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emlékként élő szénszünet, és mi ma-
gunk is lejjebb csavarjuk a termosztá-
tot otthonainkban. 

Akkor, amikor a képviselőtestü-
let tagjai válságtanácskozást tartottak 
a hirtelen megnövekedett közüzemi 
kiadásokkal kapcsolatban, elsőként 
azokat a súlyponti feladatokat kíván-
tuk meghatározni, amelyeken nem le-
het, nem szabad spórolni. Ezek kö-
zül is legelső az óvoda fenntartása. 
Akármilyen idők is járnak, az óvodá-
nak működnie kell, a gyerekeknek pe-
dig melegben kell lenniük. Ezen nem 
lehet spórolni. Nincs értelme 18 fok-
ban lefektetni délutáni alvásra a gye-
rekeket, ahogy annak sincs értelme, 
hogy óvodapedagógusaink egyik be-
tegségből a másikba lábaljanak át. Így 
az óvoda lesz az az intézmény, ahol 
a rezsiárak elszállása nem lesz köz-
vetlenül érezhe-
tő. Minden más 
esetben azonban 
igen. 

Ez sem jelen-
ti azt, hogy tel-
jes intézmények 
zárnak be a téli 
hónapokra. A 
célunk az volt, 
hogy a kénysze-
rűen drasztikus 
kiadáscsökken-
tés mellett min-
den intézmé-
nyünk elérhető 
és működőké-
pes maradjon. A 
könyvtár ügyele-
ti jelleggel fog működni – de nem zár 
be. A kölcsönzés lehetősége tovább-
ra is adott marad. A Közösségi Házat 
sem zárjuk le – habár itt a bérleti dí-
jaknak a rezsiköltséggel arányos meg-
emelésére kényszerülünk. Zárásra 
csak akkor kerül sor, ha ennek követ-
keztében a programszolgáltatók nem 
kívánják továbbra is használni terme-
inket. Az idei adventi-karácsonyi dísz-
kivilágításról is le kell mondanunk, és 

általában véve a közvilágítás mértéke 
is csökken. Minden második lámpa 
fog csak égni – kivéve a forgalmasabb 
részeket és a gyalogátkelőhelyeket. A 
strandok és a Korzó lámpái elsöté-
tülnek, és parkjaink megvilágítását is 
drasztikusan lecsökkentjük. És idén 
sajnos nem tudunk szaloncukrokkal 
kedveskedni karácsonykor nyugdíja-
sainknak sem. 

Nem sorolom a további részlete-
ket, ezekről a lap önkormányzati ro-
vatában még olvashatnak.  Látni kell 
azonban azt, hogy olyan jellegű taka-
rékossági intézkedéseket vezetünk be, 
amelyek fenntarthatóvá teszik váro-
sunk működését még ezekben a ne-
héz időkben is. Fontos az is, hogy 
nem kívánunk senkit sem elbocsá-
tani. Átgondolt, takarékos költség-
vetés mellett az óvoda, a könyvtár, a 

Humán Családsegítő Szolgálat, a Vá-
rosgazdálkodás munkatársaira és a 
polgármesteri hivatal szakembere-
ire szüksége van a városnak. A leg-
nagyobb értékeink ugyanis azok az 
emberek, akik a városért, értünk dol-
goznak, és lehetővé teszik, hogy mű-
ködni tudjon a város.

Szabó Attila
alpolgármester

Kedves Velenceiek!
Először akkor fordultam Önökhöz a 
Velencei Híradó beköszöntőjében, ami-
kor a koronavírus járvánnyal kapcsola-
tos önkormányzati intézkedésekről ad-
tam hírt. Akkor azt gondoltam, hogy 
e néhány hónapot, esetleg egy évet 
együtt, egymásért téve magunk mö-
gött tudjuk, és utána újult erővel fog-
hatunk az építkezéshez. Nem így lett. 
A veszélyhelyzet azóta is tart. De most 
mindennek az oka már nem a járvány, 
hanem a szomszédunkban zajló hábo-
rú, és a hazánkban elszabadult ener-
giaárak. A Velencei Híradó múlt havi 
számában már olvashattak arról, hogy 
mekkora terhet ró jövőre városunkra 
a közüzemi díjak kiegyenlítése. Nem 
kismértékű, vagy százalékokban mér-
hető emelkedésről van itt szó, hanem 
az árak megtízszereződéséről.

Mondanom sem kell, hogy mindez 
egy olyan környezetben játszódik le, 
amikor az egyébként is magas inflá-
ció megnehezíti intézményeink mű-
ködését. Velence városának van egy 
elfogadott költségvetése, amelynek a 
bevételi oldala állandó maradt, a ki-
adási oldal viszont jelentős mértékben 
megnövekedett. Az önkormányzatnak 
sokfajta feladata és kötelessége van. 
Szociális, oktatási, kulturális intézmé-
nyeket tart fenn, utakat, zöldterülete-
ket, strandokat kezel, és nem utolsó-
sorban őrködik a város fenntartható 
gazdálkodása felett. 

Mindezek a feladatok csak egyfé-
leképpen teljesíthetők egyszerre: úgy, 
hogy Velence is azon települések so-
rába lép, amelyek költségtakarékossá-
gi intézkedéseket kénytelen bevezet-
ni. Nálunk sokkal-sokkal tehetősebb 
(mint például Budaörs) vagy nagyobb 
ipari bevétellel rendelkező (mint Szé-
kesfehérvár) városok is épület-bezá-
rásokkal és korlátozásokkal próbálják 
megteremteni a költségvetési egyen-
súlyt. Színházak, uszodák, könyv-
tárak, sportcsarnokok, múzeumok 
zárnak be szerte az országban a fűtési 
idényben. Sok munkahelyen és isko-
lában visszatér a sokunkban már csak 

2022. november 5. szombat 14:00 
Esti vadlibahúzás
Dinnyés 
Rózsa utca sarka, a gólyafészek alatt
Tel.: Fenyvesi László, 30/663–4630

2022. november 6. 10.00–16.00
Közösségi faültetés – „10 millió fa” 
Találkozó a DRV előtt
Velence, Szabolcsi út 40.

2022. november 6. vasárnap 11:00
Horváth Éva Mónika festőművész, 
pasztell- és grafikusművész 
kiállításának záróeseménye
Halász-kastély
Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.
Tel.: 21/292–0471

2022. november 18. péntek
18:00–22:00 
Zenés táncest a kastélyban
Meszleny–Wenckheim kastély
Velence, Tópart u. 52.
Tel.: 30/198–2653

2022. november 19. szombat 14:00 
Erzsébet-napi vadlibahúzás
Dinnyés 
Rózsa utca sarka, a gólyafészek alatt
Tel.: Fenyvesi László, 30/663–4630

2022. november 19. szombat 16:00 
Versszínház Vörösmarty Mihály
halálának évfordulóján 
Előadók: Lázár Balázs,
Tallián Mariann színművészek és
Csörsz Rumen István
Liszt Művészház
Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 41.
Tel.: 30/211–8840

2022. november 19. szombat 19:00
Operettgála Lehár Ferenc, Kálmán 
Imre és Huszka Jenő műveiből
Előadók: Oszvald Marika, Szendy Szilvi, 
Dezső Ágota, Laki Péter 
Csajághy Téli Pavilon
Halász Gedeon Eseményközpont
Kápolnásnyék, Kazinczy utca 22–30.
Tel.: 20/445–6556

2022. november 27. vasárnap 15:00 
Adventi Fülemile koncert
gyerekeknek
Előadók: Kertész Endre, Bartek-Rozsnyói 
Judit és Bartek Zsolt
Liszt Művészház
Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 41.
Tel.: 30/211–8840

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. szeptember 26-tól október 23-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi 
megbeszéléseken, egyeztetéseken, eseményeken vett részt a város érdekében:
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Szeptember 26-án a polgármeste-
ri hivatal műszaki osztályának vezető-
jével, a városgazdálkodás irányítójával 
és a megjelent képviselőkkel hétkezdő 
megbeszélést tartott. 

Szeptember 27-én köszöntötte a vá-
rosi ünnepségen megjelent nyugdíja-
sokat az Idősek Világnapján. 

Szeptember 29-én elsőként a Hu-
mán, majd a Pénzügyi és Városfejlesz-
tési, végül pedig az Ügyrendi és a Kul-
turális Bizottság ülésén vett rész. Ezt 
követően megtartotta a szeptember 
havi rendes képviselő-testületi ülést. 

Október 1-én részt vett és beszédet 
mondott a Babák Rózsakertje ünnep-
ségen.

Október 3-án megtartotta szokásos 
hétindító megbeszélését, amelyen je-
len volt Pap Zsigmond képviselő, vá-
rosunk jegyzője, a Városgazdálkodás 
ügyvezetője, valamint a hivatal műsza-
ki osztályának a vezetője.  

Október 4-én az önkormány-
zat folyó jogi ügyeit vitatta meg váro-
sunk ügyvédével. Ezt követően a Ve-
lencei Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
vezetőjével egyeztetett az egyesület 

működésével és pénzügyeivel kapcso-
latban.

Október 5-én a Pénzügyi és Város-
fejlesztési bizottság tagjaival egy gár-
donyi energetikai céggel egyeztetett a 
város közüzemi terheinek csökkenté-
sével kapcsolatosan.

Október 6-án részt vett a polgár-
mesteri hivatal csapatépítő tréningjén 
a Pákozdi Pagonyban. Ezt követően 
Budapesten a Magyar Államkincstár-
nál tárgyalt a Zöld Város projekt fi-
nanszírozásával kapcsolatban, egyez-
tetve az irányító hatósággal. 

Október 7-én 90. születésnapján 
köszöntötte városunk lakóját, Hajdú 
Józsefet. Délután a Pátkára tervezett 

szélerőművel és városunk energiaellá-
tásával kapcsolatban folytatott tárgya-
lásokat. 

Október 10-én hétindító megbeszé-
lést tartott Pap Zsigmond képviselő-
vel, városunk jegyzőjével, a VVG Kft. 
ügyvezetőjével, illetve a hivatal műsza-
ki osztályának munkatársaival. Ezt kö-
vetően lakossági fogadóórát tartott. A 
fogadóórát követően költségtakarékos-
sági  egyeztetést tartott a hivatalban. 
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Október 11-én a Velence Korzó és a 
kikötő közötti területen bejárást tartott 
Velencei-tó partján, a partfal-rekonst-
rukciót kivitelező Colas Hungária Zrt. 
munkatársaival. A bejárás során meg-
egyezett a cég képviselőivel arról, hogy 
a szóban forgó területen elmaradt part-
fal-rekonstrukciós munkák befejezésre 
kerülnek. 

Október 13-án Ferenczi Gyulával, 
a Velence SE elnökével egyeztetett a 
szükségszerű költségcsökkentéssel, 
valamint a víz- és villanyhasználattal 
kapcsolatban. Délután informatikai 
megbeszélésen vett részt a hivatalban. 

Október 14-én dr. Várnagy Lillával, 
a tankerület jogászával tárgyalt a Fejér 
Megyei Óvoda, Általános Iskola, Spe-
ciális Szakiskola, Diákotthon és Gyer-
mekotthon területén található ingatla-
nokkal kapcsolatban. 

Október 17-én megvitatva az aktu-
ális teendőket megbeszélést tartott Pap 
Zsigmond képviselővel, városunk jegy-
zőjével, a VVG Kft. ügyvezetőjével, il-
letve a hivatal műszaki osztályának ve-
zetőjével. 

Október 18-án részt vett a Termé-
szetalapú Megoldások Magyarországi 
Hálózatának nyitórendezvényén, Bu-
dapesten, a Kongresszusi Központban. 

Október 19-én a Fejér megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöké-
vel találkozott, egyeztetve a gazdasági 
helyzet jelentette kihívásokról, a  re-
zsiproblémákról, illetve a szorosabb 
együttműködés lehetőségéről.

Október 20-án hivatali ügyintézés-
sel töltötte napját. Délután félfogadást 
tartott, amelyen lakossági panaszokat 
hallgatott meg. 

Október 21-én a bölcsődei fej-
lesztés költséghatékony megoldása-
inak köszönhetően lehetőség nyílt 
arra, hogy az eredetileg nem terve-
zett napelemes áramellátást is meg-
oldja az önkormányzat. Ennek kér-
vényezésével kapcsolatban tárgyalt 
az E-onnal. 

Október 23-án a városi megemlé-
kezésen beszédet mondott, koszorú-
zott és átadta a kitüntető elismeréseket 
a díjazottaknak.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében Velence Város Önkormányzata csatlakozik 

a 2023. évi (2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félév) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2022. november 3. A pályázatot pa-
píralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyúj-
tani, szintén 2022. november 3. napjáig. A mellékletek, illetve a részletes pályázati kiírás Velence város honlapján érhető el.

Pénzügyi ügyintézői álláspályázat
A Velencei Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogvi-

szony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, a foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkakör leg-
korábban 2023. január 9. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 5. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Krisztina pénzügyi és gazdasági osztályvezető nyújt, a 

0622/589-414-es telefonszámon. A részletes pályázati kiírás elérhető Velence város honlapján.

Tájékoztatás  szálláshely-üzemeltetők részére
Az egységes szálláshelyminősítési rendszer, amelynek bevezetése 2022 januárjától fokozatosan kezdődött, a vendégek bi-

zalmának visszaszerzését segíti valamennyi magyarországi szálláshelyen. A szálláshelyek minőségi fokozatát csillagok jelö-
lik majd, minden esetben 1-től 5-ig, az eddig használt egyéb szimbólumok megszűnnek. A besorolás célja, hogy mindenhol 
megbízható minőséget kapjanak a vendégek, legyen az szálloda vagy éppen magánszálláshely. 

Az új rendszer eredményeként a jövőben kizárólag a minősítéssel rendelkező kereskedelmi szálláshelyek, magánszálláshe-
lyek és egyéb szálláshelyek működhetnek a piacon. A jövőben szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen 
folytatható, amely megfelel a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett, az adott szálláshelytípusra vo-
natkozó követelményeknek.

A 2021. december 31-én a jegyző által már nyilvántartásba vett szálláshelyek tulajdonosainak, illetve üzemeltetőinek az első 
szálláshely-minősítés érdekében – a kapcsolattartó és a szálláshely adatainak megadásával – regisztrálniuk kell az alábbi hatá-
ridőkön belül, valamint igényelni kell az első szálláshely-minősítést is: a magán- és egyéb szálláshelyeknek 2023. január 1-ig.

További információk Velence  város honlapján érhetők el. A szálláshely minősítésről szóló eljárásról és a minősítést megala-
pozó kritériumrendszerről szóló letölthető dokumentumok a https://szallashelyminosites.hu/ oldalon találhatók.

Velencei Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Osztály

Módosult a városi parkolási rendelet
A lakossági visszajelzések, illetve az üzemeltetés során felgyülemlett tapasztalatok alapján Velence Város Önkormány-

zata az alábbiak szerint módosította a parkolási rendeletet:

1. Az Északi Strand parkolója az olcsóbb díjfizetési zónába került.
2. A két- és háromkerekű motorok, illetve a quadok fizetési kötelezettsége megszűnt.
3. A zöld rendszámmal ellátott személygépjárművek után parkolási díjat fizetnek használóik.
4. A Béke utcában található parkolózóna kibővült az út mentén kiépített parkolókkal.
5. A velencei lakosok saját autóikra már nem csak egy, hanem több kedvezményes bérletet is vehetnek.
6. A velencei székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások is jogosultakká váltak a kedvezményes bérlet kiváltására.
7. Rövidebb lesz a parkolók üzemideje, délután 18 óra után a parkolók ingyenesen használhatók.
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MEGHÍVÓ
Velence Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2022. november 24-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel 
közmeghallgatást tart a Hauszmann Alajos EKIK házasságkötő termében (Velence, Tópart u. 52.).

Minden közügyek iránt érdeklődő velenceit várunk az eseményen.

19195656 emlékezete
Gerhard Ákos polgármester 2022. október 23-án, 
a  városi megemlékezésen elhangzott beszéde

Tisztelt Velenceiek!
Tisztelt Egybegyűlt
Megemlékezők!

