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Önkormányzati beszámoló
A Velencéért Oklevél díjazottjai
Időrendben a Korzóról
Épül a városi bölcsőde
Mayláth Endre méltatása
Forgalomcsillapítás Velencén
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Velencei és tókörnyéki
események
2021. augusztus 10-től november 30-ig
Retró kiállítás
A Velencei Helytörténeti Egyesület
kiállítása
Kedd, csütörtök: 9.00 – 18:00
A többi napokon előzetes bejelentkezés
szerint
(Meszleny–Wenckheim kastély,
Velence, Tópart u. 52.
velencehelytortenet@gmail.com)
November 12. péntek 16:00
Árverés a Retró kiállítás anyagából
A Velencei Helytörténeti Egyesület
Kiállítóhelysége
(Meszleny–Wenckheim kastély,
Velence, Tópart u. 52.
velencehelytortenet@gmail.com)
November 13. szombat. 11:00
Fülemüle kastélykoncert
gyerekeknek
Bartek Zsolt klarinétművész koncertje.
Főszerepben a hárfa
Halász-kastély
(2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.
Telefon: +36 21 292 0471
E-mail: info@halaszkastely.hu)
November 13. szombat 15:00 –17:00
Green Kreatív Klub. Téli workshop
Green Residence Élményközpont
(Velence, Hársfa u. 1/A.
Élményfelelős: Karakó Katalin;
Bejelentkezés: karako.kata@gmail.com)
November 13. szombat 15:00
Árverés a Retró kiállítás anyagából
A Velencei Helytörténeti Egyesület
Kiállítóhelysége
(Meszleny–Wenckheim kastély,
Velence, Tópart u. 52.
velencehelytortenet@gmail.com)
November 25. csütörtök 11:00
Ásványbörze
A Velencei Helytörténeti Egyesület
Kiállítóhelysége
(Meszleny–Wenckheim kastély,
Velence, Tópart u. 52.
velencehelytortenet@gmail.com)

November 26. péntek 9:00
Ásványbörze
A Velencei Helytörténeti Egyesület
Kiállítóhelysége
(Meszleny–Wenckheim kastély,
Velence, Tópart u. 52.
velencehelytortenet@gmail.com)

Beköszöntő
A velencei Civil Ház, a Közösségi Ház
és a Green Residence Élményközpont
programjairól a 30. oldalon tájékozódhatnak olvasóink.

November 27. szombat 9:30–12:30
Green Kreatív Klub. Élményfestés
Green Residence Élményközpont
(Velence, Hársfa u. 1/A.
Élményfelelős: Karakó Katalin;
Bejelentkezés: karako.kata@gmail.com)
November 27. szombat 9:00
Ásványbörze
A Velencei Helytörténeti Egyesület
Kiállítóhelysége
(Meszleny–Wenckheim kastély,
Velence, Tópart u. 52.
velencehelytortenet@gmail.com)
November 27. szombat, 15:00
Pilinszky 100. Könyvbemutató és zenés versszínházi est
Halász-kastély
(2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.
Telefon: +36 21 292 0471
E-mail: info@halaszkastely.hu)
November 28. vasárnap 10:00
Családfelállítás Závodszky Noémival
(Velence, Hársfa u. 1/A.
Bejelentkezés:
zavodszkynoemi@gmail.com)
November 28. vasárnap 15:00
Iván Szandra és Jász Andris
karácsonyi koncertje
Halász-kastély
(2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.
Telefon: +36 21 292 0471
E-mail: info@halaszkastely.hu)
A városi eseményekkel kapcsolatos változásokról, illetve Velence város egyéb
programjairól, eseményeiről bővebben tájékozódhat az interneten Velence Város
hivatalos facebook oldalán (www.facebook.com/Velencevaros)

A címlapon: A készülő Bölcsőde homlokzata
Fotó: Faragó László
Felelős kiadó: Velence Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Dr. Mészáros Csaba István
Társszerkesztő: Gerhard Ákos
A szerkesztőbizottság címe:
2481 Velence, Tópart u. 26.
Telefon: 06 22 589 400
E-mail: meszaros.csaba@velence.hu
Tördelés, layout: Szilágyi Levente
Nyomdai kivitelezés: Folprint Zöldnyomda
1119 Budapest, Thán Károly u. 25.
www.folprint.hu
info@folprint.hu
06 1 205 5965
ISSN 2415–9670

Éppen két esztendeje annak, hogy a velenceiek bizalmat szavaztak annak a lelkes civil csapatnak, amelyik az esélytelenek nyugalmával, de nagy elszántsággal
indult el azon az úton, amelyen jelenleg
is halad, és amely – meggyőződésem szerint – egy élhetőbb, emberléptékű és emberközpontú város felé vezet. Bátor és
előre nem sejthető döntés volt az a velenceiektől, hogy a város vezetését egy olyan
helyi összefogásra bízták, amely mögött
nem állt semmiféle országos hálózat, nagypénzű befektetői csoportok vagy politikai érdekek.
Nem mondok újat azzal, hogy
két év elteltével sem változott e tekintetben a helyzet. Most sem áll
mögöttünk semmiféle országos
hálózat, nem szolgálunk párt vagy
politikai érdekeket és még kevésbé hajt bennünket a közvetlen
anyagi haszonszerzés vágya. Két
évnyi szolgálat után továbbra is
elsősorban feladatokat, tennivalókat látunk magunk előtt. Rendbe
kell tenni közös ügyeinket. Csakis
szilárd alapra lehet építeni a város
fenntartható jövőjét.
Sokkal egyszerűbb dolgunk
lenne, ha nem kéne olykor szinte
a nulláról elkezdeni az építkezést
a városi cégeknél, vagy éppen az
önkormányzati szerződések esetében. Semmi nem bizonyítja ezt jobban,
mint a Korzó ügye. Teljesen egyértelmű,
hogy azon az úton, amelyen elindult az
önkormányzat egy bő éve, már rég el kellett volna indulni. A Korzó működése már
évek óta nem szólt semmi másról, mint a
városi tulajdon magáncélú, üzleti alapú kihasználásáról.
Éppen ezek a ránk maradt, megörökölt ügyek miatt tűnik úgy, mintha a jelenlegi önkormányzat a konfliktusokat
keresné. Ez nincs így. Minden józan gondolkodású partnerünkkel eljutottunk végül a megegyezéshez, vagy éppen afelé tartunk. A GOMI Kft.-vel is hosszú
hónapokon keresztül szerettünk volna
egyeztetni – sajnos sikertelenül. Biztos
vagyok abban, hogy jövő ilyenkor már

a végére fogunk érni ezeknek az ügyeknek, és kizárólag azzal foglalkozhatunk,
ami a szívünkhöz is közelebb áll: a város ésszerű és fenntartható fejlesztésével. Ennek szab irányt a 2021-ben véglegesített Települési Arculati Kézikönyv és
a Hely Építési Szabályzat. Azonban nemcsak ésszerű szabályozással készülünk a
várost előrelendítő fejlesztésekre, hanem
intenzív pályázással is. A 2021-2027-es
Európai Uniós pályázati ciklus keretében

az állami támogatások, az alapítványok,
az egyházak, sőt a magáncégek is. Az önkormányzat feladata az, hogy kiszámítható partnere legyen minden olyan kezdeményezésnek, amely a város érdekeit
szolgálja, és kiálljon a velenceiekért minden olyan ügyben, amikor a helyi szempontok háttérbe szorulnak.
Egy újabb évet zárt le a jelenlegi önkormányzat. A megoldandó feladatok
száma csökkent, és számos területen je-

idén ősszel meghirdetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
pályázataira az önkormányzat számos
pályázati anyagot nyújt be. Ezekről a Velencei Híradó későbbi lapszámaiban hírt
adunk. Nagy szükség van e pályázati
forrásra, hiszen a környékbeli települések fejlesztései esősorban a magyar falu
program keretében valósultak meg. Ezek
megpályázására pedig városunk méreténél és jogállásánál fogva nem jogosult.
A jelen lapszám viszonylag nagy terjedelemben számol be az önkormányzat
második évének teljesítményéről, illetve a város gyarapodásáról. Fontos észben tartani azt, hogy nemcsak az önkormányzat viszi előre a várost, hanem
sok más szereplő is: a civil szervezetek,

lentős előrelépésről tudunk beszámolni.
A legfontosabb azonban az, hogy a helyi
közösség megtartó ereje – amely városunkat mindig is jellemezte – az idén is megmutatkozott. Nemcsak a civil összefogás
eredményeképpen létrejött Radnóti utcai
közösségi térre, a KönyvMegállóra vagy a
városba telepített sütőolaj-gyűjtőkre gondolok, hanem arra a valóban embert kívánó munkára is, amelyet a haltetemeket
összegyűjtő velenceiek végeztek a nyáron.
Amikor a Tópart utcán, a Szabolcsi úton,
a Fő utcán, vagy a Béke úton elhaladok,
nemcsak fákat, kupakgyűjtőt, könyvespolcokat látok – hanem velenceieket is,
akik magukénak érzik ezt a várost.
Gerhard Ákos
polgármester
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Polgármesteri kalendárium
2021. szeptember 24-től október 24-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi megbeszéléseken,
egyeztetéseken és eseményeken vett részt a város érdekében:
Szeptember 24-én a város közlekedését érintő kérdésekről egyeztetett a polgármesteri hivatalban Pap Zsigmond
képviselővel és Rozbach Levente közlekedésmérnökkel.
Szeptember 25-én a Magyar Néprajzi Társaság vándorgyűlésén köszöntötte
a megjelenteket a Civilházban.
Szeptember 27-én megtartotta reggeli
hétindító megbeszélését Fésűs Attila képviselővel és Szabó Attila alpolgármesterrel.
Szeptember 28-án Pusztaszabolcson
egyeztetett Simonné Zsuffa Erzsébet polgármester asszonnyal az idén beadandó
TOP (Településfejlesztési Operatív Program) pályázatok összehangolásáról. Ezt
követően egy informatikai céggel a velencei térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban tárgyalt.
Szeptember 29-én hivatali ügyintézéssel és pályázatmenedzseléssel töltötte
az idejét.
Szeptember 30-án részt vett a humán, az ügyrendi, a kulturális valamint
a pénzügyi és városfejlesztései bizottság
ülésén. A nap végén, 16 órakor képviselőtestületi ülést tartott.
Október 1-jén az ősszel meghirdetett TOP pályázatokra beadandó városi
fejlesztési terveket tekintette át a hivatal
szakértőivel.
Október 4-én megtartotta reggeli hétindító megbeszélését Fésűs Attila képviselővel és Szabó Attila alpolgármesterrel.
Október 5-én találkozott egy vállalkozóval, akivel a laktanya hasznosításának lehetőségeit tekintette át.
Október 6-án a TOP-os pályázatokhoz kapcsolódóan mérte fel a városi igényeket, egyeztetve a képviselőkkel és a
hivatal munkatársaival.
Október 7-én részt vett a Gárdonyi
Rendőrkapitányság 2021 évi járási közbiztonsági egyeztető fórumán. Az eseményen megjelent Dr. Varga Péter dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány is. A
fórumot követően hivatalában fogadta a
Szent Benedictus Borlovagrend képviselőit
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és megvitatta az idei Liberália borünnep
megrendezésével kapcsolatos kérdéseket.
Október 8-án Faragó Péter, Pap Zsigmond és Kernya Gábor képviselőkkel, valamint a TOP pályázatokkal kapcsolatos
feladatokat ellátó hivatali szakemberekkel
vitatta meg a beadandó városi pályázatokhoz kapcsolódó tennivalókat.
Október 11-én megtartotta reggeli hétindító megbeszélését Fésűs Attila képviselővel és Szabó Attila alpolgármesterrel.
Október 12-én a humán bizottság
tagjaival bejárást tartott az épülő városi
bölcsőde épületében. Délután lakossági
fórumot tartott a Korzó lezárásával kapcsolatban a SPAR parkolójánál.
Október 13-án találkozott az EFOTT
ügyvezető igazgatójával, akivel egyeztettek a fesztivál elszámolásával és jövőjével
kapcsolatban. Ezt követően a VVG Kft.
ügyvezetői pozíciójára jelentkező pályázókat hallgatta meg. Délután egy második meghallgatást is tartott, amelyen egy,
a szakrendelő ügyvezetői
munkakörére jelentkező orvost hallgatott meg.
Október 14-én folytatta
a TOP pályázatokkal kapcsolatos polgármesteri teendőket: képviselőkkel illetve a hivatal munkatársaival
egyeztetett a gördülékeny
pályázás érdekében.
Október 15-én részt vett a
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén. Délután a laktanya területén az egyik
mezőgazdasági vállalkozó meghívásának
eleget téve egy Európai Uniós forrásból elkészült terményszárító és -tároló csarnok
avatásán vett részt.
Október 18-án megtartotta reggeli hétindító megbeszélését Fésűs Attila
képviselővel és Szabó Attila alpolgármesterrel, majd egyeztetett a város védőnőivel a védőnői körzetek felosztásával kapcsolatos kérdésekről.

Október 19-én egy mezőgazdasági vállalkozóval tekintette át a külterületi utak
felújításának lehetőségeit, különös tekintettel a laktanya és a Hajdú-tanya elhanyagolt útjainak rekonstrukciójára. Délután
egy köztéri LED világítással foglalkozó cég
munkatársával egyeztetett a városba telepítendő LED fényforrást használó köztéri
lámpák próbaüzemével kapcsolatban.
Október 20-án a Korzó büféseivel
egyeztetett a lezárást megszüntető közös
jogi lépések összehangolása végett.
Október 22-én helyszíni bejárással
egybekötött előkészítő egyeztetést tartott
a TOP pályázatok beadásával kapcsolatban. A bejárás során a szakértők felmérték az óvoda síkpala tetőszerkezetének
lecserélésnek költségeit és lehetőségeit.
Este a Korzón személyesen ellenőrizte
és dokumentálta a GOMI Kft. által emelt
kerítés elbontásának munkálatait.

Október 23-án részt vett a városi
megemlékezésen, ahol beszédet mondott valamint átadta Füredi Balázsnak és
Stróbl Balázsnak a város elismerését kifejező Velencéért Okleveleket.
Október 24-én Kernya Gábor és Faragó Péter képviselők társaságában dokumentálta azt, hogy a Korzó kerítését az
üzemeltető csak részlegesen bontotta le.
Ezt követően megírta és beadta a végrehajtási kérelmet a székesfehérvári főjegyzőnek, kérve a kerítés teljes lebontásának
lehetővé tételét.

A Velencei önkormányzat munkájának
második éve – beszámoló

Amiképp a tavaly októberi lapszámban, az ideiben is számot adunk az önkormányzat elmúlt egy
évének eredményeiről. A beszámoló hat fejezetben mutatja be röviden azt, hogy mely területeken
lépett előrébb a város 2020 és 2021 októbere között. Hasonlóan a 2020-as évhez, a 2021-es évi
munkát is jelentős mértékben befolyásolták a járványvédekezéssel kapcsolatos korlátozások illetve
az önkormányzatokat érő megszorító intézkedések.

