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Velencei és tó környéki
események
2022. március 27-től
Világból világba
Péreli Zsuzsa képzőművész kiállítása
Halász kastély
Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.
2022. április 7. csütörtök
Tóparti Beszélgetések
A vendég: Árpa Attila
Grøenk Deli
Velence, Tábor utca
Tel.: 70/555–1908, sales@groenk.com
2022. április 9. szombat 9:00
Fecskeköszöntő és tavaszi
madárgyűrűzés a
Madárdal tanösvényen
Dinnyés, Rózsa utca sarka, gólyafészek
Bejelentkezés: Fenyvesi László
Tel.: 30/663–4630, fenyvesil@dinpi.hu
2022. április 9. szombat 11:00
Meseerdő Bábszínház – Húsvéti
készülődés a Meseerdőben
Green Residence Élményközpont
Velence, Hársfa u. 1/A.
Jegyrendelés: 20/457–3630,
grvelence@gmail.com
2022. április 9. szombat 14.00–17.00
Húsvéti kézműves foglalkozás
gyerekeknek
Városi Könyvtár
Velence, Tópart u. 52.
2022. április 11. hétfő 17:00
Beszélgetés Iancu Laura
József Attila-díjas költővel
a Költészet Napján
Meszleny-Wenckheim kastély
házasságkötő terem
Velence, Tópart utca 52.
2022. április 23. szombat 9:00
Szent György-napi kihajtás
Dinnyés, Rózsa utca sarka, gólyafészek
Bejelentkezés: Fenyvesi László
Tel.: 30/663–4630, fenyvesil@dinpi.hu

Beköszöntő
Kedves Velenceiek!

2022. április 24. vasárnap 15:00
Frakk. Interaktív, zenés mesejáték,
élő szereplőkkel és bábokkal
Halász Gedeon Eseményközpont
Kápolnásnyék, Kazinczy u.
Tel.: 20/445–6556, jegy.hu
2022. április 28. csütörtök 19:00
Tóparti Beszélgetések
A vendég: Dr. Padisák Judit,
a Pannon Egyetem Limnológia
Tanszék tanszékvezetője
Grøenk Deli
Velence, Tábor utca
Tel.: 70/555-1908, sales@groenk.com

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 velencei Civil Ház, a Közösségi Ház
és a Green Residence Élményközpont
programjairól a 28. oldalon tájékozódhatnak olvasóink.
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Polgármesteri beköszöntőimben olyan
témákról, ügyekről szeretek írni, amelyek közel állnak hozzám, amelyek személyesen is megérintenek, és amelyeknek tanulságai túlmutatnak önmagukon.
Az elmúlt két évben, a járványhelyzet
okán többször is lehetőségem nyílt arra,
hogy testközelből megtapasztalhassam
az összefogás, az együttműködés erejét.
A sors úgy hozta, hogy polgármesteri
megbízatásom ideje alatt egyik globális
méretű problémából a másikba lépünk
át. Amint a járványhelyzet enyhült, és
megszűntek a korlátozások, megérkezett egy olyan háború a szomszédunkba,
amelynek pusztítása és emberi tragédiái
ismét beárnyékolják hétköznapjainkat.
Hasonlóan ahhoz, ahogyan eltérően gondolkodtak sokan a járványhelyzet súlyosságáról és az azzal kapcsolatos
teendőkről, úgy vélem, hogy az Ukrajnában zajló háborúval kapcsolatban
is sokféle nézet, elképzelés terjedt el.
Azonban mindez nem szabad, hogy eltérítse a gondolatainkat attól, hogy melyek a legfontosabb tennivalóink, emberi értékeink, és nem szabad, hogy
éket verjen a cselekvő szándékú, segítőkész velenceiek közé!
Ahogyan a járvány idején is elsőként
azok felé fordult a figyelmünk, akik a
betegség áldozataivá, veszélyeztettjeivé
váltak – úgy most is, elsősorban azok
felé kell fordulnunk segítő szándékkal,
tettekkel, megértéssel, akik a háború
elől menekülve hazánkban keresnek
menedéket. A járványhelyzet megmutatta, hogy egy globális probléma helyi
kezelése bizony helyi szintű összefogást
és helytállást igényel. A háborús menekültekkel kapcsolatos nehézségek megoldása szintén jóakaratot, együttérzést
és tenni akarást követel meg. A velenceiek most is a várakozáson felül helyt
álltak, amiért köszönet illeti őket!
Nemcsak a Baptista Szeretetszolgálat tevékenységét szeretném e helyt
megköszönni, hiszen rájuk és a Zöldliget Iskola csapatára minden hasonló
esetben számítani lehet, hanem azoknak a helyi, civil kezdeményezéseknek

is köszönettel tartozom, amelyek teljes mértékben önerőből, saját elhatározásból vesznek részt a segélyezésben,
az önkéntes munkában. Közülük is kiemelkedik a „Segít a Velencei-tó” civil
kezdeményezés, akik elsőként reagálva a humanitárius katasztrófára, számos alkalommal jártak a magyar-ukrán

határon. És szeretném megköszönni
mindazok segítségét, önzetlen jóindulatát, emberségét, akik ételt, ruhát,
tisztálkodószereket, baba- és gyermekápolási holmikat, vagy egyéb felajánlást
juttattak el a rászorulóknak, és azoknak
is, akik befogadtak hosszabb-rövidebb
időre menekült családokat.
Az önkormányzat szoros koordinációban a Baptista Szeretetszolgálattal
szintén kiveszi a részét a menekültválság megoldásából. Elsőként a Szakrendelő melletti kétszintes épület felső
szintjén alakítunk ki ideiglenes szállásokat az esetlegesen arra rászorulók számára. Szerencsés a velencei önkormányzat, hiszen az ország egyik

legprofesszionálisabb, jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkező segélyszervezetével tudunk együttműködni.
Az idei március 15-i városi ünnepség
ebben a történelmi helyzetben különös
gondolatokkal, párhuzamokkal telítődött. Azonban e párhuzamok nemcsak
arra mutattak rá, hogy fegyverrel nem
lehet egy nemzetet megtörni, hanem
arra is, hogy a személyes helytállás és
példamutatás ereje felbecsülhetetlen.
Ezért is tette kiváltképpen emlékezetes-

sé az idei ünnepséget az, hogy két olyan
kiváló embert tüntethetett ki az önkormányzat, akik nemcsak sokat tettek városunkért, hanem erkölcsi tartásukkal,
munkamoráljukkal példát mutatnak sokunk számára. Tuczai Istvánné Sebestyén Irén Olga Velencéért Emlékérmet,
Fehér Árpád pedig díszpolgári elismerést vehetett át a Meszleny–Wenckheim
kastély kertjében tartott ünnepségen.
Tevékenységükkel, helytállásukkal méltán szolgáltak rá városunk legrangosabb kitüntetéseire, amelyekhez ezúton
is gratulálok!
Gerhard Ákos
polgármester
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Polgármesteri kalendárium
2022. február 21-től március 20-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi megbeszéléseken,
egyeztetéseken, eseményeken vett részt a város érdekében:
Február 21-én került sor az első tárgyalásra a Szélesfehérvári Törvényszéken a Velence Korzó ügyében. Délután
egy Velencére települő, mintegy 100
millió forint költségvetésű, Európai
Uniós Interreg pályázattal kapcsolatos online megbeszélésen vett részt.
Február 23-án a Velencei Karnevállal kapcsolatos rádióadásban beszélt
a rendezvényről a Vörösmarty Rádióban. Ezt követően a Kovács Katalin
Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia szakembereivel az általuk tervezett, az Evezős úton megvalósítandó gyalogosés kerékpárút vázlattervét vitatta meg
a polgármesteri hivatalban.
Február 25-én részt vett a Velence
Plusz Kft. taggyűlésén.
Február 26-án megnyitotta a Velencei Karnevált, ahol beszédet mondott, köszöntve a velenceieket és az
idelátogatókat.
Február 28-án délelőtt részt vett a
város szakbizottságok ülésein (Pénzügyi és Városfejlesztési, Humán és
Ügyrendi), délután pedig képviselőtestületi ülést tartott.
Március 1-én találkozott a Magyar
Sárkányhajó Szövetség elnökével, Járosi Péterrel, illetve Káplár Balázs
fesztiváligazgatóval, hogy megbeszélje a Velencei Sárkányhajó Ünneppel
kapcsolatos tennivalókat. Ezt követően Stossek Balázzsal, a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium igazgatójával, a város főépítészével, illetve az Alba Fehérvár kosárlabdacsapat
képviselőivel egyeztetett egy Velencén TAO keretből megvalósítandó
kosárlabdacsarnok építéséről. A módosított tervek alapján kiadandó településképi hozzájárulás mellett a város
saját területtel is hozzájárul a beruházáshoz. Ezt követően a Kínai Kulturális Központ vezetőségével, befektetőkkel, szakmai partnerekkel tárgyalt
a nyáron, Velencén rendezendő első
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magyarországi Sárkányhajó Ünnep
kapcsán.
Március 2-án az óvodai beiratkozás ügyében egyeztetett Bóra Csillával,
a Meseliget Óvoda igazgatójával. Ezt
követően Czuppon Istvánnal, a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium igazgatójával tekintett meg egy
ingatlant, amely igény szerint az ukrajnai menekültek számára igénybe
vehető.
Március 3-án képviselői munkamegbeszélést tartott.
Március 7-én hivatali egyeztetést
tartott az óvodai beiratkozással kapcsolatban, amelyen részt vett Bóra
Csilla óvodaigazgató, Velence Város
jegyzője, illetve a műszaki osztály szakembere. Délután egy velencei online
városi rádió létrehozásával kapcsolatos megbeszélésen vett részt.
Március 8-án, nőnap alkalmából személyesen köszöntötte városi intézményeink dolgozóit, így járt
a szakrendelőben, a rendelőkben, az
óvodában, a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál, a VVG Kftnél és a Hauszmann Alajos Egységes
Közművelődési Intézményközpont és
Könyvtár dolgozóinál. Ezt követően
részt vett és beszédet mondott azon
az eseményen, amelynek keretében a
honvédség a velencei hadisírok gondozását elvégezte. Végül egy városi

telek beépítésének lehetőségeivel
kapcsolatban egyeztetett egy Velencére költözni kívánó házaspárral.
Március 10-én Tóth István, gárdonyi polgármester meghívására barnamezős területek rehabilitációjával
kapcsolatos tájékoztatáson és bejáráson vett részt Agárdon.

Március 15-én beszédet mondott,
önkormányzati elismeréseket adott át
és koszorúzott a városi ünnepségen.
Március 16-án megtartotta az első
„Beszéljük meg együtt!” című kihelyezett fogadóórát a Civilházban.
A város ügyeinek megbeszélésére igen sok érdeklődő érkezett, akiket a polgármester Faragó Péter, Kernya Gábor és Pap
Zsigmond képviselők társaságában fogadott.
Március 19-én egy környezetvédelmi tárgyú, Európai
Uniós Interreg pályázattal kapcsolatban tartott terepbejárást
a képviselőkkel és a VVG Kft.
ügyvezetőjével az Ófaluban.

Megkezdődött a bírósági tárgyalás a
Velence Korzó üzemeltetési szerződésének
felmondása ügyében
Velence Város Önkormányzata 2021. május 21-én azonnali hatállyal felmondta a Velence Korzó
üzemeltetésére vonatkozó szerződést. A szerződés felmondását követően az önkormányzat jogi
úton kíván a közvagyon védelmének érvényt szerezni. A bírósági tárgyalás megkezdődött, ennek
haladásáról ad tájékoztatást a Velencei Híradó.
Velence Város Önkormányzata mint
tulajdonos 2021. május 21-én azonnali hatállyal mondta fel a Velence Korzó
üzemeltetésére 2009. június 10. napján
a GOMI Rendezvényszervező Kft.vel megkötött szerződést. A felmon-

hogy a javítások, karbantartások megkezdődjenek.
A Korzó és a strand elhanyagolt állapotát évek óta bárki láthatja, aki elsétál a parton, azonban az önkormányzat közjegyző által felkért független

dás oka az volt, hogy az üzemeltető
nem tett eleget a szerződésben foglalt
karbantartási kötelezettségeinek, sőt,
a kötelezettség teljesítésére vonatkozó
ismételt felhívások sem vezettek oda,

szakértői véleményt kért arra vonatkozóan, hogy a szemmel látható hiányosságok valóban a karbantartás hiányából fakadnak-e. A több mint száz
oldalas jelentés elkészült, az abban található, a karbantartás elmaradására
vonatkozó
egyértelmű megállapítások voltak a
szerződés felmondásának közvetlen
okai.
A felmondást követően azonban a
GOMI Kft. nem
adta át az Önkormányzat birtokába
a Velence Korzót,
hanem pert indított

annak megállapítására, hogy az üzemeltetési szerződés változatlanul fennáll, és Velence Város Önkormányzatának felmondása nem érvényes.
A 2021 májusában benyújtott kereseti kérelem alapján a Székesfehérvári
Törvényszék további írásbeli előkészítést rendelt el, majd 2022. február 21.
napjára tűzte ki az első, perfelvételi tárgyalást. Azon azonban érdemben nem
lehetett előre haladni, mert a felperes
GOMI Kft. 2021 szeptemberében egy
olyan iratot nyújtott be 18 melléklettel
együtt, amely, mint az a kézbesítést követően kiderült, keresetváltoztatást is
5
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tartalmazott, és amelyet – bár Velence
Város Önkormányzata azt több alkalommal is kérte – a Törvényszék nem

kézbesített az Önkormányzatnak, és
így arról értelemszerűen érdemi nyilatkozatot sem lehetett tenni. Az irat
kézbesítésére csak a tárgyalást követően került sor.
A kezdeti lassabb ügymenet után a
Törvényszék 2022. március 11. napjára tűzte ki a következő tárgyalást, amelyen az időközben megküldött keresetváltoztatásra vonatkozóan Velence

Város Önkormányzata írásban nyilatkozatot tett. A folytatólagos perfelvételi tárgyaláson a Törvényszék rögzítet-
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kötelezettség terhelte a „Velencei-tó
kapuja” projekt keretében megvalósult Velence Korzó és az üzemeltetésre átadott területek vonatkozásában.
A GOMI Kft. álláspontja ugyanis az,
hogy az őt terhelő napi karbantartási feladat körébe nem tartoznak azok
a karbantartási feladatok, amelyeket
vele szemben az Önkormányzat támasztott, és amelyek elmulasztása
miatt az üzemeltetési szerződést felmondta.
Ezért a bíróság két lépésben fogja
mérlegelni az ügyet. Elsőként azt fogja megvizsgálni, hogy a karbantartási
kötelezettségének a GOMI Kft. eleget

te a felek bizonyítási érdekét és egyben
azt is, hogy a tárgyalási szakban milyen
sorrendben és szakaszokban kívánja
vizsgálni a felek álláspontját.
A március 11-i tárgyalási napon
a felek jogi képviselői egyetértettek abban, hogy a jogvita egyik lényeges eleme annak meghatározása, hogy a GOMI Kft-t a szerződéses
jogviszonyban milyen karbantartási

Közösségi sportpark épül a Városi Könyvtár mellett,
a focipálya mögött
A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében új sportpark épül a városi könyvtár mellett,
a focipálya szomszédságában. A pályázati forrásból megvalósuló „D típusú” park 150 négyzetmétert
meghaladó alapterületű,
több mint 15, tolódzkodásra, húzódzkodásra, has- és
hátizomerősítő, fekvőtámasz-gyakorlatokra, valamint lépcsőzésre, létramászásra, párhuzamos
korláton végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre
alkalmas eszközt tartalmaz.
A sportpark további önerős
fejlesztése, például egy futópálya kialakítása az idei
év feladata lesz.