Az olyan eseményekre való emléke-
zés, amikor egy nemzet felnőtt a tör-
ténelmi helyzethez és szembenézett a 
valóság, az elnyomó hatalom vaslogi-
kájával, sokkal több üzenetet hordoz, 
mint amit az események egymásutá-
nisága jelent. A történelemmel való 
számvetés ugyanis alapvetően erköl-
csi kérdés. 

Nem az a kérdés tehát, hogy ponto-
san milyen életpályát futottak be azok 
a moszkovita országvezetők, akik 

egyszerű csatlóssá tették nemzetün-
ket – hanem az, hogy miként és miért 
porladt szét néhány nap leforgása alatt 
egy hazug rezsim. És nem az az adat 
vált közös történelmi tapasztalatunk-
ká, hogy mennyi Moszkvából kivezé-
nyelt tank lépte át országunk határát, 
hanem az, hogy miként reagált mind-
erre a magyar nemzet, hogyan vált a 
társadalom egyetlen, egymást segítő 
közösségé. 

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc hozzánk szóló üzenete is ép-
pen ezért ezekben az erkölcsi  értékek-
ben ragadható meg. E morális értékek 

pedig nem vál-
hatnak a múlt 
elfeledett emlé-
keivé. A mi nem-
z e d é k ü n k n e k 
nemcsak az a fel-
adata, hogy meg-
emlékezzen ezek-
ről, hanem az is 
– és ez talán még 
fontosabb –, hogy 
tartsuk magun-
kat hozzá. Nem-
csak a megemlé-
kezés koszorúit 
kell elhelyezni az 
ünnepnapokon, 
hanem hétköz-
napjainkban is 
példát kell ven-
nünk azokról, 
akik 1956 vész-
terhes napjai-
ban az előnyök 

és hátrányok mérlegelése nélkül, csak 
belső, erkölcsi iránytűjük útmutatásá-
nak engedelmeskedtek akkor, amikor 
legyőzve a félelmet és a fásultságot, 
szembe szálltak a nyomasztó túlerővel 
a haza szabadságáért küzdve. 

Sosem felesleges, sosem értelmet-
len szembeszállni az agresszióval, a 
minden erkölcsi alapot nélkülöző el-
nyomó hatalommal. Mert a látszattal 
ellentétben az erkölcsi értékek sokkal 
időtállóbbak, mint bármely politikai 
rendszer vagy katonai hatalom.

Horváthné Zólyomi Ágota pedagógus méltatása
a Velencéért Oklevél ünnepélyes átadása alkalmából, október 23-án

Dr. Dömsödi János talajtan-kutató méltatása
a Velence Díszpolgára-cím ünnepélyes átadása alkalmából, október 23-án

Közel negyedévszázadnyi velencei mun-
kaviszonyt követően városunk szülötte, 
Horváthné Zólyomi Ágota, a Zöldli-
get Iskola alsó tagozatos tanítónője idén 
szeptembertől már Székesfehérváron 
kezdte meg a 2022–2023-as tanévet. A 
velencei évek azonban nem múltak el 
nyom nélkül. Horváthné Zólyomi Ágota 
számos osztályt vitt végig a kilencvenes 
évek vége óta. Kimagasló tanulmányi 
eredmények, magas színvonalú iskolai 
programok és remek osztályközösségek 
jellemezték munkáját. Horváthné Zó-
lyomi Ágota nemcsak az iskolában vált a 
velencei közösség kovácsolójává, hanem 
a református közösségben vállalt szere-
pével is. A Velencéért Oklevéllel nem-
csak a közoktatásban végzett tevékeny-
ségét ismeri el az önkormányzat, hanem 
azt is, hogy közösségi munkája számos 
alkalommal emelte a városi ünnepek 
színvonalát, fényét.

Dr. Dömsödi János talajtankutató, a 
mezőgazdasági tudományok kandi-
dátusa, az MTA Köztestületének tag-
ja, több tudományos mű szerzője, a 
Magyar Tudományos Akadémia Ag-
rártudományok Osztálya, a Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egyetem 
és a Magyar Talajtani Társaság Stefa-
novits Pál-emlékdíjjal kitüntetettje.  
Dr. Dömsödi Jánost eredményekben 
és elismerésekben gazdag, hazai és 
nemzetközi állomásokkal büszkél-
kedő életpályája a hazai talajtani 
kutatások megkerülhetetlen alakjá-
vá tette. Kimagasló kutatói és okta-
tói tevékenységét a legjelentősebb 
hazai szakmai fórumok és szakla-
pok számos alkalommal méltatták, 

ismertették. Bármily magasra is ívelt 
kutatói-oktatói életpályája, a velen-
cei közügyeket, szülőföldje és a tó 
sorsának alakulását mindvégig szo-
ros figyelemmel követte.
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Tervezett takarékossági intézkedések Velencén Tervek szerint haladnak
az óvodabővítés munkálatai

Közvilágítás

• Minden második lámpatest lekap-
csolása, kivéve a gyalogátkelőhelyeknél. 

• A Korzónál, a parkokban és a sétá-
nyokon a lámpatestek lekapcsolása. 

• A karácsonyi díszkivilágítás átgon-
dolása, szükség esetén idén annak le-
mondása. 

Velencei Híradó terjesztése
• Havi kihordás helyett közterülete-

ken, intézményekben, boltokban való 
kihelyezéssel terjesztés. 

Könyvtár, házasságkötőterem
• 2023 márciusáig az intézmény ügye-

leti jelleggel csak kedden és szombaton, 
rövidített nyitvatartás mellett üzemel. 

• A kastély fűtésének jelentős le-
csökkentése. 

• A Helytörténeti Egyesület irodái-
nak alapszintű temperálása. 

• Esküvők tartása esetén a téli idő-
szakban önköltségi alapon rezsiköltség 
kiszabása a  házasságkötő terem hasz-
nálatáért. 

Velence Sportegyesület
• Szerződés-módosítás végrehajtá-

sa. Az egyesület november 1-től kezd-
ve maga fizeti a közüzemi díjait.

• Az öltözőkhöz tartozó mérőórák 
egyesület nevére történő átírása no-
vember 1. napjától.

• Edzőpályák világításának lerövidí-
tése. 

Közösségi Ház
• A bérleti díjak önköltségi alapon 

való emelése, annak érdekében, hogy 
finanszírozható maradjon az épület 
üzemeltetése. Amennyiben a bérlők az 
emelt díjat nem tudják/akarják kifizet-
ni, akkor az újtelepi Közösségi Ház be-
zárásra kerül a fűtési szezon idejére.

Gyors ütemben haladnak az önkor-
mányzat önerős beruházása kereté-
ben az óvodabővítés munkálatai Ófa-
luban, a Fő utcán. Október folyamán 
elsőként a kőműves munkákra került 

Bölcsőde 
• Napelem felszerelése, ezzel kap-

csolatban árajánlat kérése. A hőszivaty-
tyús-napelemes rendszer igen alacsony 
közüzemi díjjal tud folyamatosan mű-
ködni.

Velencei Szakrendelő
melletti önkormányzati
épület  
• Termosztátok áthelyezése a védő-

női szobákba. 
• Az alig használt helyiségekben a 

fűtés lezárása.
• A LEADER és a kistérségi iroda 

költségeinek felülvizsgálata.

Humán Családsegítő Szolgálat 
• Világítás korszerűsítésének meg-

kezdése.

Önkormányzati bérlakások 

• A problémás bérlők esetében a vil-
lanyórák leszereltetése; előre fizetős, 
kártyás villanyórák elhelyezése.  

• A bérlakások bérleti díjának négy-
zetméterenkénti árának egységesítése.

Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka 
• Az idei évben elmarad. 

Képviselőtestület működése 
• A bizottságok számának és a hoz-

zájuk kapcsolódó tiszteletdíjaknak a 
csökkentése. 

Polgármesteri Hivatal  
• A hivatalban a távmunka lehetősé-

gének biztosítása. 
• Világítás korszerűsítése. 
• Nyílászárók szigetelése.

sor. Ezt követően megkezdődött a víz- 
és villanyszerelés is. A burkolási mun-
kák végeztével bekerült az önkormány-
zat megvásárolta óvodai bútorok egy 
része is az épületbe. Az épület végső 

Ahogyan az a Velencei Híradó olvasói számára is közismert, Magyarországon elszabadult az áram- és 
a gázszolgáltatás ára. Amint a többi hazai önkormányzatot, ez a drasztikus áremelkedés Velencét is 
érinti. Mivel az önkormányzatok költségvetése változatlan maradt, ezért takarékossági intézkedé-
sekkel kell a városi költségvetés egyensúlyát megőrizni. Az ezekkel kapcsolatos egyeztetések jelenleg 
is zajlanak. A város képviselőinek tanácskozásán az alábbi költséghatékonyságot növelő javaslatok 
hangzottak el.

Kifizette megörökölt adósságait
a velencei  önkormányzat
Idén októberben Velence Város önkormányzata előtörlesztéssel ki-

egyenlítette az előző városvezetésektől megöröklött adósságait. 
Amikor ugyanis 2019-ben az új önkormányzat átvette a  város pénz-

ügyeit, megörökölt egy még 2014-ben felvett, több mint 400 millió fo-
rintot kitevő hitelt is. Ennek törlesztése az emelkedő banki alapkamatok 
mellett egyre növekvő mértékű terhet jelentett Velencére nézve.

 A törlesztőrészleteket egészen 2023. december 31-ig köteles lett 
volna fizetni az önkormányzat. Azonban a gazdasági válságnak, az 
inflációnak, a kiszámíthatatlan pénzügyi helyzetnek és a kedvezőtlen 
hitelkonstrukciónak köszönhetően a hitel lejártakor a város által tör-
lesztett teljes összeg akár már több száz millió forinttal is meghalad-
hatta volna az eredetileg felvett összeget. 

A velencei önkormányzat 2022 októberében a 2020 márciusa óta, a 
veszélyhelyzetre való hivatkozással fennálló megszorítások dacára taka-
rékos költségvetése eredményeként sikeresen előtörlesztette a 2014 óta 
fennálló adósságterhét. Ezzel hosszú évek óta először sikerült valóban 
egyensúlyba hozni a városi költségvetést, megszabadítva Velencét a nyo-
masztó adósságtól.

átalakítását követően megkezdődhet-
nek az engedélyeztetései eljárások. 
Ezek lezárultával végre birtokba vehe-
tik az új épületet a gyerekek.
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A legifjabb velenceiek köszöntéseTermészetalapú Megoldások
Magyarországi Hálózata

A szomorkás-esős idő dacára nagy ér-
deklődés mellett zajlott le a velencei 
babákat köszöntő Babák Rózsakert-
je ünnepség október 1-én, szombaton. 

A kitartó esőzés miatt ezúttal sajnos 
nem lehetett az éppen idén parkosí-
tott, felújított és új játszóterekkel áta-
dott Babák Rózsakertjében, szabad ég 
alatt ünnepelni, így a park mellett elhe-
lyezkedő Zöldliget Iskola aulájában kö-
szöntötte az önkormányzat a legkisebb 
velenceieket. 

Gerhard Ákos polgármester kö-
szöntője után az önkormányzat nevé-
ben „Velence Rózsája”-díjjal köszönte 
meg a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasá-
gi Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium igazgatójának, Stossek Ba-
lázsnak azt, hogy az iskola hosszú évek 
óta részt vesz Velence közterületeinek 
szépítésében. 

A megjelenteket Mi-
hály András, az EKIK 
igazgatója, majd a Mese-
liget Óvoda Pillangó 
csoportja, és a Zöldliget 
Iskola harmadik osztá-
lyos tanulói köszöntöt-
ték előadásukkal. Ezt 
követően a MissCsipop 
Dance táncosai léptek 
fel. A gyerekek bemu-
tatói után a Helytelenek 
Társulat előadása, vé-

gül az Éliás-Tóbi-
ás Társulat műsora 
szórakoztatta a ki-
csiket. A programok mellett arc-
festés, játékok, ételek-italok várták 
a megjelenteket. A nagy eső eláll-
ta után a babák rózsái is elültetésre 
kerültek a parkban. 

Köszönjük minden résztvevő se-
gítségét, előadását, közreműködé-
sét, a Zöldliget Iskolának az alter-
natív helyszín biztosítását, és sok 
boldogságot kívánunk a legkisebb 
velenceieknek és családjuknak!

11

Találkoztam több önkormányzat kép-
viselőjével és őszintén örültem, hogy 
ezek közül a szomszédunkban lévő 
Pusztaszabolcs és Nadap polgármeste-
re is egyaránt fontosnak tartja telepü-
lésükön a természetalapú megoldások 
alkalmazását a mai változékony éghaj-
lati viszonyok között.

A klímaváltozás korunk egyik leg-
nagyobb környezeti kihívását jelen-
ti. A hőmérséklet emelkedésével egyre 
jellemzőbbé válnak az extrém időjárá-
si események (hőhullámok, aszályok; 
óriási esőzések, a csapadékeloszlás 
megváltozása, a csapadékhullás hek-
tikusabbá válása; erdőtüzek; viharok 
stb.). Ezekre próbálnak a szakemberek 
helyben megoldást találni.

A rendezvényen nagyon érdekes és 
előremutató szakmai előadásokat hall-
gattunk meg.  Egy-egy komplex eset-
szimuláció és a hazai jó gyakorlatok 
bemutatása révén közelebbről is 
megismerhettük a természetalapú 
megoldások alkalmazási lehetősé-
geit (pl. esőkertek létesítése, fásítás, 
közcélú zöldfelület-fejlesztés, fenn-
tartható városi csapadékvíz-kezelő 
rendszer, vadvirágos gyepek, ka-
szálás újraprogramozása, zöld-
homlokzat, patak-revitalizáció, 
tájba illő és fenntartható terület-
használat, burkolt felületek csök-
kentése stb.). Ezekből megtudhat-
tuk, milyen ötletes megoldásokkal 
tudjuk akár saját házunk táját él-
hetőbbé és költséghatékonyabbá 
tenni. Az előadásokon elhangzott 
az is, hogy ha ezeket az ötlete-
ket pontszerűen, sok háztartásnál 
megvalósítjuk, akkor az egész te-
lepülés környezetét sokkal zöldeb-
bé varázsolhatjuk, ezzel megőrizve 
a biodiverzitást, a fajok sokfélesé-
gét is.

2022. október 18-án Gerhard Ákos polgármester a Természetalapú Megoldások Magyarországi Há-
lózatának nyitórendezvényén vett részt Budapesten, a Kongresszusi Központban. A megjelenteket 
többek között Latorczai Csaba, területfejlesztési miniszterhelyettes, Dukai Miklós, önkormányzati 
államtitkár, valamint Kovács Lajos, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke köszöntötte. Az 
alábbiakban Gerhard Ákos összefoglalóját olvashatják az eseményről és tanulságairól.



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

1312

Idősek Világnapja

Két év kényszerű járványszünetet kö-
vetően idén, szeptember 27-én újra 
megrendezésre került a város hagyo-
mányos, időseket köszöntő ünnepi 
eseménye. 

A kiváló hangulatú táncos mulatsá-
gon Gerhard Ákos polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket, majd Leb-
lanc Győző opera- és operetténekes és 
az OrfeusMelody Duo szórakoztatta 
az ünnepelteket az Entz Ferenc Mező-
gazdasági Technikum étkezőjében. 

Köszönjük szépen a felajánláso-
kat és a szervezésben nyújtott segít-
séget a Csóbor Pincészetnek, Jani 
Húsboltjának, a Sakáltanya Étterem 

és Pizzériának, a SPAR Bence-hegy-
nek, a Sziebler Bt. Papír-írószernek, 
az Édes Velence cukrászdának, a Tó-
part Med Kft.-nek, a Hajtincs Kft.-
nek, a Margit Virágboltnak, Schmi-
csek Erikának, az István Étteremnek, 
az Anasztázia Virágboltnak, a Mese-
liget Óvodának, a Fogas Horgászbolt-
nak, a Helytörténeti Egyesületnek, 
Kernya Gábor képviselőnek, Sinká-
né Mihály Zita könyvtárvezetőnek, a 
Szent Benedictus Borlovagrendnek és 
a Prizma Junior Vendéglátó Kft.-nek! 
Nélkülük kevésbé lett volna vidám és 
ünnepi ez az este. 

