínen  segítettünk 2 fő polgárőr részvételével 2 alkalommal 15 órában.
• Hatósági tanúzásra kértek fel bennünket  bűncselekmény miatt, amelyet 1 fő teljesített 1 alkalommal 4 órában.
• A vasútállomást és környezetét  2 fő polgárőrünk ellenőrize 120 órában.
• Én magam koordinátori tevékenységre 100 órát fordítottam.

Mindösszesen 509 órát teljesítettünk 2023. január hónapban.
  Fehér István elnök

HAJNALPÍR BAPTISTA
GYÜLEKEZET

A házasságról
Az alapoktól: Isten mindig szövetségben 
gondolkodik. A vele való szövetségbe hív, 
mert csak ott tud megáldani, és vezetni. 
A házasságot is, mint szövetséget adta a 
férfinek és a nőnek, hogy abban éljenek. 
Ha megismerjük ennek a rendjét, akkor 
megértjük mitől működik, vagy nem mű-
ködik az. Ha pedig kell, tudni fogunk vál-
toztatni rajta, hogy jó házasságban éljünk.

Már a teremtésnél is láthatóak az ala-
pok: „És monda Isten: Teremtsünk embert 
a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és 
uralkodjék a tenger halain, az ég mada-
rain, a barmokon, mind az egész földön, 
és a földön csúszó-mászó mindenféle ál-
latokon. Teremté tehát az Isten az embert 
az ő képére, Isten képére teremté őt: férfi-
úvá és asszonnyá teremté őket.” (1Mózes 
1:26) „Teremté … az ő képére”. Ki az az ő? 
A Zsidókhoz írt levélben megtaláljuk: Jé-
zus az, aki „Isten dicsőségének a kisugár-
zása és lényének képmása”. Tehát Jézus 
Krisztus úgy néz ki, mint Isten. Az Atyát 
soha senki nem látta, de Jézus hordozza az 
Atyának a látható voltát. És amit ő csinált, 
ahogy csinált, ahogy élt, azok által az Atyát 
jeleníti meg. Most figyeljünk: „teremté őt:” 
„férfiúvá és asszonnyá teremté őket”. Ma-
gyarul, Istennek a képmása: Jézus. Jézus-
nak a képmása pedig: a férfi és a nő a há-
zasságban. Ketten, együtt testesítik meg, 
hogy Jézusnak a képmásaként, a képvise-
lete legyenek itt a földön, ahol a feleség a 
férje mellé rendeltetett. Nem fölé, nem alá, 
hanem szó szerint: uralkodótársul. A nő a 
házasságban tehát teljes értékű ember. Ezt 
fontos tudni, mert sok helyen a világon 
még ma sincs így. Isten alapvető terve te-
hát a házasságban (szövetségben) élő férfi 
és nő, akik uralkodótársai egymásnak.

A funkció miatt viszont szerepek van-
nak, hogy az uralkodást kivitelezni tud-
ják. Mi fölött? Hát minden fölött, ami jön. 
Ezért azt mondja Efézus 5:22: „Ti asszo-
nyok a ti saját férjeteknek engedelmesek le-
gyetek, mint az Úrnak.” Engedelmes: a gö-
rögben hüpotasszo, azaz: magát alávetni. 
A házasságban tehát hozni kell egy döntést 
a feleségnek, hogy alá veti magát a férjé-
nek. Nem mindenkinek! Felejtsük el, hogy 
a nők úgy általában alávetettek lennének 

a világban. De a házasságban, csak ebben 
az isteni rendben tudja megvalósítani a 
férfi és a nő, hogy az élet dolgain uralkod-
janak, területet hódítsanak, és megőrizzék 
azt. Mert Isten a rendnek az Istene. S ami-
kor Isten rendje van az életünkben, akkor 
ott van az Isten is. Ennyire egyszerű. Nincs 
más alternatíva, Isten nem adja magát egy 
felvilágosult, humanista, individualista, 
meg hasonló házassághoz. Az Ő rendjé-
ben viszont olyan erő, tekintély, olyan ha-
talom, és isteni jelenlét van, amivel sikeres 
életet tudunk élni. Tehát: „engedelmesek 
legyetek, mint az Úrnak”. Annyira jó Isten 
igéje! Nem azt mondja: engedj a férjednek, 
mert olyan kis ártatlan, vagy mert annyira 
szeret… Nem a házastársunkra teszi a fi-
gyelmünket, hanem az Úrra. Őérte, Őmi-
atta, Őrá nézve tedd meg. Tovább megyek: 
„Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisz-
tus is feje az egyháznak, és ugyanő megtar-
tója a testnek.” (Efézus 5:23) Ez mit jelent? 
Röviden azt, hogy a férj a főnök. Ez nem 
kulturális kérdés, ez szerepbeli különbség. 
Ráadásul: „…engedelmesek legyenek fér-
jüknek mindenben” (Efézus 5:24b) Min-
denben??? Erről később még szót ejtünk, 
de röviden: igen. Nyilván egy kivétel van: 
ha Istennel, és az ő törvényével szemben 
mondana valamit a férj. Egyébként min-
denben. Ezt pedig az tudja megtenni, aki 
az Úrra nézve enged. Aki tudja, hogy „…
azoknak akik Istent szeretik, minden ja-
vukra van…”, és bízik már annyira Benne, 
hogy a mi Istenünk nem lenyom, hanem 
fel akar emelni. Feleségemmel együtt is bi-
zonyságot teszünk harminckét évi házas-
ság után, hogy mindig mikor Isten igéjét 
cselekedtük, végül hasznunk, és örömünk 
lett abból.

