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Velencefürdőn a számozott utcák 
környékén, ahová mindezen funkciók 
telepíthetők lennének. 

Velencefürdő, Velence korábbi 
üdülőrésze mára egy teljes értékű, 
nagy lakosságszámú városrésszé vált. 
Egyre több nyaralót építenek át, télie-
sítenek, egyre több faház helyén emel-
kednek újépítésű családi házak. Tisztá-
ban vagyok, tisztában vagyunk azzal, 
hogy ezzel az adottsággal számolnunk 
kell. Az új Integrált Településfejleszté-
si Stratégia fejlesztendő területnek je-
löli meg ezt a városrészt, amely azt is 

jelenti, hogy a város által benyújtandó 
pályázatoknak is egyre inkább szerves 
része kell, hogy legyen ennek a telepü-
lésrésznek a fejlesztése, arculatának ki-
alakítása. Ez azonban nem fog egyik 
évről a másikra menni. Velencefürdőn 
évtizedes lemaradást kell pótolnunk. 
Azonban az első lépéseket megtettük 
a szükséges irányba. Amint lesz pályá-
zati lehetőség, törekedni fogunk arra, 
hogy ennek a városrésznek a fejlesztése 
is meginduljon. Mindez csak Önökkel 
együtt, az Önök véleményét meghall-
gatva lehetséges, és csakis széleskörű 
együttműködés által. 

Együtt kell működnünk a tömeg-
közlekedési szolgálatókkal, fel kell ten-
ni a Volánbusz és a MÁV térképére 
Velencefürdőt! Igen sok panasz érke-
zik hozzánk a városrész nehéz elérhe-
tőségéről. Egyúttal számot kell vetnünk 
azzal is, hogy a jelenlegi úthálózat már 
alig alkalmas a városrész autóforgal-
mának lebonyolítására. Reggel szinte 
lehetetlen balra kikanyarodni a Balato-
ni útra, az utcák szűkek, a tulajdono-
sok (szabálytalanul) kövek és terepaka-
dályok kihelyezésével „védik” a házuk 
előtti területet. Nem biztos azonban, 

hogy szélesebb, kétsávos utakkal kéne 
a helyzetet kezelni, mert akkor az egész 
városrész elveszíti békés, biztonságos, 
kertvárosias jellegét. Nagy kérdés to-
vábbá a szabadstrand sorsa is. Ezt a 
kérdést is rendeznünk kell 2023-ban.

Számítunk tehát Önökre akkor, 
amikor a városrész jövőjére vonatkozó 
terveket kidolgozzuk, ahogy számít-
hatnak Önök is ránk. 2023-ban is lesz 
Velencefürdőn lakossági fórum, ahol 
ismét várni fogjuk Önöket!

Gerhard Ákos
polgármester

Kedves Velenceiek!
Idén utoljára fordulok Önökhöz, meg-
köszönve egész éves figyelmüket. Azt, 
hogy érdeklődéssel követték városunk 
fejlődését, és hallatták a hangjukat ak-
kor, amikor a várost érintő ügyekről 
esett szó. Ma már Velencén nemcsak a 
városi lapból és az önkormányzati hon-
lapról tájékozódnak a lakosok, hanem 
rendelkezésükre áll a Velence alkalma-
zás interaktív felülete, illetve országo-
san is kiemelkedő az, hogy milyen in-
tenzíven használják a város hivatalos 
Facebook oldalát városunk lakói. Idén 
is több mint 400 bejegyzés született 
az oldalon, amelyek átlagosan 2 000 
felhasználót értek el. Ez igen magas 
szám, ami azt mutatja, hogy a velencei-
eknek igényük van a gyors és részletes 
tájékoztatásra. 

Azonban az idei év nemcsak azt 
bizonyította, hogy a helyi lapon és a 
közösségi médián keresztül mutatko-
zik igény a szorosabb kapcsolattar-
tásra, hanem az is, hogy hosszú évek 
szünete után idén ismét sok szemé-
lyes találkozóra is sor kerülhetett. A 
településrészek szerint megszerve-
zett városi találkozókon, a „Beszél-
jük meg Együtt” estéken minden al-
kalommal nagy számban jelentek 
meg érdeklődők. Különösen sokan 
voltak a velencefürdői találkozón. És 
jogosan. Ez a városrész már régóta az 
egyik leginkább elhanyagolt része 
Velencének. 

Ennek persze megvannak az okai. 
Ez a településrész a korábbi város-
fejlesztési tervekben peremhelyzetű, 
üdülési célú területként volt megha-
tározva. Ez azzal járt, hogy nem ala-
kultak ki közösségi terei, közterei. 
Nincsen településrészi központja, és 
szolgáltatásokkal is igen gyéren van 
ellátva. Nehéz ezen változtatni, mert a 
korábbi telek és utcakiosztások ered-
ményeképpen ebben a városrészben 
ma nincsen olyan közterület, amely 
térként működhetne, ahová parkot, 
játszóteret lehetne telepíteni, és ami 
még rosszabb gyakorlatilag nincsen 
önkormányzati tulajdonú telek sem 

2023. január 7–8
Évköszöntő Feltérképező
Pákozdi Pagony
H-8096 Sukoró
Tel.: 30/417–0133;
e-mail: pakozdipagony@vadex.hu

2023. január 21.
Pagony Nagyító. A hazai
nagyvadfajok nyomában
Pákozdi Pagony
H-8096 Sukoró

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 Liszt Ferenc Művészház 2023
telére nem hirdetett programokat.

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

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

Mindenkinek jó egészséget és áldott, békés ünnepeket kívánunk!

dr. Mészáros Csaba István    Gerhard Ákos
             szerkesztő     polgármester

Köszönetnyilvánítás
A Velencei Híradó igazi csapatmunka ered-

ménye. Szerkesztőként hálásak vagyunk azért, 
hogy egy elkötelezett, megbízható és lelkiisme-
retes csapat tagjaként tudjuk kivenni a részün-
ket ebből a munkából. 

Köszönet illeti egész éves munkájukért ál-
landó rovatvezetőinket, visszatérő szerzőinket, 
közreműködőinket. Álljon itt azok névsora, 
akik nélkül nem jelenhetne meg a lap hónapról 
hónapra: Boronai Mária, Dubis Viktor,
Egresfalviné Vidos Anna, Faragó László,
Faragó Zoltán, Fehér Árpád, Fehér István,
dr. Ferencz Péter, Horváth-Szabó Nóra,
Kárpáti Miklós, Kerekes Rozália, Kiss Eszter 
Zsófia, Ludmann Ágota,  Máthay Erzsébet,
Mihály András, Nagy-Kaszap Ditta,
Pápai Szabó György, dr. Petrus József Csaba, 
Récsei Norbert, Sinkáné Mihály Zita, Stossek 
Balázs, Szabó Csilla, Vadon Sándor.

Reméljük, jövőre szintén eredményes évet 
zár a megújuló Velencei Híradó.

Kellemes Ünnepeket!
A képviselőtestület tagjai, valamint a polgármesteri hivatal dolgozói nevé-
ben minden kedves velenceinek áldott, békés ünnepeket és sikerekben bő-
velkedő, boldog új évet kívánunk! 

Gerhard Ákos polgármester, Dr. Matus-Borók Dóra jegyző,
Faragó Péter, Fésűs Attila, Kernya Gábor, Pap János, Pap Zsigmond, 

Sarf György, Dr. Sirák András önkormányzati képviselők és
Szabó Attila alpolgármester

2023. február 2–4.
Vizes élőhelyek világnapja
Pákozdi Pagony
H-8096 Sukoró

A városi eseményekkel kapcsolatos vál-
tozásokról, illetve Velence város egyéb 
programjairól, eseményeiről bővebben tá-
jékozódhat az interneten Velence Város 
hivatalos facebook oldalán
(www.facebook.com/Velencevaros)
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2022. november 21-től december 10-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi 
megbeszéléseken, egyeztetéseken, eseményeken vett részt a város érdekében:

5

November 21-én hétindító egyez-
tetést tartott Pap Zsigmond képviselő-
vel, városunk jegyzőjével, a VVG Kft. 
ügyvezetőjével, illetve a hivatal műszaki 
osztályának munkatársaival. Ezt köve-
tően a díjtartozások rendezésével kap-
csolatos megbeszélést tartott a Pénzügyi 
Osztály vezetőjével, a jegyzővel illetve 
az aljegyzővel.

November 22-én részt vett a Dózsa 
György utcában a felújított víz-
vezeték-szakasz műszaki átadá-
sán. Ezt követően egy velencei 
ingatlantulajdonossal egyezte-
tett, aki a HÉSZ-szel kapcsola-
tosan tett fel kérdéseket.  

November 23-án a Székes-
fehérvári Törvényszéken jelent 
meg, ahol a GOMI Kft. váro-
sunk ellen indított perének tár-
gyalására került sor.  

November 24-én délelőtt részt vett 
a Humán, a Pénzügyi és Városfejleszté-
si, illetve az Ügyrendi Bizottság ülésén, 
majd ezt követően képviselő-testületi 
ülést tartott. Végül levezette az ülést kö-
vető lakossági fórumot valamint az In-
tegrált Településfejlesztési Stratégia be-
mutatását. 

November 25-én a Kovács Katalin 
Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia bok-
rétaünnepségén vett részt. Az ese-
ményen beszédet mondott dr. Schmidt 
Ádám, sportért felelős államtitkár és a 
háromszoros olimpiai bajnok Kovács 
Katalin is, az akadémia elnöke. Ezt kö-
vetően városunk képviselőivel tárgyal-
ta meg a rezsiproblémákkal kapcsolatos 
további teendőket.   

November 28-án megtartotta szo-
kásos hétindító, feladatkijelölő meg-
beszélését Pap Zsigmond képviselővel, 
városunk jegyzőjével, a VVG Kft. ügy-
vezetőjével, illetve a hivatal műszaki 
osztályának munkatársaival. Ezt köve-
tően lakossági fogadóórát tartott, ame-
lyen egy velencei ingatantulajdonos a 
Kis utca állapotával kapcsolatban tett 
bejelentést. 

November 29-én találkozott dr. 
Molnár Krisztiánnal a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnökével a Megyehá-
zán. Beszámolt a településünket érin-
tő problémákról valamint a jelenlegi 
energia-áremelkedésből fakadó ne-
hézségekről. A találkozó után Radetz-
ky Jenő, a Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke meghívásának 
tett eleget: mesteravató díszünnepsé-

gen vett részt Székesfehérváron. Az 
eseményen beszédet mondott Simon 
László főispán, valamint Spányi Antal 
megyés püspök.

November 30-án társulási üléseken 
vett részt. Elsőként a Humán Család- és 
Gyermekjóléti Szolgá-
lat Intézményi Társu-
lásén, aztán a Velencei 
Központi Orvosi Ügye-
leti Társulásén. Ezt kö-
vetően Budapesten 
vett részt egy szakmai 
megbeszélésen. En-
nek során az „Árbevé-
tel Optimalizáláson és 
Költséghatékonyságon 
alapuló Önkormány-
zati Döntéstámogató 
rendszer „ nevű prog-
ram kidolgozásában 
való aktív közreműkö-
désre kapott Velence 
felkérést. Ez a program a Magyar Önkor-
mányzatok Európai Szövetsége, a Laurel 
Kft. és az OPTEN Kft. fejlesztésében va-
lósul majd meg, jövőre. A nap végén so-
ron kívüli testületi ülést tartott. 
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December 1-én hivatali ügyintézés-
sel töltötte a napját. 

December 2-án a Velencei-tavi Tér-
ségfejlesztő Közhasznú Egyesület ülé-
sén vett részt.

December 5-én megtartotta rend-
szeres hétindító megbeszélését Pap 
Zsigmond képviselővel, városunk jegy-
zőjével, a VVG Kft. ügyvezetőjével, il-
letve a hivatal műszaki osztályának 
munkatársaival. 

December 6-án hivatali ügyintézés-
sel töltötte az idejét.

December 7-én hivatali ügyintézés-
sel töltötte az idejét.

December 8-án a Velen-
cei-tó Környéki Többcélű Kis-
térségi Társulási közgyűlésén 
és pénzügyi bizottsági ülé-
sén vett részt. Az ülések után 
egy helyi lakossal egyeztett a 
HÉSZ egyes rendelkezéseinek 
ügyében. Délután a Prizma 
Junior Zrt. ügyvezetőjével, 
Boros Attilával tárgyalt a jövő 
évi kényszerű áremeléssel, és 

annak mértékével kapcsolatban. 
December 9-én részt vett a pázmán-

di önkormányzat alakuló ülésén Kö-
teles Zoltán Nadap, Podhorszki Ist-
ván Kápolnásnyék, valamint Kurcz 
Mária Vereb polgármesterének 

társaságában. Innen Bicskére indult, 
ahol Tessely Zoltán országgyűlési kép-
viselőnél tett látogatást, ahol röviden be-
számolt Velence helyzetéről illetve a fo-
lyamatban lévő városi ügyekről.

A Korzó üzemeltetési szerződésének felmondása
és a Korzó ügyében indított perben hozott döntés

Miért volt szükség a szerződés
felmondására?

A rendkívüli felmondás azért vált 
elodázhatatlanná, mert az üzemel-
tető a rábízott köztulaj-
dont nem tartotta karban, 
nem üzemeltette kellő, és 
az üzemeltetési szerződés-
ben elvárt gondossággal. 
Ez pedig a Korzó, a strand, 
a kikötő, a híd és a hozzátar-
tozó ökopark nagymértékű 
állagromlását eredményez-
te. A további vagyonvesztés 
megakadályozása elenged-
hetetlen volt, ezért az ön-
kormányzat közjegyző előtt 
független igazságügyi szak-
értői véleményt kért ar-
ról, hogy az elmúlt öt évben 
megvalósultak-e az üzemel-
tetési szerződésben rögzített 
karbantartási tevékenységek.  
Mivel az önkormányzat nem 
rendelkezik olyan különleges 
szakértelemmel, amelynek 
révén az épületeken, építmé-
nyeken, eszközökön, műtárgyakon, al-
kotórészeken észlelhető műszaki jelen-
ségek minősítését megoldhatná, ezért 
szükségessé vált egy független, köz-
jegyző által kirendelt igazságügyi szak-
értői vélemény beszerzése. 

Mennyiben tekinthető
függetlennek az igazságügyi
szakértők véleménye?

A város honlapján teljes terjedel-
mében elérhető, több szakértő és 
szakkonzultáns bevonásával készült 

egyesített szakértői véleményből ko-
rábban már közölt a Velencei Híradó 
részleteket. A szakértőket az ön-
kormányzat nem maga választot-

ta, korábban nem ismerte őket.  Az 
egyesített igazságügyi szakértői vé-
lemény a dr. Szabó László közjegy-
ző előtt folyó, 42016/N/476/2020. szá-
mú igazságügyi szakértő kirendelése 
iránt indított ügyben született meg. Az 
önkormányzat egy független forrás-
ból arra keresett választ, hogy a Kor-
zó üzemeltetésére létrejött megállapo-
dásból fakadó javítási és karbantartási 
kötelezettség kit terhel. Erre azért volt 
szükség, mert az üzemeltető a tulajdo-
nosi önkormányzathoz fordult azzal az 

igényével, miszerint az épületben je-
lentkező egyes hibák kijavításával kap-
csolatosan az önkormányzat köteles a 
javítási munkálatokat elvégezni.

Miért nem végezte el a
szükséges javításokat az
önkormányzat maga, ha már a 
GOMI Kft. ezzel nem foglalko-
zott? Mégiscsak a város vagyoná-
ról van szó!