Zöldebb, élhetőbb város
A város jövője szempontjából a legfontosabbak azon lépések, amelyek egy fenntarthatóbb, élhetőbb és zöldebb város
irányába vezetnek. Az elmúlt évben számos területen jelentős előrelépés volt ebben az irányban.
1. A város teljes zöldhulladék-égetési
tilalmat vezetett be. Ellentétben a környező települések többségével Velencén
2020 ősze óta tilos a kertekben keletkezett zöldhulladék elégetése.
2. Lakossági egyeztetést követően
megújult a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi önkormányzati rendelet. A város jelenlegi kisvárosias arculatának megőrzése, a soklakásos
lakóparkok építésének és a zöldfelületek
csökkenésének megelőzése elsőbbséget
élvezett az új Helyi Építési Szabályzat és
a Települési Arculati Kézikönyv kialakításában.
3. Folytatódott a 2020 tavaszán megkezdett fásítási program. 2021. április
11-én a „10 millió Fa Magyarország”-közösség szakembereivel és önkénteseivel
együtt városunk lakói az Evezős út és az
M7-es autópálya közötti területen megkezdték a várost övező véderdő kialakítását. A közel félezer kis fa elültetésével a

véderdő ültetésének első üteme valósult
meg. Emellett aznap a Tópart utcán díszfák kerültek kiültetésre.
4. Május 15-én önkéntesek 133 darab 3 méteres díszfát (elsősorban tölgyeket) ültettek el Velence-Újtelepen. A Pusztaszabolcs felé vezető út és

a szervizút közötti sétány mentén és tovább, egészen a DRV épületéig értékes
díszfákkal bővült a városi faállomány.
5. Ésszerűbbé vált a városi zöldterületek gondozása. Több olyan, művelésből kivont, nem beépítendő terület van városunkban, amelyet sem
elhanyagolni, sem parlagon hagyni
nem kíván az önkormányzat. Ezeket
a területeket a város 2020 óta kaszálókként hasznosítja, és évente meghatározott ütemben
gyűjt szénát róla. E virágos, hímes rétek –
nem mellesleg – kiváló
méhlegelők, és növelik
a városi élővilág biodiverzitását is.
6. Megkezdődött a Velencei-tó vízminőségének
önkormányzati monitorozása. Az Északi Strandon idén nyáron állandósult a vízminőség-mérés. A
strandon üzembe helyezett

okosbója óránként végzett méréseket,
amelynek eredményei egy QR kód segítségével mindenki számára elérhetők
voltak.
7. Az EFOTT-tal 2021-ben kötött
megállapodás új alapokra helyezte a
fesztivál és a város közötti együttműködést. Idén első alkalommal sikerült
szerződésben rögzíteni azt, hogy a
szervezés jelentette problémák kiküszöbölése közös
feladat és felelősség. Ennek révén
a velencei lakosok
szempontjai most
először kerültek be
a fesztivál szervezésével kapcsolatos előkészületek közé. Idén az önkormányzathoz és a szervezőkhöz nem érkeztek panaszok a fesztivál ideje alatt.

8. Megkezdődött a város régóta elhanyagolt vízelvezető árkainak kiásása,
karbantartása. Ezek a közművek az elmúlt 10 évben nagyon el voltak hanyagolva. Emellett, a VVG Kft. a tavaly beszerzett munkagépállományával képessé
vált a velencei utak űrszelvényezésére is.
Ezt a munkát a cég 2021 tavasza óta folyamatosan végzi.
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A civil kezdeményezések ereje
Egy város igazi erejét és önazonosságát az
ott élők közössége adja. Éppen ezért minden közösségi, civil kezdeményezésnek
örül az önkormányzat és azokat lehetőségeihez képest támogatja. Idén a velenceiek ismét megmutatták, hogy közügyekben lehet rájuk számítani. A sok
példaadó civil kezdeményezés, felajánlás
közül nehéz csupán néhányat kiemelni,
hiszen ennél sokkal több esetben mutatták meg a helyi közösségek az erejüket.
1. Környezetbarátabbá vált városunk:
a „Használd Újra Velencei-tó!” közösség szakmai útmutatásával és a H-Bio
Kft. szervezésében használt sütőolaj

begyűjtő rendszer került kiépítése idén
májusban. Két helyszínre, az Újtelepen
az Iskola utcában a Coop bolt mellé, illetve Ófaluban a Fő utcában az Ex/T Csemege elé kerültek olajgyűjtő konténerek.
2. Velencei önkéntesek Füredi Balázs,
Stróbl Balázs és mások szervezőmunkájának köszönhetően idén a halpusztulás mindkét hullámában erejükön felül
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helyt álltak. A tókörnyéki
települések közül városunkban mozdultak meg a legtöbben a tó megmentése érdekében.
3. Civil kezdeményezés
eredményeképpen, önkormányzati támogatással megújultak a Tóbíró Strand padjai. Köszönjük Kozalek Petra
és az önkéntesek munkáját!
Vigyázzunk együtt a vidám
padokra!
4. Kupakgyűjtő szív került kihelyezésre Velencén, a
Tópart úton. A szervezők és
a készítők városunk
központi helyén hívják fel a figyelmet a
rászoruló családok
támogatásának fontosságára. Köszönet
illeti Rádainé Barbarát, a nemes ügy
kezdeményezőjét és
főszervezőjét.
5. Lakossági összefogással KönyvMegálló létesült a
Fő utcán található buszmegálló
várófülkéjében. E kezdeményezés
szervezője, Rádainé Barbara és
segítői, Takács Beatrix, Tánczos Zsuzsanna, Kollenberg Böbe, Csaba Attila és Rádai Péter maradandó értéket hoztak létre
városunkban.
6. A Radnóti utca végén lévő parkos
területen játszóteret és közösségi teret
alakítottak ki az ottlakók. Közösségi ös�szefogásban homokozót, játszóeszközöket telepítettek, padokat újítottak fel a
környékbeliek.

ahol számos velencei és tókörnyéki lakos
vette igénybe a szűrési szolgáltatást.
2. A második és a harmadik hullám
alatt ismét működött Szabó Attila alpolgármester irányításával a Velencei Karantén Forródrót. A szinte éjjel-nappal
elérhető telefonvonal sok rászorulónak
nyújtott segítséget ősszel és tavasszal.
3. Oltópont kezdte meg a munkáját
városunkban. A Velencei Szakrendelő
2021 tavaszán, az oltási kampány idején
az országos oltóhálózat egyik állomásává
lépett elő, megkönnyítve sok velencei oltáshoz jutását.

szakaszának járdája újult meg 390 folyóméter hosszban, emellett az ófalusi református és katolikus templom közötti járdaszakasz kapott új térkő-burkolatot 50
folyóméteren.
5. Új védőnői körzet került kialakításra Velencén. Az emelkedő gyerekszám és a védőnők leterheltsége nemcsak
indokolttá, de elodázhatatlanná tette egy
új védőnő foglalkoztatását. Az új körzet
határainak kijelölése védőnőink közreműködésével, a védőnői állomás kialakítása pedig a VVG Kft. munkatársainak
segítségével valósult meg.

Fejlődő, gyarapodó Velence

helyzetben, a lezárások idején igyekezett
minél hatékonyabban kivenni a részét a
járványvédekezés tennivalóiból.
1. Velencére települt a Velencei-tó
egyetlen COVID-szűrőállomása. A
szűrőállomás a Civilházban működött,

Velence az idei forráshiányos évben is
előre tudott lépni. Az önkormányzati, állami, egyházi, pályázati, piaci és alapítványi forrásokból megvalósuló fejlesztések
egyaránt városunk fejlődését, az itt élők
életminőségének javítását szolgálják.
1. Hosszú évek óta először megújult
városunk ünnepi díszkivilágítása. Az
adventi fények négy fő helyszínen (ófalusi plébániatemplom, polgármesteri hivatal, könyvtár, közösségi ház) kerültek

szelektív hulladékgyűjtő edényekhez jutottak hozzá, illetve gyakoribbá vált a
szelektív hulladék elszállítása is városunkban.
6. Épül városunk önkormányzati
bölcsődéje. A kétszintes, minden korszerű igényt kiszolgáló épületben két
csoportnyi bölcsődés korú gyereket tudnak majd fogadni a leendő dadusok.
7. A Baptista Szeretetszolgálat megkezdte az iskola ”Zöld” iskolarészének
bővítését. A bővítéssel 8 új osztályterem,

Hatékony
járványvédekezés
2021-ben is komoly gondot jelentett a koronavírus-járvány városunkban.
Ellentétben az első két hullámmal, a tavaszi harmadik
hullám során sajnos igen
sok velencei barátunk, ismerősünk, szomszédunk
végleg eltávozott közülünk.
Az önkormányzat a nehéz

6

kihelyezésre. Az ünnepi tereket egymással új ünnepi fényekkel feldíszített utak
kötötték össze. A különleges technológiával készült fényforrások valamint egy
fény-angyal méltóképpen ékesítette városunkat a téli ünnepek idején.
2. Előrébb lépett a város hulladékgazdálkodása. A velenceiek ingyenes

3. Megkezdődött a Meszleny-kastély
felújítása. A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány tulajdonában
lévő épület, és az azt körülvevő park a
következő években újra régi pompájában
emeli majd városunk fényét.
4. Befejeződött a járdaépítés első
üteme. Az újtelepi Iskola utca középső

melegítőkonyha, 90 fő egyszeri étkeztetésére alkalmas étkező, informatika terem, logopédiai fejlesztő terem, nyelvi
csoportszoba, valamint egy tanári szoba
létesül.
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Strand (Tóparty Strand) mindegyike részére 29.893.819 Ft támogatást ítélt meg.
A tavasszal megítélt összeg segítségével
az önkormányzat minden városi strandot még a nyáron igényesen felújított.
9. Megkezdődtek a Budapest–Balaton kerékpárút Tordas–Velence részszakaszának építési munkálatai. Velence lakott területén a kerékpáros útvonal
a Panoráma úton fog haladni 387 méter
hosszan. Az autópálya melletti pihenőhelyek területét felhasználva, 2,75 méter
széles önálló kerékpárút jön létre a beruházás eredményeképpen.
10. Ingyenes WIFI kapcsolat áll a
velenceiek rendelkezésére a város központjában. A kapcsolat a polgármesteri
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13. Végéhez közeledik a velencei-tavi partfal-rekonstrukció. Városunk területén is új arcot öltött a tópart.
A partfal megújításával összehangolva
megkezdődtek a velencei kikötők és vendégmólók felújítási munkálatai is.

Tisztább, átláthatóbb közélet, a
közösségi igények meghallgatása
A helyi közélet tisztábbá tétele nem
önös érdekeket szolgál, hanem azt, hogy
a város működése átláthatóbb legyen
és intézményei, cégei, vagyona hatékonyabban szolgálják a velencei közösség
érdekeit.
1. Online turisztikai kutatást végzett
az önkormányzat. A felmérés az eddigi

is korlátok közé szorította. Ennek ellenére nem maradtak el ünnepeink, sőt,
számos új elemmel bővült a város kulturális élete.

legnagyobb lakossági igényfelmérés volt
városunkban. Közel 600 válasz érkezett
be azzal kapcsolatban, hogy miképpen
képzelik el a turizmus helyét városunk
életében az itt élők és az üdülőtulajdonosok.
2. Megkezdődött a 99,7%-ban önkormányzati tulajdonban álló Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. átvilágítása. Az
önkormányzat február 28-án tette közzé
azokat a tényfeltáró dokumentumokat,
amelyek a Kft. működésének átláthatatlanságáról, az ügyvezető tevékenységének hiányosságairól számolnak be. A Kft.
működésének rendbetétele azóta is zajlik.
3. A Korzó üzemeltetési szerződését
Velence Város Önkormányzata 2021.
május 21-én kelt levelében azonnali hatállyal, rendkívüli felmondás keretében felmondta. A Korzó állapotának részletes felmérése után keletkezett,
egyesített igazságügyi szakértői vélemény alapján a képviselőtestület június 18-án egyhangú, döntésben erősítette meg a felmondást. Az eltelt időben az
önkormányzat jogi eszközökkel, kizárólag a törvényes úton járva folytatja a
Korzó helyzetének rendezését..

1. Rendhagyó módon valósult meg,
de nem maradt el a velencei advent 2020
decemberében. A közös gyertyagyújtás, a kulturális programok egytől-egyig
az online térbe költöztek. A bejegyzések
látogatottsága arról tanúskodik, hogy az
eseményeket (különösen az iskolások és
óvodások műsorát) nagy érdeklődéssel
követték a velenceiek.
2. Szintén különleges módon került megrendezésre a 2021-es Velencei

miképp főznek meg a szakácsok egy-egy
hagyományos helyi fogást – egy kicsit újragondolva. Az elkészült ételeket a karnevál napján sok velencei meg is rendelte, meg is kóstolta.
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Rendhagyó kulturális élet
Nemcsak az idegenforgalom elé állított
jelentős kihívásokat az idei járvány sújtotta év, hanem a városi kulturális életet

Velence
Tóprart u. 144

lencefürdői Keleti Strand (Plázs44 Szabadstrand) és a Velencefürdői Nyugati

hivatal (Velence, Tópart u. 26.) előtti parkban érhető el.
11. Velencén, az
M7-es autópályánál
építi következő éttermét a hazai McDonald’s. Az innovatív,
visszafogott megjelenésű étterem kivitelezési
munkálatai augusztusban kezdődtek meg. Az étterem a tervek
szerint a következő év első negyedében
már meg is nyílhat.
12. A velencei optikai kábelhálózat-fejlesztés eljutott abba a stádiumba,
hogy a Novicom Kft. immár nagysebességű lakossági szolgáltatást is tud
nyújtani. Az eddigi lehetőségeknél jóval
gyorsabb internetelérés a város egy régóta fennálló problémáját orvosolja.