Férfiak pedig: a „fej” azt jelenti, hogy 
kiindulópont. Előre megy, felelősséget vál-
lal, döntéseket hoz. Az első döntés pedig, 
hogy beáll a szerepébe. Azt mondja az ige: 
„…mint a Krisztus is feje az egyháznak…”. 
Mit csinál Krisztus? Először is pap. Tehát a 
férfi a család papja, aki közvetítő Isten és 
a család között. Így a férfi szintén az Úr-
nak félelmében fogja igazgatni majd a csa-
ládját. Aztán: Krisztus irgalmas. Ha Jézus 
Krisztus nem volna irgalmas felénk, csak 
hű az Istenhez, nekünk annyi lenne. De 
ő irgalmas, ami azt jelenti: megesik a szí-
ve, mikor nem a helyünkön vagyunk, mi-
kor nem jól csináljuk a dolgokat, és segít, 

hogy helyreálljunk. Így mikor látjuk, hogy 
a családunkban valaki nincs a helyén, 
nem elítélni vagy szidni kell, hanem segí-
teni neki, a helyére állni, mert Krisztus is 
így csinálja. Továbbá: a férj vezető szerepe 
nem azt jelenti hogy, ne tanácskozná meg 
a feleségével a dolgokat. Bocsánat, de na-
gyon buta az a férj, önfejű, és büszke, aki 
nem méltatja a feleségét arra, hogy esetleg 
ő is tudna valami jót mondani. Figyeljük 
meg: még Isten is úgy döntött, hogy nem 
elég Ő önmagának, hanem másokkal ta-
nácskozik: Dániel könyve, Zsoltárok köny-
ve, Királyok könyve, sorolhatnám… Ne 
várja el a feleség, hogy úgy legyen ahogy ő 
mondja, de egy normális férj meghallgat-
ja, végig gondolja amit a feleség mond. Vé-
gül: „Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, 
miképpen a Krisztus is szerette az egyhá-
zat, és Önmagát adta azért;” (Efézus 5:25) 
„Szeressétek”, az eredeti görög szövegben: 
agapé. Tehát nem fileo, nem kedvelést je-
lent, mikor meg nincs kedvem, vagy fá-
radt vagyok, vagy nincs érzelem hoz-
zá akkor nem szeretem. Ez: agapé. Ami 
mindig, mindenütt, feltétel nélkül szeret, 
és adni akar. Ti férfiak, így szeressétek a 
ti feleségeteket. „és Önmagát adta azért;” 
Van, hogy a büszkeségünket kell adnunk, 
van, hogy az időnket, a türelmünket, és ez 
olykor nehezebbnek tűnik, mintha az éle-
tünket kellene. De a mi Istenünk garanci-
át vállal arra, hogy ez jó, működőképes, 
gyümölcsöző lesz. Végül: „Úgy kell a férfi-
aknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő 
tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, 
önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulaj-
don testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja 
és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egy-
házat.” (Efézus 5:28-29)

Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

Címünk:
Hajnalpír Baptista Gyülekezet, Velence, 

Szabolcsi út 3/B.
Alkalmaink:

vasárnap: 09:30 imaóra, istentisztelet
(közben: gyermekeknek bibliaóra)

(az élő közvetítés elérhető:
https://www.youtube.com/HajnalpírGyü-

lekezet)
szerda: 18:00 bibliaóra felnőtteknek

szombat:18:00 VIFI
(Velencei ifjúsági találkozó)

E-mail címünk: hajnalpir.be@gmail.com
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Belgyógyászat
- általános
- diabetológiai
- endokrinológiai
- 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

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 8.00–12.00,
csütörtökön 14.00–19.00
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

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

Studer Ágnes városüzemeltetési és városfejlesztési
osztályvezető, 589–426

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)

Vedrődiné dr. Juhász Éva városüzemeltetési ügyintéző, 589-406
(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, 589–421
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)

Bánfalvi Tamás, közterület-felügyelő, 589–422

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Molnár Krisztina, osztályvezető, 589–414
Csikmérő Enricóné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Egri Andorné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Zsapka Judit, pénzügyi ügyintéző, 589–424
Csizik Gabriella, pénzügyi ügyintéző, 589–415
Nagy Mónika, pénzügyi ügyintéző, 589–410
Grúz Sándorné, pénzügyi ügyintéző, 589–410
Kovács Jánosné, adóigazgatási ügyintéző, 589–413

(építményadó, adókönyvelés)

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.

Minden hűtő és
fagyasztószekrény

javítása 2 év garanciával,
ajtógumi és műanyag részek 

pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

0620/557-3008

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