Köszönettel tartozunk még az Entz 
Ferenc Mezőgazdasági Technikum di-
ákjainak és a polgármesteri hivatal dol-
gozóinak, akik egész este figyelmesen 
segítették a rendezvény zavartalan le-
bonyolítását. Jövőre folytatódik a ha-
gyomány!
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Aktív október: a Városgazdálkodás beszámolója

Aktív októberi hónapunk volt, a remek 
időjárás lehetővé tette, hogy sok idősze-
rű munkát el tudjunk végezni. A Babák 
Rózsakertjét felkészítettük az őszre, ala-
pos gyomlálás után sikerült lemulcsoz-
nunk az ágyásokat. A fákat feltisztítot-

tuk, hogy látványban 
rendezettek, gyakor-
latban pedig megkö-
zelíthetők legyenek a 
gépeinkkel. A rózsák 
visszavágása és a cserjék 
őszi metszése novem-
berben lesz esedékes. 

Az idei rózsaülte-
tésére Szőregről ren-
deltünk rózsatöveket, 
például a fehér Bianca, 
a vibráló sárgás Casa-
nova, a rózsaszínes-la-
zacos La Villa Cotta, a 
magenta Luzia Nistler, a vérvörös Mr. 
Lincoln, a halvány sárgás-rózsaszí-
nes Peace és a vibráló narancs-rózsa-
szín Westerland fajtákból. Jövőre már 
megcsodálhatjuk a virágzásukat, addig 
pedig nincs más dolgunk, csak szak-
szerűen ápolni őket és tápanyagot biz-
tosítani számukra. 

A Hősök Parkját is gyomlálás után 
lemulcsoztuk, felszedtük az egynyá-
ri növényeket és az 1. számú Nyug-
díjas Klub segítségével kiültettük a 
tápanyaggal dúsított ágyásokba az ár-
vácskákat, helyet hagyva a hagymás 
növényeknek is. Ezúton is köszönjük a 
segítségüket!

A Bence-hegyi kilátóba sikerült be-
szereznünk ideiglenes használatra egy 
faházat, amely segítségével megvaló-
sul a régóta tervezett bankkártyás fi-
zetés is. További terveinkről olvashat-
nak a tavaszi lapszámban, addig még 

sok munka és tervezés vár ránk, 
hogy bővüljenek a kilátó környe-
zetében elérhető szolgáltatások. 
További hír, hogy az Év Kilátója 
turisztikai versengésben kilátónk 
a harmadik helyet szerezte meg, 
amelyre fenntartóként, üzemelte-
tőként büszkék vagyunk. 

Októberben folytattuk az árok-
tisztítási munkákat a Kossuth és a 
Kertész utcában, a helyszínen darál-
tuk le a kivágott faanyagot és cserjé-
ket, amelyek tökéletesen alkalmasak 
az ágyások mulcsozására.

A lehullott lombot egyelőre daráljuk, 
és a helyszínen hagyjuk, ott, ahol lehetsé-
ges, az árkokból pedig kifújjuk és össze-
szedjük az avart. A fűnyírás a remek idő-
járás miatt még aktuális volt októberben, 
novemberben már nem számolunk vele. 

A hagymások elültetése október 
végén, november elején valósul meg, 
ugyanúgy, mint a faültetések is. Idén 
300.000,-Ft értékben tudunk fát ültet-
ni, felajánlásnak köszönhetően, 
erről bővebben a következő lap-
számban számolunk be. 

A Meseliget Óvoda oldal-
só udvarán tereprendezést kö-
vetően murvás parkolóhelyeket 

alakítottunk ki, lehetőséget biztosítva 
ezáltal az ott dolgozók parkolásának. 
Az újtelepi óvoda előtti parkban pe-
dig novemberre tervezzük a vízelveze-
tés megoldására alkalmas esőkert ki-
alakítását. 

Novemberben több veszélyes, kiszá-
radt fát terveztünk be kivágásra, a meg-
lévő cserjéket vissza kell vágnunk és a 
lehulló lombbal kell folyamatosan fog-
lalkoznunk. Novemberben időjárástól 
függően át kell szerelnünk a téli síkos-
ságmentesítésre, átnézni gépeinket és a 
telephelyünkre hozatni a sókészleteinket.

A murvás utak feltöltése is novem-
berre kerül betervezésre, illetve az utak 
szélén kijárt mélyedések feltöltése is. 
Elkezdődnek a következő év tervezé-
si munkái, amelyeket a városvezetéssel 
egyeztetve  dolgozunk ki, hogy a kö-
vetkező év is tartalmas, értékteremtő 
célokkal valósuljon meg.

Szabó Csilla erdőmérnök
ügyvezető

Velence története
III. rész

A velencei Anna-gőzmalom

Velence történetének egyik legkiemel-
kedőbb ipari létesítménye, ipari fejlő-
désének ékes bizonyítéka az egyko-
ri Anna gőzmalom, mely az ország tíz 
vezető malmainak egyike volt.  (A  ma-
lom a mai szakrendelő mögött elte-
rülő területen épült fel; a Malom utca 
neve őrzi emlékét.) Károly János 1896 
és 1904 között  összeállított, Fejér vár-
megye története című munkájából kap-
hatunk  információt a malom feltehető 
névadójáról is.

„Krónikás létemre meg kell még ne-
veznem kér férfiút, akiknek emlékét Ve-
lencze történetétől el nem választhatom. 
Az egyik: Szigeti Szerencsy István, aki 
nem tudom, mely kapocsnál fogva bírta 
Velencze azon részét, melyen ma az ugy-
nevezett »Velenczei Anna gőzmalom« és 
a szomszédos igen csinos urasági urilak 
tartozik.  Feleségül bírta Ibrányi Miklós 
szabolcsi alispán és és gr. Klobusiczky 
Mária leányát, Annát, a kit 3 évig tar-
tó boldogság után 1825-ben ragadott ki 
karjából a halál. Egyetlen leányát, An-
nát, br. Balassa Antal (1818–1870) vet-
te feleségül, akinek nevéről nevezte el 

aztán a férj a Kis-Velenczén épített gőz-
malmát Anna gőzmalomnak.”

A malom tulajdonosai és termelésé-
nek jellege:

1853–1866 Balassa korszak: száraz-
malomként, majd 1858-tól gőzmalom-
ként  működött, aztán eladásra került.

1866–1896 Kuhner–Back–Bloch idő-
szak: ez volt a malom aranykora, a ma-
lomipar fejlődésének felfutása.

1896–1914/1918 Stern–Deutsch 
időszak: a laktanyává válás időszaka: 
a piaci igények megváltozása miatt 
szükségessé vált a profilváltás,  fő tevé-
kenysége, a liszttermelésről fokozato-
san áttért a malátahántolás felé. Az I. 
világháború alatt lovassági, 1919-ben 
tüzérségi kiképzőlaktanyaként műkö-
dött a malom és egész területe.

1920–1945 Deutsch–Hajdu időszak: 
ebben az időben még malátahántolás 
zajlott, de a hanyatlás ekkor már elke-
rülhetetlen volt.

 A II. világháború táján a malom 
működéséről nincs megbízható fel-
jegyzés. A harcok alatt megsemmisült, 
később köveit végleg széthordták. Saj-
nos néhány kazánrögzítő tárcsán és a 
kazánrögzítő kövön kívül más tárgy  
nem maradt  fenn a malomból.

Néhány kiegészítés a malom terme-
lékenységéről és munkaerő szükség-
letéről: Bosányi Endre A malomipar 

szerepe című könyve 1861-es adatai  
szerint a malmot 1859-ben alapítot-
ták, 24 óra alatt 400 métermázsát tu-
dott őrölni, évi 310 munkanapot dol-
gozott, az éves örlőképessége 124.000 
métermázsa, 10 hengerszékkel dolgo-
zott. A megyei levéltár 1892-es tanácsi 
iratai szerint a malomnak 117 fő mun-
kásszemélyzete volt: lisztmérők, ácsok, 
asztalosok, henger- takarítók, kenők, 
kovácsok szíjgyártók, lakatosok, rak-
tárosok, szénhordók, fűtők, felöntők, 
éjjeliőrök, felvigyázók. A malom legsi-
keresebb időszakában  40 változó (heti 

bérezésű) és 120  munka-
vállalót foglalkoztattak, a 
napszámosokon kívül.

A Petheő-Belatiny 
Pezsgőgyár

Sokan nem is sejtik, hogy 
Velencén az 1876-tól 
1935-ig tartó időszakban 
komoly pezsgőgyártás 
zajlott. Erre ma már csak 
a kiterjedt pincerend-
szer emlékeztet, amely 
Ófaluban, a Fő utcán ta-
lálható (a volt „SZÖLFA”  
lerakata), s amely  jelen-
leg magánkézben van.

 Fényes Elek 1851-ben 
így mutatta be Velencét: „Van postahi-
vatala, vendégfogadója, gazdag szántó-
földje, igen jó bora, nádja, hala, vízi ma-
dara bőséggel.” Már 1857-ben megvolt a 
velencei szőlők feldolgozására létesített 
üzem, melyet Petheő Imre építtetett. Az 
alapító a franciaországi Rheims-ben ta-
nulta a pezsgőkészítést, az eredeti fran-
cia módszerrel készültek az itteni italok. 
A századvégi filoxéra-vészt követő újra-
telepítés után folytatódott a habzóborok 
gyártása. Ebben az időszakban jelentős 
volt a szőlőtermelés  és a borkereskede-
lem a térségben. A velencei borvidéken 
– Pákozd, Sukoró, Velence, Nadap, Páz-
mánd községekben – 1865-ben összesen 
1049 katasztrális hold szőlőterület volt. 
Sok iparosnak adott megélhetést, Velen-
cének saját kádárai és bognárai voltak. 

Később a létesítmény gazdát cserélt, 
1898-ban Petheő eladta Braun Belati-
ni, későbbi nevén Belatiny Braun Ar-
túr pezsgőkereskedőnek. Ő egy ideig 

A Malom tér 1904 körül

Kazánrögzítő tárcsák
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főleg tárolóhelyként használta a velen-
cei pincét, majd a gyártást Budafokra 
helyezte át. 

A legnagyobb siker az 1900-as vi-
lágkiállításon megszerzett aranyérem 
volt, de nemzetközi szinten is számos 
díszoklevelet kiérdemelt az általuk 
gyártott nemes ital. A győztes Belatiny 
pezsgőt Domino Sec márkanéven 
hozták forgalomba. Az 1910-es évben 
2 millió palack ital került le a gyártó-
sorokról. Ez az időszak volt a termelés 
legkiemelkedőbb csúcsa.

 Egy korabeli szakvélemény-rész-
let: „Az EKE pezsgőt (Erdélyi Kár-
pát Egyesület, EKE védjegyű termék) a 

Belatini Braun A.-fé-
le velenczei (Fejér m.) 
pezsgőgyárnak termé-
két, chemiailag meg-
vizsgálván, abban az 
egészégre ártalmas 
anyagokat nem talál-
tam. A pezsgő tiszta-
sága, íze s más qualitás 
meghatározó tulajdon-
sága az alkalmazott 
nyersanyagok kifogás-
talan tisztaságáról, a 
velenczei gyárban év-
tizedek folyamán ki-
próbált, tökéletesített 
eljárásoknak helyessé-
géről, a gyártásmód-
nak magas niveaujáról 
tanúskodik. A legelő-
kelőbb franczia gyárt-
mányok mellé állítja 
az EKE-pezsgőt, ezt a 
minden ízében magyar 
productumot.

Dr. Hankó Vilmos s. 
k.  Budapest. 1900. jú-
nius 1.”   

 A szárnyalásnak 
az 1929-es gazda-
sági világválság ve-
tett véget, 1935-re je-
lentősen lecsökkent 
a szőlőterületek ará-
nya, és a II. világhábo-
rú végleg megpecsé-
telte az ágazat sorsát. 
1950-től államosítot-
ták a megmaradt pezs-
gőgyárakat. A velen-

cei üzemet a Siófoki Állami gazdaság 
(SZÖLFA) vette át, ahol facsemete, ró-
zsa- és szőlőoltványokat tároltak és ér-
tékesítettek. 

Néhány érdekesség:
Maga Vörösmarty Mihály is meg-

próbálkozott a pezsgőkészítéssel, a ko-
rabeli beszámolók szerint nem sok si-
kerrel, – de a fröccs szavunk tőle ered!

 A pezsgő szavunkat gróf Széche-
nyi Istvánnak köszönhetjük. Francia-
országi látogatása során ezekkel a so-
rokkal emlékezett meg tapasztalatairól: 
„Minden nemzetben van jó, van rosz-
sz. Fogadjuk el a jót, ne eresszük be a 

rosszat….Franciának igyuk Campaniai 
borát, s mindenekelőtte galambganéj-
jal sat. magunk is hamisítgatnánk ön-
házunknál pezsgőbort, készítsük maga 
nemében miénket jobbá, mert ami ál és 
hamis, semmit sem ér, akárki mit mond 
is, s keressünk embert, aki igya.”

Amit sajnálunk: a Belatiny név ma a 
kápolnásnyéki sörmanufaktúra elneve-
zése, bár az eredeti italprofil soha nem 
tartalmazott sörféléket. Kár, hogy nem 
az eredeti italféleség gyártásának állít 
emléket. A velencei kötődés felelevení-
tése még várat magára. 

Az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) 
kiadványa (1901); a Helytörténeti 
Egyesület gyűjtéséből, a Velenceblog  és 
Rosenmayer András blogja felhaszná-
lásával szerkesztette: 

Kiss Eszter Zsófia és
Ludmann Ágota

A díjnyertes pezsgő egy korabeli számolócédulán

Fotó: epa.niif.hu

A Meszleny-temető Velencén, az Or-
szág út mentén található. A temetőben 
fellelhető sírkövek műemléki védelem 
alatt állnak.

Amikor a századforduló idején be-
telt a velencei katolikus egyházi teme-
tő, a Meszleny család elcserélte a közte-
metőnek azon részével, ahol a családnak 
már számos tagja volt örök nyugalomra 
helyezve. 1945-ben elvették a családi te-
metőt, de a család továbbra is gondozta 
azt. 1965-ben tényleges birtoklás alapján, 
Meszleny Pál (1889–1975) nevére került.

A sírkert Meszleny Pál unokája, 
Meszleny Ignác kertészmérnök tu-
lajdonát képezi, aki az elmúlt évek-
ben rendezte a temető területét. A sza-
naszét hányódó, pusztuló sírköveket 

generációs és rokonsági szempon-
tok szerint helyezte el. Kihasználva 
kertészmérnöki tudását, olyan vi-
rágokat ültetett az újra elhelyezett 

sírkövek mellé, hogy azok 
mindig egymás után nyílja-
nak, így tavasztól őszig, vé-
gig pompás látványt nyújt a 
temető. A családi sírkertben 
54, köztük több művészi fa-
ragású síremlék található. A 
XVIII. századtól kezdve a te-
metőben 37 Meszleny család-
tagot helyeztek örök nyuga-
lomra, közülük volt, aki még 
gyermekként hunyt el.  

Műemléki védelem alatt 
állnak a temetőben: Aloysia 

Petras urnás sírköve (1825), Cseh-
falvay Gejza sírköve (1831),  Joan-
nes Meszlen sírköve, a Meszlényi 
család sírköve, Németh Anna sí-
remléke és Ritter Ferenc sírköve. A 
Meszleny család sírkertjében van 
eltemetve báró Eötvös Ignác (1786–
1851), az író Eötvös József (1813-1871) 
édesapja. Emlékműve szintén műem-
lék. A sírkövek 1958-ban kerültek 
műemléki védelem alá.

Napjainkban a temető szépen gon-
dozott, de a régi homokkő sírkövek 
jelentős felújításra, állagmegóvásra 

szorulnak. A sírfelirat a régi síroknál 
már nem olvasható. A temető körül 
szükséges lenne a temetőhöz méltó 
kerítést is építeni. 