Beszéljük meg együtt! Kihelyezett fogadóóra Újtelepen, április 13-án
Márciusban került sor az első kihelyezett polgármesteri fogadóórára a Civilházban. Azon az alkalmon igen sokan jelentek még és érdeklődtek a város ügyei iránt. A következő „Beszéljük meg együtt!” estre április 13-án,
szerdán, délután 18 órai kezdettel kerül sor az újtelepi Közösségi házban (Iskola utca 4.). Ez alkalommal Gerhard
Ákos polgármester mellett Kernya Gábor önkormányzati képviselő és Szabó Csilla, a VVG Kft. ügyvezetője várja Önöket városképi, zöldterület-kezelési és építési ügyekben.

tett-e, illetve, hogy az Önkormányzat által az igazságügyi szakértői véleménnyel alátámasztott hiányosságok
fennálltak-e. Ezeknek a kérdéseknek
a vizsgálatát követően kerülhet csak
arra sor, hogy a Törvényszék döntsön
abban a kérdésben, hogy a felmondás
az üzemeltetési szerződésből fakadó
karbantartási kötelezettség elmulasztásának mértékéhez képest arányos
volt-e.
A következő tárgyalási napot a
Székesfehérvári Törvényszék 2022.
április 13-ra tűzte ki. A tárgyalás aznap a GOMI Kft. ügyvezetőjének és
Velence Város polgármesterének meghallgatásával folytatódik.
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További strandfejlesztések Velencén
A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. pályázatára benyújtott
velencei projektek idén is támogatásban
részesültek. A támogatási döntés értelmében az Északi Strandon és a Velencefürdői Nyugati Strandon (Tó-party
rendezvénystrand) 30–30 millió forint
értékben, míg a Tóbíró Strandon 16,7
millió forint értékben fognak fejlesztések
megvalósulni az idén. A fejlesztésekről a
Velencei Híradóban és a város facebook
oldalán is hírt fogunk adni.

Halad a Zöld Város projekt – szépülnek parkjaink

Mindazok, akik Újtelepen iskolába, óvodába vagy a vasútállomásra menet elhaladnak a Babák Rózsakertje mellett, nap mint nap láthatják, hogy a Zöld Város projekt keretében folyamatosan szépül, alakul Velence megújuló közösségi tere. A szoros ütemterv szerint megvalósuló beruházás keretében az elmúlt hónapban a ZÖFE Zrt. facsemetéket ültetett, kiépítette és térkővel borította a sétányokat, illetve a
parkbeli közvilágítás lámpatestjeit is felszerelte. Mindezen munkálatok mellett behelyezésre kerültek az
új játszótéri és sporteszközök is.

„Élhető települések”

Európai Uniós pénzügyi forrásból, közösen benyújtott pályázat keretében Pusztaszabolcs és Velence 596 140 201 Ft
vissza nem térítendő támogatáshoz jutott a TOP PLUSZ 1.2.1. „Élhető települések” pályázati keretből. A benyújtott
pályázat energetikai, forgalomcsillapítási, közlekedésbiztonsági fejlesztéseket tartalmaz.
A pályázat részleteiről, a Velencén megvalósítandó projektekről a későbbiekben adunk részletes tájékoztatást.
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Közlemény a Velencei Meseliget Óvodába a
2022/2023. nevelési évre történő beíratásról
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására a Velence Város Önkormányzata által
fenntartott Velencei Meseliget Óvodába a 2022–2023. nevelési évre vonatkozóan, az alábbiak szerint kerül sor:
Beiratkozás ideje és módja:
2022. május 3. (kedd) és 4. (szerda) napja
A beíratás elektronikus úton történik, a vmoregisztracio@gmail.com e-mail címen
Az óvodakötelezettségről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelés első napjától, vagyis szeptember 1. napjától kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni. Az óvodába a 2022–2023. nevelési évre a
2019. augusztus 31. napjáig született gyermekek beíratása kötelező.
Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
a gyermek TAJ kártyája,
a szülők személyi azonosító okmánya és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
védőnői igazolás az életvitelszerű itt tartózkodásról.
Az óvodai felvételről
A gyermekek óvodai felvétele az Nkt. 49. §-a értelmében jelentkezés alapján történik. A gyermeket elsősorban abba az
óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a
harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során
folyamatosan teljesíthető.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését
határozati formában 2022. május 31. napjáig közli a szülővel.
A döntés ellen jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül Velence Város Jegyzőjének (Velencei Polgármesteri Hivatal 2481 Velence, Tópart utca 26.) címezve az óvoda vezetőjéhez kell benyújtani.
Amennyiben a gyermeket másik településen íratják óvodába, a jogviszony létrejöttéről igazolást kell benyújtani a felvételt biztosító óvodától a Velencei Meseliget Óvoda vezetőjének, valamint Velence Város Jegyzőjének.
A felmentési lehetőségről
A szülő – a tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek
az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem
alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a kijelölt szerv felmentheti az
óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Gárdonyi Járási Hivatal illetékességéhez tartozó településeken lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkezők részére az alábbi szervezeti egységhez mint feladatkörrel rendelkező hatósághoz nyújtható be kérelem:
Fejér Megyei Kormányhivatal Gárdonyi Járási Hivatal, 2483 Gárdony, Szabadság u. 20–22.
Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló
gyermek esetében a vonatkozó jogszabály szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15.
napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.
Szabálysértést követ el az a szülő, akinek gyermeke 2022. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik, és a közleményben meghatározott időpontokban sem íratja be az óvodába.
Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a fentiek alapján szíveskedjenek gondoskodni gyermekük óvodába történő beíratásáról.
Velence, 2022. március 1.
							

Gerhard Ákos
polgármester s. k.
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Vonatközlekedés: változások április 3-tól
2022. április 3-tól, egyelőre hétvégi napokon, folyamatos lesz a vonatközlekedés Budapest és Székesfehérvár között. Az eddigi utolsó, a Déli
pályaudvarról 0:40-kor induló személyvonat után 1:40-kor és 2:40-kor
is indulnak majd vonatok a Déli pályaudvarról, amelyek Budatétény –
Érd-felső felé közlekednek.
Ugyanezen időponttól módosul a Velencéről 4:48-kor Székesfehérvárra induló vonatjárat is. A járaton motorvonat
fog közlekedni, és Nagykanizsa helyett
csak Székesfehérvárig jár majd. A változás indoka az, hogy ez a járat gyakran
5–10 perc késéssel ért be Fehérvárra, ezáltal a 6 órára dolgozni járók rendszeresen lekésték a csatlakozó helyi járatokat.
A probléma megoldása érdekében a
velencei önkormányzat régóta kapcsolatban állt a vasúttársasággal; köszönjük segítő együttműködésüket a rendszeres késések felszámolásában.
Fontos tudnivaló az is, hogy a
Nagykanizsa irányú utazások, bár átszállással, de továbbra is megoldhatók, emellett Veszprém és Zalaegerszeg felé új eljutási lehetőségek
nyílnak kora hajnalban.

Ö n ko r m á n y z a t i h í r e k

Ünnepi emlékezés az 1848–1849-es forradalom és
szabadságharcra Velencén
Az idei ünnepség helyszíne március 15-én rendhagyó módon nem a
Hősök Parkja, hanem a Meszleny–
Wenckheim kastély volt (Kossuth Lajos felesége Meszleny Terézia volt,
1892-ben Kossuth Lajost Velence
díszpolgárává választották).
Az ünnepi műsort Szabó Csilla, a
Velence Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője vezette.

Az ünnepi szavalatot Hajóstek
Hanna, a Zöldliget Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium 7. osztályos
tanulójának előadásában hallgathattuk meg.
Ünnepi beszédet mondott Gerhard
Ákos polgármester.
A megemlékezés koszorúját Gerhard Ákos polgármester és Faragó

Péter önkormányzati képviselő helyezték el a Kastély falán.
Velencéért Emlékérmet vehetett át
évtizedeken átívelő munkája elismeréseképpen Tuczai Istvánné Sebestyén
Olga. Velence Díszpolgára-díjat vehetett át Fehér Árpád helytörténész.
Köszönetet mondunk minden résztvevőnek, és gratulálunk a díjazottaknak!

Lakossági elektronikai hulladék-gyűjtés

A VHG Nonprofit Kft. ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy elektronikai hulladék-gyűjtést
szervez az alábbiak szerint:
Időpont: 2022. május 28. (08.00 – 13.00 óra között)
Helyszínek:
Velence, Tópart u. 26. (polgármesteri hivatal parkolója)
Velence, Hársfa utca – Szabolcsi út sarka (Fakocsma/Legenda Söröző)
Az alábbi elektromos készülékeket vesszük át:
· televízió (egészben)
· hűtőszekrény (egészben), mosógép
· háztartási elektromos cikkek (kávédaráló, lemezjátszó, hajszárító, mikrohullámú sütő, porszívó stb.)
· számítógépek, monitorok
· csatlakozók, kábelek, távirányítók
A helyszínen kérjük bemutatni a velencei lakcímkártyát.
Egyéb hulladékot a fent meghirdetett időpontban nem áll módunkban átvenni (pl. patronok, tonerek, elemek,
akkumulátorok, kommunális hulladék, szelektívhulladék).
Együttműködésüket köszönjük!
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Gerhard Ákos polgármester március 15-én
elhangzott ünnepi beszéde
Tisztelt Velenceiek,
Tisztelt Megjelentek!
Különösek voltak az elmúlt évek március 15-i ünnepségei: tavaly és tavalyelőtt
a járványhelyzet miatti lezárások tették
zárójelbe a közös megemlékezést, idén
pedig a szomszédunkban zajló háború,
és a hazánkba, sőt immár a városunkba
érkező menekültek.
A történelem jó tanítómester – csak
olykor nem értjük meg a szavát. Az
1848–49-es forradalom és szabadságharc pedig különösen jó tanítómestere az utókornak, hiszen pontosan mutat rá arra, hogy melyek egy nemzet
erényei. Ahogy rámutat arra is, hogy
a nehézségekből tud csak igazán erőt
meríteni egy olyan nemzet, amely értékekben hisz, és értéket teremt.
Amikor 1848. március 15-én Pesten kitört a forradalom, még senki
nem látta előre, hogy a nemzet egésze a közös ügy mellé áll, ahogy nem
láthatta azt sem, hogy az ország szinte a semmiből képes lesz egy működő

honvédséget, gazdaságot, igazságszolgáltatást létrehozni. Hogy a saját lábára áll egy bizalmon és elhivatottságon
alapuló társadalom!
Mindezt a személyes helytállás és a
kimagasló egyéniségek szerepvállalása
mellett egy további, még fontosabb tényező tette lehetővé. Ez pedig a nemzet közös értékeken alapuló egysége.
Hogy melyek ezek értékek? Nem is vitás: ezek a legmaradandóbb nemzeti
értékeink.
Hiszen a reformkorban született meg a Himnusz, a Szózat, jött létre a Nemzeti Múzeum, az Országos
Széchényi Könyvtár, a Magyar Tudományos Akadémia és épült meg a
Lánchíd. Hosszan lehetne még sorolni
azt, hogy mivel gazdagította a magyar
nemzetet ez az időszak. De ezt – mivel
tanulhatunk róla az iskolában, mivel
emlékezhetünk rá együtt – mindan�nyian tudjuk.
Amikor tehát 1849 nyarán Paszkievics herceggel megjelentek a
Kárpátok túloldalán a nyomasztó

többségben lévő orosz megszálló csapatok – csak rövid ideig tartó
győzelmet arathattak. Hiszen a szabadságharc még bukásával is egybekovácsolta a nemzetet. És ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy most itt
együtt emlékezhetünk a győztesekre.
Mert Világosnál ugyan letette a honvédség a fegyvert, de a nemzet egységbe forrott, és végül diadalt arattak
közös nemzeti értékeink.