Strand

8. Közel 120 millió forintot nyert
strandfejlesztésre a város. A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési program az
Északi Strand, a Tóbíró Strand, a Ve-
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Karnevál. Az esemény során vidám zenészbandák és lovaskocsik járták városunk utcáit. Igen sokan jelmezbe öltözve végezték napi teendőiket Velencén,
és sokan vettek részt a gyerekek számára meghirdetett online jelmezversenyen is.
3. Elsőként tartotta meg a város a karnevál napján a régi Velencei Ízek napját. Három velencei étteremben készítetett az önkormányzat videót arról, hogy

szomb

4. Kertmozi kezdte meg a működését az Északi Strandon. A tó környékének egyetlen mozija két hónapon keresztül várta a nézőket. Közel 50
előadással a kertmozi a városi kulturális élet egyik színfoltja volt.
5. Újraalakult a Velencei Értéktár
bizottság. Dr. Petrus József Csaba vezetésével újból megkezdte a munkát a bizottság, gyűjtve, dokumentálva Velence
kulturális és természeti értékeit.
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Gerhard Ákos polgármester október 23-án
elhangzott ünnepi beszéde
Tisztelt Velenceiek! Kedves
egybegyűlt megemlékezők!
Amikor az 1956-os forradalomról megemlékezünk, olyan gondolatok jutnak
eszünkbe, mint a szabadság, az összefogás, a bátorság ereje – valamint az, hogy
hosszú évek elnyomása után egy apró
szikra is elegendő volt ahhoz, hogy a magyar történelem egyik legnemesebb időszaka köszöntsön az országra.
A Rákosi korszak terrorja, a vélemények elhallgattatása, az emberi sorsok
kerékbetörése, az egyes társadalmi rétegek megbélyegzése, a külső ellenség folyamatos keresése olyan légkört teremtett az országban, amelyben az őszinte
szó, a hiteles kiállás nemcsak Budapesten, de megyénkben is magával ragadta
a bátor ifjúságot.
Ám ha ma valaki kezébe veszi a Fejér Megyei Néplap 1956. október 25én megjelent számát, akkor talán azt is
gondolhatná, hogy semmi érdemleges
nem történt ezekben a sorsfordító napokban. Új kukoricaszárító berendezés
érkezett Martonvásárra, jó a közellátás megyénkben, a háziasszonyok újfajta háztartási mosószódához juthatnak
hozzá, 21 millió naposcsibe kelt ki a keltető-állomásokon – harsogta a pártsajtó
nagy büszkeséggel.
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Miközben egy ország próbálta
lerázni magáról az elnyomás
rabigáját!
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A Velencéért Oklevél 2021-es díjazottjai:
Füredi Balázs és Stróbl Balázs
A Velencéért Oklevél díjazottjai a díjat
alapító velencei önkormányzat szándéka szerint azon személyek, akik a helyi
közösség szolgálatában, összefogásában
jelentős érdemeket szereznek. 2021-ben
számos nehézséggel nézett szembe városunk. Ezek közül talán a legnagyobb
kihívást a tó vízszintjének csökkenése,
és az élővilág pusztulása jelentette. A tóban elpusztult halak kiemelése és összegyűjtése halaszthatatlan feladat volt, hiszen a nyári napokon a meleg vízben a
tetemek oszlását meg kellett akadályozni. E feladatot a MOHOSZ munkatársai önmagukban nem tudták kellő hatékonysággl ellátni. Igen nagy szükség
volt tehát a helyi önkéntesek munkájára
és szervező tevékenységére. A sok-sok
városunkért tenni akaró velencei közül
is kiemelkedett Füredi Balázs és Stróbl
Balázs. Ők nemcsak a halpusztulás
mindkét hullámában álltak helyt napi
szinten, hanem komoly szerepet vállaltak abban is, hogy szervezzék az önkéntesek munkáját.

Városunk talán legnagyobb értéke
a Velencei-tó vize és élővilága. Azok,
akik e fontos természeti értékünket óvják-védik nemcsak a tónak, de városunk
közösségének is fontos szolgálatot tesznek. Sokat mond az összefogás erejéről

az, hogy egy velencei születésű és egy
városunkban otthonra talált ember az,
akik vállt vállnak vetve együtt álltak
helyt idén nyáron. Munkájukat, szolgálatukat a város Velencéért Oklevél adományozásával ismeri el.

A történelemkönyvek lapjaira az idő
múltával – meggyőződésem
szerint – nem a hazugságok,
nem a lényeget elfedő hírek kerülnek be, hanem a valódi tettek. Hiszen ki emlékszik már
a kukoricaszárító gépre vagy a
mosószódára? A tisztesség, az
őszinteség, a jó szándék és a bátorság idővel kivívja méltó helyét az utókor emlékezetében!
Tisztelt Velenceiek! Emlékezzünk kegyelettel, és hajtsunk most fejet azok előtt,
akik a becsületet, a tisztességet többre tartották még saját
életüknél is, és feláldozták önmagukat egy őszintébb, szabadabb jövőért!
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A Korzó üzemeltetési szerződésének felmondásával
kapcsolatos lépések időrendi sorrendben
Az alábbiakban időrendben olvashatók a Korzó üzemeltetésével kapcsolatos események és jogi
eljárások. Az elmúlt több mint egy év történései az üzemeltetés hiányosságairól és a GOMI Kft.
túlkapásairól tanúskodnak. Az önkormányzat bízik abban, hogy a Korzó üzemeltetésével kapcsolatos problémák minél hamarabb, jogszerűen megoldódnak.

2009. június 10-én Velence város önkormányzata szerződést köt a GOMI
Kft.-vel a Velencei Korzó üzemeltetésére.
2014. május 26-án a Korzó összes
műszaki elemének átadása megtörténik.
2014. augusztus 31-én megállapodás
jön létre a GOMI Kft. és a város között,
amely az üzemeltetés feltételeit rögzíti.

2021. február 10-én a GOMI Kft. levélben értesíti az önkormányzatot arról,
hogy „mobil”, nem építési engedélyköteles kerítést kíván emelni a Korzó területén, és fizetős parkolórendszert szándékozik kiépíteni.
2021. február 24-én kelt válaszlevelében
az önkormányzat rögzíti, hogy a fenntartá-

2020. június 9-én Velence város önkormányzata felméri a Korzó állapotát és
a tapasztalt karbantartási hiányosságokról hibalistát küld át a GOMI Kft.-nek.
2020. július 28-án érdemi válasz hiányában Velence város önkormányzata
határidő kitűzésével felszólítja a GOMI
Kft.-t az üzemeltetési kötelességeinek
szerződés szerinti teljesítésére. Ezt követően az önkormányzat mintegy fél éven át
többször is kísérletet tesz a Korzóval kapcsolatos problémák tárgyalásos rendezésére – sikertelenül. Eközben közjegyzőnél
igazságügyi szakértő kirendelését kezdeményezi a Korzó állapotának felmérésére.
2021. január 15-én véget ér a Korzó
fenntartási időszaka – azonban az ellenőrző hatóság ekkor még nem kezdi
meg a Korzó állapotának felmérését, a
projekt pénzügyi elszámolása, lezárása
nem történik meg.

si időszakot még nem követte elszámolás,
és a projekt fenntartási kötelezettségével
összefüggésben az indikátorok teljesülését
az ellenőrző hatóság még nem hagyta jóvá.
Kerítésemeléséhez és fizetős parkoló létesítéséhez pedig nem járul hozzá.
2021. március 2-án elkészül a közjegyző által kirendelt szakértők megszövegezte egyesített igazságügyi szakértői vélemény. A vélemény 178 oldalban rögzíti az
üzemeltetési kötelesség elmaradását.
2021. március 19-én a GOMI Kft. kerítést emel a Korzóra. A kerítésépítésről
az önkormányzat jegyzőkönyvet készít,
a közterület-felügyelet pedig fényképpel
dokumentálja azt.
2021. március 23-án kelt levelében
Velence város önkormányzata felszólítja
a GOMI Kft.-t a kerítés elbontására.
2021. április 23-án 8 napos határidővel újból felszólítja az önkormányzat az
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üzemeltetőt a többször elküldött hibalista
megoldására és az üzemeltetési kötelességeinek szerződés szerinti teljesítésére.
2021. május 5-én újabb szakértői vélemény rögzíti a Korzó üzemeltetésének
hiányosságait.
2021. május 25-én Velence város önkormányzata azonnali hatállyal rendkívüli felmondással felmondja az üzemeltetési szerződést. Ezt a GOMI Kft.
megfellebbezi, és keresetet nyújt be arra
vonatkozóan, hogy a szerződés felmondásának dacára birtokban maradhasson.
2021. július 26-án ellenkeresetet
nyújt be a város a GOMI Kft. keresetével szemben.
2021. július 26-án Velence város önkormányzata az ellenkereset mellett
ideiglenes intézkedés iránti kérelmet is
benyújt a Székesfehérvári Törvényszékhez, amelyben azt kéri, hogy a bíróság
az üzemeltetőt kötelezze a Korzó elhagyására.
2021. augusztus 3-án az önkormányzat fellebbezést nyújt be a Győri ítélőtáblához a GOMI Kft.-t első fokon birtokban tartó ideiglenes intézkedéssel
szemben.
2021. október 4-én a GOMI Kft. lezárja a kerítés kapuit, és megakadályozza a partra való lejutást, valamint a büfék
üzemeltetését, használatát. A város azonnal birtokvédelmi eljárást kezdeményez.
2021. október 12-én lakossági fórumot tart Gerhard Ákos a Korzó lezárása ügyében, és ismerteti a fennálló jogi
helyzetet.
2021. október 20-án a GOMI Kft. kísérletet tesz a Korzó parkolójának lezárására.
2021. október 21-én a Székesfehérvár Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője határozatban kötelezi a GOMI Kft.-t
a kerítés lebontására.

Szépen halad az Árok utcában
a városi bölcsőde építése
Velence Város képviselőtestületének
Humán bizottsága illetve Gerhard Ákos
polgármester október 12-én bejárást
tartott az épülő, készülő velencei bölcsődében. A kétszintes épület nemcsak tető
alatt van már, de megkezdődtek a belső terek kialakításának első lépései, valamint az épületgépészeti munkák is. Az
alábbi képriport a bejárás idején fennálló állapotot mutatja. Azóta a munkák
tovább haladtak.
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Megújul a Meszleny-kastély

Velence Rózsája díjat kapott Mayláth Endre
Velence Rózsája díjat kapott
Mayláth Endre

Ahogy arról a Velencei Híradó januári
számában már beszámoltunk, megújul
Velence egykor legimpozánsabb kastélya. A kastély felújításában, és a helyi értékek ápolásában elvitathatatlan érdemei
vannak L. Simon László országgyűlési
képviselőnek, illetve a Kárpát-medencei
Művészeti Népfőiskola Alapítványnak. A
Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskolának otthont adó épület munkálatait a
Velencei önkormányzat is támogatásáról
biztosította. Bízunk abban, hogy az épület és a hozzá tartozó park nemcsak ékessége lesz városunknak, hanem a velenceiek számára nyitott intézmény is.

Közvilágítási hibabejelentés
Amennyiben településünk utcáin közvilágítással kapcsolatos hibát észlelnek, kérjük, forduljanak Velence Város
Polgármesteri Hivatalához! A hivatal jogosult a szolgáltatónál bejelenteni a jelzett közvilágítási hibákat. Kérjük az észlelt
problémákat e-mail útján, a hivatal@velence.hu címen jelezzék. Telefonon pedig az 589-416-os számon tehetnek
bejelentést. Együttműködésüket köszönjük!
Velence Város Polgármesteri Hivatala
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A Velence Rózsája díj, alapítóinak szándéka szerint, azon velenceieknek jár,
akik városunk kulturált környezetéért,
szépítéséért, közterületi vagy általános
összképének javításáért kiemelkedően
hasznos munkát végeznek.

kiránduláson szeretett bele a kies bence-hegyi tájba. Ekkor még egy öreg elhanyagolt szőlőst vett meg. 1969-ben
borospincét, 1970-ben présházat emelt.
1989-ben megállapította a Velence Bence-hegyi Szőlő és Természetvédelmi
Egyesületet, amelynek 1993-ban történt
megszűnéséig elnöke volt. 1993-ban a

Mayláth Endre kiemelkedő, és számos fórumon méltán elismert tevékenységére ez kétségkívül igaz. Velence kiemelkedő jelentőségű kultúrtája a
szőlők és a hozzájuk tartozó pincesorok.
Nemcsak a Bence-hegyen megőrzött
szőlők, és a hegy szoknyájában sorakozó pincék árulkodnak arról, hogy valaha milyen élénk borászati élet zajlott településünkön, hanem az írásos források
és időseink emlékezete is.
Velence, mint borairól és szőlőiről ismert település, meg kell, hogy maradjon a köztudatban! Ezért a nemes célért
senki nem tett többet városunkban,
mint Mayláth Endre, akinek kiemelkedő jelentőségű, kultúrtájunkat védő
tevékenysége nem öncélú, önmagáért
való tevékenység.
Mayláth Endre velencei ingatlanát 1966-ban vásárolta meg. Egy

megszűnt egyesület egyes tagjaiból és a
Velencei-tó körüli borászokból megalapította a Szent Benedictus Borlovagrendet, amelynek elnöke, majd nagymestere volt 2001-ig.
2002 és 2008 között az Ordo Vini
Venatorum Vadász Borrend nagymestereként tevékenykedett. 2007-ben a
Magyarországi Borrendek Országos
Szövetsége szakmai bizottságának tagjává választották. Ezek mellett számos
további szakmai egyesület tagja, és rengeteg borászati elismerés méltó birtokosa. Mayláth Endre tiszteletbeli örökös
alapító nagymestere a Szent Benedictus
Borlovagrendnek.
A Velence Rózsája díjjal a város önkormányzata nevében szőlészeti és borászati, tehát a helyi kultúrtájat megőrző fáradhatatlan tevékenységét ismerjük
el. Mert Mayláth Endre nélkül nincsen

velencei bor- és szőlőkultúra, és e kultúra nélkül pedig sokkal kevesebb lenne városunk. Kedves Endre, köszönjük
az áldozatos munkádat, értékmentő, értékteremtő tevékenységedet!
Gerhard Ákos
polgármester
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Mennyi? Harminc!
Forgalomcsillapítási teendők Velencén
A Velencei Híradó korábbi lapszámaiban már írtam önkormányzatunk azon
célkitűzéséről, miszerint a városunkat
érintő belső és átmenő közúti forgalom
káros hatásait csökkenteni szükséges.
Ennek oka egyszerű: a város úthálózatán
az elmúlt évtizedben a közúti forgalom
majdnem kétszeresére növekedett. E
növekményt részben helyi sajátosságok,

• Országos trend az autóhasználat növekedése. 1000 lakosra tíz éve kb. 300, tavaly viszont már 370 autó jutott. Ennek
eredményeképpen Budapest agglomerációs övezetében ma már 300 ezerrel több
személygépkocsi fut az utakon mint 10 éve.
Városunk egy szorosan összeépült várostérség része. A megduplázódott forgalom emiatt egyszerre terheli a vá-

frekventált pontján. Ezek alapján – leszámítva az országos közúthálózat részét képező Balatoni, Ország és Szabolcsi utakat
– a város alábbi utcáiban éri el, vagy közelíti meg csúcsidőben (tehát reggel 7 és
8 óra között), két irányban az 1000 darabos áthaladásszámot a forgalom:
• Halász utca, Tópart utca
• Vörösmarty utca

közül is kiemelkedik a Halász utca és a
Tópart utca, ahol a csúcsidei kétirányú
áthaladások száma reggel meghaladja
óránként az 1800 járművet! Ez azt jelenti,
hogy ez az útszakasz reggel kapacitáshatáron működik. Ha a forgalom növekedése
nem áll meg, hamarosan araszolásra, forgalmi torlódásokra lehet számítani.
Azokban a nagyvárosokban, ahol az
autóforgalom mértéke már korábban elérte a zavaró szintet, számos megoldást
alkalmaznak a forgalom elterelésére, az
átmenő forgalom kizárására, a helyi forgalom lassítására, illetve a szelíd közlekedési módok komfortjának növelésére.
Ennek egyik kézenfekvő megoldása a sebességcsökkentés. Nem véletlen, hogy a
hazai nagyvárosok lakóutcáiban ma már
szinte kizárólag 30-cal lehet közlekedni.
Szelíd közlekedési módnak hívjuk azokat a közlekedési eszközöket, amelyektől
nem kell félteni a gyerekeinket, magunkat. Ilyen például a gyaloglás, a kerékpár,
a roller vagy a tömegközlekedés.
Hangsúlyos vállalása volt a jelenlegi önkormányzatnak városunk élhetőb-

adnak, hanem port és káros anyagokat
kötnek meg. Nem lehet e fákat kivágva
az úthálózatot tovább bővíteni – inkább
a közlekedés mikéntjét kell átgondolnunk! Minderre törvény is kötelez bennünket. Magyarország aláírta és magára nézve kötelezőnek tekinti az 1968. évi
bécsi egyezményt, amely a közlekedési
szabályok összehangolását szolgálja Európában. Ez az egyezmény, valamint az
azzal harmonizáló 2009. évi C. törvény
is kimondja:
„3. A járművezetőknek különös figyelmet kell fordítani a legvédtelenebb úthasználókra, úgymint a gyalogosokra, kerékpárosokra és főleg a gyerekekre, az idős és
mozgáskorlátozott személyekre.”
Városunk élhetőségének megőrzése,
levegőjének javítása, a városközponti területek értékének megőrzése érdekében
tehát elengedhetetlen a közúti forgalom
káros hatásainak mérséklése. Ezt a feladatot a következő egy-másfél évben, ütemezetten fogja az önkormányzat megvalósítani. Részben önerőből, részben
pályázati forrásokból.