A település belterületén fekvő teme-
tő ÉNy-i sarkában található sírkápolna 
műemléki jegyzékbe felvett öröksé-
gi érték, a Beck család volt sírkápolná-
ja. A kápolna klasszicista homlozatú, 
timpanonos oromfalakkal lezárt, nye-
regtetővel fedett, önálló épület.  

A timpanon alatt, mélyített faltü-
körben vízszintes záradékú ajtónyílás, 
fölötte félkör ablak. A másik három 
homlokzaton ez a nyílásrendszer meg-
ismétlődik. A kápolna négy sarkát két-
két pilaszter és fölötte kétrészes pár-
kány emeli ki. Falaiban másodlagosan 
felhasznált gótikus faragványokat ta-
láltak. A kripta a kápolna hátsó hom-
lokzatához csatlakozik.

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

Dr. Petrus József Csaba 
műemlékvédelmi szakmérnök

A Velencei-tó környékének pusztuló-megmaradó értékei
A Meszleny-temető és Meszleny (Beck)-kápolna története

A Meszleny család sírkövei 
(Forrás: a szerző saját felvétele)

Aloysiu Petras urnás sírköve
(Forrás: a szerző saját felvétele)

A Meszleny (Beck) kápolna főhomlokzata 
 (Forrás: a szerző saját felvétele)
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Volt, aki fotózás helyett inkább
lerajzolta a kastélyt

Az 1956-os forradalom a korabeli
Fejér megyei sajtóban
A helytörténet művelése a helyi emlékezet megőrzésének egy formája. Ebben a munkában a múlt eseményeit 
feltárni kívánó történész változatos forrásokkal találkozik. Vannak közöttük olyanok, amelyekhez bizalom-
mal nyúlhat, és vannak olyanok, amelyek elfogultsággal szemlélik az eseményeket. Különösen így van ez a 
közelmúlt eseményeivel. Ezekben az esetekben ugyanis még velünk élnek azok az emberek, akik emlékeznek 
az eseményekre, és akik meg tudják cáfolni az írott forrásokban leírtakat. Erre hoz kiváló példát az, ahogyan a 
Fejér-megyei Néplap az 1956 őszén lejátszódó, történelmi eseményekről tudósított.

A Fejér megyei Hírlap elődje, a 
Fejér-megyei Néplap oldalait olvasgat-
va könnyen azt gondolhatnánk, hogy 
az 1956-os forradalom és szabadság-
harc valójában egy maroknyi felforga-
tó elem öncélú és romboló hatású za-
vargása volt, amelyet a higgadt, dolgos 

munkások elítéltek. A békét szeretők 
segítségére siető Moszkvából küldött 
katonai beavatkozás pedig va-
lójában csak a rendet állította 
helyre, kivetve a társadalomból 
azokat, akik annak kárára vol-
tak.

Az alábbiakban álljon itt egy 
válogatás a Fejér-megyei Néplap 
1956. október 23. és 1956. no-
vember 7. között megjelent szá-
maiból. Bár a napilap egyaránt 
idézte Nagy Imre, Gerő Ernő 
és Kádár János beszédeit, de a 
közvetlenül itt, Fejér megyében 
lezajlott eseményekről megle-
hetős egyoldalúsággal tudósí-
tott. Ezt tette akkor is, amikor 

október 26-án az alábbi közleményt 
adta ki a forradalom kitöréséről: 

„Szervezett ellenforradalmi erők, az 
október 23-i diákfelvonulást felhasznál-
va, népellenes céljaik érdekében hazánk 
fővárosában kísérletet tettek fegyveres 
erővel megdönteni népi hatalmunkat.  

A magyar néphadsereg honvédei, 
tiszthelyettesei és tisztjei az ellen-
forradalmi csőcselék megmozdulá-
sának letörésére vívott október 24-i 
harcokban becsülettel helytálltak. 
Bebizonyították, hogy a legnehe-
zebb időkben is hűséges védelmezői 
a munkásosztály vezette nép ha-
talmának, a proletárdiktatúrának. 
E nap harcaiban súlyos veszteséget 
okoztak az ellenforradalmi ban-
dáknak, számos foglyot ejtettek, 
eredményesen védelmezték főváro-
sunk lakosságát, pusztításokkal és 
a rablással szemben. Önfeláldozó 
harcaikkal, a belügyi karhatalmi 
szervek és a testvéri szovjet hadse-
reg egységeivel együtt biztosították 

népi demokráciánk vívmányainak, népi 
hatalmunknak megőrzését.”  

Még árulkodóbb az 
állampárti sajtó elfo-
gultsága akkor, amikor 
a tragikus október 24-i 
székesfehérvári sor-
tűzről számolt be.  A 
lap ugyanezen a napon 
megjelent számában egy 
rövid beszámolót kö-
zölt a sortűzről, és a fe-
lelősséget egyértelműen 
a tüntetők közé kevere-
dett, úgynevezett „fel-
forgatókra” hárította: 

„Szerdán, a késő dél-
utáni órákban a kor-
mány tilalmi rendelete 
ellenére, diákok, mun-
kásfiatalok csoportosul-
tak a Március 15. utcá-
ban. Később a Szabadság 
téren gyülekeztek, ahol 
komoly, gondolkodó em-
berekhez méltatlan mó-
don akadályozták a for-
galmat. Számos dolgozó 
már ekkor figyelmeztette 

a megtévesztett 
fiatalokat elhatározásuk hely-
telenségére. Ők azonban nem 
tágítottak.”

A beszámoló mellett állt egy 
rövid riport is, amelyben a meg 
nem nevezett újságíró a kórház-
ban kérdezte ki a sortűz sérült-
jeit. Az újságban közreadott vá-
laszok itt is egyértelműen arra 
utalnak, mintha nem a rákosista 
rendszerrel való elégedetlenség, 
hanem a véletlen sodorta volna 
össze a fehérváriakat:

„Csendesi Imre is véletlenül 
került a tüntető tömeg közé. 

— Úgy hallottam, hogy lesz kosárlab-
da mérkőzés a Köztársaság úti pályán. 
Valaki megjegyezte mellettem, hogy 
nem itt lesz, hanem a főutcán. Ott csat-
lakoztam a többiekhez. Erőlködve fele-
meli a fejét és zihálva, minden mondat 
után pihenve beszél tovább. — A kom-
munizmus eszméiben hiszek. . . A Rá-
kosi-rendszernek megvoltak a hibái. .. 
De szerda este már megvolt az új kor-
mány... Az egésznek nem volt már ér-
telme . . .”

E beszámolók és a rádióban elhang-
zott felhívások mellett a lapból úgy 
tűnhetett, mintha az élet a maga bé-
kés medrében csordogált volna tovább 
e napokban. Hírek sokasága jelent meg 
a megye apró-cseprő eseményeiről. Az 
október 26-án megjelent számot köve-
tően egészen november 7-ig nem jelent 
meg a megyei napilap. November 7-én 
azonban a címlapon megjelent a Ká-
dár-kormány felhívása mellett a Ma-
gyarországi Szovjet Csapatok Parancs-
nokságának kiáltványa is: 

„MAGYAR DOLGOZÓK! Ne higy-
jetek a rágalmazóknak, akik szeretnék 

szembeállítani velünk a magyar népet. 
Mi önzetlen barátaitok vagyunk. Mi a 
szabadság és a népek barátságának ka-
tonái vagyunk. Igaz, közös ügyért har-
colunk. Mi a magyar hadsereg katonái-
hoz és tisztjeihez fordulunk, hogy velünk 
együtt váll-váll mellett, küzdjenek a fé-
kevesztett reakciós erők ellen, a szabad-
ságért és a demokráciáért.”

A „baráti” szovjet csapatok bevo-
nulása és a magyar forradalom leveré-
se valóságos menekülthullámot indított 
el Magyarországról. Ám akik a korban 
csak a megyei lapokból tájékozódtak, 
talán nem is szereztek tudomást arról és 
nem is fogták fel, hogy a magyar nemzet 
20. századi történelmének milyen hősi-
es két hete zajlott le éppen.
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Az idén indult útjára egy olyan rendezvény-sorozat, amely a környezetvédelem lehetőségeit, a jó gyakorlatokat 
kívánja bemutatni a Velencei-tó környékén élők számára, tanácsokkal, útmutatással szolgálva, és együttműkö-
dési lehetőségeket kínálva az érdeklődők számára. Bár a rendezvények helyszíne Gárdony, a Velencei-tó partján 
élve mindannyian tudjuk, hogy nincsenek és nem is lehetnek falak az egyes települések között. A különleges 
természeti adottságú térségben élve, mindannyiunk közös feladata és érdeke megőrizni természeti értékeinket, 
és óvni környezetünket. Ezért is ad teret, biztosít nyilvánosságot a Velencei Híradó a Zöld Estek beszámolójának 
is – annál is inkább, hiszen olyan fórum nyílt meg a környezet védelme iránt érdeklődők és cselekedni vágyók 
számára, amely azóta több hazai városban is mintaként szolgált hasonló kezdeményezések megvalósításához.

Környezetvédelmi szemléletformáló
rendezvénysorozat a Velencei-tó partján

Rövid nyári szünet után október 14-
én újból a Velencei-tó partján folyta-
tódott a tavasszal elindított Gárdonyi 
Zöld Estek elnevezésű beszélgetés-so-
rozat, melynek megálmodója az Alba 
Natura Civil Alapítvány, amely a Ve-
lencei-tó természeti és kulturális érté-
keinek megőrzését tűzte zászlajára. A 
már megszokott pénteki összejövetel-
nek ismét a gárdonyi Pizza & Wurlitzer 
Étterem adott otthont.

Felvezetésként, a Velencei-tó vízpót-
lásáról szóló részben, Horányi Tibor, 
az est szervezője mutatott friss, léleg-
zetelállító képeket a Zámolyi víztáro-
zó jelenlegi állapotáról, melyeket látva 

nehéz elképzelni, hogy a mostani fü-
ves rét helyén korábban a tó vízpótlá-
sát biztosító vízfelület volt.

Az est előre meghirdetett témái ez-
úttal a környezetbarát építési módok, 
valamint a fenntartható hulladékgaz-
dálkodás volt. Újból színvonalas előa-
dásokat hallgathattunk meg elsőként 
a székesfehérvári Ermin Mérnökiro-
da vezetője részéről. Radev Gergő, aki 
egyben a Vándor Építőmester Alapít-
vány képviselője, a modern technoló-
gia és a természetes építőanyagok ta-
lálkozásának eredményeit mutatta be, 
melyek versenyképes megoldást jelent-
hetnek a megszokott építőanyagok ki-
váltása terén. Nagy előnyük, hogy az 
így épülő, illetve felújítandó házak, 
vagy akár középületek kialakításához 
tervezői és kivitelezői háttérrel is ren-
delkeznek. 

A második előadó neve már isme-
rősen cseng a tó körül lakó ökoszem-
léletű lakosok, valamint a kismamák 
körében. Virág Kriszti, a Revelence 
alapítója (és a Velencei Híradó hulla-
dékmentességet és ökotudatosságot 
bemutató cikkeinek szerzője) a cse-
reközösségek létrehozásának mene-
tét mutatta be. A baráti közösségben a 
cél egymás segítése, támogatása a hul-
ladékmentes és zöld életmód felé tö-
rekvő, otthon is megvalósítható célja-
ink elérésében. Az elmúlt pár év alatt 
több helyi szervezettel együttműköd-
ve dolgozik a Velencei-tavi lakos-
ság körében a „zero waste” szemlélet 
népszerűsítésében. Az est alatt meg-
fogalmazott mottója, melyet minden-
ki mintegy útravalóként vihetett ma-
gával: „A teljes szemléletváltás nagyon 

hosszú folyamat, melyben szükség van 
egymás állandó támogatására, hiszen 
együtt minden könnyebb!”

A Gárdonyi Zöld Estek állandó 
támogatója a Pizza & Wurlitzer Ét-
terem és Pizzéria, amely az est in-
dításának ötletét meghallva első pil-
lanattól a rendezvény mellé állt, és 

immár ötödik alkalommal biztosítot-
ták a helyet és a lehetőséget a rendez-
vény megtartására. Az újabb teltházas 
alkalomra egyedi snack menükkel, új 
Alba Natura pizzákkal készültek, vala-
mint a résztvevők egy kedvezményku-
pont is kaptak ajándékba.

A Gárdonyi Zöld Estek rendezvény-
sorozat 2022  márciusában indult. A 
kezdeti három alkalmat követően sor-
ra érkeztek a megkeresések az ország 
különböző pontjairól, ahol szintén 

szerették volna meghallgatni, nép-
szerűsíteni a Gárdonyban megismert 
ötleteket, megoldásokat. Az elmúlt 
félévben a Zöld Estek rendezvényso-
rozat négy további városban indult 
el. Baja után – ahol október végén az 
ötödik eseményre került sor – Ceglé-
den, Szolnokon és Szekszárdon fut a 
rendezvénysorozat. Az év végéig pedig 
Nagykőrösön, Szentendrén és Buda-
pesten indítjuk el az együttműködést a 
helyi társszervezőkkel. 

Az eredeti elképzelés szerint az es-
tek célja egy olyan szemléletformáló 
előadássorozat elindítása, mely össze-
hozza, kialakítja a helyi közösségeket, 
melyek aztán saját szervezésbe veszik 
a rendezvényt és önállóan dolgoznak 
tovább – akár a helyi önkormányzat-
tal együttműködve – a lakosság szem-
léletformálásán, városuk élhetőbbé 
tételén. Az így kialakuló közösségek 

lehetnek az alapjai a későbbiekben a 
Zöld Estekből kialakuló Zöld Séták-
nak, további workshopoknak, helyi 
közösségi kezdeményezéseknek.

Az újabb városok mellett természe-
tesen Gárdonyban is várhatóak továb-
bi események az ősz és a tél folyamán, 
melyekről további információkat a 
szervező Alba Natura Civil Alapítvány 
facebook oldalán találnak:
https://www.facebook.com/albana-
turaalapitvany

Miért érdemes energiát fektetni
egy civil szervezet
létrehozásába?

Az Alba Natura Civil Alapítványt 2021 év elején jegyezték be, Velen-
cei-tavi hatásterülettel. A civil szervezet létrehozásának alapgondolata az 
volt, hogy a Velencei-tó körüli településeken élő emberek lehetőségeikhez 
képest beavatkozhassanak a települések ügyeibe, kérdésekkel fordulhassa-
nak vagy segítséget kérhessenek egy független szervezettől. A helyi lako-
sok által létrehozott alapítvány céljául tűzte ki, hogy jogképesen segítsen 
azoknak, akik úgy érzik, hogy elvesznek a nehezen értelmezhető és mű-
ködő bürokrácia útvesztőjében, vagy szeretnének a helyi döntéshozókkal 
együttműködni lakhelyük élhetőbbé tétele érdekében, vagy csak szeretnék 
megóvni a Velencei-tó kulturális és épített környezetét.

Bizonyára mindenki számára ismerős a hírekből a Velencei-tó 
vízállásának aggasztó helyzete. Az ebből adódó események (pl. többszö-
ri halpusztulás) a 2021-es év tavaszán kezdődtek el és kaptak médiavisz-
szhangot. Ekkor még inkább csak a helyi lakosok és nyaralótulajdonosok 
részéről mutatkozott társadalmi igény a probléma eredetének megismeré-
sére. Az alapítvány az elmúlt egy évben mérési eredményeket és további 
adatokat kért ki a kialakult helyzet okainak felderítése, a várható megol-
dások megismerése érdekében, valamint többszöri kérés eredményeként 
az elsők között tette közzé a Kék Bolygó Alapítvány megrendelésére ki-
dolgozott, vízpótlásra vonatkozó megoldási javaslatot. Szintén az ala-
pítvány és további civil szervezetek által létrehozott Nagy Tavak Koalíció 
képviseletében többször jártak a parlamentben a Fenntartható Fejlődés 
Bizottság ülésén, illetve országgyűlési határozati javaslatot nyújtottak 
be Magyarország tavainak védelme érdekében.