Tuczai Istvánné Sebestyén Olga méltatása
Egy várost elsősorban azok teszik élhetővé, szerethetővé és otthonossá,
akik valamely segítő
szakmában szolgálják
az ott élőket. Közülük
is a legfontosabbak talán azok az emberek,
akik az egészségügyben dolgoznak, hiszen
a legnagyobb szükségben ők állnak mellettünk. Az egészségügyi
munka nem pénzkereset, hanem valódi hivatás és szolgálat. Hogy
mennyire az, azt éppen
az olyan elkötelezett,
12

szakmájukban és a gyógyítás erejében hívő szakemberek bizonyítják,
mint Tuczai Istvánné, Olga nővér, aki 1983 óta
tavalyi nyugdíjba
vonulásáig megszakítás nélkül közel három évtizedig tevékenykedett
körzeti ápolónőként a velencei
(ma már harmadik
számú) családorvosi rendelőben.
Több ezer, de 1983
óta talán tízezer

fölötti beteg számolhat be arról, hogy
mit jelent egy ápolónő lelkiismeretes
munkája. Azonban ez a munka nemcsak szakmai erényeket követel meg,
hanem jóindulatot, tapintatot és magas szintű empátiát. A jó ápolónő tehát nemcsak jó szakember, hanem jó
ember is. Enélkül elképzelhetetlen a
munkája.
Egy egész élet helytállását, gondosságát és sok-sok hálás beteg köszönetét fejezi ki az önkormányzat a maga
eszközeivel azáltal, hogy Velence város képviselőtestülete teljes egyetértésben Tuczai Istvánné Sebestyén Olgának ítélte oda 2022-ben a Velencéért
Emlékérmet. Szívből gratulálunk!

Fehér Árpád méltatása
Ritka az, hogy egy család egymást
követő két generációja is egy település legmagasabb szintű elismeréseiben részesül. Fehér Györgyné, Marika
néni pedagógusként 1993-ban kapta
meg a Velencéért Emlékérmet, és most
két évtizeddel később fia veszi át a Velence Díszpolgára elismerést. Méltán
és okkal vagyunk büszkék Fehér Árpádra, ahogyan méltán és okkal ítélte
neki oda a díszpolgári címet a képviselő-testület.
Fehér Árpád munkája ugyanis nemcsak a településen belül ismert, hanem
azon túl is. A Velence Díszpolgára cím
az alapítók szándéka szerint olyan velencei kötődésű személyeket illet meg,
akik tevékenységükkel, munkásságukkal a város határain túl is elismertségnek örvendenek.
Ez Fehér Árpádra, a helytörténeti írásokat tartalmazó Velenceblog
szerzőjére, szerkesztőjére, kitalálójára, a Velencei Értéktár Bizottság korábbi vezetőjére és tevékeny közreműködőjére kétségkívül igaz. Hiszen
mi más vinné messzebbre Velence hírét, elismertségét mint kulturális-történelmi értékeinek feltárása és
személyes hangú, adatgazdag és izgalmas bemutatása.
Fehér Árpád 1965-ben született.
Tíz éves korától él Velencén. Az iskolát már itt járta ki. Később közgazdász
diplomát szerzett, ma pedig a gazdasági életben tevékenykedik – de Velencétől sosem szakadt el. Ahogyan ő írta
magáról több helyütt: „gyüttment”. Ebben sokan nem értünk vele egyet. Velence múltjáról, az itt élők életéről szóló munkái arról tanúskodnak, ha gyütt
is – itt maradt. Itt maradt, mert maradandót hozott létre. Olyasmit, amit
városunkban és azon túl is haszonnal
olvashatnak a Velence története iránt
érdeklődők. Mindez pedig egyet jelent azzal, hogy Fehér Árpád felelősséget vállal Velencéért, azt magáénak
érzi. Hadd idézzük a kitüntetett szavait, amelyek ezt mindennél jobban kifejezik:

„Ha kéretlenül tanácsolhatok valamit a jelen és a jövő gyüttmentjeinek,
mindenesetre azt javaslom, ne dobják elhasznált krokodiljukat, túlméretessé vált édesvízi cápájukat a tóba!
Lehetőség szerint kerüljék közös javaink körbekerítését, kiárusítását
haveroknak vagy följebbvalóknak.
Előny, ha esetleg megszerzett hatalmuk révén nem terhelik túl teherviselő képességünket, gondatlanul
kiejtett szavakkal önérzetünket; és jó,

ha el tudják hitetni velünk, hogy számítunk nekik.”
Mindezek után úgy helyes, hogy az
önkormányzat nevében polgármesterünk mellett egy olyan képviselő adja
át a díszpolgári címet, akinek a felmenői már nemzedékek óta itt élnek Velencén. A díjat tehát Gerhard Ákos
polgármester és Faragó Péter önkormányzati képviselő együtt nyújtják át
Fehér Árpádnak.
Szívből gratulálunk!
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A Városgazdálkodási Kft. tavaszi munkái
Megkezdődött a tavasz, éppen végeztünk a télre szánt munkáink nagy
részével. Befejeztük az űrszelvényezést, a veszélyes, murvás kátyúkat

varázsolni, amely vonzza a város szívében elhelyezkedő parkba látogatókat.
A virágágyásokat az impresszionista
festő, Claude Monet kertjei inspirálták.
Gondos tervezést követően formálódott
meg a természetes és vad megjelenésű összkép. Itt három íves ágyás helyét
alakítottuk ki: a legnagyobb ágyás pasztellszínű virágokkal lesz tele, a második
ágyást merész, kontrasztos megjelenés
jellemzi, míg a harmadik ágyás magasabb, mutatós évelőkkel lesz kialakítva. Az ágyásokat váltják a füves, sétálós,
piknikezős területek, ahová padokat is
tervezünk kihelyezni.
Virágos rét kialakítása a Béke út
mentén

feltöltöttük, ezt még folytatni fogjuk
év közben, ahogyan időnk engedi. A
Kertész utcai és Kossuth utcai, évek
óta elhanyagolt árkokat megszabadítottuk az oda nem illő növényzettől,
a cserjéket visszavágtuk. A Kertész
utcai patakmederben jelenleg áll a
víz. Sajnos sok év elmaradását igyekszünk bepótolni, szíves türelmüket
kérjük. Amint megérkezik az új ágdarálónk, ott helyben fogjuk ledarálni a zöld hulladékot, amely egyben
értékes mulcs is.
Impresszionista virágágyások
létesítése a könyvtárnál

Március első felében elkészítettük a
Meszleny–Wenckheim kastély előtti füves területen az ágyások helyét, ahol sok
száz évelő kerül beültetésre. Ez egy hibrid ágyás, azaz az évelők mellé májusban egynyáriak, ősszel pedig hagymások fognak bekerülni. Ezzel ezt a füves
területet szeretnénk impulzívvá tenni, olyan pihenésre alkalmas területté
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A következő márciusi feladatunk a
Béke úti virágos rét kialakítása volt.
Ebben segítségül hívtuk Máté András agrár szaktanácsadót, aki terepszemle és többszöri egyeztetés után
megalkotta Velencére a Velencei-tó
környezetében ős- és tájhonos virágos növényekből álló magkeveréket.
Az öt eltérő magkeverékből kialakításra kerülő ágyások célja, hogy az
összesen hatvan növényfajt tartalmazó virágos rét díszítő értékén túl virágokat biztosítson a beporzó rovaroknak (lepkéknek, méheknek stb.).
Az egyévesekből álló rövidebb
ágyásszakaszok már az első évben virágoznak, míg a főként évelőkből álló
hosszabb szakaszokon a második évtől várhatjuk a virágba borulást. A gazdag társulás biztosítani fogja számunkra, hogy a vegetációs időszakban minél
hosszabb virágzási idővel díszítse a

kerékpárút melletti sávot. Türelmüket,
bizalmukat előre is köszönjük!
Levendulák

Megérkezett az a közel 800 darab levendulatő is, amely kiültetésre kerül
a következő területeken: Kemping úti
biciklis út két oldala, Béke úti kerékpárút két oldala, Északi Strand.
További munkálatok

A DRV előtti területen a tereprendezés után a füvesítést is márciusban végezzük el.
Március végén tudunk néhány útburkolati jelet frissíteni, emellett a
táblák igazítása is meg fog történni.
Terveink között szerepel a kátyúk forró aszfalttal történő javítása is.
A Bence-hegyi kilátónál is megtörtént a tavaszi szemétszedés, padkatisztítás, metszések, ároktisztítás. Újításként
a kilátó minden nap (azaz hétfőn is)
nyitva tart és várja a látogatókat.
Érzékenyen érint minket a környezetszennyezés, nyitottan állunk a kutatói, kísérleti feladatok ellátására.
Folyamatos egyeztetések zajlanak a Velencei-tó vízpótlásának megoldására, a vízminőség javítására vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban szeretnénk
rendszeres tájékoztatást adni, hogy ha
a végeredmény még nem is látszik, tájékoztassuk Önöket a háttérben zajló
folyamatokról. Így teret adunk az újság
hasábjain egy környezetvédelmi rovatnak is. Fogadják szeretettel!
Szabó Csilla erdőmérnök
ügyvezető

A Velence Városgazdálkodási Kft. az alábbi munkák
elvégzését vállalja:
• fűnyírás, fűkaszálás
• gyomirtás, bozótirtás
• tereprendezés
• fakivágás
• járda űrszelvényezés
• tanácsadás
Érdeklődni a +36 30 158 2829-es telefonszámon vagy a
varosgazdalkodas@velence.hu email címen lehet

Új környezetvédelmi projektek a
Velencei-tavon és Velencén
Számomra a 2021 júniusában bekövetkezett tömeges halpusztulással kezdődött minden, amikor Gárdony strandján a kezeim között pusztultak el sorra
a keszegek… Alkalmazott hidrobiológusként érdekeltek az okok, s végeztem
néhány vízkémiai mérést. Így kezdődött mindez.
Felkerestem Velence polgármesterét, Gerhard Ákost, s felajánlottam segítségemet a tóval kapcsolatban kialakult kritikus helyzet miatt.
Régóta
foglalkozom
környezetvédelemmel. Az utóbbi pár évben kutatótársaimmal számos ötleten dolgoztunk, melyekre Velence

Önkormányzata nyitott volt. Így
most már nem csak a tóval kapcsolatos problémák megoldásán, de a
térség környezetvédelmén is együtt
gondolkodunk.
A Velencei-tó vízállása kritikusan
alacsony, ezért a vízpótlásról feltétlenül
gondoskodni kell. A tó vízminőségével
is problémák vannak, ezt a halpusztulások mellett a madár-elhullások, valamint az alacsony fogási eredmények
is jól mutatják. Ez a fürdőzést azonban
nem feltétlenül érinti.
A felszínalatti vizek, a vízgyűjtő
mesterséges megnövelése és a Duna jelentheti a vízpótlásra a megoldást.

A vízminőségen a természet segítségével javítanánk. A befolyók természetes víztisztuló képességének
növelésével, valamint a tavon nádgazdálkodással, és a tavi táplálékhálózat
anyagforgalmi outpujának felerősítésével próbálnánk elérni kis víz mellett is az elfogadható vízminőséget.
Ha szükséges, mindezt technikával is
megtámogatnánk. Minderre azért van
szükség, mert a jövőben a globális felmelegedés miatt nem biztos, hogy garantálható lesz a tavi ökoszisztéma számára megfelelő vízmennyiség.
Terveinken, ötleteinken még dolgozunk, folynak az egyeztetések az érintett szervekkel (MOHOSZ, VIZIG,
DINP). Emellett egy szakértőkből és
kutatókból álló team is kialakulóban
van, melynek hozzáértésére szintén támaszkodhatunk.
A konszenzus rövidesen kialakul,
amit pályázás, valamint támogatás kérése követ majd, ez utóbbit a helyi önkormányzatoktól és az állami szférától remélhetünk. Így biztosítanánk a
projektekre a pénzügyi forrást, ami az
indulásnál nélkülözhetetlen lesz. Ha
a biomasszákat energiahordozóként
használjuk fel, akkor a projekt idővel
profitábilissá is válhatna.
Emellett széndioxid megkötő technológiákkal is kísérleteznénk. Növényekkel
és algákkal próbálnánk hatékonyabban
biomasszává alakítani az üveghatást okozó felesleges gázt, a széndioxidot. Az így
keletkezett szervesanyagot egy technológiai háló segítségével hasznosítanánk,
melynek része az energiahordozóként
való felhasználás, azaz a szén körforgásban tartása mellett az abból történő kivonás is. Hydrotermal Carbonization eljárással bioszénné alakítható a keletkezett
biomassza, s ebben a formában hosszú
távon letárolható.
Kutatásaink eredményeiről folyamatosan beszámolunk majd.
Adorján Gábor
alkalmazott hidrobiológus
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A velencei Anna Gőzmalomról

K u l t u r á l i s é r t é ke i n k

Fénykép a gőzmalomról Károly János Fejér vármegye története című, 1904-ben megjelent kötetében

