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Búcsúzunk Szenczy Sándortól
Diplomaták Molla Szádik sírjánál
Városi Gyermeknap
Félidőben: hol tart Velence?
Az Északi Strand nyári programjai
Alapítványi bál az óvodáért
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Velencei és tó környéki
események
2022. június 3–6.
Csülökparádé és Sörfesztivál
Agárdi szabadstrand
Agárd, Üdülők útja 1.
2022. június 4. szombat 9:00
Nemzeti Összetartozás Napja
Velence, Hősök Parkja
2022. június 4. szombat 10:00
Velencei Sárkányhajó Ünnep
Északi Strand
Velence, Fő u. 144.
2022. június 5. vasárnap 16:00
Pedagógus-napi emlékséta
Velencei temető, kopjafa
2022. június 11. szombat 19:00
Magyar Rhapsody Projekt – Levédia
Csajághy Laura Szabadtéri Színpad
Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 31.
2022. június 12. vasárnap
Závodszky Noémi
Lélekszentély eseménye
Green Residence Élményközpont
Velence, Hársfa u. 1/A.
Bejelentkezés:
zavodszkynoemi@gmail.com
2022. június 18. szombat 19:00
Hot Jazz Band-koncert
Drótszamár Park
Velence, Kemping u. 2.
2022. június 24. péntek 19:00
Magyar Tavak Fesztiválja
Gálakoncert
Csajághy Laura Szabadtéri Színpad
Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 31.
2022. június 25. szombat 9:00-tól
Magyar Tavak Fesztiválja
Tour de opera
Tókerülő kerékpáros zenei élmény,
indulás a Halász-kastély
rendezvényterme elől
Kápolnásnyék, Kazinczy u. 22–30.

Beköszöntő
Kedves Velenceiek!

2022. június 25. szombat 20:30
Legénybúcsú
Bohózat a Játékszín előadásában
Csajághy Laura Szabadtéri Színpad
Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 31.
2022. július 2. szombat 10:00
Micimackó
Zenés mesejáték a Hadart Színház
előadásában
Csajághy Laura Szabadtéri Színpad
Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 31.
2022. július 2. szombat 20:00
A Savaria Barokk Zenekar koncertje
Halász-kastély rendezvényterem
Kápolnásnyék, Kazinczy u. 22–30.

A városi eseményekkel kapcsolatos változásokról, illetve Velence város egyéb
programjairól, eseményeiről bővebben tájékozódhat az interneten Velence Város
hivatalos facebook oldalán
(www.facebook.com/Velencevaros)
Az Északi Strand júniusi programjai a
20–21. oldalon olvashatók.
A velencei Civil Ház, a Közösségi Ház
és a Green Residence Élményközpont
programjairól a 30. oldalon tájékozódhatnak olvasóink.

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

Félidejéhez ért az önkormányzati
munka. A Velencei Híradó májusi lapszámában az önkormányzati rovat éppen ezért a számadásról szól. Számadás
arról, hogy a munka, amellyel Önök
2019 októberében megbíztak bennünket, miként halad.
Az teljesen nyilvánvaló, hogy nem
haladhattunk eredeti elképzeléseink
szerint. Ennek nemcsak a 2020 márciusában Magyarországra érkezett és mintegy két évig tartó világjárvány az oka,
hanem az is, hogy bár a járvány megszűnt, ám a veszélyhelyzeti intézkedések egy része továbbra is megmaradt. Ez
elsősorban az önkormányzati adóbevételek megkurtítását jelenti, ami jelentős
kihívás elé állította a képviselőtestületet
és a polgármesteri hivatal munkatársait. Az elmúlt két évben ugyanis úgy kellett költségvetést kidolgozni, helyi intézményeket üzemeltetni, hogy az azt
megalapozó adóbevétel egy részét más
forrásokból kellett pótolnunk.
Mindennek dacára a város és az intézményei nemcsak állták a sarat a legnehezebb időszakokban is, de ma már
számos területen jelentős előrelépésről
tudunk beszámolni. A következő oldalakon nyolc nagyobb téma szerint mutatjuk be, hogy mely területeken fejlődött Velence az elmúlt két és fél évben.
Az élhető környezet megteremtése, a befektetői érdekek megzabolázása
az elmúlt években sem jelentett egyet
azzal, hogy vissza kívántunk volna térni Velence egy olyan régi állapotához,
amely ma már rekonstruálhatatlan.
Célunk az, hogy úgy vigyük előre, úgy
gyarapítsuk a várost, hogy eredményeink hosszú távon is hasznos örökséget,
és ne terhet jelentsenek a következő
évtizedekben a velenceiek számára.
Épületeket sokkal gyorsabb és látványosabb létrehozni, mint árnyat és levegőt adó fákkal teli parkokat, sétányokat
létesíteni. Egyszerűbb és gyorsabb megoldás még egy réteg aszfaltot leönteni,
mint egy átgondolt, fenntartható és kevésbé környezetszennyező közlekedési
stratégiát kialakítani. Az önkormányzat