Az idei évre egyértelművé vált, hogy a felszíni és felszín alatti vizeink 
helyzete nem egyedi probléma, az szinte az összes hazai víztestet érinti. 
Az aszályos időszak következményei rámutattak, hogy a problémák mára 
kiterjedtek az ország összes nagy tavaira, a Fertő-tóra, a Balatonra, a Ta-
tai-tóra vagy a Tisza-tóra is. A helyzet megoldása érdekében azóta szá-
mos szervezet fogott össze és emelt közösen szót. Az alapítvány megy-
győződése, hogy a megoldás 
eléréséhez a lakosság meg-
felelő tájékoztatása mellett 
a civil és szakmai szerve-
zetek aktív bevonására van 
szükség a döntéshozók ré-
széről a társadalom számá-
ra is elfogadható megoldá-
sok kidolgozása, azok gyors 
és hatékony megvalósítása 
érdekében. A szemléletfor-
máló előadások folytatása 
mellett ennek érdekében is 
tovább fognak dolgozni a 
jövőben a Velencei-tó körü-
li, valamint további civil szervezetek partnereként.
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„Gyere velem a vásárba…”

Szent Mihály napja a néphagyomány 
alapján is kiemelkedik a szeptemberi 
jeles napok közül. A pásztorok e napon 
számoltak el gazdáikkal, és kapták meg 
bérüket, vagy szerződtek a következő 
évre is. Az új munka reménye minden-
kinek öröm volt, gazdagnak, szegény-
nek, gazdának, szolgának egyaránt. E 
fontos eseményt vigalommal, mulat-
sággal ünnepelték meg, és a vásáron 
mindenki beszerezhette hiányzó fel-
szerelését a következő évre.

Ilyenkor a régi idők vásári hangula-
ta elevenedik meg egy délután erejéig 
a Meseliget Óvodában is. Nagyon fon-
tosnak tartjuk a hagyományápolást a 
kisgyermekeken keresztül. Hiszen ők 

fogják tovább vinni és átadni népi ha-
gyományainkat, melyeken keresztül a 
magyar népművészet, a magyar kultú-
ra, a magyar hagyományok ugyanúgy 
tovább élnek majd, mint ahogy elin-
dultak sok-sok évvel ezelőtt. 

Az óvodások életében igen fontos 
ez a nap, hiszen a Mihály-napi vásárt 
megelőző dolgos hetek munkálkodá-
sát koronázza meg. A gyerekek és az 
óvoda valamennyi dolgozója nagy iz-
galommal készítették el a vásárfiákat. 
Minden délelőtt szorgalmasan készül-
tek a portékák, amelyeket egy-két pe-
tákért kínálták, ajánlották a gyerekek 
a vásárban. A szülők is lelkesen öt-
leteltek és saját készítésű ajándékok-
kal (sütemények, kulcstartók, illatpár-
na, varázslatos díszüvegek) leptek meg 
bennünket.

Szeptember 29-én szorgoskodott a 
Meseliget Óvoda apraja-nagyja! Saj-
nos az esős időjárás miatt a tornate-
rem és a folyosó lett a vásár színtere, 
de így is nagy örömmel vártuk a ven-
dégeket! Eljöttek az anyukák, apukák, 
kis- és nagytestvérek.

A nagycsoportos kisfiúk alig várták 
már, hogy felvehessék szép fehér ingü-
ket, a kislányok pedig pörgős, népi szok-
nyájukat, kopogós cipőjüket. Majd kol-
léganőnk vezetésével, vidám táncházzal 
megnyitották a vásárt! Ezt követően 
minden gyermek kipróbálhatta ügyes-
ségét a vásári próbatételeken, megpör-
gethették a „szerencsekereket” és vá-
laszthattak „zsákbamacskát” is. 

Persze a vásár nem 
múlhatott el finomsá-
gok nélkül.  A jókedv 
és kacagás csak növe-
kedett a ropogós perec, 
finom pogácsa és ízletes 
zsíroskenyér elfogyasz-
tása után. A gyerekek 
elégedetten csodálták 
kincseiket, a felnőttek 
pedig eltöltöttek egy ba-
rátságos, jókedvű dél-
utánt a mi kedves óvo-
dánkban. Nagy élmény 

volt számunkra, hogy nemcsak a gyere-
kek, de a szülők arcán is láthattuk a fel-
hőtlen gyermeki örömet.

Köszönjük az együttműködést és a 
sok-sok nagyszerű vásári felajánlást!

Kövesdiné Benedek Csilla 
óvodapedagógus 

Autómentes világnap
az óvodában
„…bicikli, bicikli, de robog a bicikli….”
(Gryllus Vilmos: Biciklis dal)

A hét elején sokat beszéltünk arról, ki-
nek milyen biciklije, rollerja van. Min-
den nap lehetett biciklis rajzokat, köz-
lekedési táblákat színezni. Szeptember 
22-én, csütörtök reggel, zenével és kü-
lönböző képekkel, táblákkal, biciklis vil-
logó fényekkel vártuk óvodásainkat. Aki 
biciklivel, rollerral vagy gyalog jött, aján-
dékba egy szép piros almát kapott. 

Az igazi meglepetés ezután a délelőtti 
órákban lett megszervezve az óvoda belső 
udvarára. Minden csoport egymást kö-
vetve vett részt az ügyességi játékokban. 
Az udvaron zenével tarkított színes bó-
ják kerülésével mutathatták be tudásukat. 
Volt, aki biciklivel, rollerral vagy éppen 
gyalogosan kerülte meg a bójákat, termé-
szetesen krétával megrajzolt útvonalon. 
Minden csoport először gyalog, libasor-
ban járta be az utat, majd végül futással 
végződött a „bejárás”. Ezután a bicikli-
sek kaptak zöld lámpát, majd a rolleresek 
haladhattak végig a pályán. Aki nem ho-
zott járművet, az kölcsönkapott, vagy az 
óvodai eszközöket használhatta. Befeje-
zésképpen az asztaloknál csillogtathatták 
meg ismereteiket s gyors logikai képessé-
güket a gyerekek egy-egy puzzle kép ösz-
szerakásával (közlekedési táblák). 

Sajnos a délelőtt hamar véget ért, de 
ígérjük, hogy jövőre újra együtt bicik-
lizünk ezen a napon. Addig is baleset-
mentes kerekezést kívánunk minden 
családnak!

Bencsik Éva óvodapedagógus
  Szivárvány csoport

Megemlékezés október 6-áról

Az aradi vértanúkról kis műsort hall-
gathattunk meg az iskolarádión keresz-
tül. A Liget iskola aulájában egy kiállí-
tás is várt ránk. Nagy Edit néni képes, 

interaktív bemutatója egy rendhagyó 
történelemórával is felért. A képek, az 
írások megtekintése után kérdésekre is 
válaszolt az egész osztály.  A jó válasz-
adók közül sorsolás útján ajándékot is 
lehetett nyerni. Fodor Gergő, 6.b osz-
tályos tanuló, osztálytársunk lett a szép 
könyv birtokosa. 

Bodnár Korina, 6.b

Zöldliget-hírek
Mihály-nap a Zöldliget suliban

2022. szeptember 29-én a gyerekek ha-
talmas pakkokkal, csomagokkal érkez-
tek az iskolába. Mindenkinek lapult 
valami izgalmas, szép, kreatív dolog a 
dobozában, amit egyedül vagy a szü-
lei segítségével készített a nagy nap-
ra! Számunkra is nagy nap volt ez, hi-
szen sok év után először vásározhatott 
együtt az egész alsó tagozat. Az időjá-
rás nem kedvezett nekünk, de a 4.a és 
4.c osztályosok vidám, zenés-táncos 
műsora, majd a mosolygó gyermekek 
zsibongása feledtette mindezt velünk! 
Az előzetes feladat győztesei átvették 
a jutalmukat, és elkezdődött a vásár! A 
petákok elfogytak, az árucikkek gazdát 
cseréltek. Jó volt látni az elégedett mo-
solyt mind a gyerekek, mind a felnőt-
tek arcán. Szuper élmény volt kicsinek 
és nagynak egyaránt!

Kutainé Somogyi Anikó
osztályfőnök, 4.c

Beszámoló a nyári táborokról 
a Zöldligetből

Újratervezés címmel egy keresz-
tyén tábort tartottunk iskolánk-
ban. Délelőtt bibliai történeteken 
keresztül figyelhettük meg, hogy 
Istennel mindig van lehetőség az 
újrakezdésre. Jó volt együtt éne-
kelni, dicsőíteni az Urat, imádkoz-
ni egymásért! Minden nap érdekes 
programok vártak a gyerekekre: 
fürdés a tóban, sárkányhajózás a 

Velencei-ta-
von, kirándu-
lás a Pákozdi Pa-
gony Arborétum 
és Vadasparkban, 
a kápolnásnyéki 
kovácsmúzeum 
és ásványkiállítás 
megtekintése, já-
ték a Vízivárban, 
ugrálás az iskola 
udvarán felállí-
tott ugrálóvárak-
ban. 

Nagyon hálás vagyok a kolléga-
nőimnek: Horváthné Zólyomi Ágotá-
nak és Tóth Jolánnak, akik egész héten 
szolgáltak a gyerekek felé! Köszönöm 
szépen a munkájukat!

Az angol bibliai táborban közel 
száz tanulónk vett részt. Tizenhárom 
észak-karolinai testvérünk hat helyszí-
nen várta a csoportokat. Kézműveske-
dés, sport, bibliai történetek, amerikai 
kultúra, angol nyelv tanulása és éneklés 
várta a gyerekeket a különböző hely-
színeken, ahol iskolánk gimnazistái, 
felső tagozatosai fordítottak. Ezúton 
is köszönjük szépen a munkájukat. A 
csoportokat iskolánk pedagógusai kí-
sérték, akik önként vállalták ezt a fel-
adatot. Nagyon szépen köszönjük az ő 
munkájukat is. 

Akik részt vettek ebben a táborban, 
megérezték, hogy milyen csodálatos 
hangulat volt. Együtt szolgálni Istent, 
együtt munkálkodni az Úr munkájá-
ban nagy áldást jelentett mindenki szá-
mára. Két délután családlátogatásra is 
elmentünk az amerikai csapattal. Na-
gyon örültek, megtiszteltetésként élték 
meg a látogatást, a beszélgetést a szülők 

és a gyerekek is. Külön örömöt jelen-
tett mindenkinek, hogy a tábor végén, 
szombaton egy közös családi nap kere-
tében együtt lehettünk. A gyerekek egy 
fantasztikus bemutatóval lepték meg a 
szüleiket, azután pedig birtokba vették 
azt a sok játékot, ami az udvar egész te-
rületén várta őket. Sok ötletes, érdekes 
mókás feladatot hoztak az amerikaiak. 
Délben pedig egy amerikai ebéddel lát-
ták vendégül a családokat vendégeink.

Nagyon hálásak vagyunk a sok 
munkáért, a mókázásért, a tanításokért 
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az amerikai csapatnak. Isten áldja meg 
továbbra is őket! Hálásak vagyunk a 
barátságukért, azért, hogy testvérek le-
hetünk az Úrban!

A tiszaroffi iskolásokat is sikerült 
augusztusban egy hétre vendégül lát-
nunk. Iskolánk három termében volt 
a szállásuk. Nagyon élvezetes progra-
mokat szerveztünk nekik: kirándulás 
a Gaja-völgyben, fürdés a Balatonban, 
a velencei Spa-ban, csata a gárdonyi 
rönkvárban.  A húsz gyerek és a négy 
pedagógus nagyon sok élménnyel gaz-
dagodott a héten. Megtapasztalhatták 
a velencei pedagógusok vendégszere-
tetét, akik naponta finom sütemény-
nyel látták el a csapatot. A tábor végén 

pedig száz tombolaajándékot vihettek 
haza, amit a mi pedagógusaink aján-
lottak fel. 

Nagyon szépen köszönjük a szülők 
által felajánlott pénzt és az étkezéseket. 
Nagyon szépen köszönjük az István ét-
teremnek, a Hegyalja vendéglőnek, a 
Molnár és Barki családnak, valamint 
a Krausz és Balog családnak, akik az 
egész csapatot egy-egy főétkezésre lát-
ták vendégül. Hatalmas élmény volt a 
gyerekeknek a Bence-hegyen a Vörös-
marty pincében elfogyasztott vacsora 

is, ahol megismerkedhettek a tűzoltó-
autó felszerelésével, beöltözhettek tűz-
oltónak. A következő nyárra is szeret-
nénk megszervezni ezeket a táborokat. 
Várjuk a szülőktől a további támogatá-
sokat, segítségeket! Hálásak vagyunk 
az eddigi támogatásukért!

Papp Sándorné Zsóka
hitéleti ig. h.

Szlovéniában jártunk
Szeptember 23-án a Zöldliget három 
gimnáziumi évfolyama indult kétna-
pos kirándulásra Szlovéniába. Az el-
múlt évek korlátozásai után végre újra 
külföldre utazhattunk iskolai kereteken 

belül, amit nagy izgalommal vártunk 
mindannyian. 

Reggel hét órakor, a korai időpont-
tól függetlenül vidáman vágtunk neki 
az útnak. Az első megállónk Szlové-
niában Lendva volt, ahol gyors város-
nézést követően haladtunk is tovább 
az alsómaráci csokigyár irányába, ami 
kifejezetten nagy népszerűségnek ör-
vendett a diákok és kísérők körében 
egyaránt, valószínűleg ezt minden-
ki a kedvencek közé sorolja a látoga-
tott helyszínek közül. Megmutatták 

nekünk a vállalkozást, és betekintést 
nyertünk a csokoládékészítés folya-
matába. A legjobb rész természetesen 
a kóstolás volt. Harmadik állomásként 
a roglai lombkorona-sétányt jártuk vé-
gig, a fenyőfák tetejével egy szinten ha-
ladtunk egészen a kilátóig, ahonnan 
csodálatos panoráma tárult a szemünk 
elé – és nem mellesleg a végén hosz-
szú csúszdán csúszhattunk le a kilátó 
tetejéből vissza a sétányra. Az éjszakai 
szállásunkon meleg vacsorával vártak, 
és bár hosszú nap állt mögöttünk, azért 
az osztályok, lakótársak még sokáig be-
szélgethettek a takarodóig. 

A kirándulás második napján ko-
rán keltünk, majd a reggelit követően 

útnak is indultunk. Követke-
ző programunk helyszíne felé 
haladva egy kis kitérőt tettünk 
Trojane nevezetű apró telepü-
léshez, ám ezúttal nem város-
nézés céljából; Trojane az ott 
kapható hatalmas fánkjáról 
nevezetes. Sokan megkóstol-
tuk az óriási, vaníliás, lekvá-
ros vagy éppen csokis krém-
mel töltött péksüteményt, így 
a tízórai után jóllakottan száll-
tunk vissza a buszra. A Vint-
gar-szurdokban egy nagyjából 
másfél kilométeres séta során 
csodálhattuk meg a mellet-
tünk, vagy a sziklafalba erősí-
tett függőjárdáknak köszönhe-
tően alattunk folyó Radovna 
patakot. A víz a mélységtől 
függően váltogatta gyönyörű 
türkiz és kékeszöld, néhol egé-
szen komor árnyalatait, a kavi-
csos, köves, sziklás meder mi-
att pedig hol csordogált, hol 

sebesen zubogott a csermely. Út köz-
ben rengeteg fényképet, videót készí-
tettünk, megpróbálva megörökíteni a 
természeti csodát. 

Ahogy kiértünk a szurdokból, ismét 
buszba ültünk, ezúttal a Bledi-tó felé 
vettük az irányt. A sűrű időbeosztás mi-
att sajnos nem állt módunkban körbe-
sétálni, de szabadon nézelődhettünk a 
környéken, lesétálhattunk a partra, aki 
éhes volt, vásárolhatott a környező kis-
boltok és gyorséttermek egyikében, de 
persze képeslapot vagy más szuvenírt 

is találtunk bőven a kifejezetten turista-
barát városban. Ezek után már a haza-
út részeként vettük célba utolsó szlovén 
állomásunkat, a fővárost. Ljubljanában 
az idegenvezetésnek köszönhetően be 
tudtuk azonosítani a látnivalókat, mint 
például a Ljubljanica folyót és az azt átí-
velő Zmajski „sárkányos” hidat, a város-
házát, a Preseren téri ferences templo-
mot és a vársiklót. Innen pedig már csak 
egy pár órányi utazás volt hátra – fáradt, 
az elmúlt két nap eseményeit emlege-
tős, beszélgetős, zenehallgatós, vidám, 
élénk, majd egy idő után álmos utazás. 