Ennek két oka van. Elsőként az üze-
meltetési szerződés 13. pontja alapján 
az üzemeltető a megvalósított beruhá-
zási elemek működtetését, üzemelte-
tését, napi karbantartását maga kö-
teles vállalni és végezni. A szerződés 

A Korzó üzemeltetési szerződését Velence Város Önkormányzata 2021. május 21-én kelt levelében fel-
mondta. A Korzó állapotának részletes felmérése után keletkezett, egyesített igazságügyi szakértői vé-
lemény alapján a képviselőtestület egyhangú, párt és egyesületi különbségeket áthidaló egységes döntést 
hozott arról, hogy azonnali hatállyal rendkívüli felmondás keretében felmondja a GOMI Kft. üzemeltetési 
szerződését. Ezt a felmondást támadta meg jogi úton a GOMI Kft. és ebben az ügyben született december 
2-án a Székesfehérvári Törvényszék határozata, amelyben közel másfél évnyi vizsgálatot, sokszáz oldalnyi 
dokumentum elolvasását, és számos tárgyalási napot követően megállapítja azt, hogy az ügyben nem illeté-
kes. Az alábbiakban az üggyel kapcsolatos alapvető kérdésekre kívánunk rövid választ adni
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tartalmazza azt is, hogy az üzemelte-
tés, a karbantartás, a fejlesztés tevé-
kenysége a sétányok teljes területére, a 
térfigyelő rendszerre, a kikötő-épület, 

a sportpályák, a Korzó, a kommunális 
helyiségek, a szolgáltatóház működte-
tésére és a bérbeadói feladatok ellátá-
sára, a Lidó, a parkolók és a játszóterek 
területére terjed ki. Nyilvánvaló volt, 
hogy a hibák a rendszeres napi kar-
bantartási kötelezettség elmulasztásá-
ból fakadóan keletkeztek. Ezért annak 
kijavítása az üzemeltető kötelezettsége.

Még jelentősebb ok azonban az, 
hogy a GOMI Kft. szerződése 20 éves 
időtartamra szólt. Ennyi idő alatt akár-
hányszor megjavíthatta volna az elha-
nyagolt eszközöket az önkormányzat, 

azok további karbantartás hiányában 
ismét leromlottak volna. Az önkor-
mányzatot már így is jelentős kár 
érte a Korzó állapotának leromlása 

miatt – további kidobandó pénze nin-
csen ez ügyben.

Miért kellett felmondani a
szerződést? Miért nem kísérelt 
meg az önkormányzat
egyezségre jutni a GOMI Kft-vel? 
Nem lett volna gyorsabb és
hatékonyabb, mint a pereskedés?

Az önkormányzat többször is kísérletet 
tett a problémák megoldására. 2020. 
június 9-én Velence város önkormány-
zata felmérte a Korzó állapotát és a ta-
pasztalt karbantartási hiányosságokról 

hibalistát küldött át a GOMI Kft.-nek. 
2020. július 28-án érdemi válasz hi-
ányában Velence város önkormány-
zata határidő kitűzésével felszólítot-
ta a GOMI Kft.-t az üzemeltetési 
kötelességeinek szerződés szerin-
ti teljesítésére. Ezt követően az ön-
kormányzat mintegy fél éven át 
többször is kísérletet tett a Korzó-
val kapcsolatos problémák tárgya-
lásos rendezésére – sikertelenül. 
Ígéreteken kívül, semmi sem tör-
tént. Ezt bárki láthatja, aki végig-
sétál a strandon vagy az épületben. 
2021. január 15-én véget ért a Kor-
zó fenntartási időszaka. A projekt 
pénzügyi elszámolásának, lezárásá-
nak része volt az is, hogy a Korzó ál-
lapotában bekövetkezett változáso-
kat az önkormányzat dokumentálja. 
A támogatói szerződésben foglal-
taknak nem megfelelő állapotok 
fölött az önkormányzatnak nem 
hunyhat szemet, mert ezzel a meg-
szerzett támogatás részbeni vagy 
teljes visszafizetésének az elrende-
lését kockáztatja. 

Mindezen megkereséseket a per 
anyagához csatolta az önkormány-
zat, ahogy az igazságügyi szakér-
tők szakvéleményét is. A GOMI Kft. 
nemcsak az önkormányzat egyezteté-
si kísérleteiben, de a szakértői vizsgálat 
kivitelezésében sem volt partner, nem 
kívánta a szakvélemény szempontjá-
ból szükséges dokumentumokat meg-
osztani a vizsgálatot végző igazságügyi 
szakértőkkel. Ezek a dokumentumok 
tehát vagy nem léteznek, vagy pedig az 
üzemeltető nem kívánta azokat a köz-
jegyzői vizsgálat elé tárni.

Miért indított pert az
önkormányzat? Nem teszi ez
hosszadalmassá az ügyet?

A pert nem az önkormányzat indí-
totta, hanem a GOMI Kft. Azt szeret-
né elérni, hogy a bíróság tekintse sem-
misnek a felmondást.

Mi tartott ennyi ideig?
Miért húzódott el a tárgyalás?

A felmondást követően a GOMI 
Kft. nem adta át az Önkormányzat 

birtokába a Velence Korzót, hanem 
pert indított annak megállapítására, 
hogy az üzemeltetési szerződés vál-
tozatlanul fennáll, és Velence Város 

Önkormányzatának felmondása nem 
érvényes. A 2021 májusában benyúj-
tott kereseti kérelem alapján a Székes-
fehérvári Törvényszék további írásbeli 
előkészítést rendelt el, majd 2022. feb-
ruár 21. napjára tűzte ki az első, perfel-
vételi tárgyalást. Azon azonban érdem-
ben nem lehetett előre haladni, mert a 
felperes GOMI Kft. 2021 szeptembe-
rében egy olyan iratot nyújtott be 18 

melléklettel együtt, amely, mint az a 
kézbesítést követően kiderült, kereset-
változtatást is tartalmazott, és amelyet 

– bár Velence Város Ön-
kormányzata azt több al-
kalommal is kérte – a Tör-
vényszék nem kézbesített az 
Önkormányzatnak, és így 
arról értelemszerűen érde-
mi nyilatkozatot sem lehe-
tett tenni. Az irat kézbesíté-
sére csak a tárgyalási napot 
követően került sor.

A kezdeti lassabb ügy-
menet után a Törvényszék 
2022. március 11. napjá-
ra tűzte ki a következő tár-
gyalást, amelyen az időközben megkül-
dött keresetváltoztatásra vonatkozóan 
Velence Város Önkormányzata írás-
ban nyilatkozatot tett. A folytatólagos 
perfelvételi tárgyaláson a Törvényszék 
rögzítette a felek bizonyítási érdekét és 
egyben azt is, hogy a tárgyalási szakban 
milyen sorrendben és szakaszokban kí-
vánja vizsgálni a felek álláspontját.

Mi történt a tárgyalás során?
Több tárgyalási napból állt a per. A 
meghallgatásokon a GOMI Kft. ré-
széről egyebek mellett Koszti András 
korábbi polgármester és Papp Gyula 
korábbi jegyző szólalt meg, a Velen-
cei Önkormányzat pedig az igazság-
ügyi szakértői véleményeket mutatta 
be. Ahogyan a perben meghallgatott 
szakértő kiemelte „a lehető legmaga-

sabb profitot szerette volna az üzemel-
tető elérni, a lehető legminimálisabb 
karbantartási vagy egyéb befektetés-
sel”. Megállapításra került továbbá az 
is, hogy “a karbantartási munkálatok 
elmaradása oda vezetett, hogy most 
már egyszerű karbantartással a helyzet 
nem hozható helyre, nem lehet rendel-
tetésszerű állapotba hozni a komplexu-
mot vagy annak egyes elemeit, hanem 
teljeskörű felújításra van már szükség”.

 
Milyen döntés született a
perben?

A Székesfehérvári Törvényszék – amely 
a legutolsó tárgyalást határozathozatal-
ra (az ítélet kihirdetésére) halasztotta – 
december 2-án meghozott végzésével 
másfél évnyi mérlegelés után meg-

állapította hatásköre hiányát és az 
ügyet áttette a Veszprémi Törvény-
székre, mivel a jogvita közigazgatási 
bíróság hatáskörébe tartozik. Indo-
kolása szerint az érintett terület olyan 
közterület, amelynek használatával, 
hasznosításával kapcsolatos vitában a 
polgári bíróság nem dönthet.

Mit jelent ez pontosan?
Azt, hogy az ügyben még további tü-
relemre van szükség. Részsikerként 
értékelhető ugyanakkor az, hogy a bí-
róság leszögezte, hogy a per tárgya: 
vagyis a Korzó épülete és a hozzá tar-
tozó területek mind közhasznú köz-
területek. Ez persze az önkormány-
zat oldaláról eddig sem képezte vita 
tárgyát. Mivel az önkormányzat ki-
zárólag törvényes keretek között mű-
ködhet, ezért a továbbiakban is a jog 
által megszabott úton haladhat az ügy 
megoldásába felé.
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A Volánbusszal folytatott önkormány-
zati egyeztetések eredményeképpen 
a 2022. december 11-től érvényes új 
buszmenetrendbe az alábbi módosítá-
sok kerültek be:

1) A Liget iskolától 7:44-kor induló, 
716-os viszonylatú autóbusz a Zöld is-
kola elé, a Bethlen utcába érkezik 7:53-
kor, és itt lesz a végállomása. Ez a járat 
tovább nem közlekedik innét. (Az egy-
gyel előbb, 7:34-kor induló 707-es vi-
szonylatú járat továbbra is az ófalusi 
óvoda előtt áll meg, ez a járat tovább 
közlekedik Székesfehérvárig.)

2) Délután, a visszautazás kiszolgá-
lására, 15:10 órakor szintén indul egy 
autóbusz a Zöld iskola előtti megálló-
ból, és 15:12-kor az ófalusi óvoda elől, 

December 11-én, hajnalban lépett élet-
be a jövő évi vasúti menetrend, és ez is-
mét szolgáltatásbővítést hozott a velen-
ceiek számára:

1. Hajnalban Budapest felé, 
késő este pedig Székesfehérvár felé 
új G43-as vonatok közlekednek. 
A Budapest felé közlekedő járatok 
megállnak Velencefürdőn is.

2. 22:10 órakor a Déli pályaud-
varról új Z30-as járat indul Szé-
kesfehérvárig, amelyre Kőbá-
nya-Kispestről 21:57-kor induló 
S36-os járattal is el lehet jutni.

3. 5:52-kor Velence állomásról 
új gyorsvonat indul a Déli pálya-
udvarra, ahová 6:29-kor érkezik.

4. A szeptemberben bevezetett, 
7:19-kor induló budapesti gyors-
vonat a hét minden napján a Déli 
pályaudvarig jár, és 7:54-kor érkezik. 

Bővül a buszmenetrend Velencén Bővül a vasúti szolgáltatás városunkban
Egy több mint hétezer lakosú településen egyre fontosabbá válik a tömegközlekedés fejlesztése. 
Ahogy minden más szolgáltató, úgy a Volánbusz is ki van téve a Magyarországot sújtó drágulásnak 
és üzemanyag-problémáknak. Ilyen adottságok mellett ült le tárgyalni az önkormányzat a közle-
kedési szolgáltatóval vannak érdekében, hogy a velenceiek érdekeit képviselve szolgáltatásbővítést 
érjen el. 

Velence mára nemcsak egy kis Fejér megyében található település, hanem a közlekedési adatok azt mu-
tatják, hogy egyszerre része Székesfehérvár és Budapest agglomerációjának. A megbízható és sűrű vasúti 
közlekedés éppen ezért jelentős mértékben javítja a Velencén élők, de Budapesten vagy Székesfehérváron 
dolgozók, tanulók életminőségét. Ezt felismerve 2019 óta az önkormányzat szoros tárgyalásban van a 
MÁV-val annak érdekében, hogy Velence minél szervesebben épüljön be az elővárosi közlekedési rend-
szerbe. A feladat érdekében Pap Zsigmond képviselő sokszor tárgyalt az állami cég képviselőivel – megfo-
galmazva városunk érdekeit. E tárgyalások eredményeképpen 2019 óta jelentős mértékben javult velence 
vasúti összeköttetése. A legújabb szolgáltatásbővítésről Pap Zsigmond számol be.  

amely 15:20-kor érkezik a Liget isko-
lához. (Ez a járat eddig csak az ófalusi 
óvoda elől indult, 15:13-kor.)

3) A korábban végző gyerekek utazá-
sa érdekében 12:48-kor az ófalusi óvoda 
megállóból új járat indul a 707-es vona-
lon, Agárd felé, tanítási napokon. 

Fenti változásokat a szülőktől és az 
iskolától kapott visszajelzések alapján 
egyeztette az önkormányzat a Volán-
busz Zrt.-vel. Bízunk abban, hogy a 
bővítések hatására kényelmesebbé vá-
lik a tömegközlekedés városunkban. 
Tudjuk azt is, hogy sok további teendő 
áll még az önkormányzat előtt ez ügy-
ben, számítunk a velenceiekre. Várjuk 
további véleményeiket, igényeiket a 
polgármesteri hivatalban!

Fontos! Hajnalban Budapest felé 
több vonat menetrendje 5-10 perccel 
módosul, kérjük, tájékozódjanak uta-
zás előtt!

A 2019-ben megkezdett egyeztető 
munkánk eredményeként, az elmúlt 

Felhívjuk figyelmüket, hogy ta-
nítási időszakban, naponta két al-
kalommal újra közlekedik a me-
netrendszerinti autóbusz a Bethlen 
utcában, kérjük a parkolásnál az au-
tóbuszok közlekedését biztosítani 
szíveskedjenek! A könnyebb tájékozó-
dás érdekében hamarosan közlekedési 
térképeket helyezünk ki a megállókba 
és a város elektronikus felületeire. 

Köszönjük a Volánbusz Zrt. együtt-
működését és támogatását városunk 
közlekedésnek fejlesztéséhez! Kellemes 
tömegközlekedést kívánunk minden-
kinek!

Pap Zsigmond
önkormányzati képviselő

években jelentősen bővültek városunk 
vasúti kapcsolatai. Reggel Budapest 
felé, délután és késő este pedig vissza 
irányban a két város között megállás 

nélkül közlekedő gyorsvonatok állnak 
a velenceiek rendelkezésére. Közvetle-

nül elérhetővé vált Veszprém, 
valamint a nyári menetrend 
idején a Balaton mindkét 
partja és a Dunakanyar is.

Mindezek eredménye-
képpen a vasút igénybevé-
tele dinamikusan növekszik 
Velencén: Velence vasúti 
megállóhely éves felszálló-
száma már meghaladja az 
1 milliót, nem sokkal ma-
radunk el Pécs vagy Moson-
magyaróvár forgalmától, és 
messze túlszárnyalunk egy se-
reg megyei jogú várost és me-
gyeszékhelyt.

Pap Zsigmond
önkormányzati

képviselő
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Költségcsökkentés a Velencei Híradónál In memoriam Solymosy József
Szolnok, 1936. december 20. – Velence 2022. november 5.

A november a télre való felkészülés 
Nemcsak az elszabadult rezsiköltsé-
gek, de a nyomtatási költségek emel-
kedése is megköveteli a városi lap 
terjesztésének, nyomtatásának éssze-
rűsítését. A jelen, decemberi lap-
számot az önkormányzattal szer-
ződéses viszonyban álló Folprint 
Zöldnyomda (rugalmasan kezelve a 

A velencei temetőben november 22-
én kísértük utolsó útjára, s vettünk 
búcsút családja, barátai és tisztelői kö-
rében Solymosy József 85 esztendős 
korában elhunyt testvérünktől, Velen-
ce város ismert és köztiszteletben álló 
polgárától. Máté evangéliuma 24. fe-
jezetének 44. verse alapján hirdettem 
hamvai felett a vigasztalás, a feltáma-
dás, az örökélet evangéliumát: „Azért 
legyetek készen ti is, mert az Ember 
Fia akkor jő el, mikor nem is gondol-
játok…”

Csak az múlandó, akit elfelejtenek. 
Őt nem fogjuk. 2002 őszétől ismertem 
őt. Aktív, közéleti ember volt, aki te-
vékeny szerepet vállalt a helyi közélet-
ben is. Értékes embertől, jó baráttól, 
kiművelt emberfőtől, igaz magyar hu-
manistától, írástudótól búcsúztunk el. 
De velünk maradnak könyvei, cikkei, 

Ezzel összhangban a kinyomtatott 
példányok száma is csökken. 2000 
példányban jelenik meg a 2023 ja-
nuárjától a lap. A következő hóna-
pokban folyamatosan ellenőrizzük 
azt, hogy mely lerakóhelyeken fogy 
el, melyeken marad meg a lapból, és 

költségemelkedéseket) még 2022 eleji 
árakon nyomta ki. A jövő évben azon-
ban óhatatlan az áremelkedés, amely 
nemcsak a nyomdai munka költsé-
gének megdrágulását juttatja érvény-
re, hanem a meredeken emelkedő pa-
pírárakét is. 

Mindezekre való tekintettel a Ve-
lencei Híradó – hasonlóan sok más 

emlékezetes beszédei, jellegzetes hu-
mora, s annyi és annyi közös emlék. 