Egy jól adatolt helytörténeti kutatás nemcsak attól válik igazán értékessé, hogy olyan emlékeket tár
fel, amelyek addig lappangtak, ismeretlenek voltak, hanem attól is, hogy a régi történetek révén újra
birtokba lehet venni, magunkénak lehet érezni azokat az épületeket, tereket, utcákat, amelyek Velence ékességei voltak egykoron. Így van ez a 19. században alapított velencei Anna Gőzmalommal is,
amelynek emlékét mára csak az újtelepi Malom utca, néhány tárgyi emlék, fényképek, dokumentumok, és egy egészen kiváló, hat részből álló helytörténeti nyomozás örökíti meg.
Ez a nyomozás azonban más szempontból is érdekes. Hiszen Fehér Árpád nem egymaga, hanem
két társával, Felletár Zsolttal és Kupi Lászlóval kutatta fel az Anna gőzmalomhoz kapcsolódó dokumentumokat. Megjegyzéseivel, kiegészítéseivel később Kárpáti Miklós is szerepet vállalt a közös
munkában. A helytörténeti búvárkodás ez esetben nemcsak értéket, hanem a szó legszorosabb értelmében közösséget is teremtett. Az írás kiválóan mutatja be Fehér Árpád forrásfeltáró munkáját,
közgazdasági érdeklődését, és az általa szerkesztett blog személyes hangvételét. Az alábbiakban a
hatrészes helytörténeti írás első, bevezető részét közöljük.
Ha van időd és kedved, ha jó az idő,
sétálj el Velencén a Malom utcába!
Mászd meg a kaptatót, és képzeld el,
A Velencei Anna gőzmalom helyszíne

hogy ott ötemeletes iparépület áll, meg
számos másik, ahol gőzgép visít és kisvasút sínje csillan a tavaszi napfényben! Sok tíz ember, megannyi ló cipel
nehéz zsákokat ki-be, és Te, kíváncsi
idegen, beleszagolsz a gépház szénszagú világába! Aztán látod a belőlük élő
kereskedők világát Budapesttől Bécsig
(mert csak idáig ér a fantáziánk). Kalandra fel!
Pár kődarab és négy öntöttvas tárcsa. Ennyi maradt Velence valamikori
látványosságából, az Anna Gőzmalomból. Írásainkban összefoglaljuk, amit a
malomról az elmúlt években, ennek
16

ürügyén pedig amit a XIX. század kö- malomipar intenzív növekedésének és
zepének vállalkozási lázáról megismer- aranykorának korszaka. E korszakról
viszonylag sok és sokféle információ
tünk.
Sok fordulóban egyeztet- áll rendelkezésre.
3. A Stern Artur-, majd Deutsch Artük szerzőtársaimmal, hogy
miféle módon mutathat- tur-, végül a laktanya-korszak: 1896–
nánk be a legjobban a feltárt 1914/1918: a malom fő tevékenységeredményeket. Végül abban ként a liszttermelésről fokozatosan a
maradtunk, hogy a kínál- malátahántolás felé tolódott, szoros
kozó lehetőségek közül az összefüggésben a keresleti piac igéegyes tulajdonosok szerint nyének változásával. Ez már a hakorszakoljuk majd a mun- nyatlás időszaka volt. A világháború
kát. Persze, jobban szeret- alatt lovassági, 1919-ben tüzérségi kitük volna a malmot a maga képzőlaktanyaként működött az épüfizikai valójában és történe- let-komplexum.
4. A Deutsch–Hajdu-korszak:
tében bemutatni, csakhogy
ehhez a fennmaradt műsza- 1920–1945: a malátaüzemi funkció
ki és képi információ nem eleA gőzmalom és a kisvasút helye egy 1929-ben felvett, katonai pontosságú
gendő. Ennek
turistatérképen. A beazonosítás Kárpáti Miklós munkája
megfelelően az
alábbi fejezetek
szerint haladunk:
1. A Balassa-korszak:
1853–1866. Ebben a bejegyzésben a gőzmalom
szakmai előzményének
számító szárazmalmi, az
1858-as gőzmalom-alapítási, majd az 1866-ban
zárult adásvétel körülményeit írjuk le.
2. A Kuhner–Back–
Bloch–korszak:
1866–
1896: a malom fénykorának időszaka, mely
történetesen a magyar

is visszaszorult, de nem szűnt meg.
A malom pontos működéséről ebből
a korszakból nincs megbízható adat
vagy információ, csak a létezéséről,
majd a II. világháború alatti megsemmisüléséről, kövei széthordásáról az
újjáépítés időszakában.
Nem vagyunk még a munka végén. Hátravan a Hadtörténeti Levéltár szerény idevonatkozó iratanyagának megismerése, és két kiváló
malomipari, illetve szeszipari szakemberrel való konzultáció. Ez az ismeretanyag még izgalmas ízeket adhat nyomozásunkhoz.

Előre bocsátjuk: a malom története nem lesz könnyű olvasmány. Mai
szemmel idegesítően szövevényes
családtörténet, ami azonban nem a
szerzők „bűne”, hanem a korszak vállalkozástörténeti sajátossága. Akkoriban a tőkét új vállalkozásba fektetni, nyereségesen gazdálkodni, vagy
szükség esetén veszteség nélkül kivonni a vállalatból a mainál sokkal
nehezebb és kockázatosabb vállalkozás volt.
A felmerülő pénzügyi-üzleti kockázatok csökkentését, a gyárak/malmok indításához szükséges tőkét a

befektető iparosok és kereskedők sok esetben a családjaik közötti vagyonegyesítési
célú érdekházasságok révén
teremtették meg, melynek
során kialakult szövevényes
érdekcsoportok és cégcsoportok feltárása és értelmezése rendkívül aprólékos
munkát és komoly szakismeretet igényel. Ennek ellenére megfelelő és elégséges információk hiányában a siker
még így sem garantált.
Másodszor: az Anna-Malom története szemléletes
példája a feudális keretek
között működő malomipar
profitorientált,
kapitalista
vállalkozássá való átalakulásának. Írásainkban igyekszünk bemutatni a kétfajta malom-működtetési mechanizmus
módját a két, egymást követő társadalmi-gazdasági időszakban.

A malom első jó minőségű, valódi, közeli ábrázolása egy 1900-ban feladott képeslapon
A gőzmalom ábrázolása Herman Ottó A Magyar halászat könyve című,
1887-ben megjelent munkájában

Harmadszor: abban reménykedünk,
hogy a fölötte szegényesen fennmaradt
műszaki és képi információk, valamint
a még élő és megszólítható szakemberek tudása révén rekonstruálhatjuk, mi
is zajlott itt 160 évvel ezelőtt.
(A mai Szakorvosi Rendelőintézet
mögött egykor elterülő Anna Malom
történetéről szóló írások a Velenceblogon olvashatók, gazdag képanyaggal: https://velenceblog.com/)
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Az 1848–1849-es szabadságharc, Batthyány
Lajos, Kossuth Lajos és Velence
Áldott legyen emléke a		
Márciusi ifjúságnak!		
Kibontották összegöngyölt
Zászlaját az igazságnak.		

Minden szavuk égzengés volt,
Végigdörgött hazánk felett...
Koporsói mély álmából
Fölkeltette a nemzetet.

Az 1848-as forradalom, majd a szabadságharc eseményei érintették Velence
lakosságát is. Érintette az a rendelkezés, amely szerint a fegyverre fogható
férfiakat a közrend védelme érdekében
minden településen össze kellett írni.
A nemzetőri feladatok ellátására önkéntesek jelentkeztek 1848 augusztusában Velencén: összesen 99 fő volt az
összeírt nemzetőrök száma.
A magyar honvédsereg a pákozdi csata előtti időpontban Fehérvárról
visszavonult Pest felé. Jellasics csapata
bevonult Székesfehérvárra, majd Buda
felé tervezte a vonulást Pákozd, Velence útvonalon. Általános megdöbbenést
váltott ki a haditanács szeptember 24-i

Futárai Velencén keresztül közlekedtek
a hadiszállás és a csata színhelye között.
Az összevont haderő megkezdte a vis�szavonulást, Móga altábornagy főhadiszállásával Velencére vonult. A haditanács döntését követően Móga kiadta a
parancsát, hogy szeptember 29-én kora
reggel az egységek foglalják el a kijelölt
állásaikat és helyezzék magukat harckészültségbe. Batthyány Lajos meggyötörten érkezett meg kápolnásnyéki szállására, ahol késő este futárok keresték meg,
s közölték vele Lamberg Ferenc altábornagy felakasztásának hírét.
Hosszas tépelődés után Batthyány
úgy döntött, hogy a fővárosba siet, de
csak Tétényig jutott, ahol rövid pihenő

találkozott és tanácskozott Pálffy Jánossal, a képviselőház alelnökével.
A tanácskozást követően 29-én kora
reggel Batthyány Székesfehérvárra utazott, és a püspöki palotában főhadiszállást foglaló Jellasics bánt felkereste,
kérve, hogy ne folytassa előrenyomulását Buda felé, mert ez a magyar sereggel való összeütközéshez vezethet
és szerette volna a háborút elkerülni.
A tárgyalás nem hozott sikert, így Batthyány visszatért a magyar táborba, s
elkövetkezett a magyar szabadságharc
pákozdi csata néven híressé vált első
győzelme. A magyar sereg megfutamította Jellasics csapatát. A magyar honvédek közül hét halottról számoltak be

a következő bejegyzést írta 1848. szeptember 29-én Kiszner Sebestyén plébános: „29. 4 katonát temettem, kiket az
csata térről hazahoztak Velentzére harcban levágott.” A csata eseményeit sokan
feldolgozták, de ez a halotti anyakönyvi
bejegyzés eddig elkerülte a figyelmet. A
négy halott nevét a plébános nem tudta bejegyezni, mert ismeretlen magyar
honvédek-nemzetőrök voltak.
(Kupi László: Város volt, város lett c. könyve alapján)

Kossuth Lajos,
Velence díszpolgára
Kossuth Lajost Velence díszpolgára címmel tüntették ki, így is tartják
számon. Emléktáblája megtalálható a
Meszleny–Wenckheim kastély falán
(ma Könyvtár, Helytörténeti Egyesület
állandó kiállítása, Sportkör öltözője,
Velence, Tópart u. 52.)

a Meszleny család kúriáiban. A mai
Gschwindt-kastély volt az egyik ilyen,
melynek parkjában állt a Kossuth-fának nevezett hársfa, a legenda szerint
alatta maga Kossuth is szívesen üldögélt.
Meszleny János, a birtokszerző, aki
Velencét betelepítette a török vész után,
tizenegy falu birtokát tudhatta magáénak, közöttük Kisdémet. Itt született meg
Meszleny Terézia, az ő testvére volt a
Meszleny család egyik jeles sarja, Rudolf.
Kossuth Lajos 1836-ban szüleivel és
testvéreivel Pestre költözött. Édesanyja, hogy a városi megélhetés költségeit
enyhítse, a tágas pesti lakásba kvártélyos nemes kisasszonyokat fogadott be
szerény fizetség ellenében. Így ismerte
meg a Kossuth család a harmincéves
Meszleny Terézt. Kossuth Lajost 1837ben letartóztatták, az ellene lefolytatott
hűtlenségi perben négy év börtönbüntetésre ítélték. A börtönévek alatt húga,

frigyre léptek. 1847-ben Meszleny Rudolf meghalt. Kossuth Zsuzsanna már
előrehaladott terhes volt, néhány hét
múlva megszülte kisfiát. Három kisgyermekével Pestre költözött, fivére és
Meszleny Teréz szárnyai alá. A forradalom és szabadságharc időszakában
együtt munkálkodtak, Kossuth Zsuzsanna az 1848–1849-es szabadságharcban a tábori kórházak főápolónője volt,
a legelső katonakórházakat ő szervezte
meg 1849-ben, elsőnek hívta fel a sebesült katonák ápolásának kötelességére
a világ figyelmét, az Amerikai Egyesült
Államokban még életében nagy tisztelet övezte. A szabadságharc bukása
után mindnyájan osztoztak a legyőzöttek sorsában.
Séllei Erzsébet (A cikk eredetileg a Fehérvár hetilap 2018. június 6-i számában jelent meg.)
Driquet Péter 1848-as honvéd alezredesről a Velencei Híradó 2015 márciusi számában, Fehér Árpád tollából jelent meg írás. A honvéd alezredes sírja
a Meszleny-sírkertben található, Velencén.
Szerkesztette Ludmann Ágota

döntése, amely Székesfehérvár feladását jelentette. A szabadságharc első jelentős ütközete a szomszédos Sukoró
és Pákozd térségében zajlott le.
A csatát vezénylő Móga János altábornagy főhadiszállása Martonvásáron volt.
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után megváltoztatta elhatározását, és
Székesfehérvár felé vette útját. Batthyány Lajos miniszterelnök Velencén, a
mai polgármesteri hivatal épületében
(amely akkor gróf Szapáry Antal tulajdona volt) szállt meg, és ott a gróféknál

a tudósítások, akik közül az eddigi ismeretek szerint egyet a velencei temetőben temettek el.
A közelmúltban végzett kutatásaim alapján ez viszont téves adat, mivel a velencei katolikus anyakönyvben

Amikor Kossuth Lajos 1894-ben Torinóban elhunyt, koporsóját hazaszállították, hogy magyar földben nyugodjék.
Március 28-án indult a vonat a torinói
pályaudvarról és végighaladt a Habsburg
birodalmon. Amikor áthaladt Velencén,
a szerelvény tiszteletadásul lelassított.
Kossuth Lajos és családjának az élete
több romantikus szálon is kapcsolódott
a velencei Meszlenyekhez. Bár Meszleny Rudolf és Meszleny Teréz (Kossuth
Lajos felesége) nem tartoztak a velencei
Meszlenyek szűkebb családjába, valószínűleg gyakran tartózkodtak Velencén,

Kossuth Zsuzsanna és Meszleny Teréz
voltak szorgalmas látogatói. Kossuth
1840-ben általános közkegyelem folytán szabadult. Parádra utazott, hogy
felerősödjék. Meszleny Teréz hűségesen látogatta tovább, mígnem egy alkalommal menyasszonyként tért haza.
Az esküvő 1841. január 9-én volt. Három gyermekük született.
Kossuth baráti társaságához tartozott
Teréz fivére, Meszleny Rudolf. Legfiatalabb lánytestvére, Kossuth Zsuzsanna
megszerette az ifjút. Szinte azonos időpontban, 1841. január hónapban ők is

