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Civil felajánlások a közösségért
Az „Élhető települések” pályázatról
Új sportpark a kastélynál
Országgyűlési választások eredménye
Virágosítási program
A Velencei-tó jövőjéről
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Velencei és tó környéki
események
2022. április 12. – május 31.
Színek, ébredés: Az égbolt és a víz
színei
Lászlóné Wágner Éva képei
A Helytörténeti Egyesület kiállítóterme
Meszleny–Wenckheim kastély
Velence, Tópart u. 52.
Kedden és csütörtökön 10–16 óra között
Tel.: 20/344–0775
velencehelytortenet@gmail.com
2022. április 29. péntek 17:00
Hungarian Pop-Art: divatbemutató,
bűvészshow és kiállításmegnyitó
Velencei-tavi Galéria
Gárdony, Sigray u. 1.
Tel.: 30/905–4870
gardonyvar@gmail.com
2022. április 29. – május 1.
14. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és
Pálinkafesztivál
Agárd, Gárdony és Dinnyés
több helyszínén
2022. május 7. szombat 6:00
Hajnali madárhangok a Madárdal
tanösvényen
Dinnyés, Rózsa utca sarka, gólyafészek
Bejelentkezés: Fenyvesi László
Tel.: 30/663–4630, fenyvesil@dinpi.hu
2022. május 13–15. péntek–vasárnap
Agárdi Süllőfesztivál
Szabadstrand
Agárd, Üdülők útja 1.
2022. május 14. szombat 11:00
Meseerdő Bábszínház
Cirkusz a Meseerdőben
Green Residence Élményközpont
Velence, Hársfa u. 1/A.
Jegyrendelés: 20/457–3630
grvelence@gmail.com
2022. május 15. vasárnap
Závodszky Noémi Lélekszentély
eseménye
Green Residence Élményközpont
Velence, Hársfa u. 1/A.
Bejelentkezés:
zavodszkynoemi@gmail.com

Beköszöntő
Kedves Velenceiek!

2022. május 21. szombat 9:00 – 13:00
Városi Gyermeknap és
Sportágválasztó
Északi Strand
Velence, Fő u. 144.
2022. május 25–28. szerda–szombat
Mozaik Országos Színházi Találkozó
Halász Gedeon Eseményközpont,
Halász-kastély rendezvényterem
Kápolnásnyék, Kazinczy u. 22–30.
Jegyvásárlás és részletes program:
www.programturizmus.hu

A tavasz nemcsak a jó idő megérkezésének ideje, hanem egyúttal az újjászületésé, a megtisztulásé is. Ez nemcsak a
Húsvét üzenete, de a városok életében
is (különösen itt a Velencei-tó partján)
minden tavasz egy kicsit a megújulás, a felkészülés ideje. Különösen a tavalyi év után nézzük izgatottan, hogy
vajon az előző nyári szezonban beteg tavunk idén erőre kap-e. Egyelőre
az elmúlt időszak esőzései és a zámolyi tározó leeresztése dacára az agárdi
vízmércén a 100 centimétert sem éri el

adtuk át a képviselőkkel, s a többi fejlesztési munka esetén is jól haladnak a
munkálatok.
A megújulás azonban nemcsak a városfejlesztés már megvalósult elemeit érinti. A képviselők és a hivatal igen
sok munkát fektetett be abba, hogy a
város versenyképes, jó minőségű pályázati anyagokat nyújtson be azokra az Európai Uniós támogatásokra,
amelyek éppen azokat a városfejlesztési
terveket támogatják, amelyekre Velencének is nagy szüksége van.

a Velencei-tó vízszintje. Ez éppen három deciméterrel marad el a minimális
szabályozási szinttől. Azonban egyre
több biztató hír utal arra, hogy állami
szinten is foglalkoznak majd a kérdéssel. Ebben a kérdésben teljes az egyetértés az összes tókörnyéki önkormányzat között: a tóra vigyázni kell.
Városunk is megújul. Amint azt
Önök is tapasztalhatják, új játszóterek, sportparkok létesültek több helyen is Velencén: a Hősök Parkjában,
a Babák Rózsakertjében és a városi
könyvtár mellett. A kastélyparkban
kialakított sportparkot április 15-én

Velence népessége – amint az mindenki számára egyértelmű – folyamatosan nő. Ahogy ez az országban számos, hasonlóan kedvező fekvésű, és
ezért sok betelepülőt vonzó településen is történt: a jóval kisebb méretű helyi népességre kialakított települési infrastruktúra nem tudja tartani a lépést,
nem bírja ezt a terhelést.
Benyújtott pályázataink – amelyek tartalmáról a Velencei Híradó
mostani számában is szó esik – éppen ezeknek a problémáknak a megoldására születtek. Ezekkel a pályázatokkal helyi közlekedési problémákat

2022. május 28. szombat 9:00
Túra a kócsagok birodalmában
Dinnyés, Rózsa utca sarka, gólyafészek
Bejelentkezés: Fenyvesi László
Tel.: 30/663–4630, fenyvesil@dinpi.hu
2022. június 3–5. péntek–vasárnap
Velencei Sárkányhajó Ünnep
Északi Strand
Velence, Fő u. 144.
2022. június 11. csütörtök 19:00
Magyar Rhapsody Projekt – Levédia
Csajághy Laura Szabadtéri Színpad
Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 31.

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 27–28. oldalon tájékozódhatnak olvasóink.

A címlapon: Az új sportpark a kastélykertben
Fotó: Faragó László
Felelős kiadó: Velence Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Dr. Mészáros Csaba István
Társszerkesztő: Gerhard Ákos
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Telefon: 06 22 589 400
E-mail: meszaros.csaba@velence.hu
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szerettünk volna orvosolni, a városi óvodák biztonságos megközelítését szerettük volna lehetővé tenni, az
egyes városrészekbe játszótereket, pihenőhelyeket és sportolási lehetőségeket terveztünk, nem utolsósorban
pedig megtisztítani városunk külterületeit a hulladéktól. Ezen célokkal
és a pályázati anyag egészével kapcsolatban nem lehet, és eddig nem is volt
ellenvetése a bírálóknak.
Szóban egyelőre azt a tájékoztatást
kaptuk, hogy – ellentétben a többi pályázati anyaggal – a Velence és Pusztaszabolcs
önkormányzata által közösen benyújtott TOP
„Élhető város” pályázatról valamilyen okból még
nem született döntés a
székesfehérvári megyeházán. Bízunk abban, hogy
mihamarabb tájékoztatást
kapunk a pályázat sorsáról, mivel a benyújtott fejlesztési tervek egytől-egyig
akut helyi problémákat kezelnek, és érdemben kön�nyítik meg a velenceiek
életét.
Addig sem áll meg az
élet. Az önkormányzat
a maga forrásaiból a városüzemeltetésen keresztül számos apró előrelépést
tesz tavasszal. Ahogyan arról részletesebben olvashatnak Szabó
Csilla, a Városgazdálkodás ügyvezetője
beszámolójában: virágzó évelőágyások
kerültek kialakításra, vadvirágos szegélyek születnek a korábban elhanyagolt részeken, fákat ültettünk. De emellett a burkolati jelek, zebrák felfestése, a
város padjainak helyreállítása is zajlik.
Sok-sok apró munkával teli napból állnak össze a hosszútávú sikerek. Bízom
abban, hogy közös, velencei céljaink elérését minden érintett fél támogatja!
Gerhard Ákos
polgármester

3

kor m
r máánnyyzzaattii hhíírreek
ÖÖ
n nko

Ö n ko r m á n y z a t i h í r e k

Polgármesteri kalendárium

2022. március 21-től április 22-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi megbeszéléseken,
egyeztetéseken, eseményeken vett részt a város érdekében:

Március 21-én részt vett az Aktív
Magyarországért Kormánybiztosság és
Székesfehérvár városa szervezte „Aktívan Fejér megyében” elnevezésű konferencián, ahol egyebek mellett a Velencei-tó környéki kerékpáros turizmus
lehetőségeit mutatták be az előadók.
Március 22-én találkozott az OLC
Systems Kft. képviselőjével, akivel megvitatta a Velencén bevezetett energetikai észszerűsítés és energiafogyasztási monitorozás tapasztalatait. Ezt
követően az E-on területi képviselőjével, illetve a Közvill Kft. szakemberével vitatta meg a városi áramhálózat
állapotát, és az azzal kapcsolatos tennivalókat. 2021 óta az önkormányzat a
hazai piacon elérhető leginkább naprakész víz-, gáz- és villanyfogyasztási
monitorozás mellett üzemel.
Március 23-án egyeztetett a Velencei-tóra telepítendő úszóházakkal kapcsolatban, az úszóházakat készítő Marinus Homes Kft. képviselőjével.
Március 24-én részt vett a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár
vezetői pozíciójára kiírt pályázat meghallgatásán. A bírálóbizottság a jelöltek
közül kiválasztotta a város kulturális
intézményének leendő vezetőjét. Mihály András személyében egy tapasztalt, nagy szaktudású művelődésszervező vezeti májustól a város kulturális
életét. Ezt követően a Kovács Katalin
Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia szakértőivel vitatta meg a Velencén létesítendő új kerékpárút nyomvonalával
kapcsolatos egyes kérdéseket. Az Evezős utat érintő gyalogos- és kerékpárút fejlesztése az akadémia elérését teszi könnyebbé a jövőben.
Március 26-án részt vett Péreli Zsuzsa Kossuth-díjas textilművész Világból Világba című kis életmű-kiállításának megnyitóján Kápolnásnyéken, a
Halász kastélyban.
Március 28-án hétindító munkamegbeszélést tartott Pap Zsigmond
4

képviselő, Matus-Borók Dóra jegyző és
Szabó Csilla, a VVG Kft. ügyvezetőjének társaságában. Ezt követően a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak felesketését végezte.
Március 29-én a Velencére tervezett
sportuszodával kapcsolatosan egyeztetett a beruházó cég vezetőivel.
Március 30-án részt vett a Szavazatszámláló Bizottság megbízott tagjainak
esketésén és oktatásán.
Március 31-én reggel részt vett a városi szakbizottságok ülésein (Pénzügyi
és Városfejlesztési, Humán és Ügyrendi), majd pedig képviselőtestületi ülést
tartott.
Április 3-án, az országgyűlési választások napján a hivatalban
tartózkodott,
illetve
meglátogatta a velencei
szavazóköröket – tájékozódva arról, hogy
mindenütt zökkenőmentesen zajlik-e a szavazókörök munkája.
Április 4-én a BEST
LED Hungary Kft képviselőjével tárgyalt a
városi világítás korszerűsítésének lehetőségeiről, költségeiről, és az ezáltal hosszútávon elérhető megtakarításokról.
Április 5-én Sallai László tűzoltó alezredessel, a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetőjével egyeztetett.
Április 6-án és április 7-én strandbejáráson vett részt városunk jegyzője, a műszaki osztály szakembere, a
város közterület-felügyelője, illetve a
NÉBIH, a Katasztrófavédelem, a Vízirendészet és a Gárdonyi Kormányhivatal képviselőjével a tófelügyelő társaságában, melynek során áttekintették a
velencei strandok szezonkezdet előtti
állapotát.
Április 11-én hétindító munkamegbeszélést tartott Pap Zsigmond

képviselő, Matus-Borók Dóra jegyző és
Szabó Csilla, a VVG Kft. ügyvezetőjének társaságában,
Április 12-én a Tóbíró Strand büféseinek társaságában megbeszélte a
strand működésével kapcsolatos részleteket. Ezt követően a Magyar Tavak
Fesztivál megbeszélésén képviselte városunkat a Halász-kastélyban, és vitatta meg a tervezett programokkal kapcsolatos tennivalókat.
Április 15-én átadta a város új
sportparkját és részt vett a Giro d’Italia
szurkolói találkozóján. Ezt követően az
Új Szemle című online médiának adott

Közösségi fadíszítés
Április 7-én, csütörtökön délután ismét
lelkes önkéntesek várták az odaérkezőket, hogy Húsvét alkalmából feldíszítsék
a kastély előtt álló fácskát, amely ekkorra már gyönyörű fehér virágruhába öltözött. A tavaly elkészített tojások és koszorúk mellett új díszek is felkerültek a fára.
A húsvét- és tavaszváró fácska évről évre
egyre szebb lesz!
Köszönjük!

A Velencei-tavi Alkotókör
húsvéti meglepetései
A Kastély előtti húsvéti tojásfánál a Velencei-tavi Alkotókör tagjai egy 70 cm magas, kézimunkával készült, gyönyörűen kidíszített tojást helyeztek el. Húsvét vasárnapján
pedig idén is kedves meglepetésekkel segítették a húsvéti
nyuszik munkáját. A város több pontján kihelyezett, általuk készített apró meglepetéscsomagokkal szereztek a városunkban sétálóknak egy-egy kellemes pillanatot.
Köszönjük az Alkotókör tagjainak munkáját, figyelmességét, és a szemet gyönyörködtető húsvéti meglepetéseket!

Zöldebb Velence – közös ügyünk
A velencei lakosok példát mutatnak a közcélú felajánlásokban. Áprilisban Roskóné Klára ajánlott fel 7 db ginkgo
biloba (páfrányfenyő) fácskát, amelyek a Városgazdálkodási Kft. révén kiültetésre kerültek a Milleniumi Parkban, a
vasúti aluljáró környékén és a Tóbíró Strandon.
Köszönjük a város nevében az értékes felajánlást!

interjút a júniusi Velencei Sárkányhajó
Ünneppel kapcsolatban.
Április 18-án a Kovács Katalin
Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia sajtóreggelijén vett részt.
Április 20-án a Velencére Pusztaszabolcs felől érkező forgalom csillapításával kapcsolatos helyszíni bejáráson és egyeztetésen vett részt a
rendőrség szakemberével, egy helyi lakossal, illetve Pap Zsigmond és Kernya
Gábor képviselőkkel.
Április 21-én a laktanya területére tervezett napelempark-fejlesztés
lehetőségével kapcsolatban folytatott
előzetes egyeztető tárgyalást egy befektetővel. Délután a képviselő-testület és
a bizottsági tagok részvételével munkamegbeszélést tartott.
5
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Velencei fejlesztési tervek és benyújtott
pályázatok
Ma Magyarországon az önkormányzatok komolyabb fejlesztéseket önerőből nem képesek végrehajtani. Velence
szinte minden jelentősebb közszolgálati fejlesztése az elmúlt 15 évben Európai Uniós támogatásból valósult meg.
A külső forrásokra való pályázás ezért a velencei önkormányzatnak is alapvető feladata. Jelenleg két pályázatunk
(amelyek közül az egyiket Pusztaszabolcs önkormányzatával közösen nyújtottuk be) is döntés előtt áll.
Az alábbiakban ismertetendő „Élhető települések” pályázat szakmai elbírálása már megtörtént. Jelenleg a megyei közgyűlés jóváhagyására vár. A benyújtott pályázati anyag elolvasható Velence város önkormányzatának
honlapján. A másik, óvodafejlesztéssel kapcsolatos pályázat jelenleg még elbírálás alatt áll.
A TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések című felhívásra benyújtott
támogatási kérelemhez a számos műszaki és gazdasági melléklet mellett az önkormányzattal együttműködő pályázatíró cég csatolt egy tanulmányt is, amely
részletesen bemutatja azt, hogy a Velence
városa által benyújtott fejlesztési igények
miért indokoltak, halaszthatatlanok.
A pályázati anyag összeállításakor tekintettel volt az önkormányzat és a pályázatíró cég arra, hogy a szakmai elbírálás során magasabb pontszámot
kapnak azok a fejlesztési tervek, amelyek mind az öt, a pályázati kiírásban
szereplő részterületen javítani kívánják
a településen élők életét. Ennek megfelelően a velencei pályázat is öt résztéma
köré szervezve kért fejlesztési támogatást a városi infrastruktúra fejlesztésére.