Már készült a hazatérésre, s nem 
érte váratlanul a hazahívó szó.  Ve-
lencére kerülésemtől szoros barátság, 
szellemi-lelki kapcsolat fűzött hozzá. 
Összekötött bennünket irodalmi-tör-
ténelmi-kulturális érdeklődésünk, ma-
gyarság- és küldetéstudatunk. Bár ró-
mai katolikusnak született, de gyakran 
vett részt református istentiszteletein-
ken, s ünnepi alkalmakkor hallhattuk 
templomunkban bölcs gondolatait.  

Ahogy gyengült testi ereje, úgy erő-
södött a hite, szellemiségének fénye. 
Ahogy kedves írója, gróf Wass Albert, 
úgy ő is csak erősebb lett a próbákban, 
a szenvedésekben. Már ott jár mega-
dóan Isten oldalán, s hiszem, hogy a 
mennyei Jeruzsálem fénylő városának 
kapui megnyíltak előtte. 

ehhez mérten alakítjuk az egyes he-
lyeken lerakott példányok számát. To-
vábbi számottevő megtakarítást jelent 
az is, hogy a lap ezután vékonyabb pa-
pírra kerül nyomtatásra, terjedelme 
pedig 32 oldal lesz. Mindezen költ-
ségcsökkentő intézkedések mellett 

hasonló önkormányzati orgánumhoz 
– a költségek lefaragására kényszerül. 
Ennek keretében megváltozik a lap 
terjesztésének módja: a kihordást fel-
váltja a lerakópontokon történő kéz-
besítés. A lap az alábbi helyeken lesz 
elérhető 2023 januárjától:

Rá is igaz szép énekünk szava (422. 
dicséret: „Véget ér itt küldetésed/ El-
száll vándor életed/ Üdvösséggé lesz re-
ményed/ Égi látássá hited…”

Solymosy József a Velencei-tó Kör-
nyéki Polgári Kör alapítója volt, szá-
mos közéleti rendezvény szervezője. 
A megelőző önkormányzati ciklusban 
a Kulturális és Oktatási Bizottság kül-
sős tagja, a városi lap állandó szerzője 
és társszerkesztője volt. Szerette az ál-
latokat, szeretett kutyáiról két könyvet 
is írt. Megköszönjük a Teremtőnek, 
hogy ismerhettük és szerethettük őt. 
Most végleg megpihen kedves városa 
temetőjének árnyas fái alatt. Nyugod-
jék békében! 

Nt. Pápai Szabó György
lelkipásztor

színes formátumát, rovatait, hozzájá-
rulóit és hirdetési lehetőségeit tovább-
ra is megőrzi. 

Megértésüket köszönjük!

dr. Mészáros Csaba István
szerkesztő

NÉV CÍM DARABSZÁM

MERX áruház Gárdony, Balatoni út 2. 150

Velence
Gyógyszertár/Szakrendelő Balatoni út 65. 200

3. számú háziorvosi rendelő
(dr. Sirák András) Tópart u. 34. 150

1. számú háziorvosi rendelő 
dr. Szabó Irén) Fő u. 2. 150

Zöldliget Iskola Liget iskolarész Kis u. 1. 100

Zöldliget Iskola Zöld iskolarész Bethlen Gábor u. 14. 100

Közösségi Ház Iskola u. 4. 100

Mecsek Maxi Coop ABC Iskola u. 2. 150

Újtelepi Óvoda Szent Erzsébet tér 3. 100

Ófalusi Óvoda Fő u. 79. 100

Groenk Deli Tábor u. 1. 50

Könyvtár Tópart u. 52. 100

Zöldségesbolt Klein köz 2. 50

Ex/t Csemege Fő u. 68. 100

Fogas horgászbolt Fő u. 15. 50

Dohánybolt és Lottózó Tópart u. 40. 50

Spar Bencehegy Karnevál krt. 7. 200

Polgármesteri Hivatal Tópart u. 26. 100

ÖSSZESEN 2 000 db

Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat eredményéről
Velence Város Önkormányzatához  kilenc  „A” típusú pályázati anyag érkezett be. A képviselő-testület 

mindegyik pályázót támogatta, fejenként 7.000 Ft havi összeggel. Kívánunk a nyerteseknek sikeres tanulmá-
nyokat!

Ünnepi fényben
köszönti az adventi
időszak a velenceieket
Köszönhetően az elmúlt évek be-

szerzéseinek, és az energiatakarékos új 
ünnepi fénydíszeknek idén is (minden 
hátráltató tényező ellenére) ünnepi dísz-
kivilágítás öltözteti karácsonyi hangulat-
ba városunkat. Mindenkit arra bíztatunk, 
hogy váljon rénszarvascsaláddá, fény-
lő angyalkává, vagy lépjen be az ünnepi 
fényképkeretbe esetleg a fénygömbbe egy 
ünnepi fotó erejéig!
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Ünnepi nyitvatartás
Tisztelt Látogatóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Ben-

ce-hegyi kilátó nyitvatartása az ünne-
pek alatt az alábbiak szerint változik:

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

2023. január 3-tól ismét szeretet-
tel várjuk Önöket!

Minden kedves látogatónknak Bé-
kés, Boldog Karácsonyt és sikerekben, 
szép kilátásban gazdag új évet kíván:

A kilátó üzemeltetési csapata.

A Városgazdákodás beszámolója

Tisztítás, karbantartás, szállítás, 
szintezés

Decemberi munkáink kevésbé lát-
ványosak, mint az év többi hónapjá-
ban. Mindennapjaink nagy részét a 
zöldhulladék darálása, a sétányok 
megtisztítása, az épületek karban-
tartása és a síkosságmentesítésre való 
felkészülés teszi ki. A Bence-hegyi 
kilátóban elkészültek a faház szige-
telési munkái, így a pénztár decem-
ber elsejétől átkerült egy fűtött meleg 

helyre. Ezzel végre olyan munkakö-
rülményt tudunk biztosítani, ame-
lyet munkatársunk megérdemel. 
A lakossági tűzifa kiszállítását is a 

Városgazdálkodás vállalta, ezzel kará-
csony előtt végzünk, így mindenkihez 
eljut még az ünnepek előtt a megigé-
nyelt tűzifa. 

Az illegális hulladék gyűjtése és 
szállítása rengeteg időt és energi-
át igényel, megdöbbenten szembesü-
lünk azzal a mérhetetlenül felelőtlen 
gondolkodással, amely egyeseket arra 
késztet, hogy a közterületekre, zöldte-
rületre hordják ki az építési és kom-
munális hulladékot. Napokon keresz-

tül szedjük az elhagyatott területeken 
a sittet, felújításból kidobott építési 
törmeléket, és ami igazán bosszantó: 
még a veszélyes hulladékot is.

Sok helyszínen akár 10 éve lerakott 
szeméttel is találkozunk, amelyen már 
növényzet és újabb szemét található. 
Kilátástalan a közdelem mindaddig, 
amíg nem változik meg a szemlélet. 
Az illegális szemét elhelyezése ren-
geteg kárt okoz!

Az Újtelepi óvodánál elvégeztük a 
parkoló újraszintezését, leszedve a 
felső murva réteget annak érdekében, 
hogy a csapadékos időben feltorlódott 
vízmennyiség el tudjon folyni. A ma-
radék murvát felhasználjuk a kikopott 
útszélek feltöltésére. 

Síkosság-mentesítés, téli teendők
Az útszóró sót, és egyéb síkosságmen-
tesítő anyagokat betároltuk a telep-
helyünkön, munkagépeinket átsze-
reltük, szervizeltük, így felkészülten 
tekintünk a tél elé. Erre azért is szük-
ség mutatkozik, mert az idei évben 
hozzánk tartozik Napad település sí-
kosságmentesítése is. A városgazdál-
kodás gépparkja immár a harmadik 
télen áll helyt városunk közútja-
in. Hogy mekkora szükség mutatko-
zik erre, azt mi sem mutatja jobban, 
mint a nadapi felkérés. Alvállalkozók-
tól, piaci áron megrendelve a jelenle-
gi üzemanyagárak mellett ma nagyon 

költséges lenne egy ilyen szolgáltatást 
biztosítani. A VVG Kft. is csak igen 
takarékos gazdálkodás mellett képes 
ellátni a feladatait. Mi azonban felké-
szülve nézünk szembe az idei szezon-
nal is. A síkosság-mentesítés útvona-
lát, teendőit és elrendelésének idejét 
Velence város síkosság-mentesíté-
si terve tartalmazza. Munkatársaink 
eszerint járnak el.

Év végi számadás,
a munkák lezárása

Az év utolsó hónapja az összegzés, az 
átgondolás, a változások megfogal-
mazásának ideje a Városgazdálkodás 

életében is. Lezárjuk a 2022-es évet, 
összesítjük azt, hogy mit teljesítet-
tünk és mi az, amire a jövőben eset-
leg több energiát kell fordítanunk. A 
következő évi költségvetés összeállí-
tása is decemberi feladatink közé tar-
tozik. A jelenlegi gazdasági helyzetből 
és árakból kiindulva szűkös kerete-
ink lesznek, amelyeket bölcsen kell 
elosztanunk, hogy a munkafolyama-
tok gördülékenyen működhessenek. 
A következő év éppen ezért az érté-
keink megóvásáról, a munkák átcso-
portosításáról fog szólni, a szem előtt 
tartva a gazdaságosság szempontjait.

Sok vállalással indultunk el ebben az 
évben, olyan pluszfeladatokat is felvál-
lalva, amelyek torlódtak a korábbi évek 

során. Valójában a korábbi években el 
nem végzett munkát kellett az idei évre 
besűrítenünk. Mindezek miatt büszkén 
mondhatjuk el, hogy egy kifejezetten 
aktív, eredményekben bővelkedő év áll 
mögöttünk: az eltervezett munkák leg-
nagyobb részét befejeztük. Ehhez pedig 
elengedhetetlen volt a Városgazdálko-
dás minden munkatársának lelkiis-
meretes, pontos munkája. Köszönettel 
tartozom tehát minden kinti és irodai 
dolgozónak, akik nélkül nem működ-
hetnénk együtt, valódi, összetartó csa-
patként. 

A Városgazdálkodás is tervez 
év végi leállást, december 21-től 

január 2-ig az iroda zárva tart. Ügye-
letet azonban ebben az időszakban is 
biztosítunk. A következő év elejére 
csúsztak át az űrszelvényezési mun-
kák és az ezzel járó darálás is. Az utak 
murvás feltöltése is januári teendőink 
közé került, amellyel a következő év 
tavaszára készülünk fel. 

A Városgazdálkodás minden mun-
katársa nevében kívánunk Önöknek 
Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepe-
ket és Sikerekben Gazdag Boldog Új 
Évet!

Szabó Csilla
ügyvezető
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Három királyok -Velencén
Mottó: „Karácsonykor, az adventi várakozás időszakában is fontos, hogy a hitünk, a szeretetünk, 
és az örömünk  kiteljesedjen, a reményünk megerősödjön.”

Kedves olvasóink! A három királyok 
történetét három velencei emléken ke-
resztül, 60 évet átfogva szeretnénk be-
mutatni. E három emlék, számunkra a 
királyok által hozott három ajándékot 
szimbolizálja. 

Első emlék: házról-házra járás 
karácsonyeste Velencén    

A negyvenes évek elején gróf Wicken-
burg Márka néni vezetésével Betlehe-
mes játékkal házról-házra járva köszön-
tötték az Úr Jézus születését a velencei 
gyerekek. Ez nagyon kedves hagyo-

mány volt. Fiatal diákok és néhány óvo-
dás személyesítette meg a szereplőket: 
az angyalokat, a pásztorokat, és a szent 
családot. A betlehemezők egy fenyő-
ággal feldíszített dobozt vittek maguk-
kal, amelyben a történet szereplői kicsi-
ben is láthatóak voltak. Ez volt maga a 
Bethlehem. A játék beköszönéssel kez-
dődött, megkérdezték szabad-e köszön-
teni, majd előadták a már jól ismert szü-
letéstörténetet. A háziak megköszönvén 
a betlehemes játékot, megvendégelték 
az előadókat. Rendszerint kalácsot és 
pénzt adtak nekik.

A faluban élő pásztorok is végigjár-
ták a házakat, ők főleg az ismerős gaz-
dák otthonaiba – akiknek a jószága-
it legeltették – tértek be. Érkezésüket 

már a messziről kürtszóval jelezték. 
Nagyon hangulatos volt ez abban az 
időben. Képzeljék el, ahogy a pislákoló 
lámpafényben a sűrű, szállingózó hóe-
sésben, nagy kucsmába, subába öltö-
zött alakok járták egykor a falut. Őket 
főleg pálinkával és borral vendégelték 
meg. Útravalóként szalonnát, füstölt 
kolbászt, bort adtak nekik, és mire vé-
gigjárták a házakat, tarisznyájuk meg-
telt minden finomsággal a téli napokra.

További látogatók voltak még az is-
kolás gyerekek is, akik csapatokba ve-
rődve (rendszerint 4-5 fiúcska) járták 
a házakat. A „Mennyből az angyalt” 
énekelték és énekükért kis ajándékokat 
kaptak cserébe.

Karácsony másnapján a faluban élő 
cigányzenészek is köszöntötték kará-
csony ünnepét, de legfőképpen a János 
és István nevű gazdákat. Később az ak-
kori kisegítő iskola kis lakói, nevelő-
jük vezetésével folytatták ezt a hagyo-
mányt egészen az 1980-as évek végéig.

Második karácsonyi emlék:
a szegény asszony karácsonya

A következő karácsonyi emlékre, tör-
ténetre egyesületünk archívumában 
bukkantunk rá: „Ez egy számomra 
megrázó történet, amire minden évben 
ilyentájt szomorúan emlékezem visz-
sza. Szívembe zárva őrzöm emlékét. Élt 
a közelünkben egy család, ahol az édes-
anya három ikerpárt szült, közülük az 
egyik ikerpár korán elhunyt, négy gye-
rek viszont életben maradt. Az asszony 
a gyermekeit egyedül nevelte. Napszám-
ból, mosásból élt, nagy nehézségek köze-
pette. Az egyik szentestén a gyermekek 
már igen várták a sötétedéskor munká-
ból hazatérő édesanyjukat. Ő boldogan 
sietett hozzájuk a gazdától kapott finom 
bejglivel, amelyet a gyermekek azon-
nal elfogyasztottak. Nem volt sem ka-
rácsonyfájuk, sem ajándékuk, közösen 
énekelték a kedves karácsonyi éneke-
ket, majd az egyik gyerek megkérdezte 
édesanyjától: „nekünk hol van a kará-
csonyunk?” Édesanyjuk megkérte őket, 

menjenek ki az udvarra, majd felmuta-
tott a csillagos égre és mondta: „ez a Ti 
karácsonyotok!” Ezek után édesanyjuk-
nak soha többé nem hozták szóba ezt.”

Harmadik karácsonyi emlék:
az ablaknyitás

Egyesületünk indította útjára az „ab-
laknyitás” hagyományát, először csak 
az egyesületi tagok részvételével. Ké-
sőbb ebből fejlődött ki a közösségi gyer-
tyagyújtás velencei hagyománya.  Az 
ablaknyitás azt jelentette, hogy az egye-
sületi tagok advent vasárnapjain megvi-
lágították a házuk egy utcai ablakát, és 
ezzel jelezték, hogy annak a háznak a 
lakói várják az eljövetelt. A megbeszélt 
háznál összejöttek a tagok és a maguk-
kal hozott süteményt valamint a ven-
déglátó által készített a finom borosteát 
közösen elfogyasztották. Beszélgettek és 
énekeltek. Mindez 1990 és 1998 között 
volt szokásban Velencén.

Később a Helytörténeti Egyesület 
megbízásából, Galambos László fafaragó 
elkészítette a betlehemi figurákat, a szent 
családot a három királyokkal és a kis bá-
rányt 2016-ban. Ennek az adta az apro-
póját, hogy a Gschwindt-kastély parkjá-
ban, a több mint 120 éves nagy hársfát 
kicsavarta egy szélvihar, és annak ép ága-
it, valamint törzsét fel lehetett használ-
ni erre a célra. Így a híres ún. Kossuth 
fa tovább élhet Velencén! A Betlehem 
helyszíne 2016-tól a Korzó lett. Az épü-
let megnyitását követően, a második év-
ben elindult a gyertyagyújtással és a Bet-
lehem felállításával együtt járó adventi 

programsorozat.  Az adventi hétvégeken 
meggyújtott gyertyák, valamint az óvo-
dák, iskolák, kórusok műsora méltóképp 
ünnepeli a közelgő beteljesülést, a kará-
csonyt. Az adventi program mára a kato-
likus templomok előtti terekre helyező-
dött át. Reméljük, az immár közel 8 000 
polgár igazi otthona lehet Velence.