Elérhetőségeink:
Velencei Helytörténeti Egyesület
Adószám: 18502411-1-07
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Adója 1% -val, kérjük, támogassa
Egyesületünket
Adószám: 18502411-1-07
Számlaszámunk: 1040215950514954-54571007
K&H Bank gárdonyi fiókja
QR kódunkon Velence
látnivalóval
ismerkedhet
meg.
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Vendégségbe jön a természet – sünök a kertben
A tavaszi kerti munkálatok egyik gyakori teendője sokaknál a kert kitakarítása, az ősszel letett gallykupacok,
rőzserakások felszámolása. Amikor
e munkákhoz fogunk, legyünk tekintettel arra, hogy az, ami számunkra ágnyesedék, rőzse, zöldhulladék, az másoknak az otthona lehet. Különösen
igaz ez a sünökre! Az éjszakai életmódot folytató, védett (természetvédelmi értéke 25000 Ft) keleti sün előszeretettel választja nappali búvóhelyül,

ahhoz, hogy rájuk találjunk, hiszen
ezek az esetlennek tűnő állatok pillanatok alatt képesek szinte nyom nélkül
eltűnni.
A tavaszi sünbalesetek megelőzéseképpen érdemes megismerni a természetbarát gallyrakáskezelés részleteit. Ha gallyrakást, lombkupacot
takarítunk el, érdemes néhány egyszerű óvintézkedést betartani a kis állatok
védelmében. A gally- és levélrakások a
sünöknek (valamint számos más állat-

illetve téli álomra a kertekben, parkokban felhalmozott lombkupacokat,
rőzserakásokat. Sőt, a nőstények itt
is ellenek, ezért az óvatlanul végzett
kertrendezés könnyen a védett állatok, akár teljes családok pusztulását
okozhatja.
Sokszor nem is tudjuk, hogy sünök
lakják a kertünket, hiszen a rejtett, éjszakai életmódot folytató sünök csak
éjjel indulnak vadászni, táplálkozni.
Leginkább hajnaltájt találkozhatunk
hazafelé bandukoló, jó esetben tele pocakkal aludni térő sünökkel. De még
ekkor is óriási szerencsére van szükség,

nak, például a zöld varangyoknak vagy
a fali gyíkoknak) nyáron nappali menedéket nyújtanak. A nőstény sünöknek pedig ellő- és telelőhelyek lehetnek
ezek a kupacok.
Amikor felszámolunk egy kupacot,
akkor lehetőleg ne vasvillával essünk
neki a rakásnak, hanem szerszámnyéllel, hosszabb erős bottal, az alapi részen
pedig még óvatosabban, akár kézzel
forgassuk át a halmot, így győződve
meg arról, hogy nincs-e alatta valamilyen állat. Sokszor még lehajolva, közelről szemlélve sem könnyű észrevenni a
tüskékbe ragadt törmelék és ágacskák
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által álcázott süniket. Ezért fokozott
óvatosággal, gondossággal járjunk e!
Még fontosabb az, hogy soha se gyújtsuk fel helyben az ilyen rakásokat. A
lángok elől a felnőtt sünök nem fognak,
nem tudnak elmenekülni, hiszen védekezési stratégiájuk az összegömbölyödésre épül, és szó szerint megsülnek.
Mit tegyünk, ha a kerti gallyrakás
megbontásakor sünfészket (vagy telelő sünt) találunk? Először is: semmiképpen ne bántsuk őket! A sünök igen
hasznos és védett állatok, számtalan
kártevőtől szabadítják meg a kertünket. Azonban a túlzott gondoskodás,
szeretet sem célravezető. Tehát semmiképpen se szedjük össze a kölyköket és kezdjük mi magunk etetgetni,
nevelgetni őket Sokkal jobbat teszünk
velük akkor, ha kellő vastagságú rétegben ágakat és leveleket rakunk vissza a
fészekre, majd hagyjuk a sünmamára a
továbbiakat.
A sünöket etetni nem kell, mert a
kölykök számára létfontosságú, hogy
anyjukat követve a természetes táplálékokkal (férgek, puhatestűek, ízeltlábúak, gyíkok, kisrágcsálók, hullott gyümölcsök) ismerkedjenek meg, ne pedig
az ember által kitett, természetellenes
ételhez szokjanak hozzá, amelyek ráadásul hasmenést, emésztési és növekedési problémákat is okozhatnak. Nagy
szárazságban vizet tehetünk ki nekik.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a kupacokat nem szüntethetjük meg a kertünkben! A sünfészek felfedezése után
érdemes legalább négy-öt hetet várni.
Ekkorra a kölykök már annyira megerősödnek, hogy éjszakánként követik
anyjukat a vadászatra, ezután már kitehetjük zöld hulladék gyanánt a gallyakat
a VHG számára. Ha azonban azt szeretnénk, hogy továbbra is gondozzák a
kertünket a sünök, akkor tanácsos a közelben egy alternatív búvóhelyet kialakítanunk számukra gallyakból, vagy pedig elhelyeznünk egy süngarázst.
(A Magyar Madártani Egyesület ajánlása és Orbán Zoltán írása alapján)

Süllő és harcsa a Velencei-tóban 1935 és 1944 között
A Velencei-tó a múltban többször is kiszáradt. Megújulásai idején az ember egyre fokozottabb mértékben vette ki a részét az élővíz alakításából. Nem csoda, hogy itt működött az ország egyik legrégebbi
(1890-ben alakult) halászati társulata. A halászati jog bérletét a gazdasági világválság idején, 1935-ben,
tízéves tógazdasági gyakorlattal vette át Tóth Kálmán, aki korának egyik legképzettebb halászati szakembere volt. A tó mai halfaunája az ő munkájának köszönhetően gazdagodott süllőkkel és harcsákkal.
Tóth Kálmán munkájáról és a tó halairól Kontur György számol be a Halászat című szaklap 1944. január
15-én megjelent számában. Ezen írásból közöl részleteket és egy képet a Velencei Híradó.
„A Vízrajzi Intézet 1934 óta jelzi a Velencei-tó vízállását az agárdi vízmércén.
A vízmagasság különösen a téli hónapokban rendkívül jelentőségű a halpusztulások szempontjából. Az utóbbi 30
évben 1916-ban, 1929-ben és 1933. évben volt nagyobb mérvű halpusztulás,
amely oxigénhiányra volt visszavezethető. 1916-ban és 1933-ban nyári halpusztulás fordult elő, míg 1929 évben – amidőn a kemény fagy és magas hótakaró
miatt, számos tógazdaságban is volt halpusztulás, – a Velencei tavon is kipusztult a süllőállomány és csukaállomány,

sőt a pontyállomány is megritkult. A
Velencei-tó természetes hozama egyike
a legjobbaknak az országban, ami a víz
összetételével és a mély gittja (iszap) réteggel függ össze. Ez a körülmény magában rejti azonban a halpusztulások veszélyét is. A magasabb vízállás itt feltétlen
előnyös a halállományra. (…)
Tóth Kálmán azonnal hozzákezdett
a rendszeres süllőtelepítéshez. Rá kell
mutatnunk arra, hogy ezt a süllőtelepítést a legnehezebb gazdasági viszonyok
közötti időben hajtotta végre és a szigorú tilalom betartása az egyszerű részes
halászoknál sok nehézséget okozott. Az

eredmény, ami néhány éven belül elénk
tárul, egyenesen bámulatos. 1938–39
és 40-es évben mindössze 20, 75 illetve
44 kg volt az egész évi süllőfogás, addig
1941-ben már 3.600 kg, 1942-ben 9.588
kg és 1943 évben már 13.321 kg volt.
A Velencei-tavon a süllőnek egy egészen új betelepítéséről számolhatunk így
be, mert az 1929 évi halpusztulás alkalmával a süllőállomány teljesen kipusztult és a régi bérlő 6 évi gazdálkodása
alatt sem tudta pótolni. Tóth Kálmán az
állami támogatásképpen kiutalt néhány
láda évi süllőikrán kívül a süllőfészkek
zömét kizárólag a sumonyi
tógazdaságból (Baranya megye) szerezte be. Mint érdekes jelenséget érdemes felemlíteni, hogy a Sumonyban egy
ízben ivatásra került hátuszony
hibás süllőanyák ivadékai ezt a
hibát átörökítették. Ma is számos ilyen példány kerül a Velencei-tóból kifogásra.
A süllő fejlődését tekintve,
egészen kiváló eredményekről
számolhatunk be, ami a nagymennyiségű haltáplálékkal függ
össze. Az egyéves süllő eléri a
Velencei-tóban a 15–20 dkg súlyt, míg a
második év végével már legalább fél kilós, de nem ritka az 1 kilós példány. Ez
az eredmény a süllőtenyésztésre igen
kedvező tógazdasági eredményekkel vetekszik. Az eredmény annál értékesebb,
mert a Velencei-tó nem ideális süllő
víz. Mély iszaprétegű, kétharmad részben náddal benőtt. Egyes rosszakaratú
kritikák szerint kimondottan meleg iszapos pocsolya csupán.
A Velencei-tóban harcsa 1935 előtt
egyáltalán nem volt. Tóth Kálmán telepített 1935-ben 400 darab 15 dekás egynyaras ivadékot és 100 darab kétnyaras

tenyészharcsát Sumonyból cca. 160 kg
összsúlyban. Az első két évben nem engedett ezekből egyet sem kifogni, sőt elmondhatjuk, hogy 1941 év végéig a kifogott harcsákat egy-két nagyobb példány
kivételével visszadobatta a tóba. 1937-től
1941-ig, 5 év alatt az összes kifogott harcsa mennyisége 387 kg-ot tett ki, 1942ben azonban már 2.821 kg, 1943-ban
pedig 2392 kg volt a kifogott harcsa összsúlya. Tóth Kálmán ma sem enged 1 kgnál kisebb harcsát kifogni.
A harcsa betelepítése rendkívül előnyös volt. A 160 kg behelyezett súllyal
szemben már eddig több, mint 5.600
kg volt az értékesített harcsa mennyisége, tehát a behelyezett súly 35-szöröse.
A kihelyezett tenyészharcsák mód felett
gyorsan nőttek. 1937-ben már fogtak
közülük egyet, amely 16 kilós volt. 1937ben volt az első harcsaívás. Tudvalevő
azonban, hogy a harcsáknál az ívás nem
minden évben sikerül. Az első nagyobb
ívást 1940-ben figyelték meg. A kikelt
ivadék a következő év őszén elérte már a
kilós súlyt átlagban és 1942 őszén már 3
kg-osak is voltak. Az eddig kifogott legnagyobb harcsa súlya 27 kg volt.
A harcsa betelepítésével szemben
elhangzott kifogások nem helytállók. Így például a harcsa elszaporodása
a ponty állományát csökkenteni fogja.
Ezzel szemben áll ugyanis, hogy a ponty
mennyisége az utóbbi években éppen
tavaly érte el a csúcspontját, másrészt a
csuka elterjedését a mai halászati eszközökkel a kiterjedt nádasok miatt nem lehet megakadályozni, és ebben a küzdelemben a harcsa van segítségünkre.”
(Forrás: Kontur György: A Velencei-tó
halászata, különös tekintettel a süllő- és
harcsatelepítéssel elért eredményre. Halászat, 15 évfolyam. 1944. 1. szám. 6–8.)
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Madárröptetés a Meseliget
Óvodában
Tillili-tülülü, csiri-cserere,
Lombpalotába gyere be!
Tillili-tülülü, csere csiriri:
Hogyha bejöttél, ne menj soha ki!
(Gryllus Vilmos: Cinkehívogató)

A Velencei Meseliget Óvoda elkötelezett
a környezetvédelem és a természetvédelem iránt. Célunk, hogy óvodásaink az
otthonunk, azaz a Velencei-tó környékét, természeti értékeit ismerjék és védelmezzék. Feladatunknak érezzük, hogy
úgy neveljük őket, hogy minél jobban
megismerjék, szeressék és megbecsüljék
lakóhelyünk természeti kincseit, és ennek érdekében gyermekeink környezetés természetbarát magatartását pozitív
irányban formáljuk, alakítjuk.
Környezettudatos óvodaként csatlakoztunk a „Madárbarát óvodakert”
programhoz, melynek célja a mindennapi madárvédelem lehetőségeinek
megismertetése. Az óvoda udvarán,
több helyen madáretetőt helyeztünk
el, ahol nagyon sok madár talált a hideg időben eleséget. A gyerekek télen
rendszeresen hoztak magokat, amit
közösen tettünk ki az etetőkbe. Megfigyeltük, hogy mely madarak maradtak itthon és beszélgettünk a téli madáretetésről. A gyerekek megtanulták a
madarakról való gondoskodás fontosságát. A madarak és állatok elhivatott
barátja, Gáncs Anna óvodánkban nagy
odafigyeléssel tartja kézben a madáretetők állapotát és a folyamatos táplálék
utánpótlást.
Előzetes egyeztetés után 2022.
február 8-án délelőtt megvalósult
a Velencei Meseliget Óvoda újtelepi helyszínén (február 9-én az ófalusi
óvodarészben) a madárgyűrűzési bemutató és a madárröptetés. A gyerekek érdekfeszítő kültéri foglalkozáson
vehettek részt, amelyet Csóka Szilvia
és Fenyvesi László környezeti nevelők tartottak. Kora reggel érkeztek
és a madárháló kifeszítése után türelmesen, óvatosan és nagy szakértelemmel fogták be az óvoda udvarán repkedő kis madarakat. A gyerekek közelről
22

láthatták a közvetlen környezetükben
élő őszapót, csuszkát, házi verebet,
mezei verebet, kékcinegét és a széncinegét.
A fészekhintánál félkörbe álltunk, így
mindenki jól láthatta a madárgyűrűzés
bemutatóját. A gyerekek életkoruknak
megfelelő tájékoztatást kaptak, amit
nagy érdeklődéssel hallgattak. A bemutató során láthatták hogyan, és megtudták, miért szokták a madarakat gyűrűzni:
ez a módszer ugyanis segíti a szakembereket, hogy a madarak életéről még több