Települési kékinfrastruktúra
fejlesztése (vízgazdálkodási
beavatkozások)
E részterületen belül a legfontosabb
cél a Kis utca és az Iskola utcai csatornák tisztítása és a hozzá kapcsolódó
mederátalakítás.

Belterületi
zöldinfrastruktúra-fejlesztés
A zöldinfrastruktúra fejlesztése egyszerre célozta meg a karbantartást és
problémamegelőzést, illetve a városi
zöldinfrastruktúra bővítését, valamint
a város szépítését, parkosítását, virágosítását. A javasolt fejlesztési helyszínek
az alábbiak voltak:
Öko-park aluljáró: fapótlás, rézsűvédelem; zajvédelmi erdősáv létesítése,
az Evezős út és Északi Strand között
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fapótlás és rézsűvédelem; az Északi
Strand további fásítása, parkosítása; a
Tópart utcában az öreg kivágott fák
pótlása és rézsűvédelem; a Keszegező
Park rendbetétele, továbbá a Szabolcsi úton lévő körforgalom évelőágyásának felújítása.

Közösségi, kulturális, sportolási
infrastruktúra fejlesztése
Ez e terület tartalmazza talán a legtöbb
fejlesztést, hiszen Velencén nagy igény
mutatkozik arra, hogy a zöldterületeket, parkokat birtokba vegyék, használják a helyiek, és ez megköveteli a
parkok nyújtotta szolgáltatások pihenőfunkciók minőségének emelését.
1. Vandálbiztos és időjárásálló
köztéri padok és szeméttárolók kihelyezése az alábbi területeken: Panoráma út a kilátó felé (Bence-hegy), Szabolcsi út (fagyizó környéke), Babák
Rózsakertje (vasúti aluljáró), a Fő utca
és Templom köz kereszteződése, Kemping utca (Holland lakópark környéke), Halász utca és Szél utca sarka, Panoráma út (Bence-hegy).
2. Játszóterek kialakítása és napelemes közvilágítás fejlesztése: a Tulipán utca mellett, a Tóbíró közben, valamint a Szabolcsi úton.
3. Gördeszka park kialakítása a
meglevő beton alapra: a Babák Rózsakertje melletti betonozott területen.

Fenntartható
közlekedésfejlesztés
Súlyponti eleme volt a pályázatnak a
közlekedési feltételek javítása. Ezt elsősorban Velence megnövekedett

autóforgalma követeli meg. A úthálózat kapacitása véges, éppen ezért számos helyen át kell gondolni a közlekedési rendet, biztonságosabbá kell
tenni azt. E célok megvalósítása érdekében az alábbi tervek kerültek benyújtásra:
1. Közlekedésfejlesztés a Halász utcában: akadálymentesítés, szegélysül�lyesztés, gyalogos átkelőhely létesítése,
forgalomcsillapítás, forgalombiztonsági fejlesztések.
2. A Tópart utca rendbetétele a
Gerle utcától a Viola utcáig: gyalogos átkelőhely létesítése, akadálymentesítés, szegélysüllyesztés, forgalomcsillapítás, forgalombiztonsági
fejlesztések.
3. Széchenyi utca: gyalogos átkelőhely létesítése, akadálymentesítés, szegélysüllyesztés,
forgalomcsillapítás,
forgalombiztonsági fejlesztések, gyalogátkelőhely kiemelése, kerékpáros
infrastruktúra fejlesztése, járdahálózat
fejlesztése.
4. Szent Erzsébet tér – Újtelepi óvoda: itt a cél a jelenlegi parkolási helyzet rendezése a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságosabbá
tétele, a vízelvezetés megoldása, gyermekbiztonsági fejlesztések.
5. Ófalusi óvodarész (Fő utca):
gyermekbiztonsági fejlesztések, akadálymentesítés, gyalogos átkelőhely létesítése, csomópont kiemelése.
6. Fő utcai fejlesztések a Solt köztől a Tópart utcáig: akadálymentesítés,
forgalomcsillapítás, forgalombiztonsági fejlesztések, gyalogosbiztonsági fejlesztések.

Hulladékkezelés, kármentesítés
E pályázati cél keretében az elsődleges cél a Veréb utcai áldatlan állapotok felszámolása volt. Velencefürdő legtávolabbi utcáját évek óta sokan
szemétlerakónak tekintik. Az önkormányzat saját költségére és a VHG Kft
által minden évben elvégzi a szükséges
kármentesítést, de a tennivalóknak sosincs vége – mindig újabb és újabb hulladékhegy jelenik meg a területen.
Ezért e pályázati cél keretében nemcsak az illegális hulladéklerakók felszámolása a cél, hanem az is, hogy egy
napelemes kamerarendszerrel végre ellenőrizni is lehessen a területet – megakadályozva a további károk kialakulását.
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Új sportpark létesült a könyvtár mellett
Április 15-én Gerhard Ákos polgármester és a képviselők átadták Velence
új, egyben első sportparkját. A Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark
Program keretében egy számos sporteszközt tartalmazó, igényes sportpark
létesült a kastély parkjában.
A park 150 négyzetmétert meghaladó alapterületű, és több mint 15,
tolódzkodásra, húzódzkodásra, hasés hátizomerősítő, fekvőtámasz-gyakorlatokra, valamint lépcsőzésre,

létramászásra, párhuzamos korláton
végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre alkalmas eszközt tartalmaz.
A sportpark mellé padokat is kihelyeztek a Városgazdálkodás munkatársai, valamint egy tavasszal virágpompába boruló magnóliafát is elültettek
városunk önkormányzati képviselői.
Mindenkinek jó sportolást kívánunk! Vigyázzunk együtt a sportpark
berendezéseire!
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Országgyűlési választások Velencén
A 2022. április 3-án megtartott országgyűlési választások Velence mindegyik szavazókörzetében zavartalanul zajlottak le.
Köszönjük a Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda munkatársainak, valamint az önkéntes szavazatszámlálóknak munkájukat! A választókerület országgyűlési képviselője Tessely Zoltán lett. Gratulálunk az eredményhez.
A választáson az alábbi eredmények születtek Velence szavazóköreiben:
Velence, 1. számú szavazókör (újtelepi közösségi ház)
Megjelenési adatok
Megjelent 77,65%
Nem jelent meg 22,35%
EREDMÉNYEK
Jelölt neve
Százalékos arány
A jelöltre adott érvényes szavazatok
száma
Tessely Zoltán (FIDESZ-KDNP)
459
51,81%
Balázs Péter (DK, JOBBIK, MO322
36,34%
MENTUM, MSZP, LMP, PÁRBESZÉD)
Hegedüs Pál (Mi Hazánk)
51
5,76%
Mészáros László (MKKP)
30
3,39%
Könyves Tamás (MEMO)
22
2,48%
Fléger István Tamás (ISZOMM,
2
0,23%
MUNKÁSPÁRT)
Velence, 2. számú szavazókör (újtelepi óvoda)
Megjelent 75,55%
Nem jelent meg 24,45%
EREDMÉNYEK
Jelölt neve
A jelöltre adott érvényes szavazaSzavazatok százalékos aránya
tok száma
Tessely Zoltán (FIDESZ-KDNP)
346
46,38%
Balázs Péter (DK, JOBBIK, MO303
40,62%
MENTUM, MSZP, LMP, PÁRBESZÉD)
Hegedüs Pál (Mi Hazánk)
46
6,17%
Mészáros László (MKKP)
31
4,16%
Könyves Tamás (MEMO)
19
2,55%
Fléger István Tamás (ISZOMM,
1
0,13%
MUNKÁSPÁRT)
Megjelenési adatok

Velence, 3. számú szavazókör (polgármesteri hivatal)
Megjelenési adatok
Megjelent 77,63%
Nem jelent meg 22,37%
EREDMÉNYEK
Jelölt neve
A jelöltre adott érvényes szavazaSzavazatok százalékos aránya
tok száma
Tessely Zoltán (FIDESZ-KDNP)
355
44,15%
Balázs Péter (DK, JOBBIK, MO342
42,54%
MENTUM, MSZP, LMP, PÁRBESZÉD)
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Hegedüs Pál (Mi Hazánk)
Mészáros László (MKKP)
Könyves Tamás (MEMO)
Fléger István Tamás (ISZOMM,
MUNKÁSPÁRT)

Ö n ko r m á n y z a t i h í r e k
50
33
21
3

6,22%
4,10%
2,61%
0,37%

Velence, 4. számú szavazókör (ófalusi „Zöld” iskolarész)
Megjelenési adatok
Megjelent 80,07%
Nem jelent meg 19,93%
EREDMÉNYEK
Jelölt neve
A jelöltre adott érvényes szavazaSzavazatok százalékos aránya
tok száma
Tessely Zoltán (FIDESZ-KDNP)
449
50,79%
Balázs Péter (DK, JOBBIK, MOMEN349
39,48%
TUM, MSZP, LMP, PÁRBESZÉD)
Hegedüs Pál (Mi Hazánk)
45
5,09%
Mészáros László (MKKP)
23
2,60%
Könyves Tamás (MEMO)
16
1,81%
2
0,23%
Fléger István Tamás (ISZOMM,
MUNKÁSPÁRT)
Velence, 5. számú szavazókör (újtelepi „Liget” iskolarész)
Megjelenési adatok
Megjelent 76,71%
Nem jelent meg 23,29%
EREDMÉNYEK
Jelölt neve
A jelöltre adott érvényes szavazaSzavazatok százalékos aránya
tok száma
Tessely Zoltán (FIDESZ-KDNP)
377
46,95%
Balázs Péter (DK, JOBBIK, MOMEN337
41,97%
TUM, MSZP, LMP, PÁRBESZÉD)
Hegedüs Pál (Mi Hazánk)
39
4,86%
Mészáros László (MKKP)
36
4,48%
Könyves Tamás (MEMO)
13
1,62%
Fléger István Tamás (ISZOMM,
1
0,12%
MUNKÁSPÁRT)

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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Kutyatartással kapcsolatos tájékoztató
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény a
kutyával történő veszélyeztetés kapcsán
az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
„193. § (1) Aki a felügyelete alatt
álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet
nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya
és a triflakereső kutya kivételével – póráz
nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – segítő kutya kivételével – szállítja,
d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – segítő kutya
kivételével – beengedi, illetve beviszi,
szabálysértést követ el.
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház
(lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló

megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.
(2a) E § alkalmazásában segítő kutya a
segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól
szóló rendelet szerinti segítő kutya.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett
természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is
szabhat ki helyszíni bírságot.”
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II. 26.) kormányrendelet szerint belterület közterületén – kivéve az ebek
futtatására kijelölt területet – ebet csak
pórázon lehet vezetni.
Közterületen kutyát csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának
biztosítania kell, hogy az eb sem más

állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés
alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 15/2013.(VII.30.)
önkormányzati rendelete értelmében
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki ebet
többlakásos épület közös használatú helyiségében vagy közterületen tart. Ezen
önkormányzati rendelet értelmében a
közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartás elkövetőjével szemben
50.000,- forintig terjedő helyszíni bírság,
illetve 150.000,- forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. A
kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről mindenkor köteles eltávolítani. Aki erről nem gondoskodik, köztisztasági szabálysértést követ el,
és pénzbüntetéssel kell számolnia.