Szerkesztette és gyűjtötte:
Kiss Eszter Zsófia és

Ludmann Ágota

Minden kedves Olvasónak Békés, Sze-
retetteljes Karácsonyt kívánunk!

„Legyen veled Karácsony Angyala,
Legyen áldás és ünnep az Ünnep,
szeretet simítsa lelkedet.
mikor a csengők megcsendülnek.”

Ara Rauch

Elérhetőségeink:
Velencei Helytörténeti Egyesület
Adószám: 18502411-1-07
2481 Velence Tópart u. 52.
www.helytortenet.eoldal.hu
E-mail:
velencehelytortenet@gmail.com
Tel.: 20/3440775
Kiállításunk látogatása, az ener-
gia stop miatt, előzetes bejelent-
kezéssel, min. 5 főtől lehetséges!
Következő számunkban folytat-
juk Velence történetét az 1950-
1960-as évek 
bemutatásával!
QR kódunkon 
Velence látni-
valóval ismer-
kedhet meg.

A Helytörténeti Egyesület kiállí-
tásáról és tárgygyűjteményéről a 
Magyar Nemzet újságírója, Szil-
ágyi-Nagy Ildikó írt értő beszá-
molót. A hír a napilap november 
20-án megjelent számában látott 
napvilágot, online pedig az alábbi 
hivatkozáson érhető el: 
https://magyarnemzet.hu/kultu-
ra/2022/11/idoutazas-torekvell-
aval-gyalazkaval-saspapuccsal

Gróf Wickenburg Márka fiatalkori képe.
Forrás: az egyesület archívuma

Az első advent a Korzón.
Forrás: az egyesület archívuma

Velence műemléki védelem alatt lévő 
népi lakóháza a Viola utca 8. szám 
alatt található. Az épület az 1800-as 
években épült.

A falusias életre jellemző hosszan-
ti elrendezésű, náddal fedett tetejű pa-
rasztházak jellemzőek voltak a telepü-
lésre. 

A népi lakóház oldalhatáron álló, 
túlnyúló eresszel kialakított, nádtetős 
parasztház. Az oromzat deszkázott, 

A Velencei-tó környékének
pusztuló-megmaradó értékei
A velencei Viola utca 8. sz. alatti népi lakóház

mintázatos fapárkány takarással van ki-
alakítva. Többosztatú ház, a helyiségek 
egymás mögött, egy tengelyre fűzve 
épültek. A gondosan megépített nádte-

tő 10-15 év után szorult javításra. Híres 
velencei nádazómester volt Kiss Pista 
bácsi, aki elismertségét az általa gondo-
san elkészített nádtetők tartósságának 
köszönhette. A nádazás ugyan külön 
mesterség volt, ám az apróbb javítási 
munkálatokat a szegényes anyagi kö-
rülmények között élő egyszerű parasz-
tember gyakran saját maga végezte el. 

A falak 50-60 cm vastagságú-
ak, döngölt sárfal és vályogtégla 

A műemlék népi lakóház utcai homlokzata
(Forrás: a szerző saját felvétele)

A lakóház oldalhomlokzata
(Forrás: a szerző saját felvétele)

… és részlete
(Forrás: a szerző saját felvétele)



K u l t u r á l i s  é r t é ke i n k K u l t u r á l i s  é r t é ke i n k

1918

Régi idők korcsolyázása
a Velencei-tavon
A viszonylag sekély vizű, Budapesthez közel eső Velencei-tó nemcsak a 
strandolni, fürdeni vágyókat vonzotta a tó partjára, hanem télen is nép-
szerű célpontja volt a sportolásra vágyó fővárosiaknak. A tó decemberre, 
januárra rendszerint befagyott, a korcsolyázás szerelmesei pedig vonatra 
ültek és megjelentek Velencén.

A hazai korcsolyázás legfontosabb 
központja a 19. század végén Buda-
pest volt. Azonban a nagyobb távokat 
megtenni kívánó korcsolyázók a fővá-
ros környékén olyan tavakat kerestek, 
amelyeket vasúton könnyen el lehe-
tett érni, korán és megbízhatóan be-
fagytak, és ahol a korcsolyázás előtt és 
után a sportoló urak a helyi előkelősé-
gek vendégszeretetét is élvez-
hették. 

1888-ban például igen ko-
rán befagyott a tó. Már no-
vemberben. Éppen ezért a 
Budapesti Hírlap november 
20-án megjelent számának 
hatodik oldalán az alábbi kis 
híradás jelent meg: 

„A velencei tó befagyott
A fehérmegyei Velencei-tó 

– mint lapunknak írják – telje-
sen be van fagyva tükörsimára, 
úgy, hogy másfél mértföldnyi 
távolságra lehet rajta korcso-
lyázni. Az út e mellett teljesen 
veszély nélkül való, mert a jég 
mindenütt biztos és hozzá még 
a tó vize 3 lábnál sehol se mé-
lyebb. A korcsolyasport ked-
velőinek kitűnő alkalom ez és 
hisszük, hogy fel fogják hasz-
nálni a budapesti korcsolyázók 
is. Egy óra alatt ott lehet az 
ember a fővárosból Velencére 
és egy nagyobb társaság kitűnő 
napot tölthet a tó tükörén. Ve-
lencén van megfelelő vendég-
lő, ahol a tó közvetlen közelé-
ben ebédelni lehet, estére pedig 
vissza lehet térni a fővárosba.”

Ilyen, és hasonló felhívások 
szinte minden évben megje-
lentek a budapesti lapokban. 
Ne gondoljunk azonban arra, 

hogy kizárólag a fővárosi korcsolya-
egyletek használták a Velencei-tó jegét! 
Népszerű korcsolyázási célponttá vált 
mások számára is. A budapesti kerék-
párosok például egy jó hangulatú kará-
csonyi utazást terveztek a tóhoz 1885-
ben. Erről a fővárosi kerékpárosklub 
rövid híre számolt be a Pesti Hírlap ka-
rácsony napján megjelent számában: 

építésűek. Az épület homlokzata fe-
hérre meszelt, lábazata vörös kőbur-
kolattal burkolt. A lakóház jó állapotú, 

azonban a festés sok helyen már ko-
pott, vizesedési nyomok láthatóak. A 
fa anyagú felületek (nyílászárók, orom-
fal deszkázata stb.) is kopottak, védel-
met igényelnek. 

A lakóház körül ex-lege műemléki 
környezet van kijelölve. A műemléki 
környezet a településre nem jellemző 
épületekkel épült be, így ez egy egysé-
ges műemléki környezet kialakítását 
jelentős mértékben megnehezíti. Kivé-
telt képez ez alól a népi műemlék mel-
lett lévő lakóház (Viola u. 10. sz.). Ez az 
épület a telek oldalhatárán álló, nádte-
tős parasztház, amely helyi egyedi vé-
delem alatt áll.

A fenti és hozzá hasonló népi lakó-
házak a hagyományos, népi építészeti 
megjelenésükkel ékesítik és gazdagít-
ják Velence településképét és település-
történetét.

Forrás: Kupi László: Város volt, város lett 
(Velence története). Velence, Velence Ön-
kormányzata, 2004.

Dr. Petrus József Csaba 
műemlékvédelmi szakmérnök

A népi lakóház
műemléki környezete

A Viola u. 10. sz. alatt lévő népi lakóház
(Forrás: a szerző saját felvétele)

„A velocipéd-klub tegnap tartott ülé-
sében elhatározta, hogy e hó 26-án, azaz 
szombaton, tagjaival vasparipa-kirán-
dulást rendez a Velencei-tóra, hol kor-
csolyaünnepet tartanak. A kirándulók 
reggel 8 órakor indulnak el az Andrássy 
úton levő egyesületi helyiségtől.”

Később, az 1890-es években, mikor 
már általánossá vált a budapesti spor-
temberek korcsolyázása a tó jegén, a 
nemzetközi versenyek előtti gyakor-
lásra, edzésre is használták Gárdonyt 
és Velencét a versenyzők. Álljon itt egy 
rövidhír a Pesti Hírlap december 16-án 
megjelent számából: 

„Nagy távkorcsolyázás
a Velencei tavon

A fehérmegyei Gárdonyból ma jelentik, 
hogy a hét falu által határolt Velencei 
tó az utóbbi kemény hideg alatt csont-
tá fagyott. A pompás jégtükör sima, 
hó nincs rajta; 20—30 kilométert le-
het rajta egy huzamban korcsolyázni. 
A fővárostól a déli vasút mentén alig 
két órányi távolságban levő óriás tavon 
már tavaly is sikerült kirándulást ren-
dezett a budapesti korcsolyázó-egylet, 
amelynek több vállalkozó tagja meghí-
vás folytán már holnap indul; hozzá-
juk csatlakoznak számosan azok közül, 
akik a januári nemzetközi korcso-
lya-versenyen részt vesznek. Itt való-
ban jó alkalmuk lesz a trainirozáshoz, 
mely az 5000 méteres gyorsfutamohoz 
mindenesetre szükséges. A kiránduló-
kat Horváth Dezső, gárdonyi földbir-
tokos fogadja a Meszlényi országgyűlé-
si képviselő kastélya előtti korcsolyázó 

téren. Hölgykorcsolyázókat is szívesen 
látnak. A kirándulásokra előjegyzése-
ket elfogad ezen és más alkalmakra is 
Markó Miklós, Régi Postautca 4.” 

És hogy miképp is nézett ki egy 
ilyen edzés? Ne gondoljunk olyan szi-
gorú, spártai edzésprogramra, mint 
amilyet egy mai olimpikonnak telje-
sítenie kell. A Herkules című sporttal 
foglalkozó magazin 1894. évi március 
1-én megjelent száma ekképpen tudó-
sít egy jól sikerült velencei-tavi korcso-
lyázással töltött napról: 

„A Budapesti Korcsolyázó Egylet ki-
válóbb műkorcsolyázói sikerült kirán-
dulást rendeztek vasárnap a fejér me-
gyei Velencei-tóra. A társaságnak, 
melyet Ehrlich János választmányi tag 
vezetett, tagjai voltak Porzsolt Gyula, 
Leipold János, Markó Miklós és Dezső 
Artur. A kirándulók a reggeli 6 órai vo-
nattal indultak Velencére, hol Horváth 
Dezső földbirtokos fogadta őket. 

A kb. 50 négyzetkilométernyi ve-
lencei tavat a közbirtokosság bírja 
bérben; az egész tavat sima jégtükör 
borítja, mely tekintettel arra a körül-
ményre, hogy az idén már másodszor 
fagyott be a tó, alig 2—3 cm vastag. 
A festői sportruhákba öltözött kirán-
dulók a vasúti állomástól mindjárt az 
alig 30 lépés távolságra fekvő jégre si-
ettek, hol felkötötték a Jackson-Hay-
nes- és Földváry-féle korcsolyákat és 
Gárdony község felé kezdték meg a 
korcsolyázást. Odaérkezve jó szíverő-
sítőt vettek magukhoz a sport lelkes 
hívei és csakhamar útnak eredtek a 

15 kilométer távolságra fekvő Velence 
község felé, hol a jó villásreggeli már 
előre meg volt rendelve. 

A merész korcsolyázók alig 10–10 
lépés távolságra egymástól szélsebes-
séggel tették meg az utat Velencéig, 
bár a nem épen megbízható jég több-
szörös gyanús zengése következtében 
gyakran felhangzottak a közösen meg-
állapított vészkiáltások, hogy: Rajta, 
rajta, Dobsina lélek! A társaság egyen-
letes, gyors menetben valóban kiváló 
rekordot érve el, érkeztek a velencei 
kis korcsmához, honnan alig félórai 
pihenő után visszafelé indultak Gár-
donyba, de miután szél ellen kellett 
korcsolyázni, ez sokkal nehezebben 
ment. Úgy segítettek magukon a kor-
csolyázók, hogy háttal kezdtek korcso-
lyázni, ami a szél segítségével kitűnő-
en sikerült, csak azt sajnálták, hogy a 
Földváry Tibor-féle szélvitorlákat nem 
hozták ki, pedig kitűnően lehetett vol-
na azokat használni. Azért nagyon vi-
gyázva haladtak, mert a Meszlényi-fé-
le gőzmalom elhasznált meleg vizei 
következtében sok ér támadt a jégen, 
továbbá a nagyszámú háromszög ala-
kú halászlékek, melyeket a társaság 
bravúrosan átugrott és a nagyobb 10 
négyszögméternyi halászlékek, melye-
ket pár nap előtt vágtak, mindmeg-
annyi akadályt képeztek. 

A 15 kilométernyi utat 20 perc alatt 
tette meg a társaság minden megeről-
tetés nélkül. Gárdony községnél a tár-
saságot Bóné Kálmán földbirtokos, az 
odavaló jegyző, tanító és nagyszámú kö-
zönség fogadta. A község előtt elterülő 
jégpályán Ehrlich János és Markó Mik-
lós versenyt futottak svéd-norvég stílus-
ban, majd Porzsolt Gyula, Dezső Artur, 
Leipold és Ehrlich mutattak be traszer-
lépéseket, zászlót, ugrásokat és egyéb 
pompás mutatványokat, melyekre a Ve-
lencei-tó nagy kiterjedésénél fogva ki-
válóan alkalmas. A versenyek után a 
nagyvendéglőben jött össze a társaság, 
hová kerékpáron azok a sportsmanok 
is megérkeztek, kik lemaradtak a regge-
li vonatról.”

Korcsolyázni legutóbb 2017-ben le-
hetett a tavon. Reméljük, idén újra vár-
ja a tó jege a sportolni vágyókat!Földváry Tibor, korcsolyázó,

a kampós elejű korcsolya megalkotója 

Jackson Haines-féle korcsolya
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Hegyek hátán zöld fenyő
dr. Lukács László, Fejér megye legismertebb néprajzkutatója, aki 2015-ös nyugdíjazásáig a Szent István 
Király Múzeum vezető muzeológusa volt, sok szállal kapcsolódik a Velencei-tóhoz. Itt nevelkedett Ká-
polnásnyéken, és első néprajzi, helytörténeti munkáit is a tó környékének népi kultúrájáról írta. Az aláb-
biakban ő mutatja be röviden a fejér megyei karácsonyi hagyományokat, népszokásokat, ezzel köszöntve 
a velenceieket karácsony ünnepén.

Fejér megye északi részén, ahol a Ke-
leti-Bakony és a Vértes erdeiből meg 
tudták szerezni, ritkán vették a kará-
csonyfát, annak ellenére, hogy Szé-
kesfehérvár, Mór, Bodajk piacán már 
árulták a fenyőfákat. Az édesapa vagy 
a család legény fia hozta az előre ki-
szemelt fenyőágat, vagy fenyőfát az 
erdőből. Csoóri Sándor írta szülőfa-
lunkból, Zámolyról: „Karácsonyfát a 
zámolyiak soha nem vettek, csak sze-
reztek. Magyarán mondva: loptak. 
Honnan is vettek volna, amikor fenyő-
fa, hosszú tűlevelű fenyő is csak az ura-
sági erdőkben zöldellt. S íratlan tör-
vénynek számított, hogy a vadszőlők 
alatti fenyvesbe nemcsak az urasági 
cselédek „látogathatnak” el, hanem a 
falusiak is. Természetesen, hogy a fe-
nyőfalopáshoz azért hozzá tartozott 
a kötelező tapintat és szemérmesség.” 
Kisgyermek koromban, 1956 előtt, 
édesapám is ezen íratlan törvény alap-
ján az akkor már gróf Merán Fülöp-
től elvett, államosított erdőből. Igye-
kezett formás ágat vágni, amit kereszt 
alakú, középen átfúrt fatalpba állított, 
így szép karácsonyfákra emlékezem. 
Azután Budapesten, majd Székesfe-
hérváron dolgozó nővérem hozta a 
karácsonyfát a városi piacról egészen 
1962-ig, amikor családjával együtt 
Székesfehérvárra költözött. Ekkor is-
mét az íratlan törvény lépett életbe, 
amit már én alkalmaztam: a Fekete 
bokori-tábla mögötti, vagy a Forrás-
puszta melletti fenyvesből magunk-
nak egy nagyobb, nagyanyámnak és 
nagynénémnek egy-egy kisebb kará-
csonyfát hoztam. Zámolyon egy alka-
lommal, 1962 körül részt vettem azon 
a karácsonyi ünnepségen, amit a ter-
melőszövetkezet rendezett az iskolá-
sok számára. A téli szünet előtti utol-
só tanítási nap délutánján az általános 

iskola tanulóifjúsága a tanárok, taní-
tók vezetésével a Belmajorba vonult, 
ahol a termelőszövetkezet kultúrter-
mében egy hatalmas karácsonyfa vár-
ta. A tanulók által előadott karácsonyi 
műsor után minden gyerek ajándék-
csomagot kapott a termelőszövetke-
zettől, amelyben szaloncukor, alma, 
keksz, nápolyi, apró csokoládék és 
zsírostésztából sütött szárazsütemény 
volt. Utóbbit az ajándékkészítésre, 
csomagolásra és szétosztásra vállal-
kozó asszonyok otthon sütötték. A 
kis ajándékcsomagot a nem termelő-
szövetkezeti tag szülők gyermekei is 
megkapták, így én is.