I n t é z m é n y e i nÖkn koMr emsáenl iygzeatt Ó
i hvíor de ak
óvodásainkat. Az átélt élmény hatására szüleikkel, családjukkal már egy kis
tudás birtokában, ismerősként fedezhetik fel a Dinnyési-fertő varázslatos
világát, a Madárdal tanösvényt, ahol
alaposan megfigyelhetik és megismerhetik a Velencei-tó gazdag madárvilágát, és ahol izgalmas természetismereti
kalandokban lehet részük. A szakemberektől tájékoztató kiadványokat kaptunk a Velencei-tó környékén felajánlott lehetőségekről, amelyek segítséget
nyújthatnak a szülőknek a programokon való részvételre.
„Zöld óvodaként” a zöld napoknak
jelentős szerepe van pedagógiai programunkban és folyamatosan a mindennapi
életben, de a jeles napokon fokozottabban felhívjuk a gyermekeink figyelmét a
természetvédelemre. A „Madarak és fák
napja” tavasszal, május 10-én van és ezen
a héten olyan tevékenységeket, valósítunk, meg óvodánkban, ami a madarak
és fák védelmében történik. Ezt a napot
a világon először Chernel István ornitológus szervezte meg hazánkban 1902ben. A fák és a madarak szorosan összefüggnek egymással, hiszen a fák ágaira
rakják a madarak a fészkeiket, és a fák a
kismadarak megszületése után is biztos
otthont, védelmet nyújtanak számukra.
Május 13-án az újtelepi óvoda udvarára a Maci csoportos gyerekek egy újabb
fát ültetnek, amit gondoznak, nevelnek,
és ha majd megnő a pici csemete, akkor
a fa lombja otthont ad a kis madaraknak
és árnyékot nyújt a nyári melegben a gyerekeknek.
Tordon Ákos: Madárszálló

és pontosabb információt kapjanak. A
gyerekek boldogok voltak, hogy a kismadarakat közelről megnézhették és nagyon örültek, hogy megsimogathatták
őket. Izgatottan várták, hogy a cinegéket
kezükbe vegyék és visszaszámlálás után
szabadon engedjék. Örömmel néztük,
ahogy cikázva repültek a magasba kis
barátaink és a szabadság mámorában eltűntek a szemünk elől.
Csóka Szilvia és Fenyvesi László bemutatója, természetismereti foglalkozása még sokáig foglalkoztatta

Havas téli ég alatt,
vendégeim a madarak.
Kopognak az ablakon,
jól élnek itt morzsán, magon.
Csipegetnek, eszegetnek,
ha jól laknak, elröppennek.
De holnapra visszajönnek,
ablakomon beköszönnek.
Így élnek ők a nagy télben,
vendégeim minden délben.
Meghálálják majd tavasszal
madárfüttyel, madárdallal.

Nagy Gabriella
óvodapedagógus

Március ünnepe…
Óvodánk pedagógiai programjának
egyik fontos fejlesztendő területe a gyermekek szülőföldhöz való kötődésének
alakítása; nevelésünk hagyományrendszerébe, a mindennapokba beépítve

Az 1848. március 15-i megemlékezésünk heti tevékenységeit ezen
iránymutatásoknak megfelelően terveztük meg. A különböző tevékenységek változatos módon biztosítottak

kiemelt figyelmet kap a hazaszeretet
érzelmi megalapozása. A nemzeti ünnepeink megemlékezésein ezeket az érzéseket, tartalmakat a gyermekek közösségben is megélhetik, átélhetik.

lehetőséget arra, hogy a gyermekek
életkoruknak és fejlettségi szintjüknek
megfelelően ismerkedhessenek történelmünk fontos eseményével. A mesék
világának segítségével (A három hazug

huszár; A kiskakas gyémánt félkrajcárja stb.) a gyermekek számára jobban
megközelíthetővé, érthetővé váltak
egyes fogalmak (pl. huszár, császár); a
kötetlen beszélgetések, képek és képeskönyvek nézegetése során a gyermekek
nyelvén megfogalmazva beszélgettünk
a régmúlt eseményeiről. Ennek során támaszkodtunk a gyermekek már
meglévő tudására, melyet a szüleikkel,
testvéreikkel, nagyszüleikkel, ismerőseikkel való beszélgetésekből szereztek. A megemlékezésre hangolódva a
héten mindegyik csoportban szorgos
tevékenykedés folyt. Ügyes kis kezek
készítették a pártákat, csákókat, amiket azután fel is próbálhattak a gyerekek. A középső csoport huszárok színezésével, kokárda készítésével készült
a március 11-én tartott óvodai megemlékezésre, miközben megismerhették a
gyerekek a magyar zászló és a kokárda
színeinek szimbolikájával is.
Az óvodai megemlékezés napján minden gyermek ünneplő ruhában, kokárdával állt az óvoda szépen
feldíszített előterében, illetve tornatermében. A nagycsoportosok ünnepi műsora után a kiscsoportosok és a
középsősök is előadták az ünnepi alkalomra tanult verseket, énekeket. Az
ünnepség után a gyerekek megnézegethették az aulát díszítő korabeli képeket, majd – visszatérve a csoportba
– az óvodapedagógusok által kezdeményezett várépítős, huszáros, lovacskázós játékokkal, a nevelők által előadott
toborzódalok éneklésével folytatódott
a tartalmas délelőtt.
Pirosné Kovács Viktória
óvodapedagógus

Nőnapi köszöntő
Március 8-án Gerhard Ákos
polgármester úr mindkét óvodarészben virággal és kedves verssel
köszöntötte a Velencei Meseliget
Óvoda dolgozóit.
Köszönjük, hogy gondolt ránk.
Bóra Csilla
óvodavezető
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Zöldliget-hírek
Segítség, segélyek
2022. február 28. – március 7.
Az ukrán-orosz háború miatt elindult
a hatalmas menekült-áradat Magyarországra. Nekünk, akik a Szeretetszolgálat iskolája vagyunk, természetes
volt, hogy elindítjuk a segítségnyújtást,
gyűjtést.

A Baptista Szeretetszolgálat majdnem minden iskolája gyűjtőpont. Így
a velencei iskola mindkét épületében is
gyűjtjük a tartós élelmiszereket, ruhákat, tisztálkodási eszközöket, pelenkát
stb. Az iskolánkba járó gyermekek családjai rengeteg felajánlást, adományt
küldtek már! Nagyon hálásak vagyunk
a sok felajánlásért! Iskolalelkészünk,
Kovács Dániel vállalta a székesfehérvári baptista gyülekezettel az adományok
összegyűjtését, a pákozdi logisztikai
központba szállítását.
Az egyik kollégánk befogadott egy
négygyermekes ukrán családot. Két
gyermekük már a 2. a osztályba jár.
Elindult ennek a családnak a gyűjtés. Csodálatos volt megtapasztalni, hogy mennyi család adakozott!
Érkeztek ruhák, cipők, kerékpárok,
autó-használati felajánlás. Kaptunk
pénzt, hogy a gyerekeknek minden
tankönyve meglegyen! Küldtek be
édességet, péksüteményt, tartós élelmiszert, a hivatali ügyintézésben segítséget ajánlottak.
Olyan megható volt látni azt, hogy
egy elsős kislány saját tolltartóit megtisztította, telerakta színes ceruzákkal,
egy zacskót pedig édességgel töltött
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meg. Reggel szólt, hogy ezt a lányoknak hozta, akik az iskolánkba járnak.
Délután pedig ő adta át nagy boldogan. Ilyen a cselekvő szeretet, amely ad,
s nem vár viszonzást.
Kollégák jelezték, hogy szívesen
segítenék a logisztikai központ munkáját.

Március 7–13.
Érkezett egy 4 fős amerikai csapat, akik
a logisztikai központban dolgoznak. A
csapat tagjai hetente váltják egymást.
Ők saját költségükön jönnek, fizetik az
ellátásukat, azért, hogy segítsék a Baptista Szeretetszolgálat munkáját, Isten
gyermekeiként szolgáljanak a menekültek felé.
Amikor értesültünk arról, hogy Sárosdra is érkeznek menekültek, ismét
hatalmas adomány érkezett a szülőktől. Nagyon hálásak vagyunk minden
segítségért! A segítő szándék folyamatos: lakhatást, tolmácsolást ajánlanak
fel a szülők és a pedagógusok. Nagyon
örülünk annak, hogy iskolánk családjai, pedagógusai ennyire segítőkészek.
Isten áldja és őrizze őket!
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Országos sakkdöntőben
a kicsik (is)
2022. március 5-én rendezték a Fejér Megyei Csapatsakk Diákolimpiát. Az alsó és
felső tagozatos csoportokban is elindultak a Zöldliget Iskola legjobbjai.
Az alsós csapatunk első táblájánál
nem volt kérdés, Szigethy Zsombor kapta a csapatkapitányi posztot. Tapasztalata, rutinja, tudása nélkülözhetetlen volt.
Második táblán ifjú titánunk, nagy tehetségünk, Tári Árpád foglalt helyet. A
további táblákon nagy reménységeink,
Kemény Ádám, Svéd Botond Csaba,
Kecskeméti Ákos várták a küzdelmeket.
Mindhármukról elmondható, hogy óriási potenciál van bennük. Lelkesedésük,
küzdeni akarásuk, kombinációs készségük megadta a csapat alap önbizalmát.
1. Szigethy Zsombor 3/3
2. Tári Árpád 3/3
3. Kemény Ádám 1/2
4. Svéd Botond Csaba 1/2
5. Kecskeméti Ákos 1/2
Első két táblánkon 100%-os teljesítménnyel domináltunk. Összesítve a 12 egyéni játszmából 9 pontot szereztünk. Ez elegendő volt, hogy ifjaink

azonban folytatnunk kell a felkészülést.
Ez a ragyogó eredmény csak az út kezdete. A májusi Országos Döntőre még nagyobb elánnal érkezünk. Ezúton szeretnék gratulálni az ellenfeleinknek az elért
eredményükért. Gratulálok a zöldligetes
Sakkcsapat tagjainak és a szülőknek is!
Mindannyian sok energiát és időt fektettek ebbe a sikerbe.
Hajrá Zöldliget!
Hidegh Gábor
sakkoktató

Papp Sándorné Zsóka
hitéleti ig.h.

aranyéremmel távozzanak Dunaújvárosból. További optimizmusra adhat
okot, hogy csapatunk öt játékosából négyen még 2–3 év múlva is ugyanebben
a korosztályban indulhatnak, hiszen még
csak első és második osztályosok. Pár napunk van, hogy kiélvezzük a siker ízét,

1. tábla: Bodrogi Bendegúz 7.c,
eredmény: 6/6
2. tábla: Kerekes László 6.a,
eredmény: 6/6
3. tábla: Dubis Szabolcs 7.c,
eredmény: 6/5
4. tábla: Kerekes János 4.c,
eredmény: 3/3,
Cengráf Dániel 7.c: 3/2
Gratulálunk valamennyiüknek és
sok sikert a döntőn!
Molnár Béla
nemzetközi mester

Pénz7 – pénzügyi témahét a
Zöldligetben

Országos sakkdöntőben
a nagyok (is)

„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk
majd, ha meg nem lankadunk.” (Galata
levél 6. 9.)

így pihenő fordulóval indult a verseny. Ez láthatóan nem zökkentette ki a versenyzőinket, mert a folytatásban fordulóról-fordulóra hibátlan
eredménnyel, 4–0 arányban hozták a
meccseket.
Ám a nagy rivális Vasvári Gimnázium szintén kiválóan menetelt, így
az egymás elleni mérkőzésre maradt
a döntés, amelyre a sorsolás szeszélye
folytán az utolsó előtti fordulóban került sor. A mindent eldöntő mérkő-

A Fejér Megyei Csapatsakk Diákolimpián, amelynek ezúttal az MMK adott
otthont, nyolcvan versenyző ült asztalhoz, hogy eldöntse, melyik iskola csapata képviselheti megyénket az
országos döntőben. A felsősök versenyére hét iskola küldte el sakkozóit, és
a négy táblás csapatverseny során körmérkőzéses lebonyolítással mérkőztek az intézmények legjobbjai, amely
így értelemszerűen hat mérkőzésből
állt és minden körben egy csapat pár
nélkül maradt.
A Zöldligetes fiatalok kisebb betegségből gyógyulva álltak össze, ill.
ültek asztalhoz, pontosabban csak
ültek volna, mert mindjárt az első
fordulóban pár nélkül maradtak,

zésre a Zöldliget csapata egyetlen pont
előnnyel ült asztalhoz, de nem volt
szükség a taktikázásra, mert a rangadó
mérkőzésen 3–1 arányban a velenceiek bizonyultak jobbnak. Így a befejező
fordulóban egy magabiztos eredmény
után, győztesként ünnepelhettek a velencei iskolások.
Tehát Fejér megyéből ismét a Zöldliget Velence csapata utazhat a szombathelyi döntőre, ahol korábban az alsós korcsoportban is több alkalommal
sikerrel szerepelt az azonos versenyzőkből álló, akkor még kis csapat. Most
első alkalommal kettős sakksiker kerekedett a megyei döntőn, az alsósok
mellett a „nagy” csapat is kiharcolta a
részvételt az OB-n.
A felsős csapat résztvevői és táblánkénti eredményük:

A PÉNZ7 program Európa-szerte közel 30 országban egy időben zajló kezdeményezés, melynek célja, hogy már
fiatal kortól segítse a pénzügyi ismeretekkel rendelkező, sorsát e téren is kezében tartó fogyasztó információkkal
való támogatását, a figyelemfelkeltést a
pénzügyi tudatosságra.
Felső tagozaton március 7–11. közötti héten tanóráink kicsit másképp
zajlottak a programnak köszönhetően. Idén a takarékosság fontosságával és banki ismeretekkel foglalkoztunk külső szakemberek segítségével.
7 osztályunk közel 200 tanulója foglalkozott a pénzügyi tudatossággal, a
pénzügyi alapismeretek fontosságával. A témahéten élményalapú tanórai
anyagok segítségével, interaktív módszerekkel ismerhették meg a diákok a
pénzügyi és gazdálkodási alapfogalmakat.
A hetet jellemző szlogenek a 6.a osztályosok tollából:
„Ha táblázatba vezeted és nem elég
a pénz, az anyabank kisegít, mire ráeszmélsz.”
„Ha van a fejedben egy kis ész, megtakaríthatsz jó sok pénzt!”
„Mondom mi a szitu, kell a magas
fizu.”
„ A takarékoskodás fontos, hogy később ne legyen a ruhád foltos.”
Váncsa Krisztina
szaktanár