A tizedik, tizenegyedik és tizenket-
tedik osztályosok, valamint a minket 
kísérő, végtelenül türelmes és kitar-
tó tanáraink is boldogan, élményekkel 
gazdagodva tértek haza a két zsúfolt, 
ám annál izgalmasabb és érdekesebb 
napok után. 

Joanovits Mária és Ötvös Lili, 10.a

„Négy évszak – Lenyomatok” – 
fotópályázat Nadapról és
a Bence-hegyről

Az Aranyeső Alapítvány „Négy Évszak 
– Lenyomatok” címmel várta az alko-
tásokat 2022. május 30-ig. Mindenki 

küldhetett be fotót, aki járt már ezen a 
szép vidéken, és van egy-egy örömteli, 
emlékezetes pillanata, mely ide köti őt.  
Az Aranyeső Alapítvány értékteremtő 
kezdeményezése az alábbi gondolatto-
kon alapul: 

„Mennyi olyan pillanat van az éle-
tünkben, amelyet előbb-utóbb elfelej-
tünk, csak azért, mert nem örökítjük 
meg őket! Ilyen a gyermekeink fel-
növése, a természetes és épített kör-
nyezetünk változásai – ezekre mindig 
szeretettel gondolunk vissza, ugyan-
akkor nem mindig tudjuk visszaidéz-
ni pontosan a pillanatokat. Éppen 
ezért fontos, hogy fotók is készülje-
nek. Ezek szép emlékek, amelyeket 
most a pályázat révén közkinccsé is 
tehetünk! Másrészt a fotózás az embe-
rek szemét máshogy nyitja ki a világ-
ra: olyan apró részleteket is észrevehe-
tünk, amelyeket szabad szemmel nem. 
Ez a két dolog motivált bennünket, 
hogy meghirdessük a fotópályázatot, 
amelyre most készülő, illetve korábbi 
alkotásokat is vártunk. A jelentkezé-
si korhatárt 10 és 100 év között hatá-
roztuk meg, ezzel is az volt a célunk, 
hogy több korosztályt szólítsunk meg, 
és a gyerekeinknek is adjunk már egy 

speciális látásmódot azzal, hogy ők is 
elkezdhetnek fotózni.

A pályázat alcíme ezért is lett Legyél 
te is fotós!” 

Épített és természeti környezetünk 
kincseinek megörökítése Nadapon és a 
Bence-hegynél, vagy éppen egy-egy itt 
elkapott, szép emlékként szolgáló port-
réfotó egyaránt sikerrel szerepelhetett 
a fotópályázaton. A szakmai zsűri ál-
tal több mint 200 beküldött pályamű-
ből  kiválasztott 21 fotó most iskolánk-
ban is megtekinthető, a Liget iskolarész 
emeleti galériáján, 16 órától 18-ig, be-
lépődíj nincs.Várunk minden érdeklő-
dőt szeretettel!

A pályázati fényképeket elbíráló 
zsűri tagjai: Klotz Miklós, fotográfus, 
2001 “Szép Magyar Könyvek”, 2000 
FLEKK Újságírói Díj, 1999 “Szép Ma-
gyar Könyvek” Imago; Simon Erika, 
fotóriporter, Önkormányzati Kom-
munikációs Központ Székesfehér-
vár, Fehérvár Médiacentrum; Köteles 
Zoltán polgármester, Nadap; Dr. Hát-
sági-Horváth Miklós, Aranyeső Ala-
pítvány az Egészséges Emberért kura-
tórium elnöke.
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Új vezető a Hauszmann Alajos
Egységes Közművelődési Intézményközpont élén
2022 májusa óta új vezető áll a város kulturális intézményének élén. A korábbi vezető, Sinkáné Mihály 
Zita már hosszú ideje kérte, hogy figyelmét a könyvtári teendőkre összpontosíthassa, így a művelő-
désszervezés feladatait az intézmény új vezetője látja el. Ismerkedjenek meg a Hauszmann Alajos EKIK 
új vezetőjével, Mihály Andrással!

Miért pályázta meg a Hauszmann 
Alajos EKIK vezetői pozíciójának 
ellátására vonatkozó pályázatot? 

Amikor a felhívást olvastam, Buda-
pest egyik legnagyobb kultúrházában, 
a Csili Művelődési Központban dol-
goztam Budapesten. (A kultúrház szót 
azért merem használni, mert annak el-
lenére, hogy oktrojált fogalom, pozitív 
értéktartalommal szervesült a gondol-
kodásunkban.) A kommunikációs cso-
port irányítása mellett természetesen 
a programok szerkesztésében és lebo-
nyolításában is részt vettem. Érdekes 
feladat volt, ugyanakkor csupán egy 
összetett rendszer egy vagy két szeg-
mense. Viszont én jobban szeretem a 
teljességre törekvő megközelítést: azo-
kat a helyzeteket, amikor az ötlettől a 
megvalósításig felügyelhetek egy folya-
matot. Úgy tűnt, ez a pozíció megad-
ja a lehetőséget ehhez. És persze ne fe-
ledkezzünk meg arról sem, hogy 2022 
májusától majdnem a Velencei-tó part-
ján, egy Hauszmann Alajos nevét vi-
selő, ősparktól övezett kastélyban dol-
gozhatom! 

       
Milyen szakmai tapasztalatokkal, 
előképzettséggel felvértezve vágott 
bele ebbe a munkába? Hol tanult, 
merre dolgozott korábban, milyen 
beosztásban? 

A közművelődésnek és általában a kul-
túraközvetítésnek számos területén 
dolgoztam. Voltam magyartanár, szá-
mos programot szerveztem a legendás 
– azóta sajnos már bezárt – Almássy 
téri Szabadidőközpontban, készítet-
tem rádiós és televíziós műsorokat, 
szerveztem PR eseményeket, közös-
ségi nagyrendezvényeket, sőt beleta-
nultam a reklámszakmába is. Szóval 
sokfajta munkatapasztalat által for-
mált beállítódással tudok közelíteni 

jelenlegi munkakörömhöz.  Termé-
szetesen megszereztem az említett te-
vékenységek végzésére jogosító dip-
lomákat is: magyartanár, kulturális 
menedzser, valamint kommunikációs 
és médiaszakértő is vagyok végzettsé-
geim szerint.

Van-e korábbi vezetői, gazdasági 
tapasztalata, és ha igen, akkor azt 
hol szerezte?

Két rádiónál tevékenykedtem kommu-
nikációs vezetőként, azután pedig egy 
PR-ral és rendezvényszervezéssel fog-
lalkozó kft.-t irányítottam.  Az üzleti 
életben bizony közvetlen tapasztalato-
kat szereztem arról, hogy milyen vi-
szonyban is kell állnia egymással bevé-
telnek és kiadásnak, hiszen a piacon az 
ember a saját bőrét viszi a vásárra. Azt 
hiszem, a jelen gazdasági helyzetben 
nem árt, ha egy önkormányzati intéz-
mény menedzserében működnek ezek 
a beidegződések.     

  
Milyen benyomásai vannak eddig 
a városi kulturális élet
működéséről? 

A teljes, valós képet még nem látom, 
hiszen a COVID időszakának bezárt-
ságából ébredezik a város. Ennek az 
éledező pezsgésnek magam is része-
se lehettem, hiszen már az első héten 
kiderült, hogy a városi rendezvények 
szervezésével is én leszek megbízva. 
Lévén ez a munka számos együttmű-
ködés és új kapcsolat nyomán lehetett 
eredményes, gyorsan megtapasztal-
tam, hogy a velencei közművelődési 
intézmények számára mennyire fonto-
sak a közösség ünnepei, rendezvényei. 
Azok a magas színvonalú produktu-
mok, amelyekkel hozzájárultak ezek-
hez, azt üzenik, hogy eleve megélt kul-
turális elköteleződések, hagyományok 

és gyakorlatok eredményeként jöttek 
létre, azaz nem esetiek.

Igen eredetinek és innovatívnak, a 
helyi öntudatot és elköteleződést segí-
tendőnek tartom azokat a rituálékat, 
bulikat, amelyek kifejezetten Velencé-
hez kötődnek, és nem feltétlenül évszá-
zados tradíciókban gyökereznek.  Bár 
viszonylag újkeletűek, úgy érzékelem, 
hogy a velenceiek máris ragaszkodnak 
hozzájuk: a Babák Rózsakertje Ünnep, 
a Velencei Karnevál, az Orbán-napi 
mulatság, a város születésnapját ünne-
pelő parti mind beíródnak a családok 
lelki kalendáriumába.

Milyen erősségeit ismerte meg a 
Hauszmann Alajos EKIK műkö-
désének eddig? Melyek azok a jó 
gyakorlatok, amelyeket a jövőben 
is folytatni, megtartani kíván? 

Ha akkurátusan megfejtjük az EKIK 
rövidítés jelentését – talán sokan nem 
is tudják – , az „egységes közművelő-
dési intézményközpont és könyvtár” 
megoldást kapjuk. A helyzet az, hogy 
a hangsúly egyelőre az igen jól műkö-
dő könyvtáron van. A 35 ezer köte-
tet számláló törzsállományunk évente 
közel ezer példánnyal gyarapszik. Fő-
ként szépirodalmi kötetekkel és gyer-
mekkönyvekkel. Igyekszünk beszerez-
ni természetesen azokat a munkákat 
is, amelyek a városhoz, illetve a Ve-
lencei-tóhoz köthetők. Mivel nyolc-
száz beiratkozott olvasónk van, szinte 
folyamatosan érkeznek a kölcsönzők. 
Délutánonként és szombaton délelőtt 
pedig egyre több gyerektekintet fürké-
szi a polcokon az ifjúsági és meseiroda-
lom újdonságait. 

A gyerekek, a családok körében pró-
báljuk elsősorban népszerűsíteni a vá-
rosi bibliotékát. Pl. a „baba olvasójegy-
gyel”, továbbá a játékos foglalkozást 

is kínáló író-olvasó találkozókkal, 
könyvtári órákkal. Szeptember 30-ra a 
magyar népmese napja alkalmából hét 
állomásból álló, tanulságos, ugyanak-
kor mozgalmas mesetúrát is megszer-
kesztettünk a kicsiknek, de az óvoda 
és az iskola munkatervében az adott 

időpontban már más program szere-
pelt, azaz nem tudtak csoportokat kül-
deni. A tanulópénzt az új intézmény-
vezetőnek is meg kell fizetnie.

Szeretném tehát, ha a Sinkáné Mi-
hály Zita értő vezetésével működő 
könyvtár a jövőben is az eddigi magas 
színvonalon tudná kiszolgálni az olva-
sókat. A közösségteremtő cél az össze-
tett közművelődési feladatrendszeren 
belül az, amely még megvalósul, hiszen 

a Közösségi Ház ad otthont néhány ci-
vil kezdeményezésnek: itt találkoznak 
a nyugdíjas klubok tagjai, itt tevékeny-
kednek alkotókörök, szabadidős tár-
saságok, és itt próbál az énekkar is. És 
még van szabad helyünk! 

Mely területeken látja a
lehetőséget az
előrelépésre? 

Velenceiekkel beszélget-
ve gyakran hallom, hogy 
ilyen színház, olyan kon-
cert, meg amolyan nagy-
rendezvény volt a járvány 
előtt a városban. Nos, eze-
ket csupán a belépőjegyek 
árából finanszírozni nem 
lehetséges. A szponzorok-
kal folytatott tapogatózó 
tárgyalásaim pedig azt mu-
tatják, hogy mostanában a 
vállalkozók pénztárcája is 
nehezebben nyílik, ha ado-
mányról van szó.  Olyan, 
kisebb léptékű előadások-
ban, programokban gon-
dolkodom tehát, amelyek 
„el tudják magukat tarta-
ni”, és amelyek egyáltalán 
megrendezhetők a Kastély 
házasságkötő termében 
vagy a Közösségi Ház va-
lamelyik szobájában.  Foly-
tatjuk a Nosztalgia tán-
cestek sorát, havonta egy 
alkalommal. Hónapról hó-
napra egy-egy vasárnapon 
jó volna beindítani a Kö-
lyökházat az Iskola utcai 
épületünkben. Táncház, 
bábszínház, játékok várnák 
a gyerekeket. A Kastély-
ban „Nézzük újra együtt!” 

címmel ikonikus magyar filmeket ve-
títenénk, és kapcsolnánk hozzájuk 
a forgatással kapcsolatos története-
ket, kulisszatitkokat, érdekességeket. 
Ugyanitt tekinthetnék meg vendége-
ink a Madách Színház bizonyos darab-
jait rögzítő videókat. Tervezünk a nap-
jaink történései, társadalmi jelenségei 
között eligazodni segítő előadásokat: 
pl. „Mit csinál egy etikus hekker?”; „A 
kínai orvoslás titkai” stb. 

     
A hazai kulturális szféra
közismert módon
alulfinanszírozott, milyennek látja 
a Hauszmann Alajos EKIK
helyzetét? Miképp befolyásolja 
mindezt a rezsiköltségek
emelkedése? 

A kultúra valóban – és nem csak Ma-
gyarországon – általában alulfinan-
szírozott. Csekély az érdekérvényesítő 
képessége. Ezzel kapcsolatos Woody 
Allen szellemes megjegyzése: „Párizs-
ban sztrájkolnak az artisták: a Mont-
martre-on két hete senki nem vetett 
bukfencet.” Szóval nem dől össze a vi-
lág, ha bezár egy-egy kultúrház, csak 
kimondva-kimondatlanul a városiak 
közérzete lesz rosszabb. Nem véletlen, 
hogy a II. világháború végén még a fé-
lig romba dőlt művelődési házak hasz-
nálható részeiben is azonnal megkez-
dődött a közösségi élet.  Talán nem 
nehéz kitalálni, hogy mindezeket ép-
pen a rezsiköltségeinkkel kapcsolat-
ban említettem. Ezek eddig nagyjából 
a költségvetésünk harmincad részét 
vitték el, jövőre kb. az ötödét emész-
tik fel. Ezért hangsúlyoztam, hogy nem 
engedhetünk meg magunknak nagy 
veszteséggel járó programokat, mert 
nem tudjuk azokat finanszírozni.    

Milyen változásokat fognak érzé-
kelni a város kulturális életében a 
velenceiek? 

„Gyönge minden magas motívum az 
élet végtelenül áradó folyamatában, a 
mélyebb változásoknál legfeljebb tá-
mogató a szerepe; nagy teljesítmények 
mindig csak az apró tömegmunká-
nak az eredményei” – írja Hajnal Ist-
ván. Azért idézem a szavait, mert bár 
igyekszünk szűkös téri, infrastrukturá-
lis és financiális lehetőségeinkhez mér-
ten kínálatot biztosítani, trendeket fel-
mutatni, a legfőbb szerepünk mégis az, 
hogy a városiaknak a kulturális érte-
lemben vett „apró tömegmunkáját” se-
gítsük szaktudásunkkal. Éppen ezért 
nyitottak vagyunk minden vonatko-
zó ötletre, közösségi aktivitásra: azaz 
nemcsak vendégként, kezdeményező-
ként is várjuk a velenceieket. Jöjjenek 
el hozzánk!
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Könyvbemutató a nagycsoportos
ovisoknak

Október 4-én, kedden délelőtt az Országos Könyvtári Napok 
keretén belül láttuk vendégül Dávid Ádám írót legújabb köny-
ve, az Arti begurul bemutatójára, amelynek lelkes hallgatói a 
Meseliget Óvoda nagycsoportos óvodásai voltak. Az interaktív 
előadás képi-hangi megjelenítése mellett mindenki belebújha-
tott Arti robot maszkjába, majd lépésről lépésre megismerked-
hetett a mesekönyv illusztrációinak kialakulásával. Befejezés-
ként a gyerekek elkészíthették saját robot álarcukat.