Úgy a katolikusoknál, mint a re-
formátusoknál általánosan elterjedt, 
hogy a karácsonyfát és az ajándéko-
kat a Jézuska hozza. A gyerekekhez a 
legtöbb háznál a karácsonyesti vacso-
ra után jött a Jézuska. Több községben 
is a felnőttek beöltöztek Jézuskának, 
vagy a Jézuska angyalának: fehér le-
pedőt terítettek magukra, csengőszó 
mellett bevitték a szobába a már feldí-
szített fát. Nálunk az 1950-es évek ele-
jén édesapám egyik kőművestanonca, 
Posztl József volt a Jézuska, akinek a 
cipőjéről megállapítottam, hogy az 
ugyanolyan, mint a Jézuskáé. 1955-
ben sógorom, Bene József tüzér tiszt 
volt nálunk a Jézuska, akinek fényes 
tiszti csizmáját azonnal felismertem.

Az utolsó háborús karácsonyra a 
front szülőfalunkat, a Székesfehér-
vár melletti Zámolyt is elérte. Csoóri 
Sándorékhoz karácsony előtt négy né-
met katonát szállásoltak be. Közülük 
a legidősebb Alfred, két fia és felesége 
meghalt az otthoni bombázásoknál. 
Alfred az ő emlékükre szeretett volna 
karácsonyfát állítani, gyertyát gyújta-
ni, virrasztani. A kishíján végzetessé 
vált történetet Csoóri Sándor Három 

gyertya a karácsonyfára című 
visszaemlékezésében mesélte el:

„Csöndes, visszatartott léleg-
zettel indultam el én is Alfréddal 
az ismerős úton. Elhagytuk az Új 
utcát, s a cselédházakat, a birka-
hodályt, a kovácsműhelyt a be-
havazott gőzekékkel, s rákanya-
rodtunk a Laja-puszta felé vezető 
keskeny ösvényre, amely a feny-
veshez visz.

Igazi, téli békesség mindenütt. 
Mögöttünk a falu, balra tőlünk a 
major, előttünk behavazott dim-
bes-dombos táj. Mai szemmel 
azt mondanám: vadászok előtt 
kinyíló, bruegheli vidék. Már 
nem emlékszem, mi járt a fe-
jemben, talán megbízatásom ko-
molysága, amikor fölugrott előt-
tünk egy jól megtermett nyúl, s 
futott a ligetes erdő felé.

Alfréd, megfeledkezve min-
denről előkapta revolverét, s rálőtt 
a menekülő nyúlra. Egy lövés, 
kettő, nem találja el. Fél pillanat 
múlva iszonyatos fegyverropo-
gás dermeszt meg mindkettőn-
ket, s porzik körülöttünk a hó. 
Alfréd eltorzult arccal rámordít: 
ne mozduljak. Semmit sem értek 
a világból. Úgy látom: ő sem. De 
magunkhoz se térünk, ordítozó 
német katonák rohannak felénk, 
pórázon tartott kutyákkal. A ki-
áltásra Alfréd eldobja revolverét. 
Most értem meg, hogy az imént 
halálos golyókkal lőttek körül 
minket. Egy-két méternyire süví-
tettek el mellettünk.

A katonák odaérnek hoz-
zánk és pattogó szavakkal fag-
gatják Alfrédet. Csak sejtem, 
hogy miről. Aztán a papírja-
it kérik. Megmotozzák, s végül 

felszólítják: vegye föl pisztolyát, s fe-
lejtsük el a fenyőerdőt, a karácsony-
fát, a nyúlvadászatot, azonnal fordul-
junk vissza és soha többé ne jöjjünk 
erre. Odahaza tudom meg, hogy csak 

néhány lépés választott el bennünket 
egy elaknásított területtől. Ha nem 
ugrik föl a nyúl, ha nem lő rá Alfréd, 
mi bizonyosan halottak vagyunk, 
mint a gyerekei.”

Csanádi Imre (1920-1991) költe-
ményének címe (Karácsony fája) ré-
gieskedő. A jobbágykorban a földesúr 
számára szolgáltatott tűzifát jelentet-
te. Csanádi szülőfalujától, Zámolytól 

nem messze, Bakonycsernyén 
gróf Zichy István 1724-es tele-
pítőlevelében így írta elő jobbá-
gyainak: „Karácsony fájával is 
minden gazda egy-egy szekérrel 
tartozzék…” A régieskedő cím 
alatt a karácsonyfáról szólnak a 
sorok:

A karácsony akkor szép,
hogyha fehér hóba lép,-
nem is sárba, latyakba…
Ropog a hó alatta.

Hegyek hátán zöld fenyő,
kis madárnak pihenő,-
búcsúzik a madártól,
őzikétől elpártol.

Beszegődik, beáll csak
szép karácsony fájának;
derét-havát lerázza,
áll csillogva, szikrázva.

Ahány csengő: csendüljön,
ahány gyerek: örüljön,
ahány gyertya: mind égjen,
karácsonyi szépségben.

Csoóri Sándor (1930-2016) 
versében (Karácsonyi készülő-
dés) minden elképzelhetőt a ka-
rácsonyfája alá rak, még saját 
magát is:

Azt mondják, holnap lesz
karácsony-

Tornyos fenyőfám
fölcicomázom

csillaggal, angyalhaj-felhőkkel,
tulipán-szívű csengőkkel
s alárakom a kerek Földet,
ajándékként ígért jövőnket,
kicsomagolt vad álmainkat,
értük vérző halottainkat,
lemondásaink jaj-nyugalmát,
mint horpadt, sápadt

aranyalmát.
Aztán majd én is aláállok
és míg a borzas fényesség

lobog,
gajdolgatok, mint kancsal

pásztorok.

Lukács László
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Télutója van, még pedig kemény tél 
utója, teljes három hónapja, hogy a Ve-
lencei-tó vize beállott és most február 
végén is még 33 cm vastag jégpáncél 
fedi a nádas-rigyák iszapos vizeit. Sivár 
az egész környék; a nádat az emberek 

tarolták le, a rétet, dombos mezőt meg 
a hideg fagy, nincs azon most egy zöld 
fűszál sem; a vízi szárnyasok is elme-
nekültek délre, kihalt vidék ez most, a 
madár se jár erre! 

Éppen ilyen hosszú tél volt 1894/95-
ben is, mondogatják a parti lakosok. Az-
óta se. Négy hónapig jég és hó alatt volt 
a tó és a hosszú idő alatt megposhadt 
vízben kipusztult a Velencei tó minden 
hala. A tavaszi szél a jégtáblákkal együtt 
vetette ki a döglött csukákat, pontyokat. 
Alig maradt magva, pedig ezelőtt 14-15 
évvel méteres kárászok éltek a Velencei 
tóban és annyi volt a hal, hogy 80 máz-
sát is fogtak, 18-20 szekér rakodott ve-
lük. És ahányszor csak „húzták a ta-
nyákat“, mindig csak úgy dőlt belőlük. 

Most pedig oly csekély a halállomány, 
alig akad ember, aki érdemesnek tartja 
a halászbérletet megfizetni! 

A nap fényesen ragyog a tiszta égről, 
a jégen táncolnak a sugarak, egy-egy 
kis riánás, repedés támad, mely egész 

zengésbe hozza a levegőt, – de mele-
ge nincs még a napnak, hideg a fénye: 
mínusz 5 fok van, pedig már delet ver 
Dinnyés pusztán a harang. Hej, mostan 
puszta ám igazán a puszta! Az egész tó 
környékén élő lelket nem látni, a Vértes 
nyúlványain, a Sukorói-Pákozdi dom-
bokon, a Meleg-hegyen óriási foltok-
ban hever a hó, átüt rajta a fekete föld; a 
múlt heti olvadás alaposan megrostál-
ta a szűzfehér palástot és most azután 
abban az állapotban merevedett meg, 
fagyott össze a terep. A dombokon se 
erdő, se szőlő; a sukorói híres szőlőt ki-
ette a filokszéra, most mindenütt szán-
tók lapulnak a hótakaró alatt. 

Szánkóra raktuk a fúrógépeket és 
elindultunk, hogy a tavat hosszában 

nyolc helyen megfúrjuk. Barcza bará-
tom, Sarvaicz Péter csatornaőr és egy 
szánkóhúzó parasztember az expedíció 
tagjai rajtam kívül. A két pár dinnyés 
pusztabeli, tősgyökeres, fejérmegyei 
magyar ember, különösen az öreg Pé-
ter igazi tipikus alakja a tagbaszakadt, 
értelmes földműves népnek.

Meszlényi Pált minden főúri va-
dászatra elkíséri és mint mindenre 
használható okos embert ajánlották 
nekünk is. Tudományos munkánk né-
hány megfigyelésen kívül röviden a kö-
vetkezőkből állott: nagy léket ütöttünk 
a jégen, megmértük a jégréteg vastag-
ságát, a víz mélységét és azután külön-
féle fúrókkal, különböző mélységekből 
iszapot, talajanyagot hoztunk napfény-
re és mélység szerint osztályozva üveg-
be raktuk, hőfokát megmértük, vala-
mint a víz és levegő hőmérsékletét is. 
Ezeket a geológiai kincsleleteket azután 

Tél a jég borította Velencei-tavon
1888. március 8-án született dr. Vigyázó János (1888-1962) jogász, a hazai turisztika egyik kiemelkedő 
alakja. Ő az egyik alapítója és később felelős szerkesztője a Turistaság és Alpinizmus című folyóiratnak. 
Emellett nevéhez kötődik a Részletes Magyar Útikalauzok sorozat is. Munkásságának egyik fő érdeme az, 
hogy az 1920-as években ráirányította a figyelmet az ország addig turisztikai szempontból elhanyagolt 
vidékeire is. Egyetemista korában részt vett a Velencei-tó felmérésében is. Erről közölt egy igen érdekes 
beszámolót a Turistaság és Alpinizmus folyóirat 1913 évi utolsó számában. A tanulságos beszámoló jó 
képet ad a tó akkori állapotáról és a jég, valamint az iszap felmérésének korabeli eszközeiről.

gondosan becsomagolva szállítottuk el. 
Néhány év múlva tudtuk meg, hogy 
ezek az adatok és a vízfenék geológi-
ai rétegeiből gyűjtött iszap mind arra 
szolgált, hogy a Balaton tudományos 
kutatásának eredményeivel kapcsolat-
ban kimutassák, hogy a Velencei tó és 

a Balaton azonos geológiai alakulat és 
összefüggő tó volt annak idején. Dacá-
ra a mínusz-fokoknak, mind a négyen 
beleizzadtunk a fúrógép forgatásába 
és a szabad levegőn való testmozgás, 
egész napi munka alaposan elfárasztott 
bennünket. 

A talaj általában torzsos, zsombé-
kos, majd ismét a sűrű nádterületek kö-
zött óriási tisztások vannak, hol a fenék 
iszaptalan, szikes agyag, mig a nádas he-
lyeken, a rigyákban (ritkább nádas, láp-
vidék) csak 12–1 méter mély iszap alatt 
bukkantunk a fehér agyagra; 5–6 méter 

mélységben következett azután a ke-
mény sárga agyag, amelybe fúrónk már 
nem hatolt be. Nem kis munka a „fúró 
kiemelése“ sem az agyagföldből; mind-
nyájan nekifeszültünk először, még-
sem jött ki. Ekkor Péter egyet gondolt 
és kettő lett belőle: a két fejszét a fúró 
fogantyúja alá fektettük és azokkal las-
sanként emelgetve végre ki tudtuk húz-
ni. Büszkén mondogatta is: „Ugye jó az 
öreg néha a háznál! . . .“ 

A pákozdi nagytó szélén nagy lápos 
térség terül el, emellett a dinnyési állo-
mástól egy kurjantásnyira van a „Szal-
ma-csárda“, itt ér a tóhoz a fejérvári út. 
A Szalma-csárda mellett van a kanális a 
„tó alá vezetve“, ugyanitt folyik a tóba a 
Csonka-ér, melynek a partján százados 
nyírfák állanak. Hallgatagon haladt kis 
expedíciónk a hajlongó, 2 méteres nád-
szálak között előre, néha szólalt csak 
meg az öreg Péter és mindannyiszor de-
rűt hozott a kedélyekre eredeti szólás-
mondásaival. Megkérdeztem tőle, járt-e 
valaha erre a jégen. „Derszen nincs az 
az idő, amit én e tavon meg nem értem, 
jártam én itt olyankor is, hogy becsapott 
a víz a csizmámba.“ Azután elkezdett 

magyarázgatni: most az „Éri-tisztán“ ha-
ladunk, ilyen helyeken a legtartósabb a 
jég, a törzson nem erős, ott egy-két napi 
olvadás „megrostálja“, de itt a tisztán, ha 
nappal olvad is, éjjel fagy, így még min-
dig „hízik a jég“. Most nádrengetegbe 
kerültünk és annak közepén fúrtunk. 

Egy kis tisztás hely ez, mely halászlé-
kekkel van körítve. Megnéztük a „ver-
seket“ (varsa, kis háló), de csak néhány 
„rókafarkú hinarat“ találtunk benne hal 
helyett. Eközben a szél is felkerekedett, 
a nádas csodásan susog, zenél, mintha 
szellemtábor venne körül bennünket! 
Péter kijelente, hogy ez a szél szokta „ki-
verni a jeget“, tehát északi szél fújt.

Az éjszakát Meszlényi Pál kisvelen-
cei kastélyában tölténk és másnap újult 
erővel láttunk munkához. A „Bálint 
halálánál“ kezdtük. Amint sürgölő-
dünk-forgolódunk, mosolyogva jegyzi 
meg Sarvaicz: „ha valaki így meglátna 
bennünket a partról, bizton azt vélné, 
hogy talán a vizet akarjuk kiszivattyúz-
ni!“ Velence alatt egy helyen homokra 
akadtunk, csak úgy sercegett a fúró a 
vízen át és mikor ki akartuk húzni, se-
hogysem mozdult, az eddigi metódus 
sem használt. No de Péter megint csak 
megszólalt: „majd segítünk mi a ba-
jon, ha meg nem fullad, míg hozzáké-
szülünk“, mondta nevetve, azzal a fúró 
nyeléhez kötötte kétoldalt a két fejszét 
és elkezdtünk „szédibabázni“, körbe 
forgatni és forogni.
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Adventi készülődés a Meseliget Óvodában

Márton nap az ófalusi óvodarészben

Márton-nap az újtelepi óvodarészben

Az advent az év egyik legcsodálato-
sabb, a karácsonyt megelőző négyhe-
tes időszaka. Ez a négy hét a várako-
zás, a karácsonyra való felkészülés és a 
karácsonyi előkészület ideje. Városunk 
is fényárba borult, és előkerültek az ad-
vent jelképei is: a naptár és a koszorú. 