És, hogy miért 30?
A nemzetközi és a hazai gyakorlat, valamint az abból leszűrt tapasztalat azt
mutatja, hogy a jelentős közúti forgalomnak kitett településeken (vagyis elsősorban a nagyvárosokban) ez a sebességhatár a legoptimálisabb. A 30 km/
órás sebesség még a gyűjtőutakon sem
túl lassú – ugyanakkor váratlan esetekben gyors reagálást tesz lehetővé. 30
km/órás sebességgel haladva hirtelen
fékezés esetén 10-12 méteren belül meg
lehet állni, ha azonban 50-nel megyünk
ugyanitt, akkor csak a reakcióidő alatt
– amíg a fékre lépünk – 9-10 métert halad a jármű, és csak utána kezd lassulni.
Ahol az eredetileg 30 km/órás sebességgel haladó autó már áll, ott az 50 km/
órás kezdősebességű autó még 40-45
km/órás sebességgel megy.
Tekintettel a fentiekre a sebességkorlátozástól a gépjárműforgalom csökkenése, illetve a közúti közlekedés káros,
zavaró hatásainak mérséklődése várható. Hazai városok példái mutatják azt,
hogy a sebességkorlátozás hatékonyan

A gázról a fékpedálra lépésig (piros) és a fékezés alatt megtett út (sárga) különböző
sebességű járműveknél. Lakott területen a 30 km/órás sebességgel haladó gépjármű
még meg tud állni a gyalogos előtt, az 50-nel haladó jármű vezetője viszont ekkor
még csak éppen rálép a fékre, tulajdonképpen fékezés nélkül gázolja el a gyalogost.

Reggeli csúcsforgalom a Halász utcában. A képen látható állapot kb. 5-6 másodpercenként
elhaladó autómennyiséget ábrázol, az utca ilyenkor kapacitáshatárhoz közeli telítettségű.
A túloldalra átkelni lehetetlen.

részben az országos trendeknek megfelelő általános folyamatok okozzák:
• A város lélekszáma 4500 főről több
mint 7000 főre nőtt az elmúlt 10 évben.
Ez a szám már önmagában is több mint
egyharmados növekményt jelent.
• A Szabolcsi úti aluljáró megépítése
óta a Tatabánya – Dunaújváros tengelyen
korábban Vereb és Kápolnásnyék felé elhaladó forgalom jó része az útvonal rövidsége okán a Nadap – Velence irányra
terelődött át.
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rosközpontot és az átmenő forgalmat
elvezető főutakat. Ahhoz, hogy a probléma kezelésére megfelelő megoldást találjunk, először a forgalmi terhelés mértékét
és gócpontjait kell feltérképezni. Ennek
érdekében még az ősszel a város közlekedési szempontból problémás területein
forgalomszámlálást fogunk végrehajtani.
Ezáltal pontos képet lehet alkotni a forgalom nagyságáról és összetételéről.
Én magam már eddig is előzetes
vizsgálatokat tartottam a város több

• V. utca – Iskola utca
• Fő utca városközponti szakasza
• Béke utca
Ezek a forgalomnagyságok a város
adottságaihoz és az úthálózat kapacitásához képest hatalmas értékek, és rendkívüli mértékben zavarják az érintett utcákban
lakókat. További, még jelentősebb problémát jelent az, hogy a megnövekedett forgalom az úthálózat kisvárosi, falusias jellege miatt fokozott balesetveszélyt is jelent.
A fent említett problémás helyszínek

bé tétele és a környezet védelme. Közlekedési szempontból az élhető város az,
ahol a kertből, lakásból kilépve nem kell
aggódni a forgalom mértéke miatt, nem
kell ordítva beszélni a teraszon a forgalmi zajtól, és ahol nem kell befogni az orrunkat a közlekedés okozta bűztől. A forgalom helyes mederbe terelésének nem
lehet eszköze a szélesebb, nagyobb kapacitású utak építése, hiszen azzal zöldterületeink csökkennének, a város forgalmi
és zajterhelése pedig növekedne. A környezetvédelem, a zöldterület gondozása azt a célt szolgálja, hogy a fák, cserjék
beépüljenek a város hasznos közművei
közé. Az út menti fák nemcsak árnyékot

Ennek első ütemeként a gépjárműforgalom nyomásának leginkább kitett Halász utca és Tópart utca teljes hosszára
kiterjesztjük az ott még csak részlegesen alkalmazott 30-as sebességkorlátozást. Ezzel az a célunk, hogy az áthaladó, távolsági forgalom lehetőség szerint a
nyéki felüljárót vegye igénybe, a megmaradó forgalom pedig lassabban haladjon
az úton. Tisztában vagyok azzal, hogy
ez a korlátozás a forgalom egy részét a
Templom köz – Fő utca vonalra tolhatja át, ezért a forgalomcsillapítás következő ütemében ott tervezünk beavatkozni.
Erről a tapasztalatok leszűrését követően
egy későbbi lapszámban írok részletesen.

járul hozzá a gépjárműforgalom mérsékléséhez. Azonban az önkormányzat nem csupán ezekre hagyatkozik,
hanem a mérésekre és a lakossági vis�szajelzésekre is! A Halász utca – Tópart
utca forgalomcsillapítási tapasztalatainak felhasználásával kívánjuk a további
forgalombiztonsági, forgalomcsillapítási lépéseinket meghatározni. Ezekről
pedig itt, a Velencei Híradó hasábjain,
valamint a város Facebook oldalán a továbbiakban is részletes tájékoztatást fogok nyújtani.
Pap Zsigmond
képviselő
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Babák Rózsakertje ünnepség
Idén is remek időben és kiváló hangulatban telt a velencei gyerekek hagyományos ünnepe. Az ünnepi programon
nemcsak az iskolások és az óvodások tették (szó szerint!) színesebbé az eseményt,
hanem Heiden Ferenc traktor-bemutatója, és a VÖTE kivonulása is. A színpadon és a parkban a Levendula játszóház
játékos, interaktív műsora és játékai (ugrálóvár, körhinta) szórakoztatták a kicsiket és nagyobbakat.
Idén is, hagyományainkhoz híven,
újabb rózsatövekkel gyarapodott a Babák Rózsakertje, köszöntve városunk
legifjabb lakóit. 2021-ben 91 rózsatövet
ültethettek el szüleik, és ugyanennyi új
név került fel a parkbeli pergolára. Az
eseményen Velence Rózsája díjat kapott
Mayláth Endre, aki évtizedeken keresztül áldozatosan tevékenykedett a velencei szőlészetért és borászatért.
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Összefogással a Városért!
Amit ma teszünk, az határozza meg azt,
hogy miképpen fog kinézni a városunk
holnap.
A zöld szemlélet nem egy trend, amely
fellángol majd tovaszáll. Hosszútávú stratégia szükséges annak érdekében, hogy
gyermekeink jövőjét biztonságban tudhassuk. Emiatt a VVG Kft. működésében is kiemelt szerepet kap a város
zöldterületeinek védelme, azok fenntarthatóságának növelése. Mindazon
zöldterület-gondozási feladatokat, amelyeket városunk közterületein cégünk végez, otthon, kicsiben is végre lehet hajtani. Azt vallom, hogy csakis együtt,
összefogással lehet igazán szép Velence!

Lehulló lomb
Az őszi munkálatok esetében a fenntarthatóság, a környezettudatosság újszerű szemléletét tükrözi az az eljárás, hogy
az avart már nem szállítjuk el teljes egészében, hanem a lehulló lombot részben mulcsozzuk. Ezt a feladatot a fűnyíró traktorunk mulcsozó adapterének
használatával tudjuk megoldani. Tehát az

utolsó fűnyírással egybekötjük a lomb aprítását is. Ezzel nemcsak tápanyagot juttatunk vissza a területre hanem élőhelyet is
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biztosítunk a lebontó szervezetek számára, amelyek elvégzik a területen hagyott
biomassza komposztálását. Mindez kevesebb kézi munkaerőt igényel, és több
időt tudunk szánni más feladatok ellátására is. A feladatok optimalizálása különösen fontos ősszel, hogy ki tudjunk
használni minden értékes meleg napot a zöldterületek gondozására.
Mit tehetünk a kertünkben? Elsőként: semmiképpen ne égessünk! A fűnyíróval
történő lombaprítást otthon a kertünkben is elvégezhetjük. Menjünk át néhányszor fűnyíróval száraz időben
a lehullott lombon, és terítsük szét egyenletesen a kertünkben! Kevesebb tápanyagutánpótlásra lesz szüksége a
gyepünknek tavasszal, és élőhelyet biztosíthatunk a hasznos talajélőlényeknek is.

amely megnöveli a föld humusztartalmát, és segít gyommentesen tartani a kertünket. Ezek mellett csökkenti az eróziós
hatást és segít megőrizni a talaj nedvességtartalmát is. Használhatjuk a mulcsot fák, bokrok köré, virágágyásokban,
a veteményesben egyaránt, de tökéletes

Fák, cserjék ifjítása,
metszése
A parkok és űrszelvények tisztítása során rengeteg zöldhulladék keletkezik, amelyet
folyamatosan aprítunk, darálunk, hogy természetes, tápanyagban gazdag mulcsot
hozzunk létre. A természetben a talajt
mindig borítja valamilyen természetes
anyag: erdőben az avar, mezőn pedig a
fű. Ez egy természetes védőréteg, amely
nyáron védi a nap és a szél szárító hatásától, télen pedig a hideg, szeles időtől. A
ledarált aprítékot az ágyások köré szórjuk és a fiatal fák tányérozásához használjuk.
Hogyan mulcsozzunk otthon? Mulcsozhatjuk a cserjék, fák ágait, gallyakat
leveles résszel együtt. Az otthon ledarált
mulcs gazdag tápanyagokban, és közel
pH semleges kémhatású. Vagyis optimálisabb a kerti növényeknek, mint a
drága, tápanyagokban szegény és savas
kémhatású fenyőkéreg mulcs. A saját
mulcsunk lesz a kerti talajunk doktora,

választás lehet a kerti utak burkolására
vagy éppen a játszótéri elemek alá esésbiztos felület kialakítására is. Kis teljesítményű hobbigépek használata helyett
érdemesebb összefogni szomszédjainkkal. Kérjünk együtt árajánlatot aprítással
foglalkozó helyi vállalkozóktól. Megéri,
hiszen nemcsak a zöldhulladéktól szabadulunk meg, hanem értékes mulccsal is
gazdagodunk.

Felelős vízhasználat
A víz óriási kincs, és olykor talán nem is
érzékeljük azt, hogy mennyire. Ivóvíz folyik nálunk még a kerti csapból is, végtelennek tűnik az a lágy víz, amely a fúrt
kutjaikból érkezik, gyönyörködünk a Velence-tó vizében, és várjuk a csapadékot,
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amely elhozza a megváltást növényeinknek. Ha ezek közül akár csak egyetlenegy
is megszűnne, vagy látványosan lecsökkenne – ahogyan azt a tó esetében látjuk
– máris jobban megértenénk, hogy men�nyire fontos számunkra a víz állandó jelenléte. Takarékoskodjunk tehát vízkészletünkkel, amely a tudatos vízhasználat
bevezetésével kezdődik. A városgazdálkodás részéről éppen ezért fontos döntés
az ágyások átalakítása szárazságtűrőbb
fajok kiválasztásával, és átgondolt lépés