felelősségteljesen, hosszú távon
gondolkodva, olyan célokat igyekszik kitűzni maga elé, amelyek értéket teremtenek, és amelyek a
velenceiek mindennapos problémaira megoldást nyújtanak.
Mivel a következő oldalakon
arról lesz szó, hogy milyen fejlesztési munkák valósultak meg,
most arról kívánok röviden beszámolni, hogy melyek azok a
kihívások, feladatok, amelyek
még előttünk állnak.
Itt két kérdést emelnék ki. Az
egyik a Velencei-tó állapota. Ez
nyilvánvalóan nem, illetve nem
elsősorban önkormányzati feladat. Minden kétséget kizáróan városunk legnagyobb értéke a tó, s mindaz, ami velejár: a
strandok, a tóparti naplementék,
a vizimadarak vagy a téli korcsolyázás. Ezt nem pótolhatja semmiféle épület, szórakozóhely
vagy turistalátványosság. Az
előttünk álló időszakban – ahogyan eddig is – minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatni fogjuk azt, hogy élettel és
vízzel teli tavunk legyen. Ebben
a kérdésben számítunk a környékbeli közélet, és a velenceiket
is képviselő politikusok összefogására és fellépésére is.
A másik megoldandó – és szintén égető – feladatunk az óvoda
bővítése. A jelenlegi önkormányzati és közteherviselési rendszerben, illetve építőipari árak mellett
egy új épület(rész) kialakítása kizárólag pályázati forrásból valósítható meg. Az önkormányzat
minden elérhető, a célra fordítható pályázati forrást megcéloz,
és megcélzott eddig is. Óvodafelújítás
témában jelenleg is elbírálásra vár egy
pályázatunk. Gondolkodunk azonban
más – áthidaló – megoldásokban is. Ennek érdekében a képviselőtestület megszavazta, hogy a Civil Házban két csoportszoba kerülhessen kialakításra.

A nyár folyamán ennek az engedélyeztetése zajlik. Feladat, tennivaló tehát van bőven. Ez ad nemcsak nekem,
hanem a testületnek is mindennapi
motivációt!
Gerhard Ákos polgármester
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MEGHÍVÓ

Velence Város Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és családját
a Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából tartandó,
koszorúzással egybekötött ünnepi
megemlékezésre, amelyre
2022. június 4-én, 9 órától kerül sor
a Hősök Parkjában.

Beszéljük meg együtt!
Kihelyezett fogadóóra
Velencefürdőn,
június 16-án
A márciusban Ófaluban, áprilisban Újtelepen megtartott, kihelyezett polgármesteri fogadóóra júniusban Velencefürdőn kerül
megrendezésre. A Tó-party rendezvénystrandon június 16-án (csütörtökön) 18:00-tól
Gerhard Ákos polgármester mellett Faragó
Péter önkormányzati képviselő, Mihály András, a Hauszmann Alajos EKIK új vezetője, Szabó Csilla, a VVG Kft. ügyvezetője, és
Mészáros Csaba, a Velencei Híradó szerkesztője várja önöket kulturális, kommunikációs és
strandüzemeltetési ügyekben.

Főhajtás Molla Szádik sírjánál
Május 22-én a Türk Államok Szervezete Képviseleti Irodájának vezetője, a
Török Nagykövetség imámja és a bécsi
Üzbég Nagykövetség diplomatái látogattak Velencére, hogy megemlékezzenek és együtt imádkozzanak városunk
híres halottja, Molla Szádik sírjánál a
velencei református temetőben.
A hazai turkológus kutatókkal
együtt érkező küldöttséget Gerhard
Ákos polgármester, továbbá Kiss Eszter Zsófia, a Helytörténeti Egyesület elnöke és Pápai Szabó György református lelkipásztor fogadta. Az eseményen
mondott beszédében Gerhard Ákos
polgármester kiemelte, hogy Molla
Szádik emlékét csakis együtt, egymással összefogva lehetünk képesek minél
teljesebb formájában megőrizni.