Régóta hagyomány óvodánkban az, 
hogy advent első vasárnapját megelő-
ző héten a szülőkkel együtt barkács-
délutánt és adventi vásárt tartunk. 
Sajnos az elmúlt években ezt nem 
tudtuk megvalósítani a járványhelyzet 
miatt. Idén azonban lehetőség nyílt 
erre. Az ünnepre való ráhangolódást 
már a hét elején elkezdtük. Az óvodát 
ünnepi díszbe öltöztettük. A szülőktől 
külön ajándékot kapott mind az újte-
lepi, mind az ófalusi óvodarész. A ker-
tekbe csodálatosabbnál csodálatosabb 
dekorációk kerültek: mikulásszán 
rénszarvassal, hóember, adventi ko-
szorú, a tujafákra pedig díszek kerül-
tek. Nagyon köszönjük Heiden Zora, 
Szücs Gréta, Bécsi Erik, Szabó Kris-
tóf, Nagy-Balom Botond szüleinek és 

Kolléganőimmel arra törekszünk, 
hogy a gyerekek cselekvő, alkotó részvé-
tel mellett ismerjék meg a múlt értékeit. 
Számunkra a népi kultúra ápolása, a múlt 
gazdag értékeinek megőrzése, átadása, 
megbecsülése fontos feladat. Kiemelt fel-
adatunknak tartjuk a népi kultúra vizu-
ális és szellemi értékeinek beépítését a 

mindennapi tevékenységekbe.
Óvodánkban hosszú évek óta 

hagyomány az, hogy Márton 
napjának reggelén játékos felada-
tokkal várjuk a gyermekeket és 
az őket kísérő szülőket az udva-
ron. Örömmel tapasztaltuk, hogy 
többségük együttműködő volt, 
és élvezettel, jó kedvvel oldotta 
meg a feladatokat. A különböző 
ügyességi és gondolkodtató fel-
adatokat a gyerekek életkoruk-
nak és egyéni fejlettségi szintjük-
nek megfelelően oldhatták meg. 
Ez lehetővé tette minden gyer-
mek számára az örömteli és ered-
ményes tevékenykedést. A libák 
„lábnyomán” lépegetve érkeztek 
meg a gyermekek az ügyességi 
feladatok helyszínére. Jó hangu-
lat, derűs, alkotó légkör alakult ki 
az óvoda udvarán.

November 11-én, pénteken Márton 
nap alkalmából közös reggeli játék-
ra hívtuk a gyermekeket és szüleiket. 
Igyekeztünk olyan játékokat szervez-
ni, amelyek az udvaron, és rossz idő 
esetén az óvoda épületén belül is meg-
valósíthatók. Az időjárás végül lehető-
vé tette, hogy a szabadban, nagyobb 
területen rendezhessük be a külön-
böző játékok színhelyeit, így a reggeli 
időszakban folyamatosan érkező, vál-
lalkozó szellemű gyerekek és felnőt-
tek zsúfoltság és hosszabb várakozás 
nélkül próbálhatták ki a különböző 
ügyességi játékokat. 

Igyekeztünk változatos, több kész-
séget és képességet „megmozgató”, 

Nagyné Kikkel Zsanettnak, aki koor-
dinálta ezt a kedves gesztust.

A barkácsdélutánon a gyermekek a 
szüleikkel együtt kézműveskedhettek. 
A jó hangulatú eseményen kreatív al-
kotások születtek. Harangok, hóembe-
rek, csillagok és asztaldíszek készültek. 
A szülők és a gyermekek nagy lelke-
sedéssel munkálkodtak, beszélgettek, 
közben karácsonyi zene szólt. A bar-
kácsolás után pedig mindenki kedvére 
válogathatott a szebbnél szebb ajándé-
kok és a finomabbnál finomabb édes-
ségek közül az adventi vásárban. 

Természetesen nem csupán külső-
ségekkel és meglepetésekkel készülünk 
az adventi időszakban a karácsonyra, 
hanem karácsonyváró mesékkel, a gye-
rekek által szeretett és várt közös ének-
lésekkel, valamint meghitt mindenna-
pi beszélgetésekkel. Minden csoport 
számára az adventi időszak mozgal-
mas napokat hoz. A legjobb dolog az 
adventben mégis az, hogy együtt va-
gyunk, sok közös dologban együtt tevé-
kenykedünk és nagyon jó élményekkel 

Az udvari tevé-
kenykedés a csoport-
szobákban is folyta-
tódott: libás kirakók 
egyéni vagy közös ki-
rakása, memória já-
ték, és libás fejtörők 
megválaszolása zár-
ta a játékos feladatok 
sorát. A jó hangula-
tú, közös játékban el-
fáradt, megéhezett 
gyermekek délelőtt 
lilahagymás libazsí-
ros kenyeret kóstol-
tak. A jeles napokról 
való megemlékezés-
kor fontosnak tart-
juk azt is, hogy a gyermekek életko-
ruknak megfelelő módon, minél több 
érzékszerv bevonásával, változatos 
módokon jussanak új ismeretekhez. 
Ezt a célt szolgálták a játékos felada-
tok, a csoportokban elhangzott libás 
mesék, versek, dalok, valamint a kü-
lönböző kreatív tevékenységek is. A 
játékos feladatok fejlesztették a gyer-
mekek számolási készségét, figyelmét, 
finommotorikáját és memóriáját. A 
közös játékos tevékenységek pozitívan 

de a gyermekek életkora és fejlettségi 
szintje szerint differenciálható felada-
tokat kínálni a játékban résztvevőknek. 
Az első feladat két összekeveredett li-
bacsapat tagjainak a szétválogatása 
volt: a jobbra és balra repülő „kislibá-
kat” kellett helyes útra terelni. A má-
sodik állomáson található kevesebb 
illetve több darabos kirakósok fejlesz-
tették a gyermekek figyelmét, emlé-
kezetét és az kirakás során a finom-
motorikájukat is. A finommotorika 
játékos fejlesztését és a számlálás gya-
korlását is segítette a harmadik állo-
máson a „kis libák etetése”, amely já-
ték során 10 kukoricaszemet kellett az 
ujjak közé csippentve belepottyantani 

gazdagodunk. Ez pedig ráhangol ben-
nünket karácsony ünnepére.

Bóra Csilla 
óvodavezető

a libuskák begyébe. 
A következő helyszí-
nen a célba dobást le-
hetett gyakorolni: a 
nagy libafigurák előt-
ti kosárba kellett kö-
zelebbről vagy mesz-
szebbről (kinek-kinek 
egyéni fejlettsége sze-
rint) beledobni 3 
pingponglabdát, így 
„etetve” meg a kisli-
bák szüleit. 

 A játékos felada-
tok sikeres teljesí-
tése után az óvoda 

épületébe belépő gyerekeket megle-
petés várta: néhány percre, egy fotó 
erejéig ők maguk is kislibává változ-
hattak. Bízunk abban, hogy óvodá-
saink az elkészült képeket nézegetve 
örömmel idézik fel később is a szü-
lőkkel együtt kezdett játékos nap él-
ményeit. Köszönjük szépen a szü-
lőknek, hogy együtt játszottak a 
gyermekeikkel és velünk!

Pirosné Kovács Viktória
óvodapedagógus

segítették egyúttal a közösségek for-
málódását is. 

Bízunk abban, hogy ez a nap segí-
tett nekünk abban, hogy a szülőkkel 
szorosan együttműködve olyan hagyo-
mányszerető gyerekeket neveljünk fel, 
akik óvják és megbecsülik az értékeket, 
valamint vigyáznak a magyar kultúra 
kincseire.

Váczi Emese
óvodapedagógus
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nem tudjuk, hogy tanulóink hányadik 
helyezettek lettek volna, de a zsűri kü-
löndíjjal jutalmazta Szonja előadását, 
aki a „legjobb intonáció és hang” elis-
merést kapta.

Az iskolai verseny helyezettjei évfo-
lyamonként a következő tanulók lettek:

5. évfolyam:
1. hely: Bársony Lilla; 2. hely: Gulyás 
Kornél; 3. hely: Grozeva Darina

6. évfolyam:
1. hely: Virga Szonja; 2. hely: Kovács 
Virág; 3. hely: László Anna Lola és 
Gulyás Botond

7-8. évfolyam:
1. hely: Virga Vanessza (7. oszt.) és 
Bálint Hajna (8. oszt.); 2. hely: Sisa Ri-
chárd (7. oszt.); 3. hely: Monok Ber-
nadett (8. oszt) 

Köszönjük a szebbnél szebb ver-
seket, amelyeket meghallgathattunk! 
Szívből gratulálunk a győzteseknek, 
és büszkék vagyunk minden tanu-
lónkra, akik részt vettek az iskolai és 
országos versenyeken.

Stillné Szabó Zoé

Adventi gyertyagyújtások

Az adventi gyertyákat kis, családias, 
meghitt ünnepségek keretében gyújtot-
tuk meg, amelyről képes beszámolót mu-
tatunk. Köszönjük szépen a szereplők-
nek és felkészítőiknek, tehát az 1.c, 2.c, 
2.b, 6.a és 6. c osztályoknak. 

Petőfi Velencén?!?!

Igen, a mi iskolánkba is eljött a Pe-
tőfi-busz... Először, amikor meghal-
lottam, hogy hozzánk is jön a kiállítás, 
azonnal a Netpincér jutott eszembe; csak 
étel helyett irodalmat és kultúrát hozott 
nekem most. A buszon rengeteg interak-
tív játék volt, amiben én is, aki nem a leg-
nagyobb rajongója vagyok az irodalom-
nak, ki tudtam venni részemet. Olyan 
dolgokat láttam a buszon, amit a tan-
könyvemben, lustaságom miatt, sosem 
találtam volna meg, de még azt is mon-
danám, hogy benne sincs. A múzeum-
pedagógusok is nagyon fiatalosan álltak 
hozzá a témához. Így az is, akinek hal-
vány gőze nem volt, hogy hol van éppen, 
az is otthonosan érezhette magát. Mivel 

amúgyis készülünk az érettségire, jó volt 
ez a kis felvilágosítás.

Lics Tamás, 11. osztály 

N - Joy and Share Erasmus +
a Zöldligetben

Az előző lapszámban olvashattak már a 
Zöldliget Iskolában zajló Erasmus + pá-
lyázatról. A pályázat keretin belül az is-
kola pedagógusai folytatták a mobilitá-
sokat. Rövid beszámolóikat olvashatják:

Továbbképzés Veronában
Az iskolai Erasmus+ program részt-
vevői közül végre, harmadszori pró-
bálkozásra, nekem is sikerült eljutnom 
egy hatnapos, tanároknak szóló tovább-
képzésre Veronába. A választott, ‚The 

Collaborative Classroom’ nevű tanfo-
lyam az oktatás egy olyan fontos terü-
letébe vezetett be, amelynek ismerete 
és alkalmazása nélkül a modern isko-
lákban tanuló diákok felkészületlenül 
kezdenék meg felnőttként a munkáju-
kat. Az együttműködés, csoportban te-
vékenykedés képességét már a korai 
iskolás években meg kell tanulni, és en-
nek tanári feladataihoz, tehát a coach 

szerepkör megismeréséhez adott gya-
korlat-központú felkészítést a vero-
nai továbbképzésen eltöltött hat nap. A 
cseh, finn, spanyol és máltai kollégákkal 
közösen végzett projektmunkák során 
megtapasztalhattuk azt, hogy milyen 
érzés diáknak lenni és milyen felada-
tok hárulnak ránk tanárként. Az Euro-
pass Teacher Academy által szervezett 
tanfolyam második napjától már egy jó 
hangulatú, segítőkész csoporttal közö-
sen töltöttük el a napjainkat, amelyeket 
a nyelviskolában töltött délelőttök után 
városnézések, és egy közeli borászatban 
megrendezett borkóstoló is színesített.

Nem csak a tanfolyam adott felejt-
hetetlen élményeket, hanem a gyönyö-
rű történelmi környezet, a kedves em-
berek, akikkel találkoztam, az olasz 

udvariasság és könnyedség is emléke-
zetes marad számomra. Mindaz, amit 
tapasztaltam, olyan élményekkel gaz-
dagított, amelyek arra késztetnek, hogy 
magam is biztassam a kollégáimat arra, 
hogy ők is induljanak el, frissítsék fel 
tudásukat és szerezzenek új tapaszta-
latokat. Szeretném egy belső tovább-
képzésen megosztani az angol mun-
kaközösségben dolgozó közvetlen 

Színházlátogatás a
Madách Színházban

A 3. a osztállyal október 29-én a Ma-
dách Színházba látogattunk, megnéz-
ni A Négyszögletű Kerek Erdő című da-
rabot Lázár Ervintől.  A színdarabban 
az tetszett, hogy hasonlított a könyvre. 
Nagyon jó volt, sokat nevettünk. Töb-
bek kedvence lett Mikkamakka. Kriti-
ka: A könyv összetettebb volt, sokkal 
több fejezetet mutat be. Minden em-
bernek ajánlatos ez a színdarab, gye-
reknek és felnőttnek is. Köszönjük kí-
sérő pedagógusainknak: Saci néninek, 
Ili néninek és Ditta néninek, hogy el-
jöttek velünk. Szerintünk a színházlá-
togatás nagyon jól sikerült. 

Kovács Dóra és Petia Rebeka
3. a osztályos tanulók

Az 1.a osztályosok adventi
koszorúja

Az 1. a osztályosok adventi koszorút ké-
szítettek egyik délután a Liget aulájában 
a szülőkkel együtt. A megnyitó műsor-
ban mondókával, dalos játékkal, Miku-
lást idéző verssel és énekkel szerepeltek 
a kisiskolások. Estére minden családba 
megérkezett az „adventi hírnök”. 

Érsekné Papp Dóra

Zöldliget-hírek

Matematikaverseny
A kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola és Gimnázium Név-
adónk hava matematikaversenyén is-
kolánk tanulói a következő eredmé-
nyeket érték el:

5. osztály:
3. helyezett: Gulyás Gergely András

6. osztály:
1. helyezett: Molnár Gábor
3. helyezett: Kovács Virág

7. osztály:
1. helyezett: Szabó Máté

8. osztály:
1. helyezett: Szabó Botond Mar-
cell
2. helyezett: Kecskeméti Attila
3. helyezett: Say Júlia

9. osztály:
3. helyezett: Bruck Gábor

10. osztály:
1. helyezett: Mármaros-Tóth 
Barnabás
3. helyezett: Dubis Richárd

11. osztály:
1. helyezett: Kemény Gyula 
László

12. osztály:
2. helyezett: Hérics Zsombor

Gratulálunk az elért szép 
eredményekhez!

Cirkusz az iskolában

Hornyák István, a Fővárosi Nagycir-
kusz zsonglőre tanított nekünk né-
hány fogást, technikát. Először elmé-
letben, aztán gyakorlatban. Labdákat 
próbáltunk egyik kézből a másikba, 
aztán láb alatt átdobni. Kezdetben 
egy labdát, aztán kettőt, majd hár-
mat. Vagy mi, vagy a kis színes lab-
dák pattogtak a teremben, nagyon 
élveztük. Ezen a rendhagyó tesiórán 
érezhettük, hogy a figyelem és a kon-
centrálás is a mozgás lényeges ele-
mei. 

Bodnár Hanna, 6.c

Angol nyelvű versmondó
verseny

Ebben a tanévben a felső tagozatosok 
angol nyelvű versmondó versenyé-
nek iskolai fordulóját november 17-én 
rendeztük meg. A versenyzők közül a 
háromtagú zsűri az ötödik, hatodik 
évfolyamot külön-külön, míg a hete-
dik-nyolcadik évfolyamot egyesítve ér-
tékelte, és választotta ki a helyezetteket. 
Nem volt könnyű eldönteni a nagysze-
rű előadásokat meghallgatva, hogy kik 
legyenek a helyezettek, és ki legyen az 
a két tanuló, akik a Kapocs Országos 
Angol Nyelvű Versmondó Versenyen 
képviselik iskolánkat a felső tagozato-
sok közül. A december 1-jén megren-
dezett országos versenyen végül Virga 
Szonja 6. osztályos és Bálint Hajna 8. 
osztályos tanuló vett részt. Mivel csak 
az első három helyezettet hirdetik ki, 
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Entz-iklopédia
Hulladékcsökkentési Témahét  

Hulladékból hasznosat! A kreatív új-
rahasznosítás jegyében teltek diák-
jaink napjai a Hulladékcsökkentési 
Témahét alkalmából. A haszontalan 
kacatok és hulladékok szorgos ke-
zek munkájának eredményeképpen 
új termékekként keltek életre. Az ese-
mény zárásaként rendezett kiállításon 

találhattunk táskát, díszeket, éksze-
reket, szőnyeget és még sok más cso-
dás darabot. Az újrahasznosított textil 
holmik készítésében és a karkötőszö-
vés technikájának elsajátításában a 
fiúk és a lányok egyaránt lelkesen vet-
tek részt. A Velence Korzón és a Spar-
nál pedig népszerűsítettük Sziromné 
Dobi Éva tanárnővel a hulladékcsök-
kentési kampányt. 