volt a kifejezetten vízigényes egynyáriak
visszaszorítása. Nem eltüntetni kívánjuk
őket, hanem arányukat csökkenteni. Ebbe
a törekvésbe illik bele a telepítendő fafajok
gondos kiválasztása és a többszintes vegetáció kialakítása is. Mert ugyan városban
élünk, és nem erdőben, de a hosszútávon
élhető város kialakítása most zajlik. Nem
klímás plázákban kell átvészelni a forró
nyarat, hanem ”klímás” parkokat, köztereket kell terveznünk.
A vízkészlettel való tudatos gazdálkodás egy következő eleme a csapadékvíz gondosabb hasznosítása. Ez
a hosszú évek óta elhanyagolt árkok
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karbantartásával kezdődik. Látni kell,
hogy az árkok megtisztítása közös érdekünk, a hosszútávú cél pedig a lezúduló vízmennyiség lelassítása, hogy minél
több víz hasznosuljon a területen. Ez egy
hosszútávú feladat, amely azzal kezdődik, hogy ősszel, télen a legfontosabb árkokat kitakarítjuk.
Mit tehetünk a kertünkben? A burkolt felületek lecsökkentésével sokat tehetünk a kertünk hűtése érdekében.
Több zöld és természetes anyag, illetve a kevesebb térkő, kavics és
beton sokat segít a természetes hűtés megteremtésében. A
fák a legjobb napernyők, még
ha azt is érezzük olykor, hogy
„szemetelnek”. Pedig nem ezt
teszik: csak visszaosztják a biomasszát a természetnek. Válasszunk otthonra is szárazságtűbőbb növényeket, ha
lehetőségünk van rá, legyen
többszintes a kertünk, hogy
egymást védjék a növényeink.
Részesítsük előnyben a vadalanyra oltott gyümölcsfákat,
amelyek ellenállóbbak a betegségekkel szemben, tervezzük
meg úgy a kertünket, hogy sok
élelmet adjon a madaraknak,
rovaroknak és jó esetben magunknak is. A fúrt kút ugyan
jó megoldás az öntözésre, de
ez sem egy végtelen ingyen
csap, hanem egy lehetőség
kertünk öntözésére. Felelősen,
takarékosan éljünk vele!
Az ingatlanhoz tartozó árkokat minden lakosnak tisztán
kell tartania, így lehet elkerülni azt, hogy
a hirtelen lezúduló víztömeg problémát
okozzon. Ha mindenki elvégzi a saját háza
előtti árkok tisztán tartását, máris biztonságosabban vágunk bele a következő évbe.
Fogjunk össze, kérjünk segítséget, és oldjuk meg közösen a víz elvezetését!
Az esővíz gyűjtése ma már elengedhetetlen feladat, az esővízgyűjtők pedig ennek tartozékai. Ismerkedjünk meg egy
új megoldással, az esőkerttel! Mi is az
egyre elterjedtebb esőkert? Egy olyan növényekkel gazdagon beültetett mélyebben fekvő terület, amely felfogja az esővizet, és ideiglenesen tárolja majd szűri
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azt. Az esőkert segítségével a kertünkben
lévő növényzet több víz hasznosítására
lesz képes és ezáltal kellemesebb mikroklímát teremt. A területünk egytizedénegyötödén kialakított esőkert már képes
felfogni és hasznosítani a kertünkbe érkező esővizet. Ez egy költséghatékony,
hosszútávú megoldás az esővíz megtartására, hiszen nem igényel drága tartályt,
nincs munkadíja, és a vizet sem nekünk
kell visszajuttatni a kertbe.
Röviden: olyan élhető várost és lakókörnyezetet kell kialakítanunk, amely
hosszútávon támogatja testi, lelki egészségünket. Ezt pedig csakis közös erővel
és összefogással tudjuk megvalósítani!

A Velencei-tó környékének pusztuló-megmaradó értékei
A Meszleny-Wenckheim-kastély története
Velencén a Tópart utca 52. szám alatt található a helyi védelem alatt álló Meszleny-Wenckheim-kastély. A kastélyt
meszleni Meszleny Benedek és felesége,
csalai Kégl Irma számára a feleség apja,
csalai Kégl György építtette 1888-89-ben.

2528 katasztrális holdas birtokkal rendelkezett a településen, 1943-ban viszont már csak 659 holdon gazdálkodnak. Wenckheim Ferenc 1939-ben halt
meg Velencén, ezután a kastélyban felesége lakott egészen 1945-ig.

Szabó Csilla
zöldreferens

Értünk dolgoznak
Dénes Ferenc 62 évével cégünk legidősebb dolgozója. Székesfehérváron él
feleségével. Gyermekei már nagyok, az
unokák viszont rendszeresen járnak a
mindig vidám nagypapához. Általában
a nagytraktoron nyírja a füvet. Ha kell,
megold minden problémát. Hozzá tartozik a növényvédelem is, permetezőjével mindig gondosan ápolja a rózsákat,
gyommentesíti a járdákat, utakat. Munkájában megbízható, rutinos, hiszen régóta foglalkozik parkfenntartással. Pozitív hozzáállása példaértékű. Többszörös
postagalamb magyar bajnok és mesterversenyző, kiválóan ért a madarakhoz is.

A Meszleny-Wenckheim-kastély főhomlokzata egykor
(Forrás: https://helytortenet.eoldal.hu)

Az épület terveit Say Ferenc fehérvári műépítész készítette. Az épület inkább
kúria, mint kastély.
Meszleny Benedek volt ekkor a Velencei-tavi Vadásztársaság vezetője.
Meszleny Benedek 1909-ben halt meg.
Örökösei az 1. világháború idején sok
hadikölcsönt jegyeztek, ezért 1921-ben
a kastélyt el kellett adniuk gróf Wenckheim Ferencnek. A gróf a család ifjabb
grófi ágából származott, a família az
osztrák bárói rangot 1776-ban, az osztrák grófi címet 1802-ben kapta meg.
Gróf Wenckheim Ferencnek 1930-ban
Velencén a saját birtoka 138 katasztrális hold volt, amelyhez Meszleny Bélától
még 122 katasztrális holdat bérelt. Az
intézője Szabó István volt, aki a szolgálata mellett még a saját 200 holdas birtokát és 120 holdas bérletét is kezelte.
A grófi család 1935-ben mindösszesen

A kastély szabadonálló, magasföldszintes, megközelítően U-alaprajzú épület. Főhomlokzatának középrizalitja előtt
kőbábos mellvédű terasz található,
amelyhez lépcső vezet fel. Az épület alatt

alagsor helyezkedik el. Ablakai és ajtaja
félköríves záródásúak, felettük kőbábos
attika épült.
A főhomlokzat két szélén manzárdtetős sarokrizalitok állnak. Nyerstégla
falainak sarkai kváderes díszítéssel vannak kialakítva. Az épület hátsó homlokzatán
a két erősen kilépő oldalrizalit között fából
készült, üvegezett veranda húzódik.
A jobboldali rizaliton Kossuth emléktáblát helyeztek el. A
parkot az épület körül a másik itteni, ezen
kastély mellett lévő
Meszleny-kastély tulajdonosa, Meszleny
Pál építtette ki: kerti
tavat, vízesést, öt hidat, sziklakertet és fenyves csoportokat létesített benne.
A 2. világháborúban a kastélyt sérülés érte, az épületet
kifosztották. A háború után az akkori kultuszminisztérium
kiigényelte a Weinckheim család tulajdonát képező kastélyt iskola és internátus céljára és már 1947 karácsonya
előtt megtörtént az átvétel. Az akkori

A kastély archív fotón, amikor a Velencei-tó még a kastély előtti útig terjedt ki
(Forrás:Károly János: Fejér megye története)
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A kastély főhomlokzata és bejárata napjainkban
(Forrás: saját felvétel)

A kastély fából készült, üvegezett verandája
(Forrás: saját felvétel)

Kossuth emléktábla a homlokzaton
(Forrás: saját felvétel)

viszonyok között a tágas, volt főúri szobák átalakítás nélkül is megfeleltek
tantermeknek.
Az új iskola kezdett szépen fejlődni,
terjeszkedni, az urasági kocsiszínekből,
lóistállókból is tágas és világos tantermeket alakítottak ki. Csak egy tornaterem hiányzott, amelyet az oldalt lévő
előbb említett gazdasági épületrészekből kívántak létrehozni. Később derült
csak ki, hogy a csekély alap nem bírná el a falmagasítást és az új tetőszerkezetet, ezért ez a terv nem valósulhatott meg.
A gazdasági épületrész bontási
anyagaiból épült később az Általános
és Növényvédő-gépész Szakközépiskola. Még egy év sem telt el és a tornateremnek szánt épületrészben négy
tanterem létesült. Az volt a cél, hogy
a váltott (délelőtti-délutáni) tanítást
megszüntessék. Az idők során az iskola elég rossz állapotba került, bár az
1969-70-es tanévben, összesen 500.000
Ft felújítási keretet kaptak. A teljes felújításhoz még legalább 500.000 forint kellett volna. Ekkor azonban már
abban reménykedtek az iskola dolgozói, hogy a következő ötéves tervben felépül az új iskola, és végre modern körülmények között taníthatnak.
1979. november 7-én került átadásra
az új Velencei Nagyközségi Közös Tanács irányítása alatt álló Velencei Vörösmarty Mihály Általános Iskola. Az
1990-es évektől a kastély épületében a
helyi önkormányzat kastélyklubnak és
szabadidőközpontnak adott helyt, a
pincében a velencei focistáknak alakítottak ki öltözőt és szociális helyiséget.
A park területén egy edző- és egy futballpályát hoztak létre.
Jelenleg az épület a Hauszmann Alajos Közművelődési Intézményközpont és
Könyvtárnak, a Velencei Helytörténeti
Egyesületnek és kiállításoknak, valamint
házasságkötő teremnek és egyéb szervezeteknek ad otthont.
Forrás: Kupi László: Város volt, város lett
(Velence története). Velence, Velence
Önkormányzata, 2004.

Dr. Petrus József Csaba
műemlékvédelmi szakmérnök
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Előző havi cikkünk folytátásaként arról írunk,
hogy Mayláth Endre miképpen öregbítette
településünk jó hírét
Egy jó hangulatú utcaünnep
1982-ben dr. Révész Ferenc közbenjárására leaszfaltozták a Bence-hegyen a
Sárgaföldes utcát. Ennek alkalmából az
utcában lévő nyaraló-, présház- és pincetulajdonosok útavató ünnepet tartottak, az utca két végét pedig borosüvegekkel zárták le. Az épületek és a pincék elé
bort, süteményeket tettek ki, amelyekből
mindenki kedvére fogyaszthatott. A kiváló hangulatú ünnepségen részt vett Velence VB. titkára és a VIB. (Velencei-tavi
Intéző Bizottság) főtitkára is.
Szent Orbán szobor a Bence-hegyen
A következő évben, vagyis 1983-ban úgy
döntött a Sárgaföldes utca baráti társasága, hogy szobrot állít Szent Orbán tiszteletére és vándordíjat alapít az évente
rendezett helyi borverseny legjobb és
legrosszabb (!) borának.
Az elhatározást tett követte és 1984ben a Sárgaföldes úton felállították a
Richter Ferenc kőfaragó által készített

Szent Orbán szobrot, és megtartották az
első Orbán-napi ünnepséget. Ekkorra a
baráti társaság 14 alapító tagjából 7-en
elhaláloztak, 3-an pedig elköltöztek, így
maradt Richter Ferenc, Simon Ferenc,
Mayláth Endre és Wagner Péter tagként.
A borverseny eredményhirdetésén a
vándordíjak is (első alkalommal) gazdára találtak. A legjobb bor vándordíja

a 130 centiméter magas Szent Orbánus
faszobor volt, amelyet Sipos fafaragó
mester készített, míg a leggyengébb bor
díja egy Orr-bán billog lett, ami egy vastag láncon lógó nehéz faragott fatábla
volt. A szoboravató ünnepségen, az
ebédnél jelen volt
Velence nagyközség tanácselnöke és
dr. Villányi Miklós
államtitkár. Aznap
este a kőszobrot az
alapítók jelenlétében fel is szentelték.

borrend alapításánál csak a szőlővel és borral foglalkozó tagok és más környékbeli települések szőlészei és borászai kaptak szerepet. Belőlük került ki az alapító tagság.

Baráti körből egyesület majd
borrend
1987-ben a baráti körből megalakult a
Velence Bence-hegyi Szőlő és Természetvédelmi Egyesület Mayláth Endre elnökségével. Az egyesület, mint jogi
személy, komoly anyagi és eszközbeli támogatást kapott a
VIB-től. Ez a támogatás lehetővé tette az Orbán-napi ünnepség színvonalának emelését.
A baráti társaság találkozójából egy remek velencei ünnep
kerekedett, amelyen részt vett
például az Óbudai Sváb Parti
Zenekar vagy a székesfehrévári
Ikarus Néptáncegyüttes.
1992-1993-ban merült fel
elsőként az az igény, hogy a
Bence-hegyi borversenyre ne
csak Velencéről hanem a Velencei-tó más településeiről is nevezhessenek borokat. 1993 márciusában a
Velence Bence-hegyi Szőlő és Természetvédelmi Egyesület utódjaként Mayláth Endre megalakította a Szent Benedictus Borrendet Mati Károly úr Ország
úti házának borozó pincéjében 13 taggal.
A korábbi egyesület tagságából nem mindenki volt szőlőtermelő vagy borász, így a

A Szent Benedictus Borrend Magyarországon az első olyan borlovagrend, amely csak kistermelőkből alakult,
vagyis nem állt mögötte komoly borászati üzem. A borrend megalakulásában segítséget nyújtott Dr. Boross Péter
a Magyarországi Borrendek Országos
Szövetségének főtitkára, Dr. Szendrődy
Győző a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége elnöke valamint Dr.
Terts András a Törley pezsgőrend nagymestere. Akkortájt a segítséget nyújtók
aggodalmukat fejezték ki, hogy a Szent
Benedictus Borrend nagyüzemi háttér
nélkül, miképpen tud fennmaradni. A
borlovagrend fennállásának idei 28 éves
évfordulója ékes választ ad a felmerült
kételyekre.
Néhány érdekes tudnivaló a
Szent Benedictus Borlovagendről
Az Eskütétel szövege: „Fogadom, hogy
a Szent Benedictus Borlovagrend hűséges
és odaadó tagja leszek. Fogadom, hogy a
Velencei borvidék borainak rendíthetetlen
fogyasztója leszek, de azt is fogadom, hogy
jó hírét a világban hirdetem, és új híveket
toborzok számára. Egyetértek a matrózokkal abban, hogy a víz csak hajózásra és
nem ivásra való. Isten engem úgy segéljen!”
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Díszruhájuk: püspöklila talár, fekete
gallérral, amelyen egy aranyszállal hímzett szőlőlevél és egy szőlőfürt található.
A talárt körben, arannyal hímzett szegély
díszíti.
A rend tisztségviselői a Nagytanács tagjai. Vezetőjük a Nagymester,
aki a borrendet képviseli; mellette tevékenykedik a Kancellár, a Kincstárnok
és az Alkancellár, akik ügyviteli feladatokat látnak el; végül munkájukat segítik
a nagytanács tagi küldöttei, akik a borrend tagságát képviselik.