Bringás reggeli
Idén városunk is csatlakozott a Kerékpáros Klub országos kezdeményezéséhez. Május 17-én, kedden reggel
„Bringás reggelire” vártuk a város több pontján, vagyis
az ófalusi és az újtelepi óvoda előtt, valamint a Szabolcsi út és a 7-es út sarkán azokat, akik kerékpáron érkeztek. A standokon kakaós csigával, gyümölcsökkel és
jó szóval fogadtuk a kerekezőket. Mindenkit arra biztatunk, hogy ha teheti, járjon két keréken Velencén!

Városi Gyermeknap
Május 21-én, szombaton, az Északi Strandon került
sor a Városi Gyermeknapra, amely sportág-választó
rendezvényekkel és gyerekeknek szóló játékos közlekedési feladatokkal bővült idén. Köszönjük minden kedves hozzájáruló (köztük a velencei tűzoltók, a
Meseliget óvoda pedagógusai, a VVG Kft. munkatársai és a polgárőrség önkéntesei) munkáját! Köszönjük
továbbá a környékbeli sportegyesületek bemutatóit is.
Jó volt együtt lenni – várunk mindenkit jövőre is!

Szenczy Sándor
(1965–2022)

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy
Szenczy Sándor, városunk díszpolgára,
a velencei baptista gyülekezet egykori
lelkipásztora, a karitatív, humanitárius
tevékenységéről ismert, valamint szociális és oktatási intézményeket (köztük
a Zöldliget Magyar-Angol Két tanítási
nyelvű Általános Iskolát és Gimnáziumot) fenntartó Baptista Szeretetszolgálat alapítója, emeritus elnöke hosszan
tartó, súlyos betegség után 2022. május
21-én, 57. életévében elhunyt.
4

Szerteágazó közösségépítő tevékenységének eredményei velünk élnek.
Emlékét kegyelettel megőrizzük, s
őszinte részvétünket fejezzük ki családjának.
Velence Város Önkormányzata
A Velencei Híradó a következő lapszámban emlékezik meg városunk kiemelkedő egyéniségének
munkásságáról.
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Félidőben – hol tart ma Velence?

Velence város fejlesztéseiről minden évben egyszer, az októberi számban, részletesen beszámol a Velencei Híradó.
A következő oldalakon képes beszámolót adunk Velence fejlődéséről az elmúlt két és fél évben.

Zöldülő
város,
lépések
egy
fenntartható
Velence
irányába
Folyamatos a fásítás,
többszáz fa került telepítésre Velence közterületein
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Lakossági egyeztetést
követően megújult a
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK), a
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a településképi önkormányzati
rendelet, amely fokozott
mértékben ügyel a zöldterületekre és elejét veszi
a túlzott beépítéseknek

Ésszerűbbé vált a zöldterületek gondozása,
ismét lettek kaszálók,
az egynyári virágok
helyett fokozatosan virágzó évelők kerültek
telepítésre, vadvirágos
rét kialakítása kezdődött meg

A város teljes zöldhulladék-égetési tilalmat
vezetett be, emellé
bevezette a faaprítás
városi szolgáltatását

Megkezdődött a Velencei-tó vízminőségének önkormányzati
monitorozása, az önkormányzat szakértői véleményeket szerzett
be a tó vízminőségének javítása érdekében
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Velence,

a gyerekek
városa
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Az elmúlt két és fél évben négy
játszótér épült és egy újult meg
(Északi Strand, Babák Rózsakertje –
2 db, Hősök Parkja; Tóbíró Strand)

Új védőnői körzet és
gondozóhelyiség került
kialakításra

Épül városunk
önkormányzati
bölcsődéje: a kétszintes, minden
igényt kielégítő,
korszerű épület két
csoportnyi gyermeket tud fogadni

Zajlik a Baptista
Szeretetszolgálat
beruházásaként az
iskola ófalusi
iskolarészének bővítése
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Sportpark
épült a
könyvtár
mellett