25

Intézményeink

Intézményeink

Z ö l d l i g e t I s ko l a

Soha…
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gyermeke, unokája lenni, akit ennyien szerettek és tiszteltek, akinek kimondott nevét csak mosoly kíséri az
arcokon. Tanítványok százai, már maguk is szülők, nagyszülők, akiknek az
a szerencse jutott, hogy Ő taníthatta nekik a matematikát. Gyermekei
már tudják. Az unokák pedig majd

felnőttként fogják megérteni, mit jelent egy közösség megbecsült és szeretett tagjának lenni, és mennyi tartást
ad egy embernek, ha olyan felmenőket tudhat magáénak, akikre tényleg
és igazán büszke lehet.
Soha nem múlik el a dermesztő fájdalom, amit életünk társának elvesztésekor érzünk. Nem marad semmi, nincs
hova menekülni, minden Rá emlékeztet, hiszen életünk alapzata volt, a szikla, ami megtartott bennünket. Csak az
idő múlik majd, a fájdalom soha.
Soha nem lesz többet már olyan
egyetlen május elseje sem, születése
napja, amiről mindig vidáman együtt
dalolva emlékeztünk meg…. „Itt van
május elseje…” – elénekeljük még,
de már nem lesz ugyanaz, elnehezül

Kö n y v t á r
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Entz-iklopédia

Búcsú Bartos Gyuláné Dudás Júliától

Soha nem gondoltam, hogy nekrológot kell írnom Róla. Soha.
Soha nem gondoltam, hogy magzatpózban, a sokk okozta fájdalomtól
üvöltve fogok sírni olyan valakinek az
elvesztése miatt, aki nem rokonom,
vagy családtagom. Soha.
Soha nem fogok tudni halottként
gondolni Rá, csak arra az
életszeretető, mindig vidám, jókedélyű, a nehéz
helyzetekben sem elkeseredő emberre, akinek annyi
életenergiája volt, hogy a
körülötte lévők is folyamatosan meríthettek belőle.
Soha nem fogom elfelejteni, mit köszönhetünk neki
mi, akik abban a kivételes
helyzetben vagyunk, hogy
kollégánknak és barátunknak tekinthettük Őt. Ő volt
az a közösségformáló erő,
ami összetartott bennünket,
a láthatatlan fogódzó, melyben megkapaszkodhattunk,
és amelynek mentén biztosan haladhattunk, mert tudtuk, hogy bízhatunk benne,
mindig támaszkodhatunk
erkölcsi iránytűjére, és nem
visz bennünket olyan ösvényre, amit
később nem leszünk képesek felvállalni. Ha mégis megpróbáltuk, villogó
szemekkel szállt velünk szembe, mindig a gyengébbek, a kiszolgáltatottak
védelmében. Soha nem félt elmondani a véleményét, de ezt csak Ő volt képes úgy tenni, hogy soha senki nem
tudott haragudni Rá. Mert soha nem
dühből, indulatból vitatkozott, hanem
okos érvekkel, és a Rá annyira jellemző racionalitással.
Soha nem fogom megtudni, milyen volt gyermekének, unokájának
lenni. Csak azt tudom, mennyire szerette Őket, mindig mosolyogva, szeretettől sugárzó, meleg hangon mesélve
róluk történeteket. Soha nem tudom
meg, milyen lehet valaki olyannak

Entz Ferenc MT

Tavasz az Entzben
a szívünk, egymásra nézünk, és saját szomorúságunk tükröződik majd
vissza a szemekben.
Soha nem lesz többé már olyan a
tantestületi kirándulás sem, mert nem
lesz velünk az „eszünk”. Ki fog megszámolni minket, megmondani, mikor ehetünk, szállhatunk le, vagy föl,
hova megyünk és mikor jövünk vissza, de leginkább ki
fog nótázni velünk hazafelé,
állva, a csomagtartóba kapaszkodva új és új dalba kezdve,
kifogyhatatlanul? Vagy a záró
tábortűznél ki fogja vezényelni és megénekeltetni a gyerekeket olyan őszinte örömmel,
hogy hazafelé a vonaton kérjék a nyolcadikosok: „Jutka
néni, tessék jönni, tetszik tudni, csak úgy, énekelni.”
Soha nem felejtjük el azokat a sztorikat, mondásokat,
történeteket, amik Vele kapcsolatosak. Nincs olyan hét,
hogy ne emlegetnénk fel valamelyiket, és átadjuk azoknak
is, akik „csak” ismerték, de
nem dolgozhattak vele. Mert
ezekben tovább él velünk és
közöttünk. Mert itt a helye.
Soha nem fogjuk már megtudni,
miért ment el ilyen fiatalon és ennyire gyorsan. Csak reménykedhetünk,
hogy nem voltak fájdalmai, és nem
kellett szembesülnie a testét átalakító,
kegyetlen kór végső hatásaival.
Szabó Magda szerint mindenkinek csak egyvalaki jut, akinek a nevét elkiálthatja a halál pillanatában. Én
megfordítom ezt a gondolatot, és elképzelem, Rá emlékezve hány ember
kiálthatja el a nevét tisztelettel és szeretettel: Bartos Gyuláné, Jutka, Juliska!
Menj, szívem, jó utat! Nem felejtünk el. Soha.
sajkaseva
(Bartos Gyuláné temetése 2022. április 8-án,
16 órakor lesz a velencei temetőben.)

Lassan március elejéhez érünk. Ilyenkor
kint még hideg van, de a tavasz első jelei
már megmutatkoznak: egyre hosszabbak a nappalok, s a földben szunnyadó
magok, virághagymák felébrednek. Rövidesen hajtani kezdenek a lágyszárúak, és megjelennek az első rügyek a fákon. Bizonyos feladatokat már most is
elkezdhetünk, ezzel könnyítve meg a tavasszal ránk zúduló tevékenységeket.
Nyárai tanár úr irányításával iskolánk növendékei is nekiláttak a tavaszi munkálatoknak. Ma a talaj előkészítése volt a feladat. Már ilyenkor is
érdemes a gyomtalanításra gondolni.
Mi megelőzésként, kísérleti jelleggel,
szalmával takartuk le a talajt.
Hogy mi mindennel foglalatoskodhatunk még ilyenkor? Íme egy
lista a legfontosabb feladatokról:

• kerti gépek, szerszámok állapotának ellenőrzése
• metszés előkészítése, metszés
•tavalyról megmaradt vetőmagok
szortírozása
• talaj előkészítése, tápanyagozása
• veteményezés, palántanevelés
megkezdése.

Könyvújdonságok
Grecsó Krisztián: Valami népi (novellák)
Vámos Miklós: Ötvenhét lépés
Benkő László: Mátyás fia, Corvin János I–III.
Joanna Courtney: Vaskirályné:
Shakespeare királynéi
Robert Harris: V-2
Douglas Stuart: Shuggie Bain
Jodi Picoult: Bár itt lennél!
Michel Bussi: Anya nem mond igazat
Shana Abé: A második Mrs. Astor
Carsten Sebastian Henn: A könyvsétáltató
Emily St. John Mandel: Tizenegyes állomás
Jorn Lier Horst: A barlanglakó
Cecelia Ahern: Szeplők
Beth Morrey: A remény lányai
Almási Kitti: Lezárás, elengedés, újrakezdés
Izabella Wentz: Hasimoto-betegség
Simon István: Max Verstappen: Született bajnok
Licia Troisi: A végső csata (Sárkánylány; 5.)
Jeff Kinney: A nagy dobás (Egy ropi naplója; 16.)
Eleanor Taylor: A nagy tojásvadászat: Nyúl Péter
világa
Moira Butterfield: A méhek titkos élete

Tanfolyamok
Áprilisban – még húsvét előtt – indul
három alkalmas tanfolyamunk, amelyen a résztvevők tavaszi ajtódíszek,
húsvéti táldíszek, valamint növény ös�szeültetések készítését sajátíthatják el.
Május eleji kezdéssel indul az Aranykalászos gazda tanfolyamunk, amelynek célja a mezőgazdasági termeléssel
foglalkozó gazdálkodók képzése, mel�lyel képesek – az erdészetet kivéve – a
mezőgazdaság valamennyi ágazatában
jövedelmező termelésre, a környezetkímélő mezőgazdasági termelés szabályainak betartására, valamint szakszerű,
anyag- és energiatakarékos termelési eljárások alkalmazására.
A képzésekre jelentkezni a
dzsaja.entz@gmail.com e-mail címen,
vagy a 20/9474–773 telefonszámon lehet.

Intézményeink

Kö n y v t á r

EKIK

Kö z ö s s é g e i n k

Biztonságunk

Kö z é r d e k ű i n f o r m á c i ó k

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
VÖTE februári vonulások:
2022. február hónapban az egyesület 2 esetben kezdte meg a vonulást.
Részletes leírás a káresetekről:

A Velencei Polgárőrség hírei

A könyvtár
Nyitvatartása

Kedd: 10 – 17
Szerda: 13 –17
Csütörtök: 10 – 17
Szombat: 9 – 13

Elérhetőségeink
info@velenceikonyvtar.hu
www.velenceikonytar.hu
06(22)472–453

A Velencei Polgárőrség tagjai február hónapban közterületi
járőrözést végeztek 120 órában. Külterületeket négy alkalommal
ellenőriztünk 40 órában. Posták környezetében is járőröztünk,
ellenőriztük azok környezetét, amelyre 15 órát fordítottunk.
Részt vettünk a Velencei Karnevál rendezvényeinek biztosításában, a farsangi felvonulás útvonalának biztosításában 12 fővel. A
karneváli biztosításban részt vettek aktív ifjú polgárőreink is. Koordinátori tevékenységre 40 órát fordítottam. Mindösszesen 340
órát teljesítettünk. Egy nagyon lelkes ifjú polgárőrünk, Stokinger Dávid időnként közzéteszi híreinket, megmozdulásainkat.
Dicséret illeti aktív, szorgalmas és példamutató tevékenységét.
Sajnos, időközben bekövetkezett, amitől féltünk. Az
orosz-ukrán háború miatt százezrek menekülnek át hazánkba.
A menekültek megsegítésére sokféle segélyprogramot szerveznek. A határmenti polgárőr egyesületekre hatalmas és igen sokrétű feladat hárul. A távolabbi egyesületek anyagi és egyéb adományok eljuttatásával segítik a menekültek ellátását. A Velencei
Polgárőrség is 70.000 Ft összegű adományt gyűjtött össze tagjai
körében, amelyet az OPSZ segítségével juttat el a menekültek
megsegítésére. Valamint egyéb adományt is eljuttatunk a rászorulóknak. Reménykedjünk, hogy hamarosan vége lesz ennek a
borzalomnak.
Vigyázzanak egymásra, környezetükre!
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Fehér István elnök

2022. 02. 14. 18:00 órakor
riasztásunk érkezett Sukoró,
Kőbányai útra, ahol a partfal
mellett kb. 250 m2 területen
égett az aljnövényzet. A helyszínre 5 fővel érkeztünk, a
székesfehérvári kollégákkal a
tüzet eloltottuk.
2022. 02. 19. 18:37 órakor
riasztottak minket Velence-Pusztaszabolcs közötti útszakaszhoz, ahol avar égett. A
helyszínre 4 fővel vonultunk.
A pusztaszabolcsi kollégákal
a tüzet eloltottuk, a veszélyt
elhárítottuk.
Horváth-Szabó Nóra
szóvivő

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
Mikor fogunk megállni?

Ugye érezzük, hogy a címben szereplő
kérdést többféleképpen feltehetjük: egyrészt magunknak, a rohanó világban,
aminek szükségét érezzük, csak sosem
jön el. Vagy személytelenül: mikor fognak már a dolgok jó irányba fordulni?
Most azonban a kérdés azon értelmét
keressük, mi az, amitől megállhatunk
a legviharosabb időkben is? Mert ha az
elkövetkezendőkre nincs sok befolyásunk, akkor annyit tehetünk, hogy felkészülünk. Ehhez pedig látnunk kell, mire
építjük az életünket, mert olyan idők jönnek (talán már el is jöttek), amikor hamis
reménységgel még azt sem tudjuk majd
megtartani, amink már megvan.