Könyvújdonságok
Háy János: Völgyhíd: felnőttek ellen
Vámos Miklós: Palackposta
Catherine Bell: Jane Austen és a szavak 

művészete
Zajácz D. Zoltán: Dermesztő Balaton
Lontai Léna: Könnyező liliomok
Lucinda Riley: Helena titka
Steve Berry: Az Omega-faktor
Gregory Philippa: Sötét vizeken
John Grisham: Ha itt a kegyelem ideje
Bauer Barbara: Fény a dombok mögött
Sarah Pearse: A pihenőhely
David Baldacci: Végállomás
Sal Endre: Mestermű születik
Linda McGurk: Nincs olyan, hogy

rossz idő
Dávid Ádám: Arti begurul
Wéber Anikó: A gondolatolvasó
Bojti Anna: Csend apó kertje
Kovács Judit: Kerekítő manó adventi 

mondókatára
Silke Schellhammer: Tehetségek Tanodája
Brandon Mull: Kristályőrzők

„Úgy táncolnék veled…”
Hosszú idő után ismét táncest volt a Kastélyban

A személyes találkozások alkalmával – 
városi rendezvényeken, a Hauszmann 
Alajos EKIK-ben működő klubokban, 
a könyvtárban – már nyáron többen 
említették, hogy jó volna időnként va-
lamilyen táncos rendezvény a műve-
lődési ház szervezésében. Alkalom a 
szórakozásra, a baráti társaságok talál-
kozására, egy jó kis kvaterkázásra vagy 
éppen – ahogyan egy vendég fogalma-
zott – „a kiöltözésre”. 

Örömmel fogadtuk tehát, amikor 
Molnár Géza, az OrfeusMelody Duó 
tagja augusztusban azzal – a fentiek-
kel egybevágó – ötlettel kopogtatott, 
hogy zenés esteket kellene tartanunk, 
havonta legalább egyszer, hiszen az 

élő hangszerjáték varázsa biztosan be-
vonzza a közönséget. Érvelésével vitat-
koznunk nem lehetett, csupán az oko-
zott némi fejtörést, hogy hol legyen 
az a táncterem. Amikor alaposabban 
szemügyre vettük az általában színhá-
zi nézőtérhez hasonlatosan berende-
zettt házasságkötő termet és a kastély 
impozáns verandáját, kiderült, hogy 
a folyosón hangulatos (esetünkben: 

gangulatos) kávézó alakítható ki, a 
benti székek átrendezésével, egy ré-
szük eltávolításával pedig egészen tá-
gas táncparkett adódik. „Játszottunk 
mi már kisebb helyeken is. Mégis min-
denki jól érezte magát!” – szólt a ta-
pasztalt muzsikus biztatása.

A kocka elvétetett: október 7-re 
meghirdettük a bulit. A Velencei Hír-
adó, facebook-bejegyzések, plakátok 
(itt kell megjegyeznünk, hogy érthetet-
len módon ezekből többet is leszakítot-
tak a város hirdetőtábláiról)  tudatták, 
hogy több év után „Nosztalgia táncest” 
lesz a Kastélyban.

Már az esemény előtt szép szám-
mal érkeztek e-mailen és telefonon a 

jelentkezések, sőt akadtak olya-
nok, akik – biztos, ami biztos – 
személyes regisztrációval kíván-
ták biztosítani a helyüket. Mivel 
egy táncos parti semmit nem ér 
egy zamatos kávé, egy gyöngyö-
ző fröccs vagy egy jó hideg sör 
nélkül, a Wave House Hungary 
tulajdonosát, Kiss Lászlót kér-
tük föl, hogy gondoskodjon a 
büféről. Laci a szokásos harap-
nivalókon túl még meleg pizzát 
is hozott, hogy éhes gyomor ne 
lehessen ok a korai távozásra.

Már az este hat órai kezdés 
előtt érkezni kezdtek a vendégek. 
Örömmel konstatáltuk, hogy jöt-
tek Székesfehérvárról, Biatorbágy-
ról, a környékbeli településekről, 
de még Budapestről is. Kisvártat-
va betoppant egy népesebb cso-
port, amelynek tagjai csalódottan 
vették tudomásul, hogy asztalok 

csak a kvázi kávézónkban, azaz a folyo-
són vannak, a táncterembe viszont egy 
sem került. „Mi lesz így az asztaltársa-
ságokkal?” – fogalmazták meg a drámai 
kérdést. Mivel a már jelenlévők jó része is 
csatlakozott a véleményhez, „első a ven-
dég!” felkiáltással, ingujjra vetkőzve pil-
lanatokon belül átrendeztük az aprócska 
bálteremet úgy, hogy az asztalok is befér-
jenek, de a tánchoz is maradjon hely.

Amikor negyed hétre megtelt a te-
rem, az intézmény vezetője pár mon-
datban köszöntötte az egybegyűlteket 
és bemutatta a zenekart.  A rövid be-
vezetőt követő, érezhetően őszinte taps 
feltehetően nemcsak a nyelvi fordula-
tokat, hanem a vendéglátó rugalmas-
ságát és gyors reagálását is jutalmazta. 

Ettől kezdve az OrfeusMelody Duóé 
lett a főszerep. Novotny Gabriella sza-
xofonon, Molnár Géza pedig gitáron 
játszott, a dalokat együtt vagy külön 
énekelték. A  magánéletben is egy párt 
alkotó velencei zenészek szinte min-
dent tudnak a műfajról. Kiváló arányt 
teremtenek a gépi alapok és az élő játék, 
illetve az ének között. Ízléssel összeállí-
tott, változatos repertoárjukból válogat-
tak. Majd’ fél évszázad igényes táncze-
néit, slágereit adják elő közönségüknek. 
Ügyelnek arra, hogy a táncosok a tan-
gótól a keringőn keresztül a rock and 
roll-ig és a latin tempókig mindenfé-
le ritmusban kipróbálhassák a tudásu-
kat. Saját hangtechnikájuk tisztán szól, 
jól hallható, de nem bántóan hangos.  
Nagyszerű átéléssel, profizmussal, em-
pátiával zenélnek: játékuk során folya-
matosan érzékelik és dinamikusan kö-
vetik a közönség hangulatát. 

Nem csoda, hogy hét óra tájban  
már „állt a bál”. A táncosok és az asz-
talnál ülők – gyakran önkéntes kórust 
alkotva – együtt énekelték az ismer-
tebb számokat az előadókkal. Sajnos 
az est a tervezettnél kissé hamarabb ért 
véget, mert nemcsak a gitárjáték, de 
maga a zenész is lázas volt. Ezért a csu-
pán pár perces szünettel megszakított, 
igen energikus fellépés negyedik órájá-
ban a művész – kimerültsége miatt  – 
már nem tudta folytatni a koncertet.  
Szerencsére csak múló rosszullétről 
volt szó: Géza azóta meggyógyult. Az 
OrfeusMelody Duó tehát november 
18-án ismét várja kedves közönségét a 
Hauszmann Alajos EKIK központjába, 
a Kastélyba.

Hauszmann Alajos EKIK
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2022. szeptember 16-án
Szigeti Orsolya és Boros Balázs
Csepke Renáta és Baktai Tamás

2022. szeptember 24-én
Kovács Boglárka és Piros János

2022. október 1-én
Bokodi Szandra és Matl Attila

Gombos Larina és Muck Ferenc Péter

2022. október 15-én
Prainer Petra Vera és Földes Bence

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek Velencén

Humán Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálat

2481 Velence, Zárt u. 2.,
tel.: 06 22 470 288
e-mail: human.velence@gmail.com
www.human01.eoldal.hu
Intézményvezető: Török Ágnes

Velence Város területén
családsegítő: Csincsi Éva
Ügyfélfogadási ideje:
szerda, 9.00–15.00,
helye: Velence, Zárt u. 2.

Személyes gondoskodást nyújtó
ellátások

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

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

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

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

Gratulálunk!
Balogh Erika, Egri Andorné,

Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

A Polgárőrség hírei
Szeptemberben, mint az eddigi években is,  elsősorban az iskolák környezetének biztosítása volt a fő feladatunk. 

Iskolanapokon reggel és délután felügyeltünk a gyerekek biztonságára húsz alkalommal, 2–2 fővel, 80 órában. 
Közbiztonsági járőrözést  kilenc alkalommal végeztünk esetenként 2–2 fővel, 72 órában. Külterületeken az illegális 
szemétlerakatok felderítését végeztük 12 alkalommal, 2–2 fővel, 110 órában. Sporteseményt, labdarúgó mérkőzést 
négy alkalommal biztosítottunk 6–6 fővel, 72 órában. Rendőrökkel közös szolgálatot  egy polgárőrünk teljesített 
húsz órában. Koordinátori tevékenységre 110 órát fordítottam. Mindösszesen 464 órában végeztünk biztosítást, 
járőrözést, ellenőrzést.

  Fehér István elnök

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
2022. szeptember hónapban az egyesület 1 esetben kezdte meg a vonulást.
Részletes leírás a káresetről:    
2022. 09. 15. 17:07 órakor riasztásunk érkezett M7 autópálya 44-50-es kilométerszelvényéhez, ahol közlekedé-

si baleset történt. Egy személygépkocsi szalagkorlátnak ütközött. A helyszínre három fővel érkeztünk. A gépjármű-
ben egy személy utazott, őt könnyű sérülésekkel kórházba szállították. A székesfehérvári kollégákkal az autó áram-
talanítását elvégeztünk, a forgalmi akadályt megszüntettük.

Szabad hétvégéinken gyakorlatoztunk:
- műszaki mentési, gépjármű áramtalanítási feladatokat végeztünk,
- osztott sugár szerelést gyakoroltunk táplálással,
- eszközeink használatáról elméleti felmérést tartottunk.  

Horváth-Szabó Nóra szóvivő

In memoriam Horváth Erika

A Velencei-tó Környéki Kyokushin 
Karate Közhasznú Sportegyesü-
let (VKKKK SE) – Fudoshin Dojo 
nemzetközi sikereiről

„Tágas világban szűk szükség ne érjen, 
láss ki magadból, örülj: nézz az égre, 
a magasság mindig tüdődbe férjen,
minden csak kezdet, ne gondolj a végre: 
ahogy a felhők formát váltanak, 
úgy vált alakot, úgy villódzik minden,
a láthatók is félig látszanak, 
a létezőkben ott lüktet az Isten,
hagyd átlobogni magadon a létet, 
végig leng rajtad minden pillanatban 
a mindig alvó,aki mindig ébred, 
a vannincsfényű játszó láthatatlan,
engedj a fényes, teljes áradásnak, 
és része leszel az örök egésznek,
az azonosként újra s újra másnak
– te is felhő vagy, semmi rossz nem érhet.”

 (Szabó T. Anna)

Kedves Kolléga-
nőnk, Horváth 
Erika, 2000 feb-
ruárja óta dol-
gozott a Humán 
Család- és Gyer-
mekjóléti Szol-
gálatnál. Egy 
olyan időszak-
ban érkezett, 
amikor a még 
egyébként is fi-
atal intézmény 

munkastílusát teljesen meg kellett 
szervezni. Erika a Szolgálatnál eltöltött 
több mint két évtized alatt jelentősen 
hozzájárult az intézmény szakmai cél-
jainak érvényesüléséhez és külső meg-
ítéléséhez. Sok éves tapasztalatával, ki-
emelkedő szaktudásával és elkötelezett 
munkájával kivívta nemcsak a munka-
társai, hanem a társintézmények szak-
embereinek és a társhatóságok képvi-
selőinek elismerését is.

Ez alatt a huszonkét év alatt szinte csa-
láddá értünk össze. Nehéz szavakat talál-
ni egy kolléga és barát végső búcsúja al-
kalmával. Mi természetesen a család és a 
barátok után következünk. De általában 
életünk egy meghatározó részét a kollé-
gák között töltjük. Próbáljuk magunkat 
ettől a ténytől függetleníteni, de látnunk 
kell, hogy ez nem megy. Ahhoz, hogy ezt 
érezzük, tudnunk kell, hogy részben itt 
teljesítjük ki magunkat. És tudnunk kell, 
hogy ezt Erika is így érezte. 

Példamutató szakmai munkája ki-
vívta kollégái, vezetői elismerését, 
tiszteletét. Szerette a munkáját, a hi-
vatásával járó kihívásokat. Minden-
ki szerette, mert egyenes és közvetlen, 
melegszívű és önzetlen ember volt. Tu-
dása, akaratereje és rendíthetetlen tisz-
tessége révén vitathatatlan tekintélyt 
szerzett magának. Szelíd természete, 
segítőkészsége miatt viszont egyedül-
álló szeretet is övezte kollégái köré-
ben. Megnyugtató, derűs személyisége, 
munkabírása, minden apró részletre 
kiterjedő érzékenysége, szakmai tudá-
sa, gyermekszeretete példamutató.

2020 vége felé kezdődött el a beteg-
séggel való harca. Már ekkor is volt egy 
időszak, amikor az egészségéért kellett 
aggódnunk, de szerencsére akkor szí-
vósságával legyőzte a betegséget és újra 
teljes értékűen tudott dolgozni. Ag-
gódtunk érte, de azt láttuk, hogy gyer-
mekei és unokája, valamint a munkája 
segítségével menni fog minden rend-
ben, a maga útján. Sok nehéz feladaton 
közösen jutottunk túl, de ami a lényeg, 
mindig nagy büszkeséggel mesélt gyer-
mekei sikereiről és az unokák nyújtotta 
örömökről.

Seneca szavai szerint, aki elmulaszt-
ja a pillanatokat, végül elmulasztja 
egész életét. Az élet, akár egy pillanat: 
mulandó; és miért ne élnénk szépen a 
kicsit, ha abból áll össze az egész?

Erika egész életében szépen élte 
meg azokat a pillanatokat, amelyek 
megadattak neki. Derűs, mosolygós, 
életvidám természetének kisugárzását 
megőrizte munkájának és betegségé-
nek legnehezebb napjaiban is.

Közeli munkatársai számára több 
volt, mint kolléga. Személyiségének hi-
ánya fájdalmas űrt hagyott. Szeretettel 
búcsúzunk Tőled, drága Erika!

A Humán Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói

Velence Város Önkormányzata nevé-
ben őszinte részvétünket fejezzük ki, s 
emlékét kegyelettel megőrizzük.

Köszönet
2022. szeptember 1-én a kora 
délutáni órákban a Velence pék-
ségnél elestem az utcán. Egy 
nagyon kedves fiatal hölgy volt 
a segítségemre, aki egy kisgye-
rekkel éppen arrafelé jött és volt 
szíves felsegíteni és hazavinni. 
Sajnos a nevét nem tudom, de 
ezúton nagyon szépen megkö-
szönöm a segítségét, nélküle nem 
tudtam volna se felállni, se haza-
menni.

Galambos Antalné
Anna néni

Rendkívül eredményesen szerepel-
tek a velencei Fudoshin dojo kyo-
kushin karatésai a kisteleki nemzetközi 

versenyen. A megmérettetésre nyolc 
országból 250 versenyző érkezett 17 
egyesület képviseletében. A kiélezett 

küzdelemben a VKKKKSE (Fu-
doshin) lett a legeredményesebb 
egyesület a versenyen! Ezek az ered-
mények azt mutatják, hogy jó úton 
halad a szakmai munka a Dojoban. 
Gratulálok minden karatékánknak! 

Aki pedig érdeklődik a sportág 
iránt, azt szeretettel várjuk edzése-
inken. Részleteket honlapunkon, a 
https://velenceikarate.hu/ oldalon 
olvashatnak. 

Shihan Rohonyi István
5 danos karate mester
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RÓMAI KATOLIKUS
EGYHÁZ

X. Élő Rózsafüzér zarándoklat: 
Visszatekintés

„Vezess minket Fiadhoz!” Ezzel a kü-
lönleges kéréssel indítottuk el az idei 
zarándoklatunkat októ-
ber 8-án, szombaton reg-
gel. Idén már nemcsak azt 
kértük égi Édesanyánktól, 
hogy óvja meg az itt élő 
embereket, családjainkat, 
szeretteinket, hanem azt 
is, hogy segítsen nekünk 
életünk középpontjába 
helyezni Jézust úgy, aho-
gyan Ő tette annak idején. 
Mert csak így tud kitelje-
sedni az életünk. Csak így 
leszünk képesek világító 
emberré válni, aki szabad, aki szeret, aki 
vonz. Csak így tudnak testi-lelki meg-
törtségeink hordozhatóvá válni. Mint 
minden ember a szíve mélyén, mi is a 
feltétel nélküli és állandó szeretetre vá-
gyunk. A zarándoklaton kértük a felis-
merést, hogy bármilyen emberi megol-
dással próbálkozzunk is, végérvényesen 
senki és semmi nem képes megadni ne-
künk ennek a legmélyebb vágyunknak 
a beteljesülését. Erre egyedül a lelkünk 
mélyén lakó Isten képes. És Ő meg is te-
szi boldogan, ha megfontolt szándékkal 
és szabad elhatározásból jövünk Hoz-
zá és mondunk igent Neki! Nagy titok 
ez, de sok korábban és ma élő ember 
tapasztalata, tanúságtétele megerősíti, 
hogy ez igazság. Higgyünk nekik!