Lakossági tájékoztatás tervezett kutyafuttató
létesítésével kapcsolatban

Velencei Polgármesteri Hivatal
Közterület-felügyelete

A Velence Város Önkormányzata (2481 Velence, Tópart utca 26., képviseli: Gerhard Ákos polgármester, a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában és kezelésében álló Velence, Szabolcsi út 1617
helyrajzi számú közterületi ingatlan területén tervezett kutyafuttató kialakításával kapcsolatban az
alábbi tájékoztatást adom.
A Velence Közalapítvány (2481 Velence, Tópart utca 26., a továbbiakban: Közalapítvány) lakossági kezdeményezésre kérelemmel fordult Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez a
Velence, Szabolcsi út – Hársfa utca és Vásártér utca közötti – zöldterületi szakaszán egy körbekerített kutyafuttató kijelölése és kialakítása érdekében.
A tervezett kutyafuttatót a velencei lakosok igényének kielégítésre kívánja a Közalapítvány kialakítani úgy, hogy az alábbi helyszínrajzon jelölt terület drótfonat kerítéssel kerül bekerítésre és itt
mulcs burkolattal ellátott kerti sétány mentén 2 db kutyaürülék gyűjtő edény, 1 db ivókút és 1 db
kerti pad kerül telepítésre.
A szükséges eszközök és tárgyi berendezések beszerzését követően a Közalapítvány ezeket üzemeltetésre átadja az önkormányzat részére.
A Velence, Szabolcsi út területén tervezett kutyafuttató kialakításával önkormányzatunk az itt
élők érdekeit kívánja szem előtt tartani. Ezért kérem a Tisztelt Lakóközösséget arra, hogy amen�nyiben ezzel kapcsolatban észrevételt kívánnak tenni, úgy azt legkésőbb 2022. június 30. napján
12:00 óráig a Velencei Polgármesteri Hivatalhoz tegyék meg az alábbi elérhetőségek egyikén:
• postai úton a 2481 Velence, Tópart utca 26. szám alatti címre,
• elektronikus úton a hivatal@velence.hu e-mail címre.
Kérem, hogy visszajelzésükkel, támogatásukkal segítsék a lakosok számára a minél élhetőbb Velence szolgálatában munkánkat.
Velence, 2022. április 20. 				

dr. Matus-Borók Dóra jegyző

Eboltás
A kutyák éves kötelező oltására városunkban az alábbi időpontban kerül sor:
2022. június 1. (szerda)
Ófaluban a Tűzoltó Szertárnál (Fő utca): 11.00 és
12.00 óra között,
Újtelepen a volt Platán
Vendéglőnél (Iskola utca):
14.00 és 15.00 óra között.
Pótoltás:
2022. június 4-én
(szombat)
Ófaluban a Tűzoltó Szertárnál: 14.00 és 15.00 óra
között,
Újtelepen a volt Platán
Vendéglőnél: 16.00 és 18.00
óra között
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Giro Roadshow – a kerékpározás ünnepe
2022. május 6-án indul Budapestről a 105. alkalommal megrendezendő Giro d’Italia három magyarországi
szakasszal, amely ezúttal érinti a Velencei-tó környékét is. Április 15-én
Velencén tartották a szervezők a nemzetközi sportesemény felvezető kerékpártúráját.
A Magyar Kerékpáros Turisztikai
Szövetség és a Csőváz KSE az Aktív
Magyarország támogatásával szervezte az eseményt városunkban. A felvezető kerékpártúra nemcsak egy sporteseményt hozott városunkba, hanem
remek összejövetelt és kikapcsolódási lehetőséget, gazdag programkínálattal.
Májusban a világ közel 160 országában, több mint 800 millióan követik
majd a napi öt órás televíziós közvetítést, a helyszíneken pedig több tízezer
magyar és külföldi turista és szurkoló
kíséri figyelemmel a legjobb bringásokat, köztük a három hazai indulót.
A mezőny legszebb tájainkon teker át,
városokon és kisebb falvakon, összesen mintegy 400 km-en keresztül, 70
település érintésével.
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A Velence Városgazdálkodási Kft. beszámolója
Szépülő Velence

Velence adottságai, elhelyezkedése lehetővé teszi, hogy virágos mezőt alakítsunk ki, például a biciklisút
mentén. Ez egy hosszútávú tervezés
végeredménye lesz, amelynek első
szakasza a Béke úti kerékpárút.

Az április is tevékenyen telt a Városgazdálkodás életében. A Meszleny–
Wenckheim kastély előtt korábban
kialakított ágyásokba elhoztuk az
évelők egy részét a Hegede kertészetből, amelyet aztán az abai Atilla Király Gimnázium kilenc diákja iskolai
közösségi szolgálat keretében ültetett
el. Ezen kívül a városért dolgoztak a
Béke utcai fasor és az Északi Strand

Nem csupán egy magkeverék életre
keltése. Tudatos tervezés, kutatás, a
természet szeretetének és tiszteleté-

platánsorának fenntartási munkáival is. Köszönjük a munkájukat, és
köszönjük Kesselyák Kingának, aki
megszervezte ezt az alkalmat. Elkezdtük a fűnyírást, szegélyezést és
az ágyások gyommentesítését, és lefestettük a régi padokat is.
A Fő utca és a Kemping utca sarkán elhelyezkedő csónakos ágyás szintén felajánlásból újult meg: a meglévő
növényeket kiszedtük, és felhasználtuk
a hiányos ágyások pótlására. Ide került
beütetésre több száz tihanyi levendula a
Samsara World (samsaraworld.eu) felajánlásából. A felajánló csapat gondosan előkészítette a talajt, ültette, locsolta
és végül mulccsal beszórta. Köszönjük
a város nevében!

nek kifejezése. Egy út eleje, amelynek vége egy környezettudatos, természetközeli komplex gondolkodás.
Nem azért van szükségünk a virágos
rétre, mert kevesebb vele a munka,
nem lustává szeretnénk válni, hanem
létrehozni valami szépet, maradandót a velenceieknek, kirándulóknak,
és életteret adni őshonos növényeknek és beporzó rovaroknak. Hiszen a
Föld mezőgazdaságának 70 százaléka
kizárólag a méhektől függ!
2021 őszén sikerült egyeztetni
Máté András agrár szaktanácsadóval, aki kifejezetten Magyarország
területén őshonos, valamint Velence
térségében tájhonos fajokból állított
össze ötféle magkeveréket. Többféle

Mi is valójában a virágos rét?

szempontot figyelembe véve együttesen 60 növényfaj szaporító képletét
tartalmazzák a magkeverékek. Ezek
tehát a velencei virágos magkeverékek, speciálisan Velence térségére
összeállítva.
Két csomagban kizárólag évelők,
két csomagban főként évelők, kisebb
részben kétévesek és egyévesek vannak. Egy csomagban csak egyéves fajokat válogattunk össze. Az első évben az egyéves növények virágzását
várhatjuk, majd a második évtől már
a kétéves és az évelő fajok is nyílnak.
Az egyes magkeverékekben a növények virágzási idejét úgy állítottuk
össze, hogy májustól nyár végéig legyen virágzó növény.

A virágmag-keverékek a beporzó
rovarok széles körét (méheket, darazsakat, lepkéket, bogarakat, zengő- és
pöszörlegyeket stb.) vonzzák, valamint számos nappali lepke tápnövényét is képezik.
Minden magkeveréknek más karakterfajai vannak. Ezen fajok alapján nevezte el Máté András agrár
szaktanácsadó az egyes csomagokat.
13
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1. Ligeti zsálya (Salvia nemorosa)
magkeverék (20 fajt tartalmaz)
2. Mezei zsálya (Salvia pratensis)
magkeverék (14 fajt tartalmaz)
3. Magyar szegfű (Dianthus pontederae) és réti margitvirág (Leucanthemum vulgare) magkeverék (14 fajt
tartalmaz)
4. Magyar zsálya (Salvia aethipois)
magkeverék (18 fajt tartalmaz)
5. Festő pipitér (Anthemis tinctoria) magkeverék (14 fajt tartalmaz).
A méhek, beporzó rovarok tápláléka a virágos rét mellett a gyümölcsfák, fűzfajok, hársak, virágos kőrisek
és még rengeteg virágzó fa és cserje.
Ezért vigyázzunk rájuk, óvjuk őket,
és törekedjünk a minél színesebb fajgazdagságra.
„Nincs is jobb a csendes nyári reggeleknél, amikor magadba szippantod az eső illatát, ámulattal nézed a
színes virágmezőt, megnyugszol, és
olyan erőt gyűjtesz, mellyel merészen
indulsz a napnak.” (J. J. Stalter)
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keretein belül felavatjuk a Velencei-tó
első Szereld magad kerékpáros szervizállomását az Északi Strandnál!
Május 21. Városi gyereknap: soksok programmal és meglepetésekkel
Május 28–29: Forever születésnapi
zártkörű rendezvény
Június 1. Strandnyitás

Júniusi programelőzetes
Csütörtöki szabadtéri színházi előadások, pénteki strandmozi, szombat
esti élőzene és vasárnap reggeli gyerekjóga várja a látogatókat!
Szabó Csilla erdőmérnök
ügyvezető

Májusi terveink
Májusban kialakítjuk az egynyári
ágyásokat, hogy mire megérkeznek,
addigra már csak ültetni kelljen az egynyári virágokat. A
7-es út keskeny földsávjainak egy részét
évelőkkel, cserjékkel ültetjük be. Májusban már üzembe lesz helyezve az
új ágdaráló, amely
fontos részét képezi
mind a közszolgáltatási, mind a vállalkozási munkáinknak.
A Halász utca–Tópart utca szakaszán
az oszlopokra helyezzük a nyári virágkompozíciókat
is. A kátyúkra is kell
időt szánnunk, illetve a kisebb karbantartási munkákra. Az Északi Strand
két tornyát terveink
szerint addigra lefestjük, hogy nyitásra megfrissülve várja
a vendégeket.

Északi Strand
Az Északi Strand sok izgalmas élménnyel várja a látogatókat 2022-ben
is! A strand üzemeltetését továbbra is
a Velence Városgazdálkodási Kft. látja el. Az elmúlt hónapok háttérmunkái, tervei lassan megvalósulni látszódnak.
A strand öt hektáros területével,
500 méter hosszú partszakaszával a
Velencei-tó legnagyobb strandjai közé
tartozik. A partközeli mély víz és a sekély, puha homokos meder kielégíti az
úszni vágyókat és a kisgyerekes családokat is. A kerékpárút közelsége miatt
szeretnénk a bicikliseket is megszólítani, megismertetni velük a strandot.
Az autópályáról lehajtva ez a legközelebbi strand, amely hatalmas parkolójával lehetővé teszi, hogy az idelátogatók innen induljanak Velence és
környékének felfedezésére.
Az idei évben a fő cél az, hogy a
meglévő épületeket megbízható,
hosszútávú vendéglátó egységekkel
töltsük fel. Lendületes vállalkozók jelentkeztek, akiket szeretnénk folyamatosan bemutatni Önöknek.
És hogy milyen programokat terveztünk májusra?
Május 14. Decathlon Roadshow: egész napos rendezvény, amely

Bemutatkozik a Dragon Aqua
Sárkányhajó Egyesület

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

Az idei szezontól kezdve a velencei Északi Strand nyújt otthont számunkra, minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 6 órakor futnak ki
hajóink. Edzéseinkre szeretettel várjuk azokat, akik szívesen mozognak a szabad levegőn, szeretik a jó társaságot és még a víztől sem riadnak vissza!
A Dragon Aqua SE története 2004-es megalakulása óta összefonódik a Velencei-tóval, a kezdetektől fogva itt edzünk, otthonunknak
tekintjük a tavat. A mozgás és a természet szeretete köti össze csapattársainkat, családias társaságként minden edzésünk jó hangulatban
zajlik. Csapatunkban a fiatal korosztálytól kezdve a senior korosztályig már sokan eveztek és eveznek ma is, és büszkék vagyunk rá, hogy
egyes világversenyeken már több mint 100 fővel is képviseltettük magunkat.
A Magyar Sárkányhajó Szövetségbe való belépésünktől kezdve állandó résztvevői vagyunk a magyar bajnokságoknak, melyeken
számos dobogós helyezést értünk már el különböző korosztályokban és kategóriákban. Legénységeink több nemzetközi versenyen
is megmérettették magukat, sok tapasztalatot és számos dobogós
helyezést szereztek Klubcsapat, Európa- és világbajnokságokon.
Sporttársaink nagy része a magyar nemzeti válogatott tagjaként
nemzetek közötti Európa- és világbajnokságokon is részt vehetett
és dobogóra állhatott.
Akik szívesen csatlakoznának hozzánk akár hobbiszinten, akár versenyzőként, alábbi elérhetőségeink egyikén jelentkezhetnek, vagy jöjjenek el egy edzésünkre!
Facebook-oldal: @dragonaquase
Telefonszám: +36 20 926 2391

15

K u l t u r á l i s é r t é ke i n k

A húsvétról
A nyugati kereszténység húsvétvasárnapja legkorábban március 22-ére, legkésőbb április 25-re esik. A következő
nap, vagyis húsvéthétfő a legtöbb keresztény hagyományú országban hivatalos ünnep. A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek
közé tartoznak. A húsvét egybeesik a
tavaszi nap-éj egyenlőség idején tartott
termékenységi ünnepekkel is, amelyek
eleme a feltámadás, az újjászületés. A
magyar húsvét szó a negyvennapos
böjt lezárulását jelzi. A keresztény egyház szertartásaiban a hosszú ünnepi
időszak átfogja a kora tavaszi és a nyár
elejei hónapokat.
Az előkészületi idő a nagyböjt,
amely Jézus negyvennapos böjtjének
emlékére önmegtartóztatásra tanít. A
katolikus kereszténységben böjtnek
nevezett, valójában „húshagyó” táplálkozási időszak után ezen a napon szabad először húst enni. (Erre utal a húsvét szó is: a hús magunkhoz vételének
első napja.) A böjt utolsó hetének neve:
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nagyhét. Ezt a húsvéti ünnepek (virágvasárnap, nagyhét, nagypéntek, nagyszombat, húsvéti szent háromnap)
követik, s a húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul.
A valláson kívül a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, a húsvéti
nyúl és a húsvéti tojás szimbólumaival.

A velencei vörös keresztről
Hajdanán állt egy fakereszt a Sukoróra vezető út mellett, az egyik szőlő
végében. Nincs fellelhető nyoma, hogy
ki és mikor állította. A falusiak „vörös
keresztnek” hívták, mert vöröses színű
festékkel volt gondosan lefestve, húsvét
előtt körülötte kitakarítva. A katolikus
hívek, főleg a nőegyleti tagok, ide jártak ki minden húsvétkor, nagycsütörtökön. A templomtól indult a menet,
sötétedéskor, énekelve. Egész éjjel virrasztottak, imádkoztak, énekeltek.
Hajnalban a Halastófolyás forrásában mosdott meg minden lány és
asszony, mert úgy tartották, hogy „aki
nagypéntek hajnalban megmossa arcát, ebben a forrásban, az egész évben szép
lesz”. Így már érthető, hogy
miért volt igen kedvelt velencei szokás a nagycsütörtöki virrasztás.
Nem csak vallási szokás
volt, hanem alkalom a párválasztásra. A legények a sötétben közelebbről is szemügyre vehették a lányokat.
Néha meg is riasztották az
ájtatoskodókat, akik egy
gyertya fényénél nem tudták, hogy ki zörög a bokor
mögött, vaddisznó vagy őz,
esetleg a legények?
A fakeresztet bizony kikezdte az idő, és tönkrement. 1941-ben pótolták
kőkereszttel, amely Agárdról került ide a temetőből,
ott feküdt sokáig a földön.
A velencei hívek kérésére Nádasdy gróf engedte át,

K u l t u r á l i s é r t é ke i n k
amikor elkészült az agárdi obeliszk.
Ma is ott áll a kőkereszt, két tuja között megbújva, az Ország úti ingatlan
kertjében.
Velencén a fiúk kisebb korukban az
apjukkal, majd később társaikkal járták a házakat, kizárólag délelőtt. A locsolásért cserébe a kicsik hímes tojást, a nagyobb fiúcskák aprópénzt és
hímestojást kaptak, míg a felnőtteket
itallal és süteménnyel kínálták. Ibolyázni a hegyre jártak a gyerekek e napon: a csokrokat rafiaszállal erősítették
a csuklójukra vagy kis orgonavesszőre.
Ehhez a naphoz kötődik még, hogy a
délutáni órákban családostul a hegyre sétálva a maradék sonka, sütemény,
tojás, kis borocska kíséretében egy-egy
plédre leheveredve beszélgettünk, miközben a gyermekek játszottak, kergetőztek. Így zártuk a húsvétot.