A Biblia sok helyen két csoportra
osztja az embereket: üdvözülők és elveszők, igazak és gonoszok, vagy hívők
és ellenszegülők… Isten nagyon leegyszerűsíti az életünket a döntéseink szempontjából, hogy egyértelmű lehessen, hol
30

állunk. Az igéből azt látjuk, hogy a „hívők” további csoportokra bonthatók,
például: akinek csak tanult hite van, (ő
a vallásos, aki rutinszerűen gyakorolja a
hitét), és az élő hitű, akinek valós kapcsolata van az Atyával. Azt gondolhatnánk,
az élő hit elérése az áhított cél, azonban a
következő igékben meglátjuk, mi az még,
ami ezen felül a győztes élethez elengedhetetlen. Nézzük meg először, miben is
kellene megállnunk.
A Tesszalonikaiaknak írt levélben
azt olvashatjuk: „Hogy senki meg ne
tántorodjék ama szorongattatások között; mert ti magatok tudjátok, hogy
mi arra rendeltettünk.” (1Thessz. 3:3)
Ugye, Pál hirdette Tesszalonikában
az igét, az emberek megtértek, és egyszerre valahogy felrobbant az életük:
a bálványoktól Istenhez fordultak, élő
hitűekké, szereRembrandt: Pál apostol, 1633 (?)
tőkké, reménykedőkké váltak. Egy
idő után azonban Pálnak tovább kellett mennie. A gyülekezet
pedig üldöztetést
élt át, és hirtelen
megrendült az a
reménység, amivel Pál elbúcsúzott
tőlük. A klipszisz
szó, a ’szorongattatás’, azt a nyomást, szorítást írja
le, amit már nem
lehet elviselni. Ez
jött a gyülekezetre, erre elbizonytalanodtak, és el
akarták dobni az
élő hitüket. Ezért
mondja Pál: „tudjátok, hogy mi arra
rendeltettünk”…
Jézus más helyen
azt mondja: „Mert
szoros az a kapu
és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.” (Máté 7:14) Itt a „szoros
kapu” kifejezés ugyanezt a nyomást
írja le. A Római levélben olvashatjuk:
„Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk

Kö z ö s s é g e i n k
a háborúságokban is, tudván, hogy a
háborúság békességes tűrést nemz, a
békességes tűrés pedig próbatételt, a
próbatétel pedig reménységet” (Róma
5:3-4) Itt a „háborúság” alatt van
ugyanez a szó. Jól látható, ez utóbbi
egy láncolat, amiből nem hiányozhat
ez a nyomás, hiszen ezen keresztül érhető el a reménység. Pál egy másik levélben beszél ennek a szenvedésnek
az értelméről is: „Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen
nagy örök dicsőséget szerez nékünk;”
(2Korintus 4:17) Hogy mit nevez Pál
pillanatnyi könnyűnek, azt a szövegkörnyezetből láthatjuk: hajótörés,
megkövezés… Honnan mégis ez a reménység a csüggedés helyett?
Pálnak nem csak élő hite volt; a motivációja is helyes volt. Meg kell érteni:
ha már valakinek élő hite van, és komolyan veszi Isten igéjét, az már óriási dolog. Vannak, akik ezt a hitet nagyon szeretik, elhiszik, megvallják,
cselekszik, mert eljutnak oda, hogy
jé, hogyha komolyan veszem a Bibliát, komolyan veszem Istennek a beszédét, akkor sokkal sikeresebb lehetek, sokkal egészségesebb lehetek, és
sokkal jobb életet élhetek minőségében. Mert hát hosszú távon nem működik az élet sem, az üzlet sem, semmi,
ha nem az Isten rendje, igéje, törvénye
szerint csináljuk a dolgokat. Mintha a
hitet azért adta volna az Isten, hogy az
életünk kiteljesedjen: sikeres legyen,
áldott legyen, prosperáló legyen, a házasságunk jól működjön, vagy hogy a
gyerekeinket normálisan neveljük. De
ha már élő hitre jutottál, tudnod kell:
Isten akarata nem az, hogy te a hitet
átvedd magadért, hanem hogy magadat add oda a hitért. És járulékos haszon lesz, hogy közben az örömöd teljes lesz, közben a házasságod teljes lesz,
a gyerekedet normálisan neveled, gyülekezetet találsz, közben meggyógyít az
Úr, anyagilag is megáld…
Mert olyan idők jönnek, ahol az élő
hitű keresztyének azon csoportja fog
csak megmaradni és kitartani mindvégig, akik a hitért tették le az életüket. E nélkül a „klipszisz” elviselhetetlen nyomás lesz, és ki akarunk majd
jönni alóla. Akiknek nincs letéve az

életünk, hiába élő hitűek, annak a csoportnak el fog jönni egy pont az életében, amikor azt mondják: most már
túl nagy árat kell fizetni, hogy a hit itt
van az életemben, és hogy mentse az
életét, a hitét fogja elhagyni. De aki
letette az életét a hitéért, az igazságért, annak mindegy, mi jön, mert azt
mondja: fontosabb, mint az életem.
Ezért ki fog bírni mindent, legfeljebb belehal. De egyedül csak ez méltó a Méltóhoz. Mert Jézus a kereszten
pontosan ezt csinálta. Ha a hitünket a
magunk számára használjuk, lesz egy
pont, ahol csalódni fogunk, és megreccsen a hívő életünk. Pál ezért aggódott a levelében: tudta, hogy jönnek
üldöztetések, és ha nem jó a motivációjuk a thesszalonikaiaknak, az életükért a hitüket adják majd fel.
Nem feltétlen értjük a nyomorúságokat. Hadd hozzam azt az illusztrációt, amit a kommunizmus idején a
romániai testvérek fogalmaztak meg.
Egyszerű emberek, akik szenvedtek
a hitükért, de letették érte az életüket. Persze bennük is felmerült, hogy
miért engedi ezt az Isten. Azzal vigasztalták egymást, hogy majd meglátják mindennek a célját, ahogy az
anyaméhben is a csecsemő: amikor
fejlődik, nem tudja, miért nő a keze.
Teljesen értelmetlen, ami történik.
Hogy fog ilyen szűk helyen dolgozni?
Azt sem érti, miért nő a lába. Hova
fog menni vele? Hónapok telnek el
így, mire végre megértheti mindennek a célját.
Gondoljuk át az életünket, hogy letettük-e már a hitért, mert csak ez fog
segíteni, hogy kibírjuk a mai napot, aztán a másikat, és még egyet, és bármilyen háborúság jön is, mindvégig kibírjuk, együtt.
Vadon Sándor
baptista lelkipásztor
Hajnalpír Baptista Gyülekezet
Velence, Szabolcsi út 3/a.
hajnalpir.be@gmail.com
Alkalmaink:
vasárnap: 09:30 imaóra, Istentisztelet
(közben: gyermekeknek Bibliaóra)
(az élő közvetítés elérhető:
https://www.youtube.com/HajnalpírGyülekezet)
szerda: 18:00 Bibliaóra Felnőtteknek
szombat: 18:00 VIFI (ifjúsági együttlét)

Hitélet

Nyugdíjas klubok

Nosztalgia
3. sz. Nyugdíjas Klub
Hosszú szünet után ismét találkoztunk
nyugdíjas társainkkal. Nőnap alkalmából a fiúk egy-egy szál virággal köszöntötték a lányokat. Virslit főztünk és

szeretnénk rövid távú túrákon részt venni, ami egyre idősödő társainknak sem
túl megerőltető. Tervezzük a Budapesti
Mangalica Fesztiválon való részvételt, a
felújított és újra megnyitott Operaház,
valamint a szintén felújított dégi és a nádasladányi kastély megtekintését.

nagyon boldogok voltunk, hogy szerda délutánonként újra együtt lehetünk.
Sajnos ismét elveszítettük két korábbi kedves klubtársunkat, Dr. Valkó Pétert és Dercze Évát. Emléküket megőrizzük, nyugodjanak békében.
Decemberben Vén Lászlóné Terikét köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából. Őszintén kívánjuk, hogy
még sok éven át köszönthessük az elkövetkezendő születésnapjain.
Nagyon várjuk már a közös programokat, kirándulásokat, de hosszú
távra nem tervezünk. Egy-egy napra

Valamennyiünket nagyon aggaszt a
szomszédos Ukrajnában dúló háború.
Szívfacsaró a sok civil áldozatra, köztük
a sok ártatlan kisgyermekre gondolni.
Eddig a hosszan tartó világjárvány miatt aggódtunk, de mi ez a napi borzalmakhoz képest, ami közvetlen szomszédunkban történik. Csak reménykedni
tudunk, hogy győz a józan ész, és mihamarabb sikerül tárgyalások útján véget
vetni a további vérontásnak. Imádkozunk az áldozatokért és a békéért!
Mindenkinek békét és jó egészséget
kívánunk!

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Velencén

2022. február 19-én
Solti Dorina Bianka és
Piskóti Zoltán

2022. február 22-én
Prohászka Ágnes Ilona és
Monostori Balázs Gábor
2022. március 5-én
Gál Adrienn és
Tóth József Krisztián

Gratulálunk!
Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

Herczeg Ferencné
klubvezető

Önkormányzati
képviselők elérhetősége

Faragó Péter: farago.peter@velence.hu
Fésűs Attila: fesus.attila@velence.hu
Kernya Gábor: kernya.gabor@velence.hu
Pap János: pap.janos@velence.hu
Pap Zsigmond: pap.zsigmond@velence.hu
Sarf György: sarf.gyorgy@velence.hu
Dr. Sirák András: angelika@t-online.hu
Szabó Attila (alpolgármester):
szabo.attila@velence.hu

Kö z é r d e k ű i n f o r m á c i ó k
VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
(2481 Velence, Tópart u. 26.)
POLGÁRMESTER: Gerhard Ákos
HIVATALVEZETŐ: Dr. Matus-Borók Dóra, jegyző
Központi telefonszám: 06 22/589–400

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY

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)
dr. Turóczi János, birtokvédelmi ügyintéző 589–407
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

Közérdekű telefonszámok

Központi Háziorvosi Ügyelet: Velence, Balatoni út 65., 22/311–104
Szakorvosi Rendelőintézet: Velence, Balatoni út 65., 22/589–515
I.sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Fő u. 2., 22/574–019
II. sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Balatoni út 65., 22/471–231
III. sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Tópart u. 34., 22/472–242,
22/598–149
Gyermekorvosi Rendelő: Velence, Balatoni út 65., 22/472–156
Velence Gyógyszertár: Velence, Balatoni út 65., 22/589–524
Újtelepi Gyógyszertár: Velence, Iskola u. 2., 22/472–074
Vörösmarty Gyógyszertár: Velence, Halász u. 5., 22/471–596
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (VÖTE): 30/631–5666
Polgárőrség (szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00–20.00):
30/927–0422
Gárdonyi Rendőrkapitányság, Velence Város különmegbízottja,
Kiss Balázs c. r. tőrm., (Gárdony, Balassi Bálint u. 5.): 70/199–5980
VVG (Velence Városgazdálkodási) Kft. 30/158–2829
Velence, Halász u. 37. (Cseppház), 30/158–2829
Parkolási ügyfélszolgálat: kedden 12.00–16.00, csütörtökön
8.00–12.00
E-mail: parkolasugyfelszolgalat@velence.hu
Egyéb ügyekben ügyfélfogadás előzetes egyeztetés szerint
E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu
Falugazdász (őstermelői igazolvány ügyintézése):
Horváthné Apró Aranka, 70/479–6753
Ügyfélfogadás (Meszleny–Wenckheim kastély házasságkötő terem,
Velence, Tópart u. 52.) minden szerdán 12.30–16.30

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)
Temesváriné Kosztola Györgyi, városüzemeltetési ügyintéző, 589–405
(fakivágás engedélyezése, házszám megállapítás,
illegális hulladék, kerti égetés)
Törjék Zoltán, megbízott városüzemeltetési ügyintéző
velence@hivatal.hu
(telekalakítási ügyek, rendeltetésmód változás)

ÜGYFÉLFOGADÁS

Gerhard Ákos polgármester és Dr. Matus-Borók Dóra jegyző
előjegyzéssel az 589-416 telefonszámon
Ügyintézők ügyfélfogadása:
hétfő: 8.00 – 12.00
szerda: 8.00 – 16.00
péntek: 8.00 – 12.00

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
VHG (Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.)
Tel.: 22/579–185
1. Agárd, Gárdonyi Géza u. 34–38.
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00–12.00, szerda: 7.00–19.00,
péntek: 8.00–12.00
2. Velence, Tópart u. 26.
Ügyfélfogadás: szerda: 8.00–12.00
Folyékony hulladék elszállítása: Herke Bt., 20/939–1955
MOHOSZ (Magyar Országos Horgász Szövetség) Velencei-tavi
Kirendeltsége: 22/700–012
DRV (Dunántúli Regionális Vízmű) Zrt.
Információs pont: 80/240–240
Hibabejelentés: 80/240–240 (1-es menüpont)
Ügyfélfogadás (Velence, Szabolcsi u. 40.)
hétfő 8.00–15.00, csütörtök: 8.00–18.00, péntek 8.00–12.00
E.ON Áramszolgáltató
Közvilágítási hibabejelentő (szakaszhiba esetén): 80/533–533
Ügyfélfogadás (Kápolnásnyék, Tó u. 20., TÓ-VILL Bt. székháza)
kedd 8.00–12.00, csütörtök 14.00–18.00
Közvilágítási hibabejelentő
E-mail: hivatal@velence.hu címen
Tel.: 22/589–416

A Velence Városgazdálkodási Kft.
munkaerőt keres az alábbi pozíciókra:
Egész évre:
- Kertész / betanított kertész
- Intézményi takarító
- Újság terjesztő
Szezonális nyári munkára:
- strand pénztáros (18 év feletti diákok jelentkezését is várjuk)
- strand takarító

Jelentkezésüket a
+36 30 158 2829-es
telefonszámra vagy a
varosgazdalkodas@velence.hu
email címre várjuk.

PRAXIKA Velence

Otthoni gondoskodás és segítségnyújtás
• Egészségügyi szolgáltatások otthonában
• Hivatalos és háztartási
ügyintézések, szolgáltatások
• Szervezés, tervezés

Minden korosztálynak!
Minden bizonytalan, problémájával
egyedül maradt vagy egyedül élő,
egészséges vagy beteg segítségre
szoruló személyeknek.
Egyszeri, heti, havi vagy egyéni
gyakoriságban, szerződéskötési
lehetőséggel.
Közgazdász – diplomás ápoló szakember vagyok.

• Egyéni személyszállítás
• Közgazdasági szaktanácsadás
• Családi esemény,
rendezvény szervezés

Keressen bizalommal!

+36 30 727 9422
praxikavelence@gmail.com

Hirdesse eladó/kiadó ingatlanát
a Velencei Híradóban!
Forduljon bizalommal a hirdetésszervezést
végző VVG Kft. munkatársaihoz a
+36 30 158 2829-es telefonszámon
vagy a
parkolasugyfelszolgalat@velence.hu
e-mail címen.