Gyarapodó
városi

infrastruktúra
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Teljes egészében megújult
a Babák Rózsakertje és
a Hősök Parkja: közvilágítás, szilárd burkolatú
gyalogosutak, különböző
korosztályoknak szóló játszóterek, sportolási lehetőségek, új padok, asztalok,
hulladékgyűjtők, többszáz
évelő növény
kiültetése

Megújulnak
Velence
kikötői,
vendégmólói

Létrejött a
Városgazdálkodási Kft.
gépparkja
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Évelőágyások
Elkezdődött a
buszmegállók
felújítása

Méhlegelők,
virágos rétek
Virágzó
cserjék
Pompás
egynyáriak
Megújuló
rózsakert

Szélessávú internet optikai kábel került
telepítésre városunkban

Előrébb lépett a város
hulladékgazdálkodása:
gyakoribb lett a szelektív hulladék elszállítása
és ingyenes kukák
kerültek kiosztásra

Több közterületen ingyenes WIFI kapcsolat
érhető el

Virágos
Velence
–

A környék első
McDonald’s étterme
nyílt Velencén, amely
70 embernek biztosít
munkahelyet
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egy kicsit
másképp
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Járdaépítés négy
központi helyen lévő
utcában, öt helyszínen
(Iskola utca, Fő utca,
Templom köz,
Széchenyi út)

Környezetbarát
közlekedés

VELENCEI
HÍRADÓ

Helyi forgalomszabályozás a növekvő
közúti forgalom okozta zaj- és porszen�nyezés csökkentése, valamint a gyalogos/
kerékpáros közlekedés biztonságának növelése érdekében

dugók és

Velence Város önkormányzatának kiadványa
30. évfolyam 2022/02 Február
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Kihelyezett fogadóóra
A velencei városapplikáció
A bölcsőde műszaki átadása
Megújul a Tóbíró Strand játszótere
Velencei Karnevál
Velence egykori vasútállomásáról

Elkészült és zökkenőmentesen működik a
Velence applikáció

benzinfüst
helyett
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Formailag és tartalmilag megújult,
valamint környezetbaráttá vált a
Velencei Híradó

Megújul a
Velencét
Nadappal
összekötő út

Épül a Budapest–Balaton kerékpárút Tordas–Velence közötti
részszakasza

Kerékpártárolók létesítése a vasút
mellett és az óvodánál

A város facebook oldalán évente átlagosan 400 poszt jelenik meg, az oldal követőinek száma 2 és fél év alatt 2400-ról 8200-ra
nőtt, és jelenleg meghaladja a város teljes
népességszámát, ami országosan is
kiemelkedő arány

Nyílt városi

A busz- és vonatközlekedés menetrendjének
harmonizálása

Új híd a
Velencei-tavon
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Kihelyezett
önkormányzati
fogadóórák
hétköznaponként kora
este, településrészenként

kommunikáció,
intenzívebb
tájékoztatás
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Velencei
Karnevál –
még a
járványidőszakban is

Velencei
Ízek
Napja

Megújult városunk adventi
díszkivilágítása

16

17

Ö n ko r m á n y z a t i h í r e k

Megújuló
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Az önkormányzat visszavette az
Északi Strandot, amely a
velenceiek közreműködésével
megújult

strandjaink
–

sport és pihenés

Online turisztikai felmérés

a tóparton

Az önkormányzat átvette a
Tóbíró Strand üzemeltetését

A Velencei-tó környékének
első kerékpárszervízállomása létesült az
Északi Strandon