Őszi túra a lángoló Vértesben
Bár cserszömörce elszórtan a Velencei-hegységben is él, az igazi nagy vöröslő levéltengerekért érdemes ősszel
ellátogatni a közeli Vértesbe. A déli, száraz lejtőkön igazán jól érzi magát ez a
cserjefaj, mely hazánkban éri el elterje-

oldja a csapadék, a kisebb-nagyobb kőzetek formája minden esetben hegyes,
éles. Egy ilyen típusú élőhelyen, a sziklagyepeken sétálva észre sem vesszük,
hogy milyen pusztítást végezhetünk: a
természetes gyeptakaró gyökérzete az
Cserszömörce

Szerkesztette: Kiss Eszter Zsófia
és Ludmann Ágota
Keleti gyertyán

Köszönetnyilvánítás
Egyesületi sétát tettünk a velencei történelmi pincesor egyik szakaszán. A séta során vendéglátóink voltak: Kernya Gábor és a Füller család.
Köszönet érte! Külön köszönet illeti
az Anna Ürmös Pince tulajdonosát,
Mati Károlyt a felajánlott borkülönlegességért!
Árverés a Retró kiállítás anyagából
November 12-én 16 órától és november 13- án 15 órától várjuk az érdeklődőket
Ásványbörze
November 25-én, csütörtök 11 órától,
November 26-án, péntek 9 órától,
November 27-én, szombat 9 órától.
A fenti programokra minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Emlékeztető
A Retró kiállítás november 30-án
bezár.
Velencei Helytörténeti Egyesület
Adószám: 18502411-1-07
Velence Tópart u 52.
www.helytortenet.eoldal.hu
velencehelytortenet@gmail.com
Facebook: Velencei Helytörténeti
Egyesület kedvelők oldala
QR kódunkon Velence látnivalóival
ismerkedhet meg.
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aprózódott, éles dolomit-kavicsok közé
nő és a cipőtalpak nyomásának hatására
ezek a kis dolomit dárdák éles késként
vágják át a növények gyökereit. Ha ismétlődő taposásnak van kitéve a terület, teljesen kikopik a gyep, új ösvények
jönnek létre felszabdalva az addig egységes élőhelyet. Mindezt elkerülhetjük,
ha a tanösvényen maradunk!

désének északi határát. A
Haraszt-hegyi tanösvény
Csákvárról indul, több állomáson képes tájékoztató táblákon olvashatunk
a környező növényritkaságokról, ilyen például
az országban csak itt élő,
mediterrán eredetű keleti gyertyán (carpinus orientalis). A tanösvény három és fél kilométer, 2-3
óra alatt kényelmesen bejárható.
Mivel a Vértes alapkőzete dolomit, ezért különösen fontos, hogy ne
térjünk le a kijelölt turistaútról, mivel taposásunkkal nagyon könnyen
komoly károkat okozhatunk. A könnyen aprózódó dolomitot – a mészkővel ellentétben – nem

Vértes kisokos (DINPI archívum)
Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal 1976-ban hozta létre
Cserszömörce

a Vértesi Tájvédelmi Körzetet, mely a
hegységből 15.000 hektár nagyságú területet foglal magában. A tájvédelmi körzet megalapításának célja az volt, hogy
a Tatabánya, Székesfehérvár, Mór által
meghatározott, erősen iparosodott környezetben megőrizze és az utókornak
átadható állapotban
tartsa a Vértesben és
környékén található természeti örökséget. A Vértesben a
domborzati formák
változatossága ritka fajokban bővelkedő növénytakaró
kialakulásához vezetett. Máshol igen
ritkán fordul elő,
hogy a legkülönbözőbb növénytársulásokat találjuk meg egymástól igen kis
földrajzi távolságra. A Csíkvarsai rét kiszáradó láprétjének vizes élőhelyét légvonalban csak néhány száz méter választja
el a csákvári Haraszt-hegy szélsőségesen
száraz, mediterrán jellegű dolomit sziklagyep társulásától. Karsztbokorerdők,
molyhostölgyes cseresek, gyertyános tölgyesek és bükkösök is előfordulnak egymás szomszédságában, a változatos
terepviszonyok és mikroklíma által számukra meghatározott helyen.
Így fordulhat elő, hogy a szűk, mindig
árnyékos, hűvös völgyekben olyan jégkorszaki maradvány növényfajok forduljanak

elő, mint például a medvefül kankalin,
melynek valódi termőhelye a Kárpátok
hűvös éghajlatú havasi rétje. A déli kitettségű meleg, napsütötte, fagyoktól védett
termőhelyeken pedig a keleti gyertyán található meg, a jégkorszak előtti melegebb
éghajlatú időszak emlékeként. Ennek a
növénynek mai viszonyok közötti szokásos termőhelye az Adriai tenger mellékének mediterrán klímája. De megtalálható
a Vértesben az atlanti-szubalpin klímahatást tükröző erdei ciklámen is, tovább gazdagítva a sokarcú növényföldrajzi képet.
Botanikailag rendkívül érdekesek a lisztes berkenye és barkóca berkenye között
elhelyezkedő úgynevezett berkenye átmeneti kisfajok, melyek közül sok egyedül a Vértesben található, itt is korlátozott egyedszámmal.
Az állatvilág különlegességei közül leginkább említésre méltóak az Európa-szerte kipusztulással fenyegetett nagy ragadozó madarak, mint például a parlagi sas és

a kerecsen sólyom. A Csíkvarsai rét vizes
élőhelyeinek jellegzetes és igen ritka fészkelői a parti madarak és a guvat-félék, a bíbic,
a piroslábú cankó, a nagy goda, a nagy póling, a sárszalonka, a pajzsos cankó és a törpe vízicsibe. Az alsóbbrendű állatok közül
megemlíthető egy mediterrán elterjedésű
százlábúfaj, az öves skolopendra, mely az
országban egyedül a Vértesben fordul elő.
Csóka Szilvia
zoológus, környezeti nevelő
Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság
A fényképeket Berkó Gyöngyi, a Duna-Ipoly
Nemzeti Park munkatársa készítette
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Meseliget Óvoda

„Én elmentem a vásárba…”

Zöldliget hírek
Őszi kirándulás

Az időjárás még a nyarat idézte, de a lehullott falevelek már az ősz közeledtét
jelezték szeptember végén. A kis ovisok
nem a naptárból ismerik az évszakváltást, hanem a természet jelzéseiből és a
jeles napokra, néphagyományokra való
készülődésből érzékelik azt. A Velencei
Meseliget Óvodában hagyományosan,
szeptemberben szervezzük meg a Mihály napi vásárt, a délelőtti szabadidőben, csoportjaink részvételével.
A gyerekek minden évben szorgalmasan, nagy kreativitással alkotják meg
az általuk készített „vásárfiákat”, amelyeket aztán a vásárban lelkesen árusítanak. Mindig nagy boldogság ezen
a vidám őszi ünnepen való részvétel.
Ezért ebben az évben úgy gondoltuk,
hogy ezt az örömöt megosztjuk a szülőkkel is, és kinyitjuk a „vásár kapuit”
a családok számára. Olyan minőségi
együttlétet kínálva, amelyben mindenki jól érzi magát. Természetesen volt
izgalom és sok-sok újratervezés, míg
végre összeállt a végleges program. A

nagycsoportos gyerekek tréfás vásári kikiáltóval nyitották meg a
vásárt, majd ügyes kis
boltosokká váltak, akik
„petákokért” árulták
portékáikat.
A kolléganőnk vezette táncházban a
szülők és a gyerekek
kedvükre
rophatták
a táncot. Aki szerette volna kipróbálni az
ügyességét, megtehette a vásári próbatételekkel. Diót guríthatott, falovacskázhatott,
kukoricát
dobhatott
célba és sütőtököt talicskázhatott. A derültséget fokozta a mókás
paraván mögötti fotózkodás és népszerű
volt a gyerekek körében a „zsákbamacska”

Szeptember 30-án, egy hűvös, esős napon, a két tanítási nyelvű ötödik osztályok Budapestre mentek tanulmányi
kirándulásra. A tanulók múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt a Hadtörténeti Múzeumban, majd egy feladatlap segítségével a Budai Várban fedezték
fel az épületeket. Hazafelé, a pályaudvarra menet megnéztük a Vérmezőt, és végül elfáradva, de élményekkel tele, hazavonatoztunk Velencére. A gyerekek
élménybeszámolói közül olvashatnak az
alábbiakban.
Váncsa Krisztina
és Stillné Szabó Zoé

is. A jókedv csak növekedett a finom
perec, pogácsa és ízletes zsíroskenyér
elfogyasztása után. Az óvoda udvarát betöltötte a zene, a jókedv, a kacagás és a sok-sok izgő-mozgó, virgonc
kisgyerek. De sajnos a délután végére beborult az égbolt és a szemerkélő
eső csendesen jelezte a vásár zárását. A
gyerekek mosolyogva csodálták meg az
összegyűjtött kincseiket és valamen�nyien átéreztük a közösen átélt élmény
örömét.
Nagyon közel áll a szívünkhöz ez a
derűs, barátságos vendégség, így a búcsúzáskor boldogan láttuk, hogy ez a
jól sikerült mulatság tartalmas szórakozást nyújtott a résztvevő családok
számára is. Külön köszönjük a szülők aktív részvételét és a nagyvonalú
vásári felajánlásokat! Szeretnénk minden évben részesei lenni ennek a csodás együtt játszásnak.
Kövesdiné Benedek Csilla
óvodapedagógus
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„Osztálykirándulás
A mai nap elmentünk osztálykirándulásra a Hadtörténeti Múzeumba, Budapestre. Vonattal mentünk, az út kb. 40
perces volt.
Amikor odaértünk, egyből el is indultunk a múzeumba. Egy meredek lépcsőn
kellett fölmenni, ami nagyon hosszú
volt. Amikor fölértünk gyönyörű panoráma fogadott minket. Utána elmentünk
egy előadásra, ahol különféle fegyvereket
mutattak be nekünk, amiket régen használtak. A vége felé négyen beöltöztek

katonának, én is jelentkeztem, de engem
nem választottak. Lezárásképpen a saját
kezünkben vizsgálhattuk meg a harcászati eszközöket.
Az előadást követően elmentünk egy
kincskeresésre, ami nagyon izgalmas
volt, személy szerint én ezt élveztem a
legjobban. Bejártuk az egész környéket.
Végezetül körbejártuk a Halászbástyát
és ott is gyönyörködtünk a kilátásban.
Nagyon sok képet készítettem. Az
egyik legszebb hely volt, ahol valaha jártam. Minden pillanatát nagyon élveztem,
később szeretném újra meglátogatni. Ez
volt életem legjobb osztálykirándulása.”
Simon Lotti írása

Kilencedikeseink „beavatása”

volt, többek között sárkányhajózás, lézerharc, közös főzés, akadályverseny, játékos programok színesítették azt. Sokat segítettek a végzősök a szervezsében, nagy
lelkesedéssel és sok munkával érdekes,
változatos feladatokat állítottak össze. A
diákok szerint nagyon nagy élmény volt,
és úgy tűnt a végzősök is élvezték.
Október első hetében új hagyomány
indult az iskolában: a gólyahét zajlott.
A tizenkettedikesek vezetésével minden
napra jutott ötletes feladat. A diákok szerint: „a feladatok, amiket kaptunk kifejezetten aranyosak voltak és egyik sem volt
túl extrém. Utolsó nap letettük a ZÖLDfülűek esküjét angolul és magyarul is.
Hihetetlenül jó érzés volt felavatott gimisekké válni”.
Köszönjük a végzős évfolyam munkáját!
Kissné Berta Orsolya
Ötvös Lili 9.a

A Zöldliget legfiatalabb gimnazistái, a
kilencedikesek nagy része számára nem
idegen az iskola, hiszen legtöbben közülük általános iskolába is hozzánk jártak,
nyolcadik a-sok és c-sek voltak tavaly.
Nagy szeretettel fogadtuk a más iskolákból hozzánk csatlakozó új osztálytársakat is.
Az osztályközösséget az augusztus végén szervezett kétnapos gólyatáborban
kezdtük építeni. A program változatos

Ismerkedés a fazekassággal
Az idei évben már második alkalommal
tartottunk kézműves foglalkozást a 2. b
osztálynak.
Az Zöld iskola udvarán, őszi napsütésben készültek a szebbnél szebb agyagedények. Környezetünk anyagainak saját tapasztalás útján való megismerése
igen fontos a gyermekek számára. Az
agyagedény-készítés régi hagyományát
hozta el iskolánkba idén is Sörös Vera
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fazekas. A gyerekek a tavalyi év tapasztalatával felvértezve már bonyolultabb
munkafolyamatokat tudtak megoldani.
Az elkészült kiégetett munkákban hamarosan együtt gyönyörködhetünk.
Homoródi-Sörös Ildikó
osztályfőnök

„Göncölj a földért!”

Idén szeptember 24-én a Zöld iskolarészben, szeptember 27-én pedig a Liget iskolarészben, immár 3. alkalommal

került megrendezésre a „SULIZSÁK” ruhagyűjtés. Nagyon nagy sikere volt idén is
a lehetőségnek, hiszen a kinőtt, megunt, sőt még a dédiről megörökölt régi ruhák is jó
helyre kerültek! A leadott ruhák újrahasznosulnak. A jobb
minőségűek újra bekerülnek a
körforgásba, a gyengébb minőségűekből pedig géprongy
készül üzemek számára, vagy
segélyszervezetekhez jut. Tehát az újrahasznosítás garantált, és mi is
jól járunk, mert fellélegezhetnek gardróbjaink, ruhásszekrényeink!
Idén összesen 4378 kg ruhát gyűjtöttünk össze a két iskolarészben. Az
ezért járó pénzösszeget pedig minden
osztály megkapta osztálypénzként.

Domak Attiláné tanítónő
(szervező)

Nemzetközi agrárinnovációs
verseny Kaposváron

Kirándultunk

„Kedden elmentünk az osztállyal sárkányhajózni. 8 órakor tízóraiztunk, kisétáltunk
a partra.
Két csapatra bontottak
minket. Amíg az egyik ment
evezni, addig mi kincset
mostunk. Nekem ametiszt, rózsakvarc, és tigrisszem jött a homokból. Míg a többiek a vízen voltak, elmentünk a
játszótérre. Mikor visszajöttek, cseréltünk. Én voltam a vezető evező,
Péter bácsi hátul kormányzott. Jól elbeszélgettünk. Útközben láttunk re-

pülni hattyút, vadkacsát, a Bence-hegyi
kilátót, sok-sok madarat és a víz alját is.
Visszamentünk, ettünk.
Nagyon jó volt, csak egy kicsit fárasztó, de legalább edzettem a karomra.
Az volt benne a legjobb, hogy nem
volt házi.”

Köszöntöttük az
időseket és a legkisebbeket
Az idei évben már
második alkalommal
Október elsején videófelvételen keresztül köszöntötték iskolánk 4.a osztályos
tanulói Velence város
időseit. Bízunk benne,
hogy legközelebb már
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Entz-iklopédia

Tavasszal megismételjük!
„Göncölj a földért!”