A Velencei-tó környékének pusztuló-megmaradó értékei
A velencei Meszleny-kastély története
Velencén a Széchenyi út 3. szám
alatt, a Bágyom-patak melletti dombtetőn található a Meszleny-kastély. Az
épület és annak parkja műemléki védelem alatt áll, és a Velencei Települési Értéktár része. Településtörténeti és
építészeti értéke jelentős.

velencei puszta benépesítésére. Első
feleségétől, Festetich Máriától egy
fia, Meszleny Pál és öt lánya született.
Meszleny Jánost 1736. március 16-án
temették el a győri Öregtemplomban.
Velencét fiára, Meszleny Pálra hagyta, végrendeletében így nyilatkozott:

fiútestvér, Meszleny János (1743–
1794) is részt vett a Fejér megyei közéletben. Velencét Meszleny Pál fiai
közül Meszleny Antal (1748–1791)
kapta meg, mert sokat törődött vele,
éppen ezért II. Meszleny Pál is lemondott a javára.

„Meszlény Pál fiamnak hagyom és legálom, az Ingó Jókat is, ingatlanokat
hagyom fiamnak. Ellenben Meszleny
Pál fiam tartozik mindenik lányomnak
két-két Ezer forintokat adni...”
Meszleny Pál 1759. szeptember 16án hunyt el. Hamvait a velencei Bod
kápolnában helyezték el, ahol címeres márványtábla őrzi emlékét. Meszleny Pál gyermekei: II. János, Antal,
II. Pál, Rozália, Anna. A legidősebb

A kastélyt Meszleny Antal (1748–
1791) építtette a 18. század második felében. Ekkor a mai épület északi-déli szárnya készült el, azaz a
jobboldali mellékszárny. Ez a része
az épületnek barokk stílusú belsőt és
külsőt kapott. Innen gyönyörű kilátás nyílt a Velencei-tóra és a környékre. A kelet-nyugati szárnyat, amely a
mai főszárny, később építették. Ez az
épületbővítés klasszicista stílusban

A kastély főhomlokzata egykor
(Forrás: OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár gyűjteménye)

Locsolóvers
Kerek erdőn jártam,
Piros tojást láttam,
Bárány húzta rengő kocsin,
Mindjárt ideszálltam.
Tessék hát rózsavíz,
Gyöngyöm, gyöngyvirágom.
Hol a tojás, piros tojás?
Tarisznyámba várom!

A környék egykor legnagyobb birtokosának számító Meszleny családnak több kastélya is volt Velencén,

Kiss Eszter Zsófia és
Ludmann Ágota
Elérhetőségeink:
Velencei Helytörténeti Egyesület
Adószám: 18502411-1-07
2481 Velence Tópart u. 52.
www.helytortenet.eoldal.hu
E-mail:
velencehelytortenet@gmail.com
Facebook: a Velencei Helytörténeti Egyesületet kedvelők oldala
Adója 1% -val, kérjük, támogassa
Egyesületünket
Adószám: 18502411-1-07
Számlaszámunk: 1040215950514954-54571007
K&H Bank gárdonyi fiókja
QR kódunkon
Velence látnivalóval ismerkedhet meg.

A kastély főhomlokzata egykor
(Forrás: OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár gyűjteménye)

A kastély parkja egykor
(Forrás: OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár gyűjteménye)

amelyek közül ez a legrégebbi. A
Meszleny család 1724-ben III. Károly
magyar királytól
adománylevelet
kapott egész Velencére, valamint fél
Gárdonyra. A Meszleny család kezdetben a mai Ország úton található
Hauszmann-Gschwindt-kastélyban
lakott.
Meszleny János (1659–1736) volt a
család birtokainak megalapozója. Velencét Meszleny János telepíttette be.
1714-ben egy okmánylajstrom említi,
hogy Vincze György nevű jobbágyának Meszleny János engedélyt adott a
17
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készült a 19. század első felében, az
építtető Meszleny Ignác volt.
A 20. század első felében a Meszleny család tulajdonában volt az épület,
egészen a II. világháborúig. A Meszleny család tulajdonát képezte a mai
Velence tóparti részének teljes területe, melyet egy Tarnai nevű vállalkozóval építettek ki fürdőteleppé.
A kastély szabadonálló, földszintes, U-alaprajzú épület, amelyben
egykor 18 szoba volt. Főhomlokzata
4+(2+2+3+2+2) osztású, közép- és oldalrizalitjai enyhén előrelépnek a fal
síkjából. A középrizalit felett egykor
attika, az oldalrizalitok felett kőbábos
mellvéd húzódott. Ablakainak eredeti pálcarácsa sokáig megvolt. A kastély
bal oldalához négytengelyes, hátraugró
toldalék csatlakozik.
Hátsó homlokzatán 2+1+2 a nyílásritmus, középen két vaskos oszlopon
nyugvó, timpanonos, igen erősen előreugró kocsi aláhajtó áll. A jobb oldali
szárny kilenctengelyes, végén emeletes,
toronyszerű rész található. Az oldalszárnyak egy traktusosak, a helyiségek
a belső oldalukon végigfutó boltozott
folyosóról nyílnak. Az épület alatt pince húzódik.

II. Meszleny Antal csodálatos angolparkot alakított ki a kastély körül,
melyet Meszleny Pál tökéletesített.

K u l t u r á l i s é r t é ke i n k
években. Jelenleg a kastély kertjében
az angolpark már nem látható, a kert
gondozatlan.

helyett végül gyógypedagógiai intézményt létesített a kastélyban. Ez az intézmény 1975-ig működött a kastély
falai között, abban az évben épült fel
ugyanis az új iskola. Ezután fiú gyermekotthont helyeztek el az épületben.
Később a kezelői jog a Velence-tó
környéki Vörösmarty Termelőszövetkezeté lett, majd 1968-tól a tsz konyhája üzemelt benne. Ebben az időben
kezdett leamortizálódni a kastélyépület, majd a kezelői jog a Fejér Megyei Vízügyi Igazgatósághoz került.
A rendszerváltás után a rendkívül jó
környezeti adottságokkal rendelkező,

A kastély főhomlokzatának látványterve 2021-ben
(Forrás: www.epiteszforum.hu)

erősen leromlott állagú
kastély üresen állt, abból szinte minden mozdíthatót elvittek.
A kastély ekkor romosan, betört ablakokkal üresen állt,
a hozzátartozó 4,5
kat. holdnyi területet
1990-ben 30–40 millió Ft értékben árusították. Végül 1992-ben
magántulajdonba került. 2001-ben
elkészültek a tervek a felújítására,
meg is kezdődött az épület felújítása, bővítése, de forráshiány miatt ez
abba is maradt. A kastély újjáépítéséhez szánt új téglák évekig az épület

A kastély belső udvara 2016-ban
(Forrás: a szerző saját felvétele)

A kastély belső udvara egykor
(Forrás: www.helytortenet.eoldal.hu)

Volt benne tó, vízesés, hidak, sziklakert, fenyvesek. A kert egészen a
Velencei-tó partjáig nyúlt le, ezt a
tó felőli részén 1945 után közparkká alakították át, amelyet a Millennium évében helyreállítottak. A
Meszleny-park másik részében több
úttörőtábort létesítettek az 1970-es

A II. világháború során a kastély
komoly sérüléseket szenvedett. Ezek
helyreállítása fejében a Kultuszminisztérium 1945-ben bérbe vehette a
kastélyt üdülő céljára. 1948-tól állami tulajdonba került. Mivel azokban
az időkben a Velencei-tó vize igen sekély volt, ezért a minisztérium üdülő
A kastély parkja XIX. századi kataszteri térképen
(Forrás: https://maps.arcanum.com/hu)

A kastély romos állapotban 2016-ban
(Forrás: a szerző saját felvétele)

parkjában hevertek bontatlanul. A
felújítás leállt, az épület romossá és
életveszélyessé vált.
A kastélyt és az egykori park területének egy részét megvásárolta a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola.
Terveik szerint az egykori kastélyban
egy korszerű, a nagyközönség számára
elérhető, izgalmas élményeket nyújtó
látogatóközpont lesz kialakítva. Jelenleg folyamatban van a műemlék kastély
helyreállítása.
(Forrás: Kupi László: Város volt, város
lett (Velence története). Velence, Velence Önkormányzata, 2004.)

Dr. Petrus József Csaba
műemlékvédelmi szakmérnök

A kastély helyreállítási munkái 2022-ben
(Forrás: a szerző saját felvétele)
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A Velencei-tó megmentésének terve
A Velencei Híradó márciusi számában számoltunk be olyan új környezetvédelmi projektekről, amelyek
célja a tavaly már mindenki számára érzékelhető módon kritikus helyzetbe került Velencei-tó megóvása,
megmentése. Adorján Gábor hidrobiológus az aggasztó helyzet miatt megkereste Gerhard Ákos polgármestert, hogy a felmerülő súlyos problémák megoldása érdekében szaktudását, segítségét felajánlja. Az
alábbiakban cikke második részét olvashatják.

Bevezetés
Két különböző problémát különíthetünk el jelenleg a Velencei-tóval kapcsolatban. A vízpótlás és a vízminőség
kérdéskörét. A kettő sok szálon kapcsolódik, de nem valószínű, hogy hos�szútávon pusztán vízpótlással rendezni lehetne a vízminőséggel kapcsolatos
negatív tendenciákat.
Kollégáimmal mi elsősorban a vízminőségen javítanánk. Célunk, hogy
kisvíz mellett is elfogadható minőséget
érjünk el az élővilág és a fürdőzők számára egyaránt. Ennek részét képezi az
iszap eltávolítása, az oxigénkoncentráció
megemelése, a víz össz-iontartalmának,
valamint a tápanyagoknak csökkentése.
Munkánkat kiterjesztenénk a Pátkai- és
Zámolyi-víztározókra is, hogy a tározók
vízminősége ne befolyásolja a jövőben a
Velencei-tó vízpótlását.

Technikával a természetért
Megoldásunk alappillérét nagy teljesítményű áramoltatók alkalmazása
jelenti. Ezekkel a vizet az iszapon és a
nádason hajtanánk keresztül, de a vízoszlop átkeverésével is már komoly
eredményeket érhetünk el.
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Régi megfigyelés, hogy a nádason
áthaladó víz minősége sokat javul. A
nádas szűrőközegként működik: gyökérszövedékén, szárain biofilm képződik, melyet főként szűrőbaktériumok
alkotnak. Ezek végzik el az áthaladó
vízben levő szerves anyagok lebontását, de felvesznek ionokat is, valamint
mérgezőanyagokat közömbösítenek.
Az általunk használt áramoltatók
óránként 6000 m3, tehát napi szinten
144 000 m3 vizet mozgatnak meg. Ebből 40 db folyamatos üzemeltetésével
csaknem 5 millió m3 vizet vagyunk képesek megszűrni. A nádasnak van ellenállása, tehát az áthaladó víz ennél
valamennyivel kevesebb lesz természetesen. A tóban jelenleg hozzávetőlegesen 30 millió m3 víz található. Ilyen
intenzív szűrés ekkora víztömeg minőségére már komoly hatással lehet.
Egy áramoltató ára egymillió
Ft, fogyasztása két kWh. 75000
Ft napi fogyasztás mellett havi
szinten körülbelül 2–2.5 millió
Ft áramszámlával tervezünk 40
db áramoltató alkalmazása esetén. Tehát a tervezett beavatkozás nem emésztene fel komoly
költségeket.
Ilyen áramoltatókat élő vizek vízminőségének javítása
céljából már jó ideje alkalmaznak. A náddal való vízszűrés
ezek segítségével viszont tudomásunk szerint innovatív ötlet,
melyet a projekt céljára terveztünk meg. Először néhány áramoltatóval kísérleteznénk, kipróbálva módszerünket, hogy amennyiben
nem működik hatékonyan, ne próbálkozzunk vele tovább. A nádas kondícióját folyamatosan monitorozzuk majd,
hogy ebben se okozzunk károsodást.
A teljes projektbe csak a tó nádasának
töredékét fogjuk bevonni, így komoly

módszerünk szintén segíthet. A horgászok és a madarak együttes fogása pedig
rengeteg anyag eltávolítását eredményezi majd a tóból. A tavat természetesebbé is szeretnénk varázsolni: ezen a halak
számára élő- és ívóhelyek kialakítását
értjük, amelyet természetesen nemcsak
ők, de más élőlények is használhatnak.

Következtetések

veszélyt a tavi ökoszisztémára biztosan
nem jelenthetünk.
Kémiai és biológiai monitoringot is
tervezünk, hogy a szűrés hatását vizsgáljuk az élőlénycsoportokra és a vízminőségre nézve. Így kaphatunk módszerünk hatásáról pontos képet.