       
Adventi Virágkötészeti Verseny 

A Magyar Gyula Kertészeti Techni-
kum és Szakképző Iskola az idei tan-
évben első alkalommal rendezte meg 
Országos Adventi Virágkötészeti Ver-
senyét, amelyen iskolánk is részt vett. 
A feladat egy adventi koszorú készíté-
se volt. 
A verseny eredményhirdetésére ünne-
pélyes keretek között került sor Buda-
pesten. Csodaszép munkák versengtek 
egymással, amelyek az ország legkü-
lönbözőbb pontjain készültek. 

A még tanuló kategóriában Hír 
Kitti 11. a osztályos diákunk indult 
szürkegyertyás koszorújával. A már 
végzett, de még tanuló kategóriában 

Pózsa Henrietta munkája nyerte el a 
zsűri tetszését és ezáltal a 2. helyezést. 
Heni tavaly szerezte meg nálunk a 
szakmát, most érettségiző osztályunk-
ba jár és a tanulás mellett Csákváron 
már virágüzletet nyitott édesanyjával. 
Mindkét tanulónk felkészítő tanára 
Vadász Király Edit virágkötő mester, 
iskolánk oktatója, aki szívét lelkét be-

leteszi tanulóink képzésébe. Köszön-
jük a munkáját és gratulálunk a csa-
patnak!

Díszfák ültetése az iskola
parkjában 

Nagy örömünkre szolgált, hogy ezen 
az ősszel a 10 
Millió Fa Alapít-
vány segítségével 
17 díszfához ju-
tottunk. A fajok 
kiválasztásánál 
esztétikai és gya-
korlati szempon-
tokat is igyekez-
tünk figyelembe 
venni. Kiemelt 
célunk volt az, 
hogy a parkon 
belül minél több 
fafajt be tudjunk 
mutatni és meg 
tudjunk tanítani 
a diákoknak. Szi-
varfa, oszlopos 
tölgy, vérszilva, 
díszcseresznye, 

húsos som és még sok szép díszfa ke-
rült elültetésre az iskola előtti nyárfák 
helyére. Kitűztük a fák helyét a kollé-
gákkal és a gyerekekkel, utána pedig 
következett az ültetés. Több osztály és 
oktató is lelkesen vett részt a munkafo-
lyamatokban, amivel nem csak az isko-
la parkját szépítettük, hanem a tanulók 
ebben a témában is szakmai tapasztala-
tokra tettek szert.

Kollégiumi Mesevetélkedő 
2022. november 30-án mesevetélkedőt 
rendeztek a Székesfehérvári SZC Ár-
pád Technikum és Szakképző Iskola 
kollégiumában. A vetélkedő témája há-
rom klasszikus magyar animációs mese 
volt. Ráhangolódásként előzetes felada-
tokat kellett megoldani, amelyekből ki-
derült, hogy melyik az a három magyar 
rajzfilm, amelyekkel kapcsolatosak lesz-
nek a vetélkedő feladatai.

Háromfős csapattal vettünk részt, 
amelynek tagjai Madutai Klaudia (11.
ep), Mácsár Eszter (9.a) és Németh 
Fanni (10.ep) voltak. A tavalyinál – ak-
kor dobogós harmadik helyezett lett a 
csapatunk, – az idén még szebb ered-
ményt értünk el, sikerült az első helyet 
megszerezni. A vetélkedő vidám han-
gulatban telt; jó mesék, kellemes idő-
töltés és palacsinta tette még emléke-
zetesebbé ezt az alkalmat. Szeretnénk 
jövőre is részt venni a versenyen.

kollégáimmal mindazt a tudást, amit 
megszereztem, hogy közös munkánk 
során még felkészültebben segíthessük  
tanulóinkat az előttük álló feladatok 
megoldásában.

Stillné Szabó Zoé

Nyelvtanfolyam Firenzében

Domak Krisztina, a 4.b osztály osztályfő-
nöke vagyok. 2022. november 14. és 19. 
között vettem részt az Erasmus program 
keretén belül egy intenzív angol nyelvi 
képzésen Firenzében. 

Azért jelentkeztem erre a képzésre, 
mert már hosszú idő óta foglalkoztat a 
gondolat, hogy angol nyelvet szeretnék 
tanítani az iskolánkban. Már intenzíven 
tanulom a nyelvet, de mindennapi hasz-
nálatához nagyon motiváló volt a közeg, 
hogy nem lehetett megszólalni másként, 
csak angolul. Bebizonyosodott számom-
ra, hogy megy a beszéd, de a nyelvtanon 
van még mit csiszolni. Hatalmas moti-
vációt adott ez számomra, ezért célul 
tűztem ki magam elé a középfokú angol 
nyelvvizsga megszerzését, majd az angol 
tanítói szak elvégzését. Nagyon inspirá-
ló volt a közeg, jó volt más emberek kul-
túrájába betekintést nyerni, megismer-
ni egy kicsit őket. Hálás vagyok, hogy 
a Zöldliget iskolában ilyen szuper lehe-
tőségek vannak, mint az Erasmus prog-
ramban való részvétel. Arra biztatom 
minden kedves kollégámat arra, hogy ha 
lehetőségük van rá, vágjanak bele, tanul-
janak nyelveket, lássanak világot. Meg-
éri. Köszönöm szépen Tóthné Benkő 
Mónika és Dörnyei Eszter határtalan se-
gítő- és szervező munkáját!

Domak Krisztina

Betekintés a finn oktatásba

Hány órája van egy finn diáknak? 
Kell-e dolgozatot írni? Van-e házi fel-
adat? Ezekre és még számos szakmai 
kérdésre kerestük a választ Helsinki 
legnagyobb általános iskolájában.

A finn oktatási rendszer kiemel-
kedően teljesít európai, sőt világszin-
ten is. De vajon mi a sikerük titka? Le-
het a módszereiket a hazai oktatásban 
is adaptálni? A Zöldliget Iskola peda-
gógusaiként az Erasmus+ programnak 

köszönhetően lehetőséget kaptunk arra, 
hogy egy héten keresztül tanulmányoz-
zuk a finn oktatási rendszert működés 
közben alsó és felső tagozaton egyaránt. 

Az első hóval érkeztünk meg Hel-
sinkibe, november 20-án. Utunk előtt 
elvégeztünk egy online kurzust, amely-
ben dióhéjban megismertük a finn ok-
tatási rendszer alapjait. Kíváncsisággal 
és prekoncepciókkal tele vetettük bele 
magunkat Käpylä városnegyed iskolá-
jának életébe, ahol a lehető legtöbb időt 
töltöttük el. Harmadiktól nyolcadik 
osztályig kaptunk lehetőséget hospi-
tálni több helyi kollégánál, sőt, szeren-
csénkre ezen túl még egy különleges, 
iskolán kívül szervezett osztálykirán-
dulás részesei is lehettünk Helsinki leg-
újabb és legmodernebb könyvtárában. 

Hanna, Marita és Eine személyében 
nyugodt, befogadó, rugalmas peda-
gógusokkal és gyerekekkel ismerked-
tünk meg. Lehetőséget kaptunk arra, 
hogy játékos feladatokon keresztül 

bemutathassuk Magyarországot a 
finn gyerekeknek több osztályban is, 
amelynek végén szaloncukor-kóstolás 
tette fel az i-re a pontot. 

Rengeteget láttunk, tanultunk, ta-
pasztaltunk. Ért minket pozitív és ne-
gatív csalódás is, de látogatásunk végére 
kitisztult a kép: számos esetben mások 
a körülmények, de a finn kollégák és ta-
nulók is pont ugyanolyan nehézségek-
kel szembesülnek, mint mi, idehaza – és 
bizony, van házi feladat, kell dolgozatot 
írni, és a közel ugyanannyi időt töltenek 
az iskola falai között, mint hazánkban. 

Kellemesen csalódva tértünk hát visz-
sza Velencére, abban a tudatban, hogy a 
finn módszerek nem másolhatók le „szó 
szerint” a magyar iskolarendszerbe, de 
számos elemük megfontolandó, átvehe-
tő. Tapasztalatainkról pedig részletesen 
beszámoltunk kollégáinknak és diákja-
inknak egyaránt.

Gőgös Andrea, Németh Tamás 
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Könyvtári hírek
A könyvek jövőjéről, szerepük jelen-
tős leértékelődéséről már a múlt szá-
zad közepétől fogva borúlátó jóslatok 
láttak napvilágot. Ray Bradbury a Fa-
hrenheit 451 című disztópikus regé-
nyében olyan társadalmat vázol fel, 
amelyben maguk a hatóságok adnak 
parancsot a könyvek elégetésére, hogy 
a lakosság figyelmét semmi ne vonhas-
sa el a mágikus képernyőről. Marshall 
McLuhan kanadai filozófus 1962-ben 
pedig egyenesen a Gutenberg-galaxis 
végéről beszélt. Manapság is szocioló-
giai tanulmányok sokasága értekezik 

A Hauszmann Alajos EKIK elmúlt hónapjáról

Könyvújdonságok
Michelle Marly:

White Christmas: a legszebb 
karácsonyi dal története

Arnaldur Indridason:
A mélység titka

Annie Ernaux: Lánytörténet
Fiona Davis: A márvány

könyvtár rejtélye
Jessica Knoll: Szerencse lánya
Megan Goldin: Maradj ébren!
Camilla Läckberg: A doboz
Lőrincz L. László:

Bolondok kolostora
Karen Swan: Éjfélkor a hóban
Rachel English: Papír karkötő
Rita Falk: Császármorzsa-dráma
Wilbur Smith: Vihardagály
Sally Thorne:

Gyűlölök és szeretek
Nyáry Krisztián:

Így szerettek ők 3.
Csernus Imre: Én és te
Keszthelyi Gréta: Vékony jégen
Jane Riordan:

Volt egyszer egy mackó
Tarr Ferenc: A lány, aki kutató 

akart lenni
Geronimo Stilton:

A jégpálya bajnoka
Takács Viktória: Regölős mese
Bálint Ágnes: Kukori és Kotkoda

arról, hogy a nyomtatott kiadványok 
vesztésre állnak az audiovizuális mé-
diával szemben. 

A kastélyból viszont büszkén je-
lentjük, hogy ebben a küzdelemben 
Velence még tartja magát, sőt! Bár az 
ismert helyzet miatt a könyvtár csak 
kedden 14-és 18 óra között, szomba-
ton pedig délelőtt van nyitva, ezeken 
a napokon rendre közel száz 
olvasót szolgálnak ki mun-
katársaink, és regisztrálják 
az új beiratkozókat, hiszen 
ilyenek is akadnak – öröm-
teli módon szép számmal. A 
látogatások nem korlátozód-
nak csupán egyszerű köny-
vcserére. Nem ritka, hogy a 
váratlanul találkozó ismerő-
sök beszélgetésbe kezdenek. 
Gyakran családostul érkez-
nek az olvasók: míg a szü-
lők a polcoknál keresgélnek, 
addig a kicsik a gyermek-
könyvtárban lapozgatják a 
mesekönyveket. Igaz, néha 
kabátban, de önfeledten. 

Szóval a korlátozások ellenére is ele-
ven élet zajlik a velencei könyvtárban. 
December 20-ig. Akkor kezdődik 
ugyanis a téli szünet, amely 2023. ja-
nuár 7-ig tart.

Adventi vasárnapok Újtelepen
A Hauszmann EKIK csapata az elmúlt 
időszakban az adventi vasárnapok 

programjainak megszervezésére és le-
bonyolítására koncentrált. Novem-
ber 27-re a Velence Városgazdálkodá-
si Kft. dolgozói a Szent Erzsébet téren 
felállították, feldíszítették a város ka-
rácsonyfáját, színpaddal, sátrakkal, 
padokkal, székekkel rendezték be a 
teret, és látványos fényfüzérekkel já-
rultak hozzá az ünnepi hangulat 
megteremtéséhez. 

Az első adventi vasárnapon a Hely-
telenek Társulat bábosai elevenítették 
meg Micimackó történetét, sok zené-
vel és humorral. Fél ötkor Pápai Szabó 
György tiszteletes úr osztotta meg az 
egybegyűltekkel gondolatait, és gyúj-
totta meg az első gyertyát a koszorún. 

Az egyik sátorban 
Balázs Erika játszó-
házzal várta a gye-
rekeket, a másikban 
pedig Kiss László 
forralt boraival, te-
áival melegíthették 
föl magukat az ün-
neplők. 

December 4-én 
Velencére hívtuk a 
Mikulást. Megérke-
zése előtt Misi Bo-
hóc szórakoztatta 
a nagyérdeműt. A 
gyerekek a színpa-
don éneklésben, tá-
nyérforgatásban és 

más játékokban élhették ki bolondozó 
kedvüket. Négy óra előtt megérkezett 
a Mikulás (sajnos a szemerkélő eső is).  

A Nagyszakállú elfoglalta helyét a Mi-
kulás-sátorban, amelyet manókkal né-
pesítettek be a Velencei Alkotókör tag-
jai.  Ők készítették a gyerekeknek az 
apró karácsonyi díszeket is.  A Mikulás 
trónusán ülve osztotta szét piros zsák-
jából a szaloncukrokat. Ezek egy ré-
sze a Spar Market Bencehegy adomá-
nya volt. A kis vendégek közül többen 
is verssel, énekkel és rajzzal köszönték 

meg az ajándékot. Közben a színpadon 
a Local Vocal Kamarakórus az ünnep-
körhöz kapcsolódó, klasszikus műve-
ket énekelt. A második gyertya megy-
gyújtása előtt Vadon Sándor baptista 
lelkipásztor beszélt az ünnep jelentő-
ségéről.

December 11-én elsőként a Mese-
liget Óvoda majd a Zöldliget Iskola 
előadását láthatták volna a megjelen-
tek, de sajnos a viharos, jeges szél nem 
tette lehetővé a gyerekek fellépését. 

Karácsony előtt pár nappal, decem-
ber 18-án a Nefelejcs Bábszínház Süni és 
a kislány című kedves  produkciójával a 
szeretet fontosságára hívjuk fel a nézők 
figyelmét. A mesejáték után a Vízer Dá-
niel Trió ismert karácsonyi slágereket 
játszik, „fogyasztható”, jazzes stílusban. 
Az utolsó gyertya Gerhard Ákos pol-
gármester ünnepi beszéde után fénylik 
fel. A játszóház és a büfé sátor minden 
alkalommal várja a vendégeit.

Téli szünet a Közösségi Házban

A Közösségi Házban az elmúlt idő-
szakban is zavartalanul folytak az 
edzések, tanfolyamok, csoporttalál-
kozók. December 19-től 2023. január 
másodikáig viszont szünetel a nyit-
vatartás.

Hauszmann Alajos EKIK
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HAJNALPÍR BAPTISTA
GYÜLEKEZET

Az ünnep legnagyobb ajándéka

A legjobb, ha kinyitjuk a Bibliánkat, és 
Kapcsolódva az előző havi gondolathoz, 
ha már szabadok vagyunk önmagunktól, 
és szeretnénk tapasztalati szinten is meg-
élni a Krisztusban lévő szellemi áldáso-
kat és ajándékokat, annak két egyszerű, 
ám annál fontosabb kulcsa van: először 
is hallani kell a Krisztusról szóló bizony-
ságot, ahogy a mi Istenünk az ő igéjé-
ben elénk állítja, hogy őt lássuk, őt értsük 
meg. Ahogy aztán elkezdünk rá odafi-
gyelni, és a róla szóló igét már nem mi 
magyarázzuk, hanem engedjük, hogy az 
ige magyarázzon nekünk, utat nyitunk a 
második feltételnek.

Van tehát a Krisztusról szóló bizony-
ság, amit meghallunk, az értelmünk fel-
fogja, és akkor jön második feltételként a 
Szent Szellem, és lepecsételi. Azt mond-
ja: ez így van, ez is így van, ez a valóság. 
Az igében olvassuk: „Mivelhogy minden-
ben meggazdagodtatok ő benne, minden 

REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG

Megváltótok született
Lukács ev. 2:11

Született néktek Megváltó, az Úr Jézus 
Krisztus! Ez Isten szava hozzánk 2022 
Karácsonyán.  Isten önkijelentése. Az Ige 
kimeríthetetlen forrás, drága éltető víz. 
Mikor halljuk, vagy olvassuk, csupán né-
hány cseppet merítünk a tengerből. Most 
azt, hogy Krisztus megszületett. Befeje-
ződött tény, faktum. Próbálkozhatsz ta-
gadni és vitatkozni róla, ellenkezőt ál-
lítani, de megsemmisíteni a tényt nem 
tudod. A karácsonyi történet múltban 
befejeződött eset. Lehetetlen ismételni, 
vagy újra kezdeni, képtelenség változtat-
ni rajta. Egyszeri és egyetlen a földi tör-
ténelemben. Megszületett, az Ige testté 
lett, írja János apostol. Mindez világo-
sabb a napfénynél, biztosabb a kősziklá-
nál. Krisztus megszületett. Múlt idő.