Juhász Eszter 4.b
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személyesen találkozhatunk velük. Isten
éltesse őket sokáig egészségben!
Felkészítő tanáruk: Horváthné
Zólyomi Ágota
Október másodikán a Babák rózsakertje rendezvényen iskolásaink, a 2.a
osztályosok is köszöntötték Velence város
legifjabb lakóit. Gyönyörű idő, sok móka,
színes előadások várták
a kicsiket és nagyokat.
Felkészítő
tanáraik: Beregnyei Renáta és
Bálintné Nagy-Kaszap
Ditta

Október 1-jén rendezték meg Kaposváron a Guba Sándorról elnevezett 22.
nemzetközi agrárinnovációs versenyt.
A versenykiírást 2020 októberében
tették közzé, eredetileg áprilisi döntővel.
A pandémia miatt azonban ezt el kellett
halasztani. A szervezők (vagyis a Móricz
Zsigmond Technikum tanárai) úgy döntöttek, hogy a KÁN (Kaposvári Állattenyésztési Napok) eseménysorozat programjai közé beillesztve őszre teszik át a

Nyuliné Aradi Katalin
felkészítő tanár
Megkezdődött a 2021/22es tanév beiskolázási kampánya, amely a tavalyihoz képest
ismét visszatérést jelent a normális kerékvágásba.
Iskolánkban az első pályaorientációs rendezvényt október 14-15-én tartottuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
támogatásával. A kétnapos
eseményen összesen 160 általános iskolás diákot láttunk
vendégül. A vendégdiákok

Versek az állatok
világnapja
alkalmából
Október 11-én a sukorói általános iskolában jártunk kis csapatunkkal Kovácsné Darabos Erzsébet igazgatónő meghívására. Erzsi néniék az állatok világnapja
alkalmából rendeztek szavalóversenyt,
amelyre tanulóink is lelkesen készültek
az 1.a, 2.a és 2.c osztályokból.
Az 1.a osztályosok szép helyezésekkel
is büszkélkedhetnek:
I. hely – Tóth Hanna
III. hely – Kőhalmi Enikő
A 2. osztályosok emléklapot kaptak a
szép szereplésükért.
Köszönjük szépen a meghívást és a
kedves vendéglátást, nagyon jól éreztük
magunkat!
Felkészítő tanárok: Karácsonyné Kéki
Andrea, Vitéz-Mohácsi Kornélia, Bálintné Nagy-Kaszap Ditta

címmel írta meg pályamunkáját. A kutatómunka során a VANDHÁT Kft-hez és
az Őzbak Vadásztársasághoz is eljutott.
A két cég tevékenységének bemutatásán
kívül Eszter utánajárt a fácántartás és
hasznosítás lehetőségeinek is.
A pályamunka védése nehéz feladat
volt, hiszen a széles nagyközönség előtt
úgy kellett beszélni, hogy tudta
minden versenyző előadását illusztris bíráló bizottság figyeli.
Eszter nagyon ügyesen oldotta meg a feladatot, és az előkelő 5. helyet szerezte meg a
versenyen, öregbítve ezzel iskolánk hírnevét.

megismerkedtek a nálunk oktatott szakmákkal, és amit csak lehetett, ki is próbáltak: növényt ültettek, asztaldíszt készítettek, tehenet (igaz, csak műtehenet)
fejtek, valamint próbára tették ügyességüket is: szimulátorban és a valóságban
is vezethették az iskola oktatótraktorát,
és még a mezőgazdasági drónok világába
is betekintést nyertek.
Hasonlóan színes programokkal várjuk az érdeklődőket nyílt napjainkon,
november 12-én és december 8-án is.

döntő időpontját. A pályamunkákat január közepéig kellett Kaposvárra elküldeni, ahol azokat a Kaposvári Egyetem
tanárai olvasták el, és szigorúan bírálták.
A verseny döntőjébe az igen sok pályamunkából 48-at válogattak be, e pályamunkákat szerzőik a verseny nyilvánossága előtt be is mutatták.
Iskolánk tanulója, Kincses Eszter a Fácántartás és gasztroturizmus összefüggései
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Könyvtári hírek

Az Országos Könyvtári Napok keretében idén is
lehetőség volt ingyenes beiratkozásra és az olvasók
ezen a héten késedelmi díj megfizetése nélkül
hozhatták vissza a lejárt határidejű könyveket.
Október 10-én délelőtt Kreatív Vasárnapot
tartottunk, amelyen különféle könyvjelzőket
készíthettek a gyerekek és a szülők egyaránt.
Ötletesebbnél ötletesebb alkotások születtek, néhányat
a gyerekkönyvtárban ki is állítottunk.
A Népmese Napja alkalmából rajzpályázatot hirdettünk
a gyerekeknek, a legkiemelkedőbb képek alkotói
könyvjutalomban és oklevélben részesültek. Az alkotások
november közepéig tekinthetőek meg a könyvtárban.
Ismét csodás, egyedi kézimunkák kerültek ki az
Alkotókör kezei közül, amelyeket a könyvtár őszi
dekorálására készítettek. Ezek között találunk horgolt,
kötött, amigurumi és patchwork technikával készített
koszorút, faliképeket és díszeket. Köszönjük szépen!

Eltűnt személyeket kerestek a Velencei hegységben!
Egy „gyakorlat” tanulságai
Nagyszabású szituációs gyakorlatot szervezett a Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők Alapítvány Pákozdon október
16-án, szombaton délelőtt. A művelet
célja az éles eltűnési helyzetekre való reagálás gyakorlása, és az együttműködő
szervezetek munkájának összehangolása volt. A szituációs személykeresésben
9 szervezet 50 fővel, 25 járművel, 7 keresőkutyával és drónokkal vett részt.

vezetőjével, és közösen riasztották az
együttműködő partnereket.
A gyakorlaton megjelent a Tatabányai
4×4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Magyar Rescue 4×4 Nonprofit Kft., a Floyd Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány, a NOÉ Speciális
Kutató-mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Cserhát Különleges Mentőcsoport,
a Pákozdi Polgárőrség, valamint a Magyar

A gyakorlat kitalált története egy az
életben is gyakran előforduló helyzetet
modellezett: a két eltűnt személy (egy
középkorú pár) pénteken kora délután
túrázni indult feltehetően az ingókövek
irányába. Autójuk a Bella-tónál parkolt.
Mivel estig nem adtak életjelet magukról,
a család a 112-es segélyhívó vonalon bejelentette az eltűnésüket!
A hívást követően a Fejér megyei
TIK (Tevékenységi Irányítási Központ)
mentőkutyás segítséget kért az Magyar
Mentőkutyások Mentésirányítási Központtól. Szombaton hajnalban (tehát
október 16-án, a gyakorlat napján) a feladat súlyára való tekintettel Juhász Zoltán, a mentésirányítási központ vezetője
személyesen a helyszínre indult. Egyeztetett Balogh Lajossal, a Velencei-tavi Speciális Kereső-kutató Alapítvány

Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete
képviseletében a zichyújfalui Double Ring
Wings csapata is.
A bevetés korán reggel adatgyűjtéssel és
szagmintavétellel kezdődött. Ezt követően
8.30-kor Balogh Lajos, a mentés vezetője

Sinkáné Mihályi Zita könyvtárvezető

Könyvújdonságok

Bernard Cornwell: A pogány hadúr
Fekete István: Szarvasbőgésen
Kőhalmi Zoltán: Az utolsó 450 év
Náray Tamás: Volt egyszer egy varrodám
Lucy Foley: Vendéglista
Lőrincz L. László: Matilda kalapja
Judithe Little: A Chanel nővérek
Steve Berry: A Kaiser hálója
Agatha Christie: Életem
S.J.Bennett: A Windsor-csomó
Kiran M. Hargrave: Tinta és csillagfény
Lindsay Galvin: Darwin sárkányai
Fabian Lenk: Csapda a limesnél (Idődetektívek)
Egressy Zoltán: Piszke papa meséi
Michael Bond: Paddington külföldön
Tea Stilton: Tea angyalai Budapesten
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eligazítást tartott a résztvevőknek, és egy
térkép segítségével felosztotta a területet a
keresőcsapatok között. Az eligazítás után
haladéktanul elindultak a csapatok, senkin
nem látszott az, hogy ez „csak” egy gyakorlat, mindenki komolyan vette a feladatát.
A keresőkutyás csapat 300-400 méterenként váltott kutyákkal folytatta a keresést, és bár a terepjárós egységek gyorsabban voltak, és ők találták meg az
elveszett kirándulókat, a kutyák is tökéletes munkát végeztek, és pár perc múlva
ők is a találati pontra érkeztek.
A gyakorlat része volt az is – a kitalált történet szerint –, hogy a lábsérülést
szenvedett kihűlt kirándulókat hordágyon, alpintechnika segítségével kellett a
Pandúr-kőtől leereszteni. Résztvevőként
különleges élmény volt látni és megtapasztalni azt, hogy mekkora erő van az
összefogásban, illetve hogy a különböző
egységek milyen hatékonyan és gördülékenyen tudnak együttműködni.
A Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők Alapítvány keresőkutyás
szekciója hétről hétre a tó környékén
tart edzéseket Dari Csaba vezetésével. 4
velencei, 1 pákozdi és 1 baracskai lelkes
kutyussal, akik közül ráadásul 4 mentett, örökbefogadott. A kutyák szinte hihetetlen biztonsággal követik a szagnyomokat akár több száz méteren keresztül,
több óra, vagy nap elteltével is.
Kiss Viktor
Velence
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Nyugdíjas klubok

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei

VÖTE szeptemberi vonulások:

2021. szeptember hónapban mindössze 1 esetben kezdte meg a vonulást
egyesületünk.
2021. 09. 25-én, 14:04 órakor riasztásunk érkezett Velence-Észak M7 autópálya 45-ös kilométerszelvényéhez, ahol egy személygépkocsi kigyulladt.
A helyszínre három fővel elsőként érkeztünk. A székesfehérvári kollégákkal az
autót és a körülötte lévő aljnövényzetet eloltottuk, a veszélyt elhárítottuk.
A gyorsító sáv végén az útburkolat károsodott, személyi sérülés nem történt.
Horváth-Szabó Nóra
szóvivő

A Velencei Polgárőrség hírei

Ahogy minden évben, úgy az idei tanévkezdés biztonságára is kiemelt figyelmet fordítottunk. Szeptemberben a reggeli
és délutáni órákban az iskolák környékét fokozottan ellenőriztük, segítettük a forgalom irányítását.
E munkánk mellett közbiztonsági járőrözést 14 alkalommal végeztünk, 160 órában. A járőrözést többnyire az esti
órákban végeztük, elsősorban a számozott utcákban, a nyaralók környezetében és a közintézmények környékén. Napközben inkább a külterületeket ellenőriztük 15 alkalommal, 90 órában. Sporteseményeket, labdarúgó mérkőzéseket 5 alkalommal, 90 órában biztosítottunk. 1 fő polgárőrünk járőrözött közösen a rendőrökkel 48 órában. Koordinátori tevékenységet 40 órában végeztem. Mindösszesen 500 órát fordítottunk önkéntes tevékenységre.
Polgárőreink többnyire munkájuk mellett vállalják a polgárőri szolgálatot, a járőrözést, és a városi események biztosítását. Ezenkívül figyelemmel kísérik környezetüket, a közelükben élők biztonságát. Az idei év különösen ráirányította a
figyelmet a polgárőrség tevékenységére. Ebben az évben ünnepli ugyanis megalakulásának 30. évfordulóját a szervezet.
Ez alatt a harminc év alatt nagy utat tett meg a polgárőrség. Tevékenységük elismert, nélkülözhetetlen a közrend, a közbiztonság fenntartásában.
Fehér István elnök

1-es számú ”Velence Rózsája” Nyugdíjas Klub
Augusztus-szeptember-október havi beszámoló
Három hónap kihagyás után jelentkezem ismét, ez az idei nyár ugyanis kissé
keresztülhúzta számításainkat. A klímaváltozás miatti forróság nemcsak veteményes- és virágos kertjeinket, de szervezetünket is alaposan megviselte. Ha
pedig nem a nagy meleg, akkor az egyik
napról a másikra történő hőingadozások
tették próbára a pandémiában amúgy is
legyengült szervezetünket. Így néhány
tervezett kirándulásunk kissé eltolódott,
de még az ősz folyamán szeretnénk őket
bepótolni. Horgászaink és úszni vágyó
társaink is nehezen viselték a nyári hónapokat a Velencei-tó állapota miatt. A
nyárnak viszont volt egy pozitívuma is,
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mégpedig az, hogy a vírus is szabadságra
ment (remélem, jó hosszú időre), így egy
kicsit kiszabadulhattunk a nagy bezártságból és többet lehettünk együtt családtagjainkkal, szeretteinkkel, barátainkkal.
Augusztus végén nyílt lehetőségünk
újra összejönni a Közösségi házban, jó volt ismét találkozni klubtársainkkal. Elterveztük, hogy
következő héten tartunk
egy ebéddel egybekötött,
zenés délutánt is, megünnepelvén ezzel az elmaradt születés- és névnapokat, ám ezt a tervet az
élet ismételten felülírta.
A tervezett időpont előestéjén ugyanis
egyik szeretett, kedves klubtagunk Vogel Péter, tragikus hirtelenséggel, szívrohamban elhunyt. Azonnal készítettünk

egy „B tervet”. Eszerint az István étteremben megrendelt ebéd elfogyasztása
után a klubba visszatérve megemlékeztünk eltávozott barátunkról és csendesen
elbeszélgettünk. Nyugodj békében Péter,
emlékedet örökre szívünkbe zártuk!

Kö z ö s s é g e i n k
hetente egyszer erre a két órára összejönni és elbeszélgetni. Az Idősek Világnapját
is (rendhagyóan) szerény körülmények
között ugyan, de megünnepeltük a szépen feldíszített klubhelyiségben. Néhány
aktuális verssel és idézettel köszöntöttük
egymást, Ujvári Misi pedig az alkalomhoz
illő szép beszédet mondott.
Sokak örömére újra indult heti egy
alkalommal a gerinctorna is. Aki pedig
az elméjét akarja tornáztatni, megteheti
a Rejtvényfejtők klubjában havonta kétszer. A kézügyességünket és kreativitásunkat is ki tudjuk próbálni a Velencei-tó
Környéki Alkotókörben, minden második héten.
Idén novemberben ünnepeljük klubunk fennállásának 30-ik évfordulóját, amelyre már most elkezdtük a felkészülést. Szeretnénk méltóképpen
megemlékezni elődeinkről, az alapítókról és mindazokról, akik a klub Krónikás
Könyveiben szerepelnek. Úgy tervezzük,
hogy a Velencei Híradó három elkövetkezendő lapszámában összefoglalnánk és
közzé tennénk az elmúlt 30 év legfontosabb élményeit, kiemelkedő eseményeit
– néhány fotóval is alátámasztva azokat.
Reméljük, hogy a negyedik hullám már
kissé visszafogottabb lesz és oltottságunk
megakadályozza azt, hogy komolyabb szövődmények nélkül túlessünk a fertőzésen,
ha mégis megtalálna bennünket ez az átkozott, láthatatlan és kíméletlen vírus.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Velencén:

2021. szeptember 18-án
Farsang Andrea és Gerbovits Zoltán
2021. szeptember 25-én
Leib Anett Lilla és Horváth Árpád
Halasi Judit és Miklós Árpád
2021. október 2-án
dr. Babicz Orsolya és Sőrés Gergő
Gratulálunk!