Ökoszisztéma-szolgáltatás
A víz minőségének javulásával a tavi
ökoszisztéma is feléled és
besegít, reményeink szerint.
A táplálékhálózaton keresztül
rengeteg anyag távozik a tóból. Sokféle rovar lárvája fejlődik itt, az imágók kirepülése
pedig nagy mennyiségű anyag
kiszállításával jár, melynek egy
jelentős részét a szárazföldi rovarevők hasznosítják. A denevér- és madárállomány növekedése ebben segítséget jelent,
ezért a projekt része az is, hogy
ezt elősegítsük. Madár- és denevérodúk kihelyezését tervezzük. Ezzel nemcsak a tavon segítünk, hanem a
védett gerincesek számának növekedéséhez is hozzájárulunk, valamint a csípőszúnyogok mennyisége is csökken
majd, ami a lakosság számára is jó hír.
Mindez a szúnyogirtásokat is feleslegessé teheti, ami mind a társadalom, mind
az élővilág számára komoly eredmény.
Egy másik fontos célunk, hogy a
halállomány növekedjen, s ebben

A vízszűrés hatására megújuló ökoszisztéma a külső antropogén hatásoknak is jobban ellenállhat. Amennyiben
rendeződnek a problémák, az áramoltatókat fokozatosan eltávolítjuk, s a tavat visszaadjuk a természetnek.
Ha sikerrel járunk, módszerünket
más víztesteken is alkalmazni szeretnénk, amennyiben más víztesteken is
szükség lesz erre.
A vízpótlás esetében mi a vízgyűjtő
mesterséges megnövelésében látjuk
a megoldást. Ehhez nem szükséges
technika, szivattyúk költséges üzemeltetése, ráadásul így a vizes élőhelyek számát is megnöveljük, ami természetvédelmi szempontból fontos.
Kialakításában ügyelni kellene arra,
hogy a lehető legkevesebb hordalékot
szállítsuk a tóba. Ezt alaposan meg

kell tervezni, figyelembe véve a helyi
adottságokat, domborzati viszonyokat stb. A csapadékvíz alig tartalmaz
ionokat, ezért a víz felhígulását nagy
mértékben segítené ez a megoldás. A
vízminőség javítása és a vízpótlás így
kölcsönösen erősítené, kiegészítené
egymást.
Adorján Gábor
alkalmazott hidrobiológus

Húsvét az óvodában
Itt az április, a húsvét, tehát visszavonhatatlanul tavaszodik! De nemcsak a tavasz beköszönte miatt szeretjük a húsvétot. Ilyenkor véget ér a negyven napig
tartó böjt, és végre jóízűen nekieshetünk a sonkából, tojásból, újhagymából
álló fenséges vacsorának. A húsvéti ünnepkör egyrészt a húsvét ünnepére való

mesék révén pedig megismerkedhetnek
a gyermekek a hagyománnyal.
A húsvéti nyúl a gyerekek számára
nagyon kedves, hiszen a húsvéti nyuszi
hozza az ajándékot nekik. A környék tereit, az óvoda udvarát bejárva, keresgetjük a húsvéti nyúl nyomait, hozott-e a
hímes tojást. Csillogó gyermekszemek,

előkészületi időt, másrészt az ünnep
folytatásának idejét foglalja magában,
és a farsangot követő időszaktól pünkösdig tart. A húsvét a kisebb gyerekek
számára leginkább a húsvéti nyusziról,
a tojásdíszítésről, a locsolkodásról és a
sok-sok csokiról, édességről szól.
Az ünnepekre való készülődés is
számtalan lehetőséget rejt a különböző képességek fejlesztésére. A legkisebbeknek még a legegyszerűbb játékok is
érdekesek, legyen az rakosgatás, válogatás, fészek-készítés, a nagyobbak pedig számolhatnak tojásokat, nyuszikat,
vagy fűzögethetnek színes szalagokat.
Szépítjük, díszítjük az óvoda folyosóit,
a csoportokat, biztosítjuk a gyermekeknek a kreatív eszközöket, amelyekkel
szüleiknek, családjuknak ajándékot készíthetnek. Verseket, éneket tanítunk, a

mosolygós kis arcok, izgatott felkiáltások jelzik, amikor a keresés sikerrel jár.
Húsvétra hangolódó programunk
egyik tartalmas része volt az Éliás-Tóbiás bábcsoport előadásában a Húsvéti
nyuszikaland című bábelőadás, ami nagy
sikert aratott a gyermekek körében. A
bábjáték, amelyet a kicsinyek tátott szájjal figyeltek, jó hangulatot teremtett. Az
élvezetet fokozta az előadás végén, amikor a bábok levonultak a nézőtérről, és
a gyermekek megsimogathatták, megismerkedhettek velük közelebbről.
Köszönjük a Meseliget Óvodásaiért Alapítványnak, hogy lehetővé tették óvodásaink számára ezt az élményt
nyújtó bábelőadást.
Váczi Emese
óvodapedagógus
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Víz, víz, víz, tiszta víz....
A víz világnapja minden év március 22-én megtartott esemény. Célja,
hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére.
A felszín alatti vizek láthatatlanok,
jelenlétüket mégis mindenhol tapasztaljuk. A lábunk alatt meghúzódó víz
egy rejtett kincs, ami a világ szárazabb

területein élőknek az egyetlen vízforrása lehet. Édesvízkészletünk jelentős
hányadát ezek a vizek teszik ki: táplálják az ivóvíz-hálózatot, a higiéniai rendszereket, az ipart és a mezőgazdaságot,
fenntartják a természetes ökoszisztémákat. Sokan nincsenek tisztában a felszín
alatti vizek fontosságával, így az emberi
tevékenység sok helyen túlhasználja és
szennyezi ezeket a vizeket is. A felszín
alatti vizek kulcsszerepet játszanak az
éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodásban is.
Egyre korlátozottabbak ivóvízkészleteink, hívja fel figyelmünket a Víz Világnapja 2022 elnevezésű kampány. A
Föld csak látszólag kék bolygó, globális
szinten a vízkészlet 97,5 százaléka emberi fogyasztásra alkalmatlan.
Az emberi test 60 százalékát víz alkotja, de a mezőgazdaság nyújtotta
élelmiszerbiztonság is a tiszta édesvíz
mennyiségétől függ.
Mivel óvodánk megkapta a Zöld
Óvoda címet, kiemelten foglalkozunk
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a környezeti neveléssel, a természet
megismerésére, tiszteletére neveléssel,
a környezetvédelmi magatartásformák
és attitűd megalapozásával, ami a Zöld
Óvoda program keretein belül még
hangsúlyosabb szerepet kap.
Igyekszünk a gyermekeket minél
közelebb vinni a természethez. Ennek
egyik részeként a Földünkhöz kapcsolódó minden nevezetes napról megemlékezünk, így
került sor a víz témakörének, a víz
világnapjának
megünneplésére
március végén. Ebben az életkorban
ez nem is történhet másként csak
sok-sok játékkal.
A Víz Világnapját
óvodánkban
minden évben kiemelten fontosnak
tartjuk, és hisszük,
hogy már ilyen kicsi korban meg kell tanítani a
gyermekeknek a víz fontosságát, értékét.
Egy héten át gyermekeinkkel különböző tevékenységek
keretében jártuk körbe a víz
tulajdonságait, felhasználhatóságát. Volt itt vízzel kapcsolatos találós kérdés, mese, vers,
ének, zene… Az aulában otthon készült rajzos munkákból
kiállítást is szerveztünk, melyet
oklevéllel jutalmaztunk. Majd
a hét zárásaként különféle játékokkal hívtuk fel a gyermekek
figyelmét környezetünk óvására, a víz nélkülözhetetlen szerepére az életünkben. Minden
gyermek és felnőtt e nap tiszteletére kék pólót húzott magára,
és a vízhez köthető hajtogatott
állatkával vagy hajóval érkezett
meg az oviba.
Minden csoport részt vett
az udvaron berendezett, vízzel
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kapcsolatos akadálypályán, ahol a feladatokat ügyesen, odafigyeléssel teljesítették. Az első feladat a békák és
halak etetése csipesszel, dobókocka dobásával annyi eleséget adtak,
amennyit dobtak. Nagyon viccesnek
és mókásnak tartották, és szem-kéz
koordinációt is igényelt. A vízzel való
takarékoskodást az akadálypálya leküzdése során gyakorolhatták. A tornaszerekből készült akadályokon át
úgy kell átvinni egy teli pohár vizet,
hogy minél kevesebb lötyögjön ki belőle. Ebben a feladatban a csoportok
egymással versenyeztek, hogy melyik
csoportnak lesz minden csoporttag
átkelése után a legtöbb víz a vödrében.
A jelképes, a tóban környezetszennyezést okozó tárgyak kiválogatása nem
kis fejtörést okozott a gyermekeknek. Puzzle összerakásában mindenki ügyesen szerepelt. A legvarázslatosabb a szappanbuborékok fújása, ezért
minden kisgyermek egy buborékfújót
kapott ajándékba. Ezen a napon mindenki nyertes lett, mert egy élménnyel
gazdagabban térhetett haza.
Lajos-Kuti Éva és Molnár Brigitta
óvodapedagógusok

Zöldliget-hírek
Köszönet a segítő kollégáknak,
szülőknek
Szeretnék köszönetet mondani minden kollégámnak, aki ebben a nehéz
helyzetben kivette, kiveszi részét a segítő szolgálatokból! Az egyik munkatársunk Tiszabecsen segítette az ott
szolgálatot teljesítő szeretetszolgálatos
dolgozókat. Autóval szállította az embereket Záhonyba, de ha kellett, akkor felmosott, és mindazokat a dolgokat végezte, amire éppen szükség volt.
Megtapasztalta, hogy milyen szervezetten, sok szeretettel, nagy empátiával
megy ott a munka. Sok szomorú emberi sorssal is szembesült.
A másik helyszín a pákozdi logisztikai központ volt. Ott a kollégák 5–6
fős csoportja ruhákat és egyéb adományokat pakolt. Jó érzés volt megtapasztalniuk, hogy valamivel ők is
hozzájárulhattak a menekültek megsegítéséhez.
Az angol szakos kollégák közül néhányan a seregélyesi iskola erdei táborában jártak, Elzamajorban, ahol
munkácsi és viski menekülteket szállásoltak el. A kollégák tolmácsoltak az
amerikai segítőknek. Ők azért jöttek el
egy másik földrészről, hogy segítsenek
ebben a rendkívüli helyzetben: a menekültek gyermekeit foglalkoztatták.
Voltak olyan kollégák, akik az amerikai csapat ellátásában, utaztatásában segítettek. Mások a vasárnapi alkalommal istentisztelet szerveztek a
táborban, a környék nevezetességeit
bemutatták az amerikai vendégeknek.
Iskolalelkészünk vasárnap délelőttönként várta a gyülekezetében a testvéreket.
Olyan jó megtapasztalni Isten gondoskodását az adományokkal kapcsolatosan is! Az egyik kolléganő jelezte,
hogy szívesen befogadna egy anyukát a gyerekével. Hétvégén pont egy
ilyen anyukának kerestek helyet. Sajnos még nem tud átjönni a határon,
de már a szülői felajánlásokból van a
kicsinek babakocsija, etetőszéke, kiságya és járókája.

Különleges hét, különleges
vendégek
Az amerikai missziós csapat tagjai heti
váltásban cserélődnek, hogy segítsenek
a menekültek ellátásában. Egy kedves
házaspár, Brenda és Jim, már a misszió
kezdete óta itt vannak Dinnyésen, ők
koordinálják az újonnan érkezőket.
A csoporttal megérkezett Jeff, Dale
és Meghan. Kedves barátként üdvözöltük őket. Az utolsó angol bibliai táborunkban ismerkedhettünk meg velük, amit ők tartottak. Szerettek volna
jobban megismerkedni iskolánk tanulóival, pedagógusaival. Csütörtökön
iskolánk gimnáziumi osztályaiban,
pénteken az alsó tagozat, hétfőn pedig
a felső tagozat hit- és erkölcstan óráin jártak. Különleges órák voltak ezek!
Előkerült a gitár, közösen énekeltük a
Jézus szeret minden kicsi gyereket című
dalt az alsóbb évfolyamokon. Minden
csoportban meséltek magukról, hogy
mit tett Isten az életükben. A gyerekek
is kérdezhettek tőlük, ők is kíváncsiak
voltak a magyar gyerekek szokásaira.
Nagyon hangulatos, áldott órák voltak,
ahol az evangélium is elhangzott. Nagyon büszkék vagyunk a gimnazistáinkra, akik fordítottak a kicsiknek! Köszönjük szépen az ő munkájukat is!
Csütörtök este az iskolai imaközösségen is részt vett a 9 fős csapat. Így
egy népes közösség imádkozott iskolánk tanulóiért, pedagógusaiért, az
új iskola befejezéséért, a családokért.
Másnap délután ismét a pedagógusokkal találkozhattak iskolánkban, ahol
egy kellemes beszélgetés során jobban megismerhették intézményünket.
Megnézték az épülő új iskolát is. Családlátogatáson is jártak. Iskolánk két
családjával is sikerült beszélgetni. Hiszem, hogy áldott órákat töltöttek az
otthonokban.
Esténként a tó körül élő menekült
családokat látogattuk meg. Nagyon
nagy szükség van a lelki támogatásra,
segítségre. Szomorú sorsokkal, tömegekkel találkozhattunk az egyes helyszíneken. A csapat tagjai kijártak a zámolyi menekülttáborba, ahol több mint 40
embert szállásoltak el a helyi művelődési házban. Az amerikai csapatban volt

egy ukrán-amerikai is, így szót tudott
érteni a menekültekkel. Sokféle tevékenységre került sor. Játék, éneklés, színezés a gyerekkel, beszélgetés a felnőttekkel, istentisztelet tartása a csapatnak,
ez mind része volt a velük való törődésnek. Iskolánk gimnazistái itt is jeleskedtek a tolmácsolásban. A fennmaradó
időben a csapat tagjai a Baptista Szeretetszolgálat Logisztikai Központjában
pakoltak, készítették elő az Ukrajnába
induló adományokat.
Külön öröm számomra, hogy szombat este Jeff a pusztaszabolcsi Jézusban
van az Élet gyülekezetben szolgált. Áldott alkalom volt! Köszönöm szépen
Kirkner Ottónak a sok fordító munkát.
Nemcsak az istentiszteleten tolmácsolt,
hanem hétvégéken is szolgált feléjük.
Nagyon hálásak vagyunk Istennek
minden amerikai testvérünkért! Köszönjük szépen az iskolai és a többi
szolgálatukat! Az Úr pótolja vissza az
erejüket, pénzüket! Az Isten áldja meg
őket gazdagon! Meghan, Dale, Jeff –
várunk vissza benneteket a nyári bibliai táborba, a Zöldligetbe!
Papp Sándorné Zsóka
hitéleti ig.h.