Életmentő
felszerelések a
strandokon

Strandfelújítás
mind a négy
városi
strandon
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Régi majálisok emléke Velencén
„Leveles a május, virágos a rét.
Majálisra menni, jaj, de csudaszép!”
Mi az eredete május elsejének, az
állami ünnepnek?
1890-ben ünnepelték először május
1-jét, amely egy évszázadon át volt
a munkások nemzetközi ünnepe, az
1990-es évektől pedig a munkavállalók szolidaritási napja. Május elseje
a 20. század folyamán a legnagyobb
nemzetközi munkásünneppé vált,
különösen a Szovjetunióban, majd a
második világháború után létrejött
kelet- és közép-európai szocialista országokban ünnepelték. Hivatalos állami ünnep, munkaszüneti nap
lett, melyen nagyszabású, látványos
felvonulásokat tartottak. Az 1990es évektől, a kommunista rendszerek bukása után május elseje a munkavállalók szolidaritási napja lett.
A világ nagyvárosaiban a szakszervezeti szövetségek szerveznek megmozdulásokat, amelyeken főként a
munkavállalói jogok védelme, érvényesítése, méltó bér és nyugdíj,
a munkahelyek megőrzése szerepel
követelésként.
Mit jelentett május elseje
a néphagyományban?
A tavasz, a termékenység, a zöld ág, a
fák, a madarak ünnepe e nap. Már a
XV. századból van adatunk arra a sok
helyen még ma is élő szokásra, hogy e
nap reggelén zöld lombokkal, bodzaággal díszítik a kerítéseket, a házak kapuját, bejáratát. A közös kirándulások,
majálisok, ünnepi lakomák szokása is
hozzátartozik a naphoz.
A majálist, a vidám népmulatságot
rendszerint valamelyik közeli erdőben tartották az emberek, a magukkal
vitt ételt, italt fogyasztva. Később egész
sokadalommá szélesedett a majális.
Volt zsákban futás, tojásfutás, póznamászás, birkózóverseny, erőmérés, lóverseny, ének és tánc, katonazene. A
majálisról hazatérve az emberek behozták a tavaszt a falusi és a városi házakba a kint szedett zöld ágak, virágok
alakjában.
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Május elseje a májusfa állításának
ideje is. A májusfa állítása a szeretett
lány háza előtt a szerelem megvallása
is volt. Volt, mert már csak nagyon
kevés faluban él a májusfaállítás szokása. Május elsejére virradó éjfélkor
a legények, ki-ki a maga szeretőjének
májusfát állítottak. Ez egy 10–15 méter magas gyertyánfa volt, a környező
erdő legmagasabb fái közül. Pántlikákat, selyemkendőt, egy fehér, átlátszó
üvegben vörösbort kötöztek rá. Közben a lányos ház kerítését zöld ágakkal díszítették, de ezt a háziak korán
reggel sietve eltüntették. Szokás volt
még megtréfálni a háziakat, a legények leakasztották a kiskaput és felkötözték a fa tetejére, vagy bedobták
az árokba, vagy úgy eldugták, hogy
napokig keresték! Általában a rivalizálás miatti bosszúállások következménye volt, mert nemcsak a lányos
házaknál tűntek el a kapuk, hanem
a fiús ház kertkapui is áldozatai lettek ennek játéknak. A falu népe reggelre kelve kíváncsian vizsgálta, melyik lány háza előtt magaslik májusfa,
közben találgatták, ugyan ki állíthatta? A menyasszonysorban
lévő lánynál nem volt nehéz kideríteni a tettest.
A fa ledöntésére a hónap végén került sor. A bort az üvegből
a munkában segédkező legények
fogyasztották el. Sok helyen, ha
még állítanak is májusfát, „májfát”, akkor az egész falu népe számára állítják a helyi közösség helyisége vagy a művelődési otthon
előtt.
E nap időjárását is figyelik, mert
„ha május elseje előtti éjjel esik
az eső, nagy termés lesz, ha hideg
van vagy fagy, akkor termés nem
lészen”. Tehát termésjósló nap is.
„Ha hűvös, nedves, közepes termést várj, ha meleg, tiszta, bőven terem mező, puszta.” Mivel rámutatónap
is, a nap időjárása az öregek szerint
megmutatja, milyen lesz a jövő tél.

Mit jelent május elseje Velencén?
Gránitz Károly velencei lakos
visszaemlékezése
„Két-három éves lehettem, akkor még
volt lovaskocsink. A kastélynál tartottak ünnepséget. A lovaskocsis felvonulás 1952 körül volt. A kommunista
párt szervezte, a módosabb parasztokat
»megkérték nyomatékosan«, hogy díszítsék fel a lovaskocsikat. Akkor alakult
az egyes számú TSZCS is, azon keresztül
is ajánlott volt vonulni teljes díszben.
Az iskola is szervezetten gyülekezett, a Halászcsárda elől indult a menet. Délig tartott a vonulás, egy stráfkocsin Vörös Elekék zenéltek, egy-egy
ház előtt megálltak, kaptak enni, megvendégelték őket. A Halmi kocsmánál
megfordultak, és a mostani Civil Ház,
akkori községháza udvarán volt a májusfa, oda mentek be. A beöltözöttek
táncoltak, majd tartottak egy beszédet – úgy hívtuk: „szentbeszédet” –,
ki volt adva, mit kell mondani. Voltak sátrak is, iszogatott a jónép. Este
meg a kultúrház hosszú termében volt
a bál, élőzenével.
A velencei Halászcsárda, közismert nevén Gödör
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perec, vattacukor, műsorok és kirakodóvásár volt az attrakció. A gyerekeknek játékos vetélkedőket tartottak,
reggeltől délutánig tartott a mulatság.
Emlékszem az orgonaillatra, a vattacukorra és az eldurranó lufik hangjára...”
Szerkesztette:
Kiss Eszter Zsófia és
Ludmann Ágota