Az élet bizony megy tovább, klubdélutánjainkba próbálunk nyugalmat, békességet, kis kultúrát, sok szeretetet, és egymás iránti tiszteletet belevinni. Jól esik

Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

Nyugdíjas klubok

Nyugdíjas társainknak és a Velencei
Híradó valamennyi olvasójának jó egészséget, munkájukban sikereket kívánok.
Vigyázzon mindenki magára és embertársaira is!
Egresfalviné Vidos Anna
klubvezető

3-as számú „Nosztalgia”
Nyugdíjas Klub
Nagy Örömünkre Linardics Iván úr a Linardics Kft. ügyvezetője, meghívott minket egy üzemlátogatásra, illetve az új irodaház bemutatására. Az új irodaház, azon
kívül, hogy modern és elegáns, tükrözi a
munkaadó azon igyekezetét, hogy dolgozói jól érezzék magukat a munkahelyükön.
Nemcsak a jól felszerelt teakonyhák, de az
irodabútorok is a dolgozók kényelmét szolgálják. Az üzemben bemutattak egy lézertechnikával működő automata lemezmegmunkáló gépet. Laikus szemmel nézve is
lenyűgöző látványt nyújtott. Linardics úrnak köszönjük a nagyszerű élményt, a szívélyes fogadtatást, valamint a finom ebédet
és az italokat.
A Szépművészeti Múzeumban megnéztük „A fáraó sírjának felfedezése, II. Amenhotep és kora” című kiállítást. A kiállítás II.
Amenhotep ókori egyiptomi uralkodó korát és sírjának szenzációs felfedezését mutatja be. A tárlat központjában a fáraók Királyok völgyében megtalált sírkamrájának

méretarányos rekonstrukciója áll. A sírkamra falait borító színpompás jelenetek a
napisten és a túlvilágon újjászülető elhunyt
uralkodó utazását elevenítik meg. A múzeumi látogatás után kihasználva a kellemes
őszi időt, átmentünk az Állatkertbe, ahol
sétálva, beszélgetve élveztük a napsütést
és az állatok látványát. Meggyőződésünk,
hogy a Budapesti Állatkert a főváros egyik
legszebb helye, a nyüzsgő nagyvárosban
egy igazi oázis. A programokban bővelkedő nap végén jócskán elfáradva, de derűsen jöttünk haza.
Minden kedves olvasónak, nyugdíjas
társunknak COVID-mentes jó egészséget kívánunk!
Herczeg Ferencné klubvezető

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
egységvezető: Horváth Erika
Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
egységvezető: Palánki Katalin, tel.: 22/589–157
Szociális étkezés
Csizik Gabriella,
tel.: 0630/915–0656
Ingyenes jogi tanácsadás a Szolgálat székhelyén.
Előzetes időpont-egyeztetés után.
tel.: 22/470–288
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Hajnalpír Baptista
Gyülekezet
A postást várva
Azoknak, akiknek még inkább elméleti kérdés Isten jelenléte az életükben, az,
hogy hogyan lehet hallani az Ő halk szavát, leírok egy személyes bizonyságot az
Ő vezetéséről.
Megesett egyik ősszel hogy gyengélkedtem, ami azért volt jelentős, mert amúgy
nem szoktam. Nagysokára rá is vettem
magam, hogy elmenjek a gyógyszertárba, és kérjek rá valamit. Mire elindultam
eszembe jutott, hogy talán az orvoshoz
is el kellene menni. Úgysem voltam még
nála, pedig már több éve itt rendel Velencén. De ahogy kiléptem otthonról, egyszer
csak bevillant két ismert ige. Csak úgy bejött, mint mikor a kijelentés jön. Az egyik:
„…Mert én, az Úr, vagyok a te gyógyítód.”
(2 Mózes 15:26b), és a másik: „Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet,” (Zsoltárok 103:3). Ennek
egyből megörültem, és ugyanazzal a lendülettel, ahogy az orvoshoz indultam volna, lementem a tópartra, és azt mondtam:
rendben Atyám, te vagy az én gyógyítóm,
hát itt vagyok, gyógyíts meg. És akkor, ott,
az Úr elém hozott néhány egyszerű, de
roppant fontos igazságot.
Az egyik, hogy amikor imádkozunk
Istenhez, akkor Ő tényleg elkezd gyógyítani, és erre figyelnünk kell. Nem voltál
még úgy, hogy elmondtad Istennek a panaszodat, a problémádat, és utána mentél tovább? Mintha bemennénk az orvoshoz azzal, hogy: doktor úr, olyan gyenge
vagyok már egy hete, az orvos meg szépen meghallgat, és mire mondana valamit, felírná a receptet, felnéz, és a beteg
nincsen sehol. Legalábbis furcsa lenne,
nem? Ha Isten elé járulunk, meg kell várnunk a választ. Várni rá azt jelenti: csendben, éberen figyelni honnan jön, nehogy
elszalasszuk. Megjegyzem, többször szól
hozzánkIsten, mint mi gondolnánk…
A másik gondolat, ami eszembe jutott
a parton, az a 107. Zsoltár volt, ahol az Úr
úgy gyógyított, hogy kibocsátotta (azaz: elküldte) az ő szavát. Mivel tudjuk, hogy az
igéje (az ő szava) élő és ható, cselekszik, tehát maga a szó hoz változást az életünkben.
Így ha testi vagy lelki betegségben vagyunk,
és imádkozunk, arra kell felkészülnünk,

34

Kö z ö s s é g e i n k

Hitélet
hogy jönni fog egy postás, hozni fog egy
szót, egy igét, amit ha van bátorságunk elhinni, a megvalósulását is megtapasztalhatjuk. Meghalljuk vezetés közben, vagy
a Biblia olvasása közben, akár egy tanításban, mert ha az ige közelében élünk, akkor
telítődünk vele, amiből egy aktuális helyzetben személyre szabottan kijelentés, vezetés lesz. Igaz, a változás sokszor nem csak
úgy pikk-pakk történik meg, hanem tenni is kell érte valamit, de történik, ez egészen biztos. Jézus szava a 38 éve bénának az
volt: „Kelj fel, vedd az ágyadat és járj!” (János 5:8). Meg kellett tennie azt, amit talán
sosem mert, hogy megtapasztalhassa azt,
amit sohasem gondolt volna. Nekem például hittel rá kellett állnom, hogy itt, ebben
a helyzetben az Úr majd meggyógyít. De
mindenképpen fontos, hogy párbeszédre rendezkedjünk be. Tudom, többször írtam már, mégis ismét hangsúlyoznom kell,
hogy nem vallásos életre hívott minket Isten, hanem a vele való kapcsolatra. És ebben a kapcsolatban alapvetően az imádkozás során mi szólunk Istenhez, a Bibliában
pedig Isten beszél hozzánk. Úgy van ez,
ahogy a Zsoltárokban olvassuk „Figyelj beszédemre, Uram, vedd észre sóhajtozásomat! Figyelj hangos kiáltozásomra, Istenem,
királyom, mert hozzád imádkozom! Hallgasd meg szavamat reggel, Uram, reggel eléd
készülök, és várlak.” (Zsoltárok 5:2-4) Mindez annyit jelent: Istenem, figyelj rám, mert
jövök, és én is figyelek rád.
Aztán eszembe jutott még egy ige, és
vele még egy igazság. A Zsoltár 50:15-ben
meg van írva: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te
dicsőítesz engem.” Mert a mi Istenünk látja a mi nyomorúságunkat, látja, ha már
az ő gyógyításában is kezdünk kételkedni, mégsem mondja egyszerűen: „megszabadítalak”. Így értettem meg, hogy ez nem
az Úr hívószáma – ahogy mondani szokták –, mert a mi Istenünk nem a segélyvonal végén lévő gyorssegély vagy szolgáltató.
Még ha sokszor csinál is ilyet, még a „nemhívőkkel” is, az csak az Ő kegyelme. Ha volt
is ilyen tapasztalatunk életünk során, nem
ez a jellemző. Nem lehet egyszerűen elvárni a gyógyulást, miután elpanaszoltuk,
mintha Istennek feladata lenne helyrehozni az elromlott dolgokat. A feltétel: „hívj segítségül”, az ígéret: „én megszabadítalak”, a
hogyant meg bízzuk Őrá.

A bizonyság az, hogy végül nem csak
meggyógyultam, de még lelkileg is jóval gazdagabban jöttem ki a betegségből,
amire nem is számítottam. Mégis, Isten
őrizzen bárkit attól, hogy ezt a bizonyságot alapul véve ne menjen el orvoshoz,
és úgy várja a gyógyulást. Ha nem az Úr
szól, nem fog megvalósulni attól, hogy
mi szeretnénk. Jézus sem csinált semmit,
amit nem az Atya mondott neki. Hívjuk
hát segítségül, várjuk meg a vezetést, végül álljunk rá hittel és lássuk meg a mi
Istenünk dicsőségét a megvalósulásban.
Mert „Meggyógyítja a megtört szívűeket,
és bekötözi sebeiket.” (Zsoltárok 147:3)
Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

Római katolikus egyház
Zarándoklat a tó körül
Idén októberben immár kilencedik alkalommal alkottunk élő rózsafüzért a tó
körül. Derűs szombati reggelen a pákozdi kőkeresztnél találkozott az alapcsapat,
és a kezdő közös ima után szokás szerint kettéváltunk. A „déliek” Pákozdról
a dinnyési, majd az agárdi és a gárdonyi
templom érintésével tették meg a maguk
fél körét. Az „északiak” Sukoró és Óvelence irányából közelítették meg az Újtelepi katolikus templomot.
Nem kis távok ezek. A kemény gyalogos-túrás napba sok-sok ima, ének, beszélgetés, pihenő és merengés, csönd is belefér.
Hogy mi ennek az értelme? A zarándoklatok kicsit olyanok, mint az életünk: nem
könnyű megjárni az utat, mert menni kell
az ismeretlenbe, közben kerülgetjük a göröngyöket, sárosak leszünk és elfáradunk,
eltévedünk, aztán ha szerencsénk van és kitartunk, nagy nehezen visszatalálunk a helyes útra. Mindezeken túl a zarándoklat az
istenkapcsolatunk elmélyítésére és a világ
zakatoló történéseinek elcsöndesítésére is
jó. A zarándoklaton önmagunkkal találkozhatunk, és ez manapság egészen ritka lehetőség! De a mély hitélmény mellett az is
belefér az élő rózsafüzéres napba, hogy a felnőtt csapattal zarándokoló gyerekek gesztenyedobáló versenyt rendeznek, a templomkertben zizit ebédelnek, vicceket mesélnek
és nagyokat kacagnak. És ez Istennek éppolyan fontos, mint a felnőttek imái.

Hitélet

A Velencei-tó körüli élő rózsafüzér alapötlete a ferences Grácián atyától – Ocsovai
Gábortól – származik: általa már nemcsak
Budapesten, hanem Zalaegerszegen is élő
hagyomány ez. A Kavics közösség tagja,
Hillier Kristóf tíz évvel ezelőtt komolyan
vette Grácián atya személyes felkérését, és
Balás Benedek segítségével minden évben
lelkesen szervezik a zarándoklatot. Azóta
eső, tűző napsütés és szél se állhat a zarándokok útjába. Icipici babáktól egészen idős
emberekig sokan meghallották már a hívást. Az évek alatt több száz zarándok vált
már gyöngyszemmé az élő rózsafüzérben.
A szervezők szerint jó érzés látni, hogy a
híveknek sokat ad a program. Sosem tömegek járják az utat, családias csapat szokott
összejönni, de jöttek már zarándokok Székesfehérvárról, Dunaföldvárról, Budapestről is. A két csapat az Újtelepi templomban
tartott délutáni misén testben, lélekben és
imában találkozik – csodás találkozás ez! A
napot pedig közös falatozás zárja.
Békési Erika
VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
(2481 Velence, Tópart u. 26.)
POLGÁRMESTER: Gerhard Ákos
HIVATALVEZETŐ: Szombathyné dr. Kézi Aranka, jegyző
Központi telefonszám: 06 22/589–400

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY

Vargáné Király Julianna, testületi referens, 589–419
Balogh Erika, titkársági ügyintéző, 589–416
Kiss Dorottya, titkársági ügyintéző, 589–407

Hencs Fanni, humánpolitikai referens, 589-412
IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Szelei Andrea, aljegyző, 589–418
Máthay Erzsébet, anyakönyvvezető, 589–417
(anyakönyvezés, állampolgársági ügyek, hagyatéki
ügyintézés, lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta, igazgatási ügyintéző, 589–408
(települési támogatás, gyógyszertámogatás, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás, kifüggesztések)
Kovács Dóra, igazgatási ügyintéző, 589–425
(kereskedelmi igazgatás, fizetővendéglátás, talált tárgyak)
Pécsi Viktor, közterület-felügyelő, 589–422, 30/255–7392

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY

Molnár Krisztina, osztályvezető, 589–414
Csikmérő Enricóné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Egri Andorné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Zsapka Judit, pénzügyi ügyintéző, 589–424
Csizik Gabriella, pénzügyi ügyintéző, 589–423
Kátai Éva, pénzügyi ügyintéző, 589–410
Kovács Jánosné, adóigazgatási ügyintéző, 589–413
(építményadó, adókönyvelés)
Grúz Sándorné, pénzügyi ügyintéző, 589–410

Török Éva Julianna, adóigazgatási ügyintéző, 589–409
(iparűzési adó, adóigazolás, tartózkodás utáni
idegenforgalmi adó, adózással kapcsolatos ügyek
iktatása, irattározása)
Bíró Gábor, adóigazgatási ügyintéző, 589–428
(talajterhelési díj, telekadó, végrehajtás, adók módjára
behajtandó köztartozások)

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Szilassy Gabriella, városüzemeltetési ügyintéző, 589–405
(út- és közmű építési ügyek, tulajdonosi hozzájárulás,
közútkezelői hozzájárulás, közterület-használat,
közterületi fakivágás engedélyezése, súlykorlátozó
táblával védett helyi közutakra behajtási engedély,
jegyzői hatáskörbe tartozó vízi létesítmények, házszám
megállapítás, illegális hulladék)
Törjék Zoltán, megbízott városüzemeltetési ügyintéző
velence@hivatal.hu
(telekalakítási ügyek, rendeltetésmód változás)

ÜGYFÉLFOGADÁS

Gerhard Ákos polgármester és Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző előzetes időpont-egyeztetés után (tel.: 589–416)
Ügyintézők ügyfélfogadása:
hétfő: 8.00 – 12.00
szerda: 8.00 – 16.00
péntek: 8.00 – 12.00

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

Sürgős esetben munkaidőben, ügyfélfogadási időn kívül is a lakosok rendelkezésére állunk.
A Velencei Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
e-mail: hivatal@velence.hu,
honlap: www.velence.hu

Forduljon bizalommal a
hirdetésszervezést
végző VVG Kft. munkatársaihoz a
+36 30 158 2829-as 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