Farsangi jutalmak
Mostanában minden úgy megváltozott… Másképp szerveztük, bonyolítottuk, jutalmaztuk az idén a farsangot
is. Nem tárgyi jutalom üthette a nyertes
markát, hanem élmény-ajándék. Sőt!
Mindenki nyert valamit! Először kicsit
durcásan fogadták a diákok a nyeremények kiosztását, ám azt gondolom, hogy
akik már megkapták jutalom-élményüket, nagyon jól szórakoztak.
Szellemkastély – ezt a nevet kapta
egy péntek délután/este a természettudományi tanterem az iskolában. Gimis
fiatalok és tanító kollégák együtt ötleteltek, s rendezték be a termet, hogy
kicsit „más fényben” lássák azok, akik
egyesével, párosával végigmehettek
a bohókás díszletek között, sejtelmes
hangok kíséretében. Bár nagyon elfáradtunk, de azt gondolom, mind az alkotók, mind a résztvevők nagyon jól
érezték magukat. Ezúton is szeretném
megköszönni a gimis csapat segítségét,
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akik nagy fába vágták fejszéjüket, de
igen sikeresen, jól vettek minden akadályt, sőt. Valamint bízom benne, hogy
a győztes 7.a csapata valóban feledhetetlen, fantasztikus élményben vett
részt általunk. Nekem az volt a legnagyobb élmény, amikor a program végén a résztvevők nagy hálakiáltással és
tapssal üdvözölték az alkotó, lebonyolító stábot.
Egy éjszaka az iskolában – élmény-ajándékot nyert a 6.a csapata.
Már napok óta lázas izgalomban tervezgették a gyerekek és természetesen
a szervező tanárok is, hogy mivel lehet
majd elütni azt a pár órát, amit teljesen
más időpontban, más körülmények között töltöttünk el végül április 8-án. Jól
tudom, a gyerekek teljesen fáradhatatlanok. (Megtanultam már ezt a majdnem fél évszázad alatt.) Na de ennyire?
Volt, aki szinte percekre sem hunyta le
a szemét, pedig a teste nagyon kívánta volna már. Hát persze! Ez nem az az
idő volt. Szaladgáltak, játszottak, kiscsoportban, nagycsoportban, táncoltak,
számháborúztak, zászlócsatáztak, ettek,
ittak, s bízom benne, jól elfáradtak. Mi
felnőttek igen! Az élmény viszont talán
örökre megmarad. Na és ez volt
a cél. A többi jutalom, azaz élmény-ajándék még kicsit várat
magára, ám arról is tájékoztatást adunk, kedves olvasó!

madárgyűrűzésen. A gyerekek betekintést kaptak, hogy miként fogják be,
gyűrűzik meg és engedik további útjukra az apró kis madarakat. A sok élmény mellett természetesen Laci bácsi
mesélt a madarak életéről, életmódjáról, szokásairól. A beszélgetésbe a gyerekek lelkesen bekapcsolódtak és sokat
kérdeztek, a kérdéseikre pedig kimerítő válaszokat kaptak. Köszönjük szépen az ingyenes és tartalmas programlehetőséget, melyen részt vett még az
1.a, 2.b és 4.b osztály is.
A jó idő beköszöntével két kiránduláson is részt vettünk. Március 24-én,
közösen az 1.a osztállyal, ellátogattunk
első közös színházi élményünk helyszínére. A Pesti Magyar Színházban megnéztük a Harisnyás Pippi című előadást.
Sok nevetést és vidámságot hoztunk
magunkkal, melyekkel jóidőre feltöltöttük magunkat. Innen a Budaörsi reptérre utaztunk, ahol a hangárban és a kinti
kiállítórészen is körüljárhattuk a megannyi „repülőcsodát”.
Április 7-én síelni mentünk az
agárdi tanuló sípályára. Igen, tavasszal
síelt az osztály és igazán élményekben
gazdag napunk volt. Hegedűs Léna

Nagy Edit (Nünü néni)

Egy éjszaka az iskolában
Gyerekek írták a farsangi jutalomról:
„Én nagyon élveztem. Soha
nem buliztam még át az éjszakát. A hétvégét szinte átaludtam. Remélem, máskor is lesz ilyen program!”
(Domak Luca 6.a)
„Imádtam ezt a nagyon jó bulit! Nagyon tetszett, nagyon sokat nevettünk
és nagyon izgalmas volt. A szombatot
átaludtam. Köszönöm!” (Szabó-Ódor
Szofi 6.a)

A 2.a osztály kirándulásai
Február 22-én részt vettünk a Duna–
Ipoly Nemzeti Park és Fenyvesi László jóvoltából egy kihelyezett
24

IntézményeÖ
i nnkko rZmö ál dnlyi gz ea t i I h
s ko
í r el ka
Sok sikert, kedves 12. a!
A Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és
Gimnázium 12.a osztálya egy 25 fős,
szuper osztály. Nem csupán jó tanulmányi átlaggal, hanem széles érdeklődési körrel is rendelkeznek: lelkesek,
vidámak, kreatív ötleteik vannak, jópáran közülük a sportban is kiemelkedőek. Mindemellett kéttannyelvű osztályként felsőfokú szinten beszélik az
angol nyelvet.
Gimnáziumi pályafutásuk első másfél évében rengeteg közös programban,
kirándulásban volt részünk, megjártuk
Bécset, Sopront, Pozsonyt, s az osztály
valódi csapattá kovácsolódott. Ebben
előny volt, hogy a tanulók nagy többsége az általános iskolát is itt végezte.
Persze az együtt töltött évek számos kihívást is támasztottak eléjük, amiben
sikeresen helyt álltak. Például az online
oktatás mindannyiunk részéről nagy
türelmet, rugalmasságot és kreativitást igényelt. Még a legnagyobb falat,
az érettségi előttük áll, de bízom benne, hogy ezt is eredményesen teljesítik.
Rendkívül sokszínűek, szinte ahányan vannak, annyiféleképpen képzelik el a jövőjüket. Többen gazdasági
irányú pályára készülnek, vannak köztük akik jogi, orvosi, mérnöki, tanítói szakon szeretnének továbbtanulni,
vagy olyanok, akik egy időre külföldön
szereznének tapasztalatot.
Rengeteg tudással, tapasztalattal és
tehetséggel felvértezve készen állnak a
következő fejezetre az életükben – bármerre vezet útjuk, sok sikert kívánok
nekik!
Scharle Anna, osztályfőnök

síoktató és két kollégája igazán profi
módon tartotta meg azt a háromórás
foglalkozást, melyen a síelni nem tudók, illetve a haladók is nagyon sokat
tanultak. A program végére mindenki
„csúszott”!
Köszönjük szépen az ingyenes és
szuper programlehetőséget a Hejhó,
síelni jó! Nyílt Sí Tanpályák Programnak és Lénának egyaránt.
Bálintné Nagy-Kaszap Ditta
osztályfőnök

Matematika versenyeredmények
Zrínyi matematikaversenyre iskolánkból 42 tanuló jelentkezett. A megyei
fordulón évfolyamonként 100–200
gyermek mérte össze tudását, akik közül az első tíz helyezettet díjazták. Nagyon szép eredményeket értünk el.
Kilenc tanulónkat hívták meg a díjátadóra, Szávainé Mike Tímea pedig
bekerült a díjazott pedagógusok közé.
Második évfolyamon Papp Szofi
második helyezett lett. Harmadik

évfolyamon első helyezést ért el Csik
Boglárka, második helyezett lett Bene
Csaba, Sík Márton a 25. helyen végzett. Negyedik évfolyamon ötödik helyezett Gulyás Gergely András, hatodik
Kerekes János Gábor lett.
Ötödik évfolyamon Molnár Gábor
Dávid harmadik helyezést ért el. Hatodik évfolyamon Piniel Bertalan hetedik, Kerekes László Fülöp 14. helyen
végzett. 19. Svéd Botond Csaba 2. osztály, f.t.: Bálintné Nagy-Kaszap Ditta,
21. Kovács Virág 5. osztály, f.t.: Váncsa
Krisztina, 37. Say Júlia 7.osztály, f.t.:
Segesdiné Sárközi Anna, 39. Kovács
Zorka Sára, 4. osztály f.t.: Tóth Jolán,
45. Gulyás Kornél, 4. osztály f.t.: Horváthné Zolyomi Ágota.
Gratulálunk az elért eredményekhez!
Segesdiné Sárközi Anna

Lány I. kcs.: 4. hely Szigethy Flóra
Fiú III. kcs.: A (versenyzői) 1. hely
Kerekes László Fülöp, 2. hely Kerekes
János Gábor
IV. kcs. A (versenyzői): 1. hely Bodrogi Bendegúz, 3. hely Dubis Szabolcs
Bátor
Fiú IV. kcs. B (amatőr): 2. hely Kecskeméti Attila, 8. hely Centgraf Dániel
Henrik.
Bodrogi Edina

Felsős szavalóverseny
A költészet csodás kifejezése érzéseinknek. Igaz, hogy talán kevesebbet fogyasztunk belőle manapság, így
annál nagyobb öröm, amikor azt tapasztaljuk, hogy tizenéves koruk elején járó fiatalok szép, komoly és kellemesen tréfás sorok özöneivel lepnek
meg bennünket. Nem vállalták túl sokan e témában
a megmérettetést, ám annál
színvonalasabb
előadásokat hallhattunk az idei tanév felsős szavalóversenyén.
Gratulálunk minden bátor,
magát megmutató diáknak,
s bízunk benne, hogy egyre
többen kapnak rá a költészet
ízére.
Diákönkormányzat

Éremeső és újabb továbbjutások
az Országos Sakk Diákolimpiára
Április 2-án, szombaton került megrendezésre a Fejér Megyei Sakk Diákolimpia Egyéni Verseny Dunaújvárosban, ahol közel 130 induló közül tíz
Zöldligetes kis- és nagy diák képviselte az iskolát. A srácok és Szigethy Flóra kitűnően helyt álltak, összesen hét
érmet szereztek, hatan jutnak tovább
az országos döntőbe. Két arany-, három ezüst- és két bronzérmet zsebeltek
be a diákok. Gratulálok minden résztvevőnek! Szép eredmény! Köszönet az
edzőknek, Hidegh Gábornak és Molnár Bélának a felkészítésért!
Eredmények:
Fiú I. kcs.: 2. hely Tári Árpád, 3. hely
Kecskeméti Ákos
II. kcs.: 12. hely Svéd Botond Csaba

Alsós vers-és prózamondó
verseny
Iskolánkban 2022. április 7-én rendeztük meg a vers-és prózamondó

versenyt a 3. és a 4. évfolyamokon.
A gyerekek nagyon lelkiismeretesen
készültek fel a versenyre. Sok remek
produkciót hallhattunk. Szépen szavaltak és élvezettel meséltek a zsűrinek és a többi versenyzőnek a gyerekek.
3. évfolyamon: 1 helyezést ért el:
Balikó Fanni 3.c osztályos tanuló; 2.
helyezett: Lönhárd Panna 3.a osztályos
tanuló lett; 3. helyezett: Csík Boglárka
3.a osztályos tanuló lett. Különdíjat kapott: Futó-Szente Abigél 3.b osztályos
tanuló.
4. évfolyamon: 1 helyezett: Sasvári
Luca 4.c osztályos tanuló; 2. helyezett:
Staszny Zoé 4.a osztályos tanuló; 3. helyezett: Sisa Bianka Lívia 4.c osztályos
tanuló lett. Különdíjat kapott: Szántó
Hajnalka 4.b osztályos tanuló.
Gratulálunk a nyerteseknek!
Domak Attiláné

A költészet napja – diákköltészet
A költészet napja alkalmából meghirdetett versíró pályázatra értékes és szép versek érkeztek. Iskolánk aulájában megtekinthetők, olvashatók az alkotások.
A beadott pályamunkák közül a legkiemelkedőbbek:
Gulyás Gábor 6. b osztály: A tenger csodája
Bálint Hajna 7.c osztály: Tavaszi szellő
Mármaros-Tóth Barnabás 9.a osztály:
Életem hajója
Gratulálunk!
Bozainé Szeip Krisztina
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Entz-iklopédia
SZKTV-n a virágkötő lányok
Idén négy diákunkat indítottunk a virágkötő és virágkereskedő szakma kiváló tanulója országos versenyen. A
verseny első (írásbeli) fordulóját Gödöllőn rendezték meg. A 29 induló közül iskolánk két tanulója, Koma Zsuzsi és Ladi Réka bejutott a 2. fordulóba,
ahol a szoros mezőnyben megállták
a helyüket a lányok. Ladi Réka szép
eredménye miatt mentesült a szakmai
vizsga írásbeli része alól.

Flórakupán Pózsa Henrietta
2022. március 30–31. között harmadik alkalommal került megrendezésre a
FLÓRA virágkötészeti verseny, Szigetszentmiklóson a Flóra Hungaria nagybani virágpiacon. Négy kategóriában indultak a versenyzők: virágkötő mesterek,
virágkötők, felnőttképző intézményes
diákok és végül a tanulmányukat folytató diákok. Több mint ötven nevező tavaszi virágcsodáiban gyönyörködhettetek a
látogatók. Iskolánk természetesen a diák
kategóriában volt érintett, melynek mottója a „Tavaszi kert” volt. Két előre elkészíthető munkával érkeztek a versenyzők: egy tavaszi hagymásokat tartalmazó
30–40 cm átmérőjű csokorral, és egy 50–
70 cm széles összeültetéssel.
Pózsa Henrietta 11. V osztályos tanulónkat Vadász-Király Edit virágkötőmester, óraadó tanárunk készítette fel a neves eseményre. Heni tavaszi
növény-összeültetésével elnyerte a 2.
helyezést, összetettben pedig a 3. lett.
A komoly virágkötészeti feladatból az
egész osztály nagyon sokat tanult. Nagyon büszkék vagyunk erre a teljesítményre. Gratulálunk Heni!
Bontovics Elvira műszaki vezető

Rajzversenyen tarolnak
a kollégistáink
Kollégista lányaink, Hopka Karina és
Kémenes Bianka szépen szerepeltek
április 7-én a székesfehérvári József
Attila Középiskola és Kollégiumban
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Entz Ferenc MT
megrendezett megyei képzőművészeti
versenyen. Karina II. helyezett lett, valamint a különdíjat hozta el, míg Bianka a
szintén előkelő III. helyen végzett. Gratulálunk a lányoknak, és felkészítőjüknek, Szűcsné Boros Terézia tanárnőnek!
Pálfi Évi oktató

Savaria Parcum
A Savaria Parcum a kertépítő és -fenntartó technikus diákok tudását mérő
nagymúltú, szombathelyi rendezvény,
melyet idén 9. alkalommal rendezett
meg a Kisalföldi ASzC Herman Ottó
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium április 8-án. Ohr Ádámnak és nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy képviselhettük iskolánkat
ezen a rendezvényen. A feladat nagyon
komplex volt. Egy 3x3 m-es standon
minden csapatnak el kellett készítenie
a megadatott tervlapon levő kertet: térkőből kirakott lépcső, szárazon rakott
támfal, macskakő, csepegtető öntözőrendszer, csap támrendszerének elkészítése, szórt kövezés, növény beültetés, gyepszőnyeg lerakása. Az építéshez
minden anyag a rendelkezésünkre állt.
A verseny nyolc órakor kezdődött,

munkavédelmi oktatás és adminisztráció után este hat óráig tartott. Nekünk nehézséget okozott a térkő lépcső kialakítása, amit sajnos kétszer is
át kellett raknunk, valamint a szárazon
rakott támfal elkészítése is kihívások
elé állított. Fárasztó volt, de büszkén
mondhatom, hogy a helyzethez képest
jól teljesítettünk, és nagyon sok tapasztalattal térhettünk haza. És szintén
büszkén kijelenthetem, hogy június
vége fele már a nemzetközi versenyen

tudjuk magunkat próbára tenni, ami
ha jól tudom, Budapesten fog zajlani.
A zsűrinek (Gódorné Hazenauer Zita,
Strummer Gergő, Koszta Ernő) és a
szervezőknek külön szeretnék köszönetet mondani, mert nemcsak jó hangulatot teremtettek, hanem sok segítséget is nyújtottak.
Bíró Hajnalka
13. T osztályos tanuló

Dísznövénykertész SZKTV
Iskolánknak jutott a megtisztelő feladat,
hogy az idei tanévben otthont adhattunk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával megszervezett Dísznövénykertész Szakmai Kiváló Tanulója
országos verseny döntőjének. Az ország
minden részéből érkeztek hozzánk a
szakma legjobb tanulói. A nevezők első
megmérettetésére Gödöllőn, a Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetemen került sor február elején. Itt került megrendezésre az agrárszakmák szakmai versenyének írásbeli része. A továbbjutott
diákok Hajdúböszörményből, Makóról,
Halásztelekről, Budapestről és Szombathelyről és Győrből érkeztek. Míg a diákok a versenyfeladatokat végezték, addig oktató kollégáinknak megmutattuk
a környék nevezetességeit, történelmi emlékeit és a szakmailag érdekes színhelyeket. A zsűrit
Grumingné Búza Katalin, Sarkadiné Szelmann Magdolna, Homoki László és Lukács Zolán alkotta,
akik barátságos, támogató szakmai
közeggel vettél körül a versenyzőket. Kitűnő eredmények születtek,
gratulálunk a versenyzőknek és a
felkészítő tanároknak! Külön öröm
számunkra, hogy részesei lehettünk ennek a közösséget formáló, a szakmát, a diákokat az oktatókat és Kamarát
egymáshoz közelebb hozó eseménynek.
Az együtt töltött idő, a nagy beszélgetések, a nehézségek és a lehetőségek egymással való megosztása során további
ötletek, tervek születtek a szakma rangjának emelésére, színvonalasabb, a jelen
kor követelményeit szem előtt tartó oktatás megteremtésére.