Idén megnyújtottuk a zarándokla-
tot és már reggel fél 9-kor összegyűl-
tünk a pákozdi kőkeresztnél, ahol min-
den évben szoktunk. Kicsik és nagyok 
vegyesen, ahogyan mindig, viszont szo-
katlanul szép számban. A többség a tó 
környékéről érkezett, de már természe-
tesnek mondható, hogy Székesfehérvár-
ról és Budapestről is jönnek zarándokok.

Ragyogó idő kísért minket végig. 
Mintha odafentről ezzel a napos, eny-
he, szél- és esőmentes, igazi kiránduló 
idővel bátorítottak volna, hogy jó úton 
járunk.  Többen jöttek pusztán egy-egy 
szakaszra, és szintén sokan jelen voltak, 
amikor útközben betértünk valamelyik 

HAJNALPÍR BAPTISTA
GYÜLEKEZET

Miért aggodalmaskodunk?
„Azért azt mondom néktek: Ne aggodal-
maskodjatok a ti éltetek felől, mit egye-
tek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, 
mibe öltözködjetek…” (Máté 6:25a) Ezt 
Jézus az övéinek mondja, innen tud-
ható, hogy még az ő követőit is meg-
kísérti. De ahhoz, hogy megérthessük, 
honnan ered az aggodalom, vissza kell 
mennünk a szakasz elejére, ahol Jézus 
azzal kezdi: „Ne gyűjtsetek magatoknak 
kincseket a földön…” (Máté 6:19a) Mert 
ugye bennünk van mélyen ez a beszer-
zési vágy: beszerezni az anyagiakat, az 
elismeréseket, mások elfogadását, a 
szeretetet, és sorolhatnám… Ezzel szü-
letünk; hozzuk magunkkal. „Hanem 
gyűjtsetek magatoknak kincseket meny-
nyben…” Figyeljük meg, nem azt mond-
ja, ne gyűjtsünk semmit, amit soká-
ig sulykoltak az egyháztörténelemben, 
hogy ne akarj nagy lenni, vagy hogy a 
hívő húzza meg magát, és mondjon le 
mindenről. Azt mondja: arra figyelje-
tek, hogy ne a rozsdának és a molynak 
gyűjtsetek. Azt akarja, olyan kincseink 
legyenek, amelyek értékállóak, hogy 
gondoljuk meg jól: az erőnket, az időn-
ket, a képességünket olyan dolgoknak 

templomba egy rövidebb imára. Nagy 
előnye ennek az Élő Rózsafüzér műfaj-
nak, hogy rendkívül rugalmas térben 
és időben. Mindenki szabadon választ-
hat a csatlakozási helyszínek és időpon-
tok közül. A legszükségesebb informá-
ciókat tartalmazó plakátot már jó előre 

kifüggesztettük a templomi hirdető táb-
lákra. Idén először a facebook segítségé-
vel is hirdettük az eseményt, és rengeteg 
kiegészítő információt találhatott az, aki 
ellátogatott erre az oldalra.

Ebben az évben már három csapa-
tunk volt, mert az északról illetve a dél-
ről kerülő gyalogosok kiegészültek egy 
biciklis csapattal. Ők később, délelőtt 
11-kor indultak a Velence-újtele-
pi templomtól és egy kibővített, egész 
kört tekertek, bekapcsolva Kápolnás-
nyéket és Nadapot is a zarándoklatba, 
ami régi nagy vágyunk volt. Ennek az 
új kerékpáros lehetőségnek is köszön-
hető talán, hogy a 15–25 éves korosz-
tály újra komolyabb létszámmal volt 
jelen. De láthattunk egészen kicsi brin-
gásokat is (gyerekülésben:). És ha nem 
is az egész körre, vagy a nehezebb sza-
kaszokat kihagyva, de velünk tartot-
tak az idősebb korosztály képviselői is, 
amit külön öröm volt látni.

A biciklis csapatnak köszönhetően 
idén már nemcsak a zarándoklat vé-
gén, a záró szentmisére megérkezve 
örülhettünk egymás viszontlátásának, 
hanem ezúttal már napközben is nagy 
örömmel üdvözölhettük egymást és lé-
lekben összeforrva dicsőíthettük Istent 
gitárral, énekekkel az Ő temérdek aján-
dékáért, amivel eláraszt minden élőt, 
minden egyes nap. Boldog az az em-
ber, aki ezt észreveszi!

áldozzuk oda, aminek értelme, mara-
dandó hatása van. Mert a mi Istenünk 
nem nyúl le minket. Ő azt mondja: a 
fiatalságodat vagy az idős korodat, a 
hangodat, amid csak van, olyan helyre 
fektesd be, ahol a legbiztosabb helyen 
van. A „ne gyűjtsetek” a beszerzés élet-
formájának szól, amit már említettünk. 
A „gyűjtsetek magatoknak” pedig az el-
fogadás és adás törvényére épül, mely-
lyel maradandó kincseket gyűjtök, mi-
közben a mindenkori ellátmányomat a 
gondoskodó Istentől várom. Jézus hoz-
zá teszi: „Mert ahol van a ti kincsetek, 
ott van a ti szívetek is.” (Máté 6:21)

Mert: „Senki sem szolgálhat két úr-
nak…” (Máté 6:24) Jézus itt a kétfelé 
gyűjtés lehetetlenségéről beszél. Ahogy 
a két szemedet sem tudod két különbö-
ző dolgon tartani egyszerre, úgy nem 
tudod megcsinálni azt sem, hogy na-
gyon komolyan gyűjtöd a kincseket a 
Földön, miközben nagyon komolyan 
építed Isten királyságát is. Itt a két úr 
az Isten és a Mammon. Nagyon érde-
kes, hogy nem a Sátán. Az Úr Jézus 
konkrétan az eszközre gondol: a csillo-
gó aranyra, a pohár vízre, a falatokra, a 
díszes ruhákra. A Mammon röviden: a 
láthatók. Erre jó biblikus példa Júdás. 
Esetleg valakinek meglepő lehet, de Jú-
dás szerette az Úr Jézust. Amikor Jé-
zust elítélték, borzasztóan bánta, hogy 
elárulta. Csakhogy szerette a pénzt is. 
Hallotta Júdás is a tanítást, hogy nem 
lehet szolgálni két úrnak, de azért ő 
megpróbálta…

Ezután mondja azt Jézus, hogy ne 
aggodalmaskodjanak. Mert tudta: még 
egy darabig a tanítványokkal van, de 
aztán ő sem lesz látható, és ha majd a 
láthatókra néznek, jön az aggodalom, 
amiből beszerzés lesz. „Azért azt mon-
dom néktek…”  Miért? Mert az aggo-
dalmaskodás megakadályoz abban, 
hogy az élő, de láthatatlan Istenre néz-
zek. Mert ha a láthatóra nézek, ott van 
szükség, mert enni kell, inni kell, ru-
házkodni kell, ház kell, autó kell, kel-
lenek a dolgok az élethez. És hogyha 
elkezdek aggodalmaskodni, az szük-
ségszerűen terelni fogja a figyelme-
met arra, hogy beszerezzek, raktároz-
zak, gyűjtsek, hogy ma azt érezzem, 
nem lesz semmi gond, mert van már 

holnapra is. Vagy jövő évre. Ezért ra-
gaszkodik a világi ember annyira az 
anyagi dolgokhoz. Hát mihez ragasz-
kodjon? Ha nem ismeri az élő Istent, 
semmi más biztosítéka nincs, mint 
amit lát, ami a kezében van, a zsebében 
van, amit megeszik, megiszik. 

Sokak életében találkozom azzal, 
hogy felmentik magukat az aggodal-
maskodás bűne alól, mondván: hogy-
ne aggódnék, hiszen nem tudom mi 
lesz, nincs kilátásban semmi. Meg-
magyarázzuk, pedig ugyanolyan bűn 
mint a „ne paráználkodj”. Könnyelmű-
en vesszük, ezért a könnyelmű dolga-
ink félrevisznek, és nem tudjuk, miért 
van zűrzavar az életünkben. Figyel-
jünk jól: Isten nem fog abba belemen-
ni, hogy azt mondja: támaszkodj egy-
két bálványra, és ha kell, akkor még én 
is besegítek. Azt mondja: tudod mit? 
Engedd el a beszerzést, és hagyatkozz 
rám teljes szívvel, akkor meglátod, mi-
lyen Isten vagyok én. De addig, amíg el 
nem engedünk minden más biztosíté-
kot, addig nem tapasztaljuk meg Iste-
nünk gondoskodásnak a gazdagságát.

Volt egy bácsi, aki bevásárolt Debre-
cenben, és nagy pakkal ment az állomás-
ra. A vonat indulásáig még volt egy óra 
hossza. Eszébe jutott a bácsinak, hogy 
még a városban valamit el kellene intéz-
nie. Olyan gyermeki hite volt, hogy letet-
te a táskáját az állomáson egy sarokba, és 
azt mondta: Úr Jézus, kérlek, vigyázz a 
táskámra, amíg visszajövök. Elment, el-
intézte a dolgát, visszajött, és a táska még 
mindig ott volt. Megfogta, és azt mond-
ta: Úr Jézus, köszönöm, most már vigyá-
zok rá. Felszállt a vonatra, majd a táská-
ja eltűnt… Ha tehát azt gondoljuk, hogy 
kézben van a pénz, a gyerek, ott van mel-
lettem, látom, akkor minden rendben. 
Dehogy van rendben…

Hozzunk ma egy döntést, hogy 
ezentúl bízni fogok ebben az Istenben, 
ráhagyva a dolgainkat, a kincseinket. 
Akkor tényleg fel tudok szabadulni az 
aggodalmaskodás terhe alól, és miköz-
ben csinálom, amit ő mond, ráadásként 
meg fogom tapasztalni milyen gazda-
gon ellát, mennyire gazdagon gondot 
visel. Dicsőség neki!

Vadon Sándor
baptista lelkipásztor
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Kora este fél 6-kor kezdődött a zarán-
doklatot záró szentmise, ahol hagyomá-
nyosan a legtöbben vesznek részt. Ezt 
egy pogácsás-teázós-batyus szeretet-
vendégség követte sok-sok beszélgetés-
sel, élménymegosztással. Öreg este lett, 
mire elengedtük egymást és fáradt-bol-

dogan hazatértünk.
Idén tizedszerre kerültük meg 

a tavat azután, hogy 2012-ben 
először találkoztunk és egyik év-
ben elmaradt. Az idei tapasztala-
tok alapján bizonyos, hogy jövő-
re is összejövünk, tókörnyéki és 
távolabbról csatlakozó Rózsafü-
zér zarándokok. Mindenkit sze-
retettel várunk majd, aki sze-
retné megtapasztalni, milyen jó 
Máriához, Jézushoz és egymás-
hoz tartozni!
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„VELENCEI-TAVI RÓZSA”
1. SZ. NYUGDÍJASKLUB

Szeptemberi beszámoló

Három hónap kihagyás után ismé-
telten jelentkezem. Hallgatásom okául 
a szélsőséges időjárást említeném meg, 
amely klubtársaim és jómagam ellenál-
ló képességét és tűréshatárát egyaránt 
próbára tette. Az állandó, már-már el-
viselhetetlen hőség tagságunk nagyobb 
hányadát arra késztette, hogy minél 
kevesebb időt töltsünk a szabadban, a 
számunkra elviselhetetlen kánikulá-
ban. Örültünk annak, ha kiskertjeinket 
a hajnali és a késő esti órákban némi-
leg rendben tudtuk tartani. A tervezett 
programok, kirándulások így sorra el-
maradtak, de ezeket az ősz beköszönté-
vel igyekszünk bepótolni. Nagy lelke-
sedéssel köszöntöttük egymást, és igen 
jól éreztük magunkat az augusztus végi 
nyitó, majd még azt követő két szep-
temberi klubnapunkon, melyeken szü-
letés- és névnaposokat ünnepeltünk, 
zenével és tánccal egybekötve.

Szeptember végén, az Idősek Világ-
napja alkalmából Gerhard Ákos pol-
gármester úr a város nyugdíjasait ün-
neplésre invitálta a Kastélyparkba. Az 
előrejelzett zordabb időjárás miatt elég 
kevesen regisztráltunk, végül is a prog-
ramot az utolsó pillanatban sikerült a 
mezőgazdasági szakiskolában tető alá 
hozni. Meghívott vendégként Leblanc 
Győző opera- és operetténekes lépett 
fel, a „talpalávalót” pedig az estebéd 
után az OrfeusMelody Duo szolgál-
tatta. Tombolanyereményként is szá-
mos felajánlás érkezett, nem sokan 
maradtak ajándék nélkül. Az ételt, italt 
felszolgáló tanulók igencsak kitettek 
magukért, munkájuk végeztével pe-
dig még azzal is hozzájárultak a kivá-
ló hangulathoz, hogy ők is bekapcso-
lódtak a táncba, így azután a jó zenére 
együtt ropta a táncot idős és fiatal. Kö-
szönjük az estébe nyúló szép délutánt!

Tekintettel arra, hogy fenti ese-
ményre kevesen jutottunk el, úgy ha-
tároztunk, hogy klubtársaink részére 
külön ünnepséget szervezünk, ahol 
teljes létszámban megünnepeljük az 
Idősek Világnapját. Ezt meg is valósí-
tottuk egyik klubnapunkon. Az István 



étteremben kezdtük egy jó ebéddel, 
utána a szépen feldíszített klubban 
folytattuk, finom édes és 
sós süteményekkel és némi 
hangulatfokozóval. Szokás 
szerint a zenét Turánszky 
Gyuszi szolgáltatta.

Sokan vártuk már a kö-
vetkező operettszínházi lá-
togatásunkat, amelyen a 
Csárdáskirálynőt néztük 
meg. A szöveget ugyan 
kissé átírták, „moderni-
zálták”, de a régi, ismerős 
Kálmán Imre-dallamok 
maradtak, és megint egy 
fergeteges előadást láthat-
tunk kiváló énekesekkel, 
táncosokkal.

Egy kisebb csapatunk részt vett a ká-
polnásnyéki Halász kastélyban a „Pe-
tőfi Sándor és Schweidel József em-
lékezete” című előadáson. Először 
az Aradi vértanú, Schweidel József 
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tiszteletére koszorúztak és gyújtottak 
mécsest a családi keresztnél, majd a 

Petőfi-emlékév alkalmából Turek Mik-
lós versszínházi előadása idézte meg a 
forradalom és szabadságharc lánglelkű 
hősét a kastély egyik belső termében. 
Szép, tartalmas előadást láthattunk.

Sokunk örömére folytatódik a ge-
rinctorna is Hamza Kata gyógytor-

nász irányításával, ezúton 
is köszönjük a lehetősé-
get, valamint Kata odaadó 
munkáját. Néhányan újra 
visszatértünk hétfőnként a 
rejtvényfejtők klubjába és 
az alkotókörbe. A foglalko-
zásokat Debreczeni Dáni-
elné vezeti, irányítja nagy 
lelkesedéssel és odafigye-
léssel. Marikának is kö-
szönjük a sok-sok törődést.

Beszámolómat abban 
a reményben fejezem be, 
hogy reméljük, idén már 
nem lesz több „kényszer-
szünetünk”. Nyugdíjas tár-

saimnak és a Velencei Híradó olva-
sóinak jó egészséget és jó munkát 
kívánok.

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