Krisztus megszületett. De mi az em-
berek véleménye róla? Mi a te vélemé-
nyed róla? Az, hogy sohasem létezett? 
Az, hogy rendkívüli ember volt, vagy 
csupán egy idea, egy magasztos eszme? 
Jézusról bőséggel variál a modern, okos-
kodó, öntörvényű ember, de mindez 
nem alapkérdés. Már születésekor, s rö-
vid életében szembesülnie kellett az em-
beri kételkedéssel és rosszindulattal, s ez 
ma sincs másként.  Ám nem emberi vé-
lekedés dönti el, hogy kicsoda Krisztus, 
s mit jelent Ő a világnak. Születésének 
titka, a karácsony lényege az, amit Isten 
mond, amit az angyalok hirdettek róla, 
amit önmagáról vallott, s amit az ószö-
vetségi próféták megjövendöltek, s amit 
Keresztelő János nyíltan is meghirdetett. 
Csak ez számít! Az angyalok éjszakába 
kiáltották, hogy született néktek Meg-
váltó, az Úr Krisztus! Az Ige testté lett! 
Isten beleszületett embervilágunkba és 
történelmünkbe! Emberi ábrázatot vett 
fel, s emberként élt közöttünk, hogy hin-
ni tudjunk neki. Hogy lássuk, olyan em-
ber, mint mi.  Ugyanúgy elfárad, s érez, 
verítékezik, gyermekeket ölel át, velünk 
együtt szenved, eszik és iszik, sír és ne-
vet. S nem mindegy számára, hogy mi az 
ember sorsa. Ezért siratja Jeruzsálemet, 
ezért sújt le haragja a templomot meg-
szentségtelenítő árusokra, s az álszent 

farizeusokra, a fennhéjazó főpapokra. 
Jézusban emberré lett az Isten, és 

egyenlő volt az Atyával. Jézusban Isten 
áll előttünk, aki Úr és Király! Akié min-
den hatalom mennyen és földön. Nem 
az emberek, hanem Isten magasztalta föl. 
Az ember csupán megalázta, de Isten föl-
magasztalta! Angyalok jelezték a születé-
sét, angyalok vitték föl a mennybe. Arra 
is volt hatalma, hogy „letegye az életét”, a 
keresztfán megszakadjon a szíve, de ér-
tünk feltámadt a halálból! Legyőzte az el-
múlást és jelenvaló. A Szentlélek pünkös-
di kiáradása után a tanítványai szétvitték 
a nagyvilágba az evangéliumot, hogy Jé-
zus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségé-
re.

Az Úr Krisztus megszületett. Kérj hi-
tet és áldást Istentől, hogy nyissa meg 
szemeidet! Nyissa meg a füledet és szíve-
det, hogy halljad és lásd, hogy a Megvál-
tóban maga a minden kegyelem, a szere-
tet és a megbocsátás Istene jött el hozzád. 
Ő áldja meg Karácsonyunkat, s jöven-
dőnket!

Pápai Szabó György
lelkipásztor

beszédben és minden ismeretben, amint 
megerősíttetett ti bennetek a Krisztus felől 
való bizonyságtétel.” – írja Pál a Korinthu-
siaknak. (1Korintus 1:5-6) A „megerősít-
tetett” passzív alak, a Szent Szellem mun-
káját jelenti, Ő az, aki megerősít. Péternél 
és Pál apostolnál is többször olvasható, 
hogy: ad bölcsességet, kinyilatkoztatást, 
ismeretet az ő megismerésében. Az igaz-
ság megnyílása tehát nem a mi képessé-
geinktől függ, ez az ő Szellemétől van. 
Mert elhiheted az igéből, amit olvastál, 
hallottál, de amíg a Szent Szellem nem 
nyom erre egy pecsétet, addig túl sok vi-
zet nem zavar az életedben. Addig is va-
lóság, de a lényedet, a jellemedet nem 
érinti, az életedben nem hoz változást. 
De amikor hallod a Krisztusról szóló bi-
zonyságtételt, és a Szent Szellem ezt meg 
is erősíti, (szó szerint az eredetiben: „hi-
telesíti”), olyan mértékben jön át a szel-
lemi valóságból a tapasztalati valóságba 
mindaz, amit Krisztusban nekünk adott 
az Isten, hogy szinte felrobban bennünk. 
Lehet, hogy nem akkor és ott, de mond-
juk másnap mégy a munkába, és egy-
szer csak leesik, szinte hallod hogy kop-
pan, mikor a Szent Szellem bizonyságot 
ad valami felől, amit hallottál, hogy: igen, 
ez így van. Ilyen módon szabadul fel az 
ember az igazságra, amikor már tapasz-
talati szinten is meg tud rajta nyilvánulni 
a Szent Szellem beszédben is, ismeretben 
is. De ehhez le kell, hogy essen előt-
tem, hogy ki az a Krisztus és ki vagyok 
én Krisztusban. Ha pedig megerősödik 
bennünk a Krisztusról való bizonyságté-
tel, ki tudnak teljesedni bennünk Isten-
nek az ajándékai.

Lehet, hogy még a szíved le van der-
medve, úgy vagy az élettel, hogy nem is 
lesz ez már másképp, és kezded meg-
szokni ezt az érzéketlenséget. De az Atya 
valami jobbat készített: az Ő ölelésével, 
az Ő szeretetének kiárasztásával képes 
fölolvasztani téged is. Az Ő ajándékai 
pedig nem csak a távoli jövőre szólnak, 
a Róma 8:11 alapján már a halandó tes-
tünket is megeleveníti az Ő Szelleme ál-
tal. És akkor elkezd áradni az az áldás, 
az a kegyelem, ami Krisztus Jézusban 
már a mienk, olyan mértékben, amilyen 
mértékben meg merjük ragadni, elmer-
jük hinni, és rámerünk állni a Krisztus-
ról való bizonyságtételre. Ha most ezt 

olvassuk, és nem vagyunk restek, akkor 
ezeken elgondolkodunk, és odavisszük 
imádságban az Isten elé valahogy így: 
„Uram, ha igaz mindez, tégy rá pecsétet. 
Te győzz meg a Te Szellemed által. Magya-
rázd el nekem, hogy értsem…” Lehetetlen, 
hogy az Isten, aki nemcsak ajándékozna, 
hanem azt akarja, hogy éljünk az ajándé-
kaival, ne tegyen rá pecsétet a bizonysá-
gaira, az igazságaira. Amiről pedig már 
meggyőzött az Isten, arra ráállok két láb-
bal, teljes testsúlyommal, aztán várom az 
ígéretnek a beteljesedését. Közben csi-
nálom a dolgomat, mert azért nemcsak 
várni kell, hanem azt mondja: „Mert bé-
kességes tűrésre van szükségetek, hogy az 
Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az 
ígéretet.” (Zsidók 10:36) Így, ha két láb-
bal rajta vagyok azon, amit az Isten mon-
dott, már nem kérdés, azaz csak idő kér-
dése, mikor valósul meg. Mellette pedig 
van egy csomó olyan ajándéka, amit már 
ebben a pillanatban át lehet venni.

Ezért a Szellemi ajándékokat nem is 
kérni kell, hanem kívánni – ahogy múlt 
hónapban szó volt róla. És akkor kezd-
jük el igazán kívánni, amikor már adni 
akarunk. Amikor ott van bennünk, hogy 
hogyan szolgáljak a másik felé, hogy az 
az ő életében is változást hozzon? Mert 
lehet, hogy átélsz egy csodát, és ebből 
lesz egy saját élményed. De ha már elju-
tottál a szellemi ajándékokig, és a Szent 
Szellem által kimondasz egy mondatot, 
amire a másik évtizedek óta várt, lehet, 
megfordul az élete. Jézus a tizenkettőnek 
osztotta ki az ő örökségét. Nem annak 
a nagy tömegnek, amelyik azért követte 
őt, mert ő csodákat tett. Értjük ezt? En-
nek a világnak az ő szavára van szüksége, 
és az ő szava alapján felszabaduló erejé-
re. Nem cirkusz kell a világnak, hanem a 
Mennyei Atyának a szívére van szüksé-
ge, hogy tudja meg a világ, hogy Isten egy 
jókedvű Isten, és a jókedvében jóindulat-
tal adakozik, és ajándékokat oszt még ma 
is. Legnagyobb ajándékként pedig adta 
az Ő fiát az Úr Jézus Krisztust, akinek a 
születéséről ezen az ünnepen emléke-
zünk meg.

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok 
mindannyiótoknak!

Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

A Polgárőrség hírei
2022. november hónapban közbiztonsági járőrözést 11 alkalommal vé-

geztünk, esetenként 2-2 fővel 120 órában. A város külterületeit 16 alka-
lommal ellenőriztünk, esetenként  2-2 fővel  80 órában. Postások felügye-
letét  napi 12 órában végeztük, telefonos kapcsolattartással. A középületek 
(Posta, Vasútállomás) ellenőrzésére 80 órát fordítottunk. Fenyőfa állításá-
nak  biztosításában vettünk részt  2 fővel  8 órában. Velence város Adven-
ti műsorának  biztosítását is mi végeztük  alkalmanként  2 fővel  8 órában. 
Rendőrökkel közös szolgálatot  1 fő polgárőr társunk látott el 20 órában. 
Halottak napi temető biztosítást 4 alkalommal teljesítettünk 8 fővel 32 
órában. Koordinátori tevékenységre 200 órát fordítottam. Mindösszesen 
548 órában  végeztünk önkéntes tevékenységet.

Az ünnepek közeledtével fokozottan figyeljünk egymásra, a szom-
szédban, vagy a környezetünkben élő idősebb embertársainkra! Ha azt 
látjuk, hogy támogatásra  szorulnak, kérjünk segítséget számukra. A köz-
lekedésben is figyeljünk egymásra. Meggondoltan, felkészülten, óvato-
sabban közlekedjünk, betartva a közlekedés szabályait, hogy minden-
kinek boldog, meghitt ünnepekben legyen része. Év végéhez közeledve 
kívánunk mindenkinek: áldott, békés ünnepeket, egészségben, örömök-
ben gazdag Boldog Új Évet!

  Fehér István elnök

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
Novemberben az egyesület 7 esetben kezdte meg a vonulást. Részletes 

leírás a káresetekről:
2022.11.05. 9:47 órakor riasztásunk érkezett Sukoró-Nadap közötti út-

szakaszra, ahol egy fa optikai kábelre dőlt. A helyszínre 3 fővel vonultunk. 
A székesfehérvári kollégákkal a veszélyt elhárítottuk.

2022.11.11. 15:19 órakor kérték a segítségünket Kápolnásnyék, Fő utcába, 
ahol egy személygépkocsi műszerfala égett. A helyszínre 3 fővel érkeztünk. A 
pusztaszabolcsi kollégákkal a tüzet eloltottuk, a veszélyt elhárítottuk.

2022.11.12. 12:15 órakor riasztottak minket az M7 autópálya 45-ös ki-
lóméterszelvényéhez, majd 18:26 órakor kérték a segítségünket Velence, Fő 
útra. 3 fővel kezdtük meg a vonulást, de a riasztás mindkét esetben téves-
nek minősült.

2022.11.13. 05:02 órakor Velence, IV. utcába érkezett a riasztásunk, ahol 
egy idős, beteg személy nem tudott ajtót nyitni a családsegítőknek. A hely-
színre 4 fővel indultunk, kiérkezésünk előtt már sikerült elérni telefonon a 
hozzátartozókat, így a mentők is bejutottak a beteghez.

2022.11.13. 06:28 órakor Velence,-Pusztaszabolcsi útra riasztottak min-
ket, ahol közlekedési baleset történt, egy személygépkocsi kisodródott az 
útról. 3 fővel indultunk a helyszínre, kiérkezésünk előtt a pusztaszabolcsi 
kollégák a veszélyt elhárították, a riasztásunkat megszakították, visszafordí-
tottak minket.

2022.11.14. 17:43 órakor riasztásunk érkezett Velence, Béke utcába, 
ahol két autó karambolozott. A balesethez 3 fővel vonultunk. A gépjármű-
veket áramtalanítottuk, a veszélyt elhárítottuk. Az érintett útszakaszon tel-
jes útzár volt érvényben, egy súlyos sérültről értesültünk.

Horváth-Szabó Nóra szóvivő



Kö z ö s s é g e i n k     N y u g d í j a s  k l u b o k

Velencei-tavi Rózsa
1. számú Nyugdíjas Klub

November–decemberi beszámoló

November elején ismételten virágülte-
tésre invitálták klubunk tagjait. Most a 
Millenniumi parkban dugdostunk el te-
mérdek virághagymát, amit remélünk, 
hogy jövő tavasszal  meg is találunk. 
Akkor fogunk csak igazán örülni, ha a 
viruló virágmező láttán tudatosul ben-
nünk, hogy ezzel is hozzájárulhattunk 
városunk szépítéséhez. Ezúton is szeret-
ném megköszönni az ültetésben részt-
vevő tagjaink és hozzátartozóik kitartó 
és szorgos munkáját.

A hónap végén, hagyományainkhoz 
híven, az adventi ünnepek és Karácsony 
tiszteletére ismét ünnepi ruhába öltöz-
tettük a Közösségi Ház kapuját és abla-
kait. Sajnos a betervezett, „Átröpűlök 
hosszában hazámon” című Petőfi ván-
dorkiállítást nem sikerült megnéznünk 
(túl sokan gyűltünk össze egyszerre a 
kiállító teremül szolgáló busznál). He-
lyette sétáltunk egy jót Kápolnásnyék 

szépen feldíszített központjában, majd 
Velencére visszatérve részt vettünk az 
idei első gyertyagyújtáson. Szép szám-
mal néztük meg a kápolnásnyéki Liszt 
Művészházban, a Vörösmarty Mihály 
halálának évfordulójára megrendezett 
zenés, versszínházi előadást.

A bizonytalan helyzetre való tekintet-
tel (a terjengő hírek alapján nem biztos 
ugyanis, hogy a hidegebb napok érke-
zésével is tudják majd még üzemeltet-
ni a Közösségi Házat), decemberi első 
klubnapunkon tartottunk egy évzáró 
rendezvényt, amelyen Mikulásról, ad-
ventről és karácsonyról egyaránt meg-
emlékeztünk. A szépen feldíszített te-
remben az asztalok hamar megteltek a 

helyben elkészített szendvicsekkel és az 
otthonról hozott finom sós és édes süte-
ményekkel. Mindezeket üdítővel, sörrel, 
finom forralt borral öblítettük le, a szó-
rakoztató „talpalávalót” pedig ismét házi 
zenészünk, Turánszky Gyuszi szolgáltat-
ta. A Mikulás még ajándékot is hagyott 
mindenki részére. Azzal köszönünk 
el egymástól, hogy amíg még lehetsé-
ges lesz, megtartjuk továbbra is a klub-
napokat és eljárunk a gerinctornára is. 
Ha netán bezárnák télre a házat, akkor 
is tartjuk a kapcsolatot és elmegyünk az 
adódó, környékbeli rendezvényekre. Ez-
úton is köszönjük állandó patrónusunk-
nak, Németh Károly velencei vállalko-
zónak a klubunk részére most már évek 
óta nyújtott támogatását, igazán jól esik 
nekünk, főleg így Karácsony előtt. 

Nyugdíjas társainknak és a lap olvasói-
nak, Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket 
és örömökben, sikerekben gazdag Boldog 
Újévet kívánok mindnyájunk nevében!

Egresfalviné Vidos Anna
klubvezető



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

A Velence
Városgazdálkodási Kft.

az alábbi munkák
elvégzését vállalja:

• fűnyírás, fűkaszálás
• gyomirtás, bozótirtás

• tereprendezés
• fakivágás, ágdarálás
• járda űrszelvényezés

• tanácsadás

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

varosgazdalkodas@velence.hu
email címen lehet