Költészet-napi beszélgetés
Iancu Laurával
A magyar költészet napja alkalmából Iancu Laura
József Attila-díjas író, költő, néprajzkutató volt a vendégünk, akivel beszélgettünk a versek fontosságáról, József Attila munkásságáról, saját tapasztalásairól, s hogy
miként fordult az irodalom felé. Meghallgathattuk pár
példakép (Pilinszky János,
Hervay Gizella, Csoóri Sándor) egy-egy
versét, majd
saját költeményeiből is egy
csokorra valót.
Élvezetes este
volt, gondolatébresztő,
őszinte érzésekkel, mondatokkal.

Kö n y v t á r

EKIK

Húsvéti készülődés a
könyvtárban
Bár az időjárás ezen az áprilisi szombaton semmi tavaszi oldalát nem mutatta, ám a kézműves foglalkozásra
érkezők mégis húsvéti hangulatot teremtettek a könyvtárban. Délutánra megtelt a könyvtár szorgos kezekkel,
és ötletesebbnél ötletesebb munkákkal térhettek haza
kicsik és nagyok.

Könyvújdonságok

Csoóri Sándor: Küzdelem a valósággal
Baráth Viktória: Egy év Rómában
Wilbur Smith: Az új királyság
Pavel Bazinszkij: Szökés a paradicsomból:
Lev Tolsztoj élete és futása
Eva-Maria Bast: A Douglas-nővérek
Sandro Veronesi: A kolibri
Cecelia Ahern: Az üveggolyók titka
Ildikó von Kürthy: Itt az idő
Alex North: Az árnyékbarát
Charlotte McConaghy: Az utolsó vándorlás
John Hart: Kényszer alatt
Julie Houston: Egy vidéki affér
Csernovszki-Nagy Alexandra: Antónia eltűnt
Andrew Morton: Erzsébet és Margit
Kim John Payne: Magunkat neveljük
Irvin D. Yalom: Szemben a nappal
Kálmán Jenő: Sicc a slamasztikában
Wéber Anikó: A platánsor rejtélye
Mészöly Ágnes: A Pál utcai fiúk:
rajongói kézikönyv
Andrea Weller–Essers: Állatkert
Sophie Corrigan: Állati jó cimborák

Bontovics Elvira műszaki vezető
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Biztonságunk

Nyugdíjas klubok

A Polgárőrség hírei

2022. április hónapban a Velencei Polgárőrség közbiztonsági járőrözést 12 alkalommal végzett, esetenként
2–2 fővel, 140 órában. Mezőgazdasági területeket ellenőriztünk hét alkalommal, esetenként 2–2 fővel, 90 órában. Szemétlerakatok felderítését öt alkalommal végeztünk 25 órában. Sporteseményt, labdarúgó mérkőzést négy
alkalommal biztosítottunk, esetenként hat fővel 72 órában.
Egy alkalommal bejelentés alapján intézkedtünk. A bejelentő hölgy kutyasétáltatás közben Velencén a Szilfa
dűlő környékén vadorzók által kitett csapdát talált, amibe belelépett a kutyája. Az esetről a körzet vadőrét értesítettük. Felhívtuk figyelmét a vadorzók működésére.
Rendőrökkel közös járőrözést egy polgárőrünk teljesített 40 órában. Koordinátori tevékenységre 40 órát fordítottam.
A március 15-i ünnepségen is részt vettünk, az ünnepség területét is biztosítottuk nyolc fővel. Összesen 423
órában végeztünk önkéntes tevékenységet.
A tagságunk által az ukrán menekültek megsegítésére adományozott összeget az OPSZ segítségével eljuttattuk a Tiszadobi Polgárőr Egyesület részére, akik a menekültek ellátására fordították adományunkat.
Nagyon büszkék vagyunk ifjú polgárőrünkre, Stokinger Dávidra. Dávid II. helyezést ért el a XVII. Középiskolás
Közlekedésbiztonsági Kupa Megyei Döntőjén, Kerékpár kategóriában. Szeretettel gratulálunk neki!
		

„Velencei-tavi Rózsa”
1.sz. Nyugdíjasklub

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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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Velencén

2022. március 19-én
Németh Adél Mercédesz és
Balla Gábor Ádám
Román Mária és Baráth Ferenc
2022. április 5-én
Hamary Vivien Cecília és
Mészáros Endre
2022. április 8-án
Séra Fruzsina és Kovács Kristóf

2022. április 11-én
Csuhai Erika és Kalas Zoltán
Dr. Nagy Judit és Mag Mihály Tibor

Aranylakodalom
2022. április 9-én
Füri Éva és Bakos Tibor Mátyás

2022. április 9-én
Koltai Cintia Dóra és
Dr. Papp Magor Csongor
Botos Szilvia és Fehér Attila
Vitális Nóra és Tornyai Balázs
Gratulálunk!
Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

Hosszú szünet után ismét találkoztunk Túl vagyunk már a járvány ötödik hullámán, és szép lassan hátunk
mögött hagyhatjuk a telet, ami, ha számunkra nem is, de a vírusnak ismételten igen kedvező táptalajt adott. Köszönhetően a védőoltásoknak azonban
valamivel jobb volt a helyzet, mint az
elmúlt télen. Legyengült immunrendszerünk viszont nem tudott védekezni az egyéb kórokozókkal szemben, így
sokan szenvedtünk más betegségekben
és kényszerültünk szobafogságra. De
reménykedünk, hogy a februári karneválon elégetett kiszebábbal sikerült kiűzni a gonoszt életünkből, és most már
egy szép tavasz következik.
Ezt bizonyítandó, cikkem írásakor teljes pompájukban tündökölnek a mandulafák, cseresznye- és sárgabarackfák,
kertjeinkben előbújtak a kora tavaszi virágok. Akinek még ereje (és dereka) is
van hozzá, már a veteményes kertjét is
rendbe tette. Nagyon hiányoztak már a
megszokott, heti rendszerességgel tartott
klubnapok, beszélgetések, a különböző
programokon való részvételek.
Kezdeném is Papp Tímea „A kő lelke” című kiállításának megnyitójával,
amely a pusztaszabolcsi művelődési

Fehér István elnök

házban került megrendezésre. A kiválogatott kavicsokból, kövekből álló képek formájukban rendkívül egyediek és
varázslatosak. Tükrözik az alkotó kreativitását, fantáziáját, képzelőerejét és
ügyességét, ahogy a kiválasztott anyagból mindenféle csiszolás és beavatkozás
nélkül összerakja az elképzelt alakokat.
A tárlatot a művésznő férje, Bruti (Tóth
Imre) stand up-os humorista nyitotta
meg, és még egy félórás vidámságot is
előadott a teltházas közönségnek. Hatalmas elismerés és gratuláció ehhez a
rendkívüli kiállításhoz, felejthetetlen élményt nyújtott számunkra.
Legközelebbi kiruccanásunk Kápolnásnyékre, az Események Házába vezetett, ahol is a névadó, Halász Gedeon
domborművének felavatása, valamint
az elkészült medve-szobor átadása volt
napirenden. Előbbi Raffai Dávid, utóbbi Szőke Gábor Miklós alkotása. Az
avatás után a jelenlévők a Bihari János Táncegyüttes tagjainak tapsolhattak, akik néptánc bemutatójukkal szórakoztatták a nagyérdeműt. Kellemes
délutánt tölthettünk ismét együtt.
Örömmel fogadtuk, hogy Hamza
Kata vezetésével újra beindult a gerinctorna, ami heti egy alkalommal ismételten gyógyító testmozgást nyújt klubtagjaink részére.

Szerény körülmények között ünnepeltük meg a nőnapot és most már Húsvétra készülődünk egy jó kis locsoló bállal. Reméljük, hogy semmilyen zavaró
körülmény nem jön közbe, és végre vi-

dám hangulatban, felszabadultan tölthetünk el néhány felejthetetlen órát. Egyik
klubtársunk, Székelyné Zsóka tagja a Velencei-tavi Alkotó Körnek, s minden jelenlévő tagunknak saját maga készített
filctojásokkal kedveskedett, melyeket ezúton is szeretnék neki megköszönni.
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánva búcsúzom, habár mire az újságot
kézhez kapjuk, már javában benne leszünk a májusban. Szép tavaszi napokat, jó egészséget kívánok nyugdíjas
társaimnak, valamint a Velencei Híradó
valamennyi olvasójának!
Egresfalviné Vidos Anna
klubvezető
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Hajnalpír Baptista
Gyülekezet
Meglátni az Urat

Egy nagyon egyszerű üzenettel készültem a látásról és a szemüvegek működéséről. Arra keressük a választ, mitől
lehet az, hogy ugyanazt az eseményt
egészen másképp látjuk?
A Bibliában a húsvét történeténél
ott járunk, mikor asszonyok egy csoportja kimegy a sírhoz, ahová Jézus
testét elhelyezték: „A hét első napján,
korán reggel, amikor még sötét volt, a
magdalai Mária odament a sírhoz, és
látta, hogy a kő el van véve a sírbolt
elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit
Jézus szeretett (azaz: Jánoshoz), és
így szólt hozzájuk: Elvitték az Urat
a sírból, és nem tudjuk, hova tették!”
(János 20:1-2) A többi evangéliumból tudjuk, hogy nem egyedül ment
Mária. Odafelé azon tanakodnak, ki
fogja elhengeríteni a követ a bejárattól. Mikor az elmozdított követ meglátják, Mária hazafut, és elújságolja,
hogy elvitték az Urat. De ki mondta neki, hogy elvitték? Látott valamit – az eredetiben itt az a görög szó
van, mikor valaki csak néz, de nem
lát –, majd hazarohan, és már mondja is, amit megértett belőle. Mondjuk,
jó, nem hitt a feltámadásban, ahogy
senki más sem, mégis ott ferdült el
a történet, ahol a látottakhoz társult
egy emberi elképzelés. Egy saját vélemény, ami annyira elvakította, hogy
később is csak e körül forgott. Ahogy
látok valamit a fizikai szememmel, és
már rakom hozzá a tapasztalatom, a
teológiám, a neveltetésem, és ennek
kereteiben meghatározom, hogy amit
látok, az micsoda. Ha ehhez hozzájön a lelkünk is – mert egy ugyanazon eseményt egy sérült lélek egészen
másképp lát, mint egy egészséges lélek –, akkor nagyon könnyen félremagyarázzuk a dolgokat.
Azután visszamegy Mária Péterrel
és Jánossal a sírhoz. Itt a Biblia már egy
másfajta látást említ, amikor azt olvassuk, hogy János bemegy a sírba, „és látott, és hitt” (János 20:8). A tanítványok
ezután hazamentek. Mária ott maradt,
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és azt olvassuk: „Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal
ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt; az egyik fejtől, a másik meg lábtól.
Azok így szóltak hozzá: „Asszony, miért
sírsz?” Ő ezt felelte nekik: „Mert elvitték
az én Uramat, és nem tudom, hova tették.” (János 20:11-13) Ugye, van egy elképzelése Máriának a dolgok felől, és
már angyalokat lát, de még akkor is ragaszkodik hozzá. Amikor ezt mondta,
hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll,
de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus
így szólt hozzá: „Asszony, miért sírsz?
Kit keresel?” Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: „Uram, ha
te vitted el őt, mondd meg nekem, hova
tetted, és én elhozom.” (János 20:14-15)
Már Jézust is látja, de annyira nem tud
kilépni az elképzeléséből, hogy a feltámadt Krisztust egy kertésznek nézi.
Mielőtt hamar elítélnénk magdalai
Máriát, hadd legyek kicsit személyes:
naponta hányszor fordul elő, hogy
látsz valamit, aztán mégy, és már igazságként tálalod, amit gondolsz róla?
Vagy hallottad-e már, hogy ne higgy a
szemednek, az érzésednek, a tapasztalatodnak, mert megcsalnak, átvernek,
és az a koncepció, amit kialakítasz,
pont az fogja vakká tenni a szemed,
miközben szentül meg vagy győződve róla, hogy nálad van az igazság? Ha
viszont látsz egy fizikai történést, eseményt, embereket a társadalomban
vagy a világban, közben pedig olvasod a Bibliát, és abból próbálod megérteni a látottakat, Isten el tud vezetni az igazságra, hogy a dolgok mögé
láss. Ez azért is jó, mert ahogy fölteszed úgymond az ige szemüvegét, lehet hogy rájössz: van rajtad egy másik.
Én már láttam ilyet, kicsit humoros,
mikor valakinek van olvasószemüvege is, meg távolra néző is, és mikor
fönt van az egyik, a másikat rá akarja rakni. Aztán rájön, hogy ezt először
le kell venni. És lehet, hogy mikor az
ige szemüvegét fölteszed, akkor puff,
leesik a konzervativizmus szemüvege. Lehet, hogy leesik a humanizmus
szemüvege, vagy a liberalizmus szemüvege, vagy bármilyen izmus szemüvege. Meg kell tanulnunk letenni azt,
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ahogy eddig láttunk, mert óriási tévedésekben lehetünk vagy eshetünk, és
ebben a tévedésben hozzuk meg majd
a döntéseinket is. Ha még nem az igén
keresztül nézzük az életünket, akkor
hallgatjuk a híreket, nézzük a körülöttünk lévő világot, és csak a félelemkeltő, bizonytalan jövőt fogjuk látni
belőle, de nem látjuk meg mindezek
mögött a feltámadt Krisztust.
A történetben végül: „Jézus nevén
szólította: „Mária!” Az megfordult, és
így szólt hozzá héberül: „Rabbuni!” –
ami azt jelenti: Mester. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak: „Láttam az Urat!”, és hogy
ezeket mondta neki.” (János 20:16, 18)
Ez a látás szó az eredetiben már azt jelenti, amikor nem csak néz, de lát is valaki.
Ha neked saját szemüveged volt eddig, akkor tedd le. Hozz egy döntést:
Uram, nem csak nézni, de látni is akarok. Segíts nekem, könyörülj rajtam!
Máriának is segített az Úr. Dicsőség
neki, hogy aki tényleg akar látni, annak meg is adja az Isten, hogy lásson.
Mert a látás ajándék, egyedül Istentől
van, elrejtve a tudósoktól, a gazdagoktól, a kétkedőktől. Akinek nincs koncepciója a világ folyását illetően, akinek szabad és tiszta a szíve arra, amit
mond az Isten, amit mutat, amit adni
akar, az el tudja majd mondani: „Láttam az Urat!” Van, aki meg azt mondja: láttam a kertészt. Hát nem mindegy.
Ha az igazságot akarjuk látni, az Urat,
akkor az ige fényében kell néznünk a
világot, és benne az életünket. Mert „az
Isten világosság, és nincs benne semmi
sötétség.” (1János 1:5b)
Látásban gazdag, áldott húsvéti ünnepeket kívánok mindnyájatoknak!
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)

Római Katolikus
Egyház
Milyenek a karitász önkéntesek?
Barabási történet

2022. április 5. Az ukrajnai háború
miatt kialakult menekültválság a világ számos szegletén változtatta meg a
mindennapi életet. Barabáson, e Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei faluban,
ahol a Katolikus Karitász bázisa működik, a művelődési házból villámgyorsan 70 fő befogadására alkalmas
melegedő lett, iskolás produkciók helyett pedig folyamatosan 0-24-ig, 12
órás műszakot vállalva fogadják az
önkéntesek a határról érkező menekülteket. De kik és milyenek is az önkéntesek?

Hitélet

vállalkozó, aki félreteszi határidős
munkáját. Akár idős brit hölgy is lehet, aki messziről utazik ide, hogy a
határon segítsen, ne csak messzi hazájából pénzzel…
A karitászos önkéntes a háború elől
futó, könnyes arcú gyerekekbe önt lelket, bár sokszor nem egy nyelvet beszélnek, vagy a menekülő édesanyák
szeméből olvassa ki a rémtetteket, és
egyszerűen együttérez. Néha ölel, néha
mosolyt csal a fáradt arcokra, de folyamatosan készíti a szendvicseket, tölti a kávéstermoszt, takarítja a mosdót
és húzza át az ágyneműt. Az apró szeretet-cselekedetekben hatalmas dolgok
rejtőznek, és ő ezt jól tudja. Amikor
nincs sok menekült, az önkéntes tartós
élelmiszert szortíroz, ki- és bepakol az
A Katolikus Karitász azt kéri, hogy
az önkéntes szolgálattal, felajánlásokkal kapcsolatosan minden esetben
vegyük fel a kapcsolatot a Barabáson
működő bázissal, ahol a munkatársak éjjel-nappal várják a hívásokat a
+36 30/163–3335-ös telefonszámon.
Borbélyné Somogyi Szilvia

Önkormányzati
képviselők
elérhetősége

Faragó Péter:
farago.peter@velence.hu

Fésűs Attila:
fesus.attila@velence.hu
A karitászos önkéntes kórházi osztályvezető, aki éjt nappallá téve dolgozik előre, hogy egy héten keresztül
Barabáson éjszakás műszakot tudjon vállalni. Az önkéntes középiskolás tinédzser, aki bulizás helyett segít,
gimnáziumi tanár, aki az anyanapját használja fel arra, hogy eljöhessen segíteni. Akár karitászos munkatárs is lehet, aki a napi nyolc óráját
kissé megtoldva napokig máshol segít. Lehet még ápolónő, aki pihenés
helyett, kórházi munkája után Barabásra jön, hogy szabadidejében is
egészségügyisként álljon helyt, vagy

adományt hozó vagy éppen vivő furgonba, úticsomagot állít össze, a járművekhez kíséri a tovább utazó ukránokat, és minden egyes távozót a
szívébe zár, imádkozik érte, mert többet nem tehet…
Aktív részese lenni a hatalmas, mégis olajozottan működő segítő hálózatnak, elsőként fogadni a menekülteket
nem könnyű feladat, mert nehéz távol tartani magunkat a sok-sok nehéz
sorstól. Két napot voltunk Barabáson
és büszke vagyok rá, hogy a karitászos
önkéntesek népes, csodálatosan színes
családjának tagja lehettem!

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
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Sport

Kick-box / K-1 hírek a Tóparti Sport Clubtól
Február 12-én a ICO, WOMAA, GBF,
WFL, RIBO szervezetek Combat
Sport Területi Bajnokságán jártunk
Zalaegerszegen. A versenyen az aktuális betegségek és elfoglaltságok miatt
két versenyzőnk tudott indulni: Kruppa Regina és Nagy Krisztián (mindketten Velencéről) képviselték a TSC
x5gym Kick-box K-1 Team színeit.
Krisz kezdett, egy olyan harcost kapott ellenfélnek, aki az MMA mellett K-1-ben is jeleskedik, tapasztalt,
technikás és iszonyú jó idegekkel rendelkezik. A mérkőzést Krisz végighajtotta, rengeteg találattal mindkét oldalon, a magasabb ellenfél a hosszú
technikákkal talált, Krisz a közelharcban volt jobb. Egy tökéletesen kivitelezett fordulórúgással Krisz betalált,
ez keményen megfogta az ellenfelét!
Az eredmény döntetlen, így extra menet következett. Itt már nem volt mese,
Krisz folytatta a menetelést és felőrölte
a szemben álló harcost, így megérdemelten diadalmaskodott. A döntőben
egy nagyon jó, erős tempójú mérkőzésen nem sikerült teljes mértékben ráerőltetnie az akaratát az ellenfelére, így
nagyon szépen csillogó ezüstéremmel
zárta a napot!
Regi egy fiatal hölggyel küzdött, aki
már rendelkezett versenyrutinnal, míg
Reginek ez volt élete első versenye,
amire munka és család mellett készült
fel. Egy nagyon sportszerű mérkőzésen
Regi az első pillanattól fogva megtalálta az ellenfelét a hosszú, távoli technikákkal, az ellentámadásokat pedig közbeütésekkel, elmozgással hárította. Sok
pontot szerzett egyenes rúgásaival és
ütéseivel testre, valamint a köríves fejrúgásokkal. A versenydrukk ellenére
Regi egy tiszta, szép mérkőzésen egyhangú pontozással nyert, és hozta el az
aranyérmet! Mindkét versenyzőnek
gratulálunk!
Április 8–10. között a freefight versenyzői csapat a WFC Hungary szövetség K-1 és K-1 Light Magyar
Bajnokságán vett részt. Négy versenyzőt indítottunk ezen a rangos
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rendezvényen, ahová csaknem 300 nevezés érkezett 40 klubból. A verseny
nagyon jól sikerült, nagyon büszke vagyok a csapatra, a következő eredmények születtek:
Pálinkás Anikó: ezüstérem
Tamás Bánóczki „Bálna”: ezüstérem
Nagy Krisztián: magyar bajnoki cím
Szabó-Tóth Dávid: magyar bajnoki cím
Anikó nagyszerűen hozta az első
meccsét, a tervezett stílusban, hatalmas tempóban dolgozott, amit az ellenfél nem tudott kompenzálni. A szoros mérkőzésen extra menetet ítéltek a
bírók, amit Anikó szíve, győzni akarása meg is nyert. Sajnos Anikó kisebb
sérülés miatt nem tudott a másnapi
döntőre kiállni, így ezüstéremmel zárt.
Legközelebb meglesz az arany!

Krisz három mérkőzésen keresztül menetelt előre, és ezúttal nem tudták megállítani! Minden ellenfél ellen más technikai elemeket használva
operált, így az első ellenfelét többször

Egy éve veletek, itt Velencén!

testrúgásokkal fogta meg, a második
csatában az egyenes ütései domináltak,
míg a harmadikban a jobbhorgok játszották a főszerepet. Megérdemelten
hozta el a magyar bajnoki címet, külön
elismerést érdemel az elvégzett edzésmunkája, és a töretlen hite, lelkesedése!
Bálna rögtön a döntőbe jutott, itt egy
ismerős harcossal találta magát szembe, akivel ádáz adok-kapok csatát vívtak. Fej-fej mellett haladtak a mérkőzés
folyamán, Bálna látványos technikákkal
próbálkozott és talált is sokszor, míg ellenfele állhatatosan ment előre és szerezte a pontokat. Nem tudom, ki állt nyerésre a második menet közepéig, amikor
az ellenfél két határozott rohammal bebiztosította az előnyét, és szép, sportszerű mérkőzésen megérdemelten győzött!
Nem baj, szép volt Bálna!
Dávid első mérkőzését pontozással
nyerte egy meglepően
kemény harcos ellen,
akit az első menetben sikerült padlóra küldeni ugyan, de
folytatta a harcot, le
a kalappal előtte! A
mérkőzés egy sajnálatos sérüléssel ért véget, reméljük, valamikor egy visszavágót
össze tudunk hozni,
ahol a két harcos újra
megmérkőzhet egymással. Dávid döntős
ellenfele sérülés miatt nem tudott kiállni.
Dávid ezzel megszerezte sorban a harmadik WFC bajnoki
címét! Gratulálunk a
versenyzőknek!
Ha szeretnéd kipróbálni a kickboxot, akár kezdőként, szeretettel várunk edzéseinken. Bővebb információ:
30–9621–044.
Szabó-Tóth Eszter

2021. májusában nyitottuk ki a Groenk
Delit és hihetetlen egy év áll mögöttünk.
Sokatokkal igazi barátság alakult
ki és pont ez volt a célunk: a gasztronómián keresztül egy igazi kis oázist,
közösségi helyet csinálni, amiben szívünk-lelkünk benne van és ahová úgy
lépsz be, mintha hazaérkeznél.
Étlapunkon a sláger hamburgerek
mellett klasszikus fogásokat is találsz,
mint a csirkepaprikás, a töltött káposzta vagy a tojásos nokedli, de 4 tészta
ételt is felrakunk fixen a menüre.
Mindent házilag készítünk, még a
hamburger bucit is.
Szinte minden országos hamburger
teszten a Top10-be kerülünk!
Több mint 3 éve élünk a tónál és mivel elkötelezett Velencei-tó rajongók
vagyunk, szerettünk volna olyan élményt hozni a városba, pontosabban a
tó körüli közösségi életbe, mely pezseg
és lubickol, ezért tavaly októbertől heti
szinten programmal is várunk.

Borklubot szervezünk minden második szombaton, Tóparti beszélgetések néven beszélgetős estünk van minden második csütörtökön, emellett
havonta van sörkóstolónk, gin estünk
és általában egy különleges vacsoránk
is, így volt már kétszer sushi, most áprilisban indiai vacsoránk – és persze a
nagysikerű Kreinbacher pezsgő vacsorát se hagyjuk ki a sorból, melyet biztosan megismétlünk nyáron.
Programjainkat, étlapunkat megtalálod a weboldalunkon, a facebookon
és az instagramon is.
Szeretettel várunk!
Emese és Balázs
Sokan kérdezitek, mit jelent a
Groenk szó. A válasz egyszerű:
semmit. A groen szó zöldet jelent
hollandul, a k betűt mi raktuk hozzá még évekkel ezelőtt, csak úgy.
Ha bővebben szeretnél olvasni rólunk és a történetünkről, hogyan
jutottunk el a nyitásig, itt találsz
egy hosszabb interjút:
bit.ly/mandiner-groenk
www.groenkdeli.hu
facebook.com/groenkdeli
instagram: @groenk_deli
tiktok: groenk_deli

Ahogy a Mirelle blog írt rólunk:

„A Groenk Deli egy nagyon kellemes gourmet sziget, egy falatnyi Olaszország,
ha a pultba nézünk, egy ebéd a nagymamánál, ha az étlapra tekintünk, vagy egy
kedvelt belvárosi bisztró, ha az egész étlapot végigszemlézzük. A Groenk olyat
kínál a Velence-parton, amely sok helyi számára hiánypótló, nem versenyzik a
közelben leszórt diszkontokkal, nem akar egy lenni a helyi kifőzdékből, egyedi
hangon szól, amelyet pont azok hallanak meg, akiknek rááll a fülük.”

Kedves régi és új Vásárlóink!
Szeretettel várunk mindenkit megújult és kibővült
új üzletünkben!
A megszokott minőségben, a tőlünk megszokott
kedvességgel, de új helyen várunk benneteket!
Továbbra is vállaljuk virágcsokrok, virágdekorációk és
kegyeleti virágok készítését, valamint találtok nálunk
ajándéktárgyakat, dísznövényeket.
Elkezdődött az egynyári és évelő virágok forgalmazása is.
Várunk benneteket a TÓPART u. és TÉL u. sarkán!
Telefonszámunk: +36 30 207 7607
Valamint keressetek minket Facebookon és Instagramon.

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.

Műanyag
ajtó, ablak, redőny,
redőnykapu
forgalmazása, beépítése

Szúnyoghálók
kedvezménnyel,

Minden hűtő és
fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,
ajtógumi és műanyag részek
pótlását vállalom.

párkányok, napellenzők,
reluxák, ablakszellőzők

Serák György

Redőnyjavítás

hűtőgépszerelő

Beépítés, visszajavítás
igény szerint.
Ingyenes felmérés.

0620/557-3008

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.