Pedagógus-napi
emlékséta
2022. június 5-én (vasárnap) 16:00
órai kezdettel várjuk Önöket hagyományos Pedagógus-napi emléksétánkra. Sétánk során meglátogatjuk a
velencei temetőben nyugvó pedagógusaink síremlékét. Találkozás a velencei temetőben, a Pedagógus kopjafánál. Tiszteletük jeleként egy-egy
szál virággal adózhatnak emléküknek!
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

Az 1960–70-es években a mostani
Wenckheim-kastély [könyvtár] általános iskolaként működött, parkjában
tartották a falusi majálist. Sör, virsli,

QR kódunkon Velence
látnivalóval ismerkedhet meg.
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„Hogyha virág lennék, ölelnélek jó illattal…”
Május az év legszebb tavaszi hónapja.
Első vasárnapján szívünk minden szeretetével köszöntjük az édesanyákat,
az utolsó vasárnapja pedig az önfeledt
gyermeki örömé. Izgatottan vártuk,
hogy az idei anyák napját már újból
személyesen, az anyukákat vendégül
látva ünnepelhessük meg az óvodában, korlátozások nélkül. Már hetekkel előbb elkezdődött a felkészülés erre
a szép napra. Szerettük volna, ha újból
régi fényében ragyog majd az ünnep.
Telis-tele mosollyal, meghittséggel és
sok-sok szeretettel.
A gyerekek lelkesen tanulták a verseket, dalokat, ügyes kis kezükkel aprólékosan készítették el az anyák napi

meglepetéseket. Így köszönték meg azt a tengernyi gondoskodást, jóságot és soha el
nem múló szeretetet, amel�lyel minden kicsi gyermeket,
születése pillanatától, puha-meleg takaróként körülölel az édesanyja. Az öröm,
az anyai büszkeség és a meghatottság könnyei mind részei voltak a kis ünnepségünknek.
Kedves édesanyák, legyenek büszkék gyermekeikre,
és gyönyörködjenek bennük,
mert mindannyian úgy tökéletesek,
ahogy vannak!

Kövesdiné Benedek Csilla
óvodapedagógus

Kis csigák úton...
Május 11-én reggel kirándulni indultunk a budapesti Minipoliszba, egy interaktív játszóházba.
A buszozás nagyon izgalmas volt a
gyermekek számára, útközben mindent megcsodáltak és észrevettek, amit
csak lehetett. Érdekesség volt számukra a nagyvárosi közlekedés is, amely
egy egészen új helyzet a csoporttal közösen és nem a családdal együtt. Ettől
a sok izgalomtól mindenki kellőképpen megéhezett, így megérkezésünk
után azonnal előkerestük a hátizsákokat, melyekből finomabbnál-finomabb
falatok kerültek elő.
Ezek után elindultunk felfedezni
Minipoliszt, ahol a felnőttek foglalkozásaival, munkahelyeivel ismerkedhettek meg. A különböző foglalkozási helyszínek végig interaktívak voltak,

mindent kipróbálhattak a gyermekek. Talán a legnagyobb siker a gyerekek körében a MÁV,
a rendőrség, a Rádió1 stúdiója, a Pizza King és a DM üzlet
helyszíne volt.
A gyerekeknek kipróbálhattak még KRESZ pályát, szerelhettek a műhelyben. Praktizálhattak az állatorvosi és fogászati
rendelőben. Természetesen az
Aldi kisbolt, a posta, a hotel, a
Praktiker csupa izgalmat rejtett
számukra.
A hosszas játék után csoportunk megebédelt a helyszínen, majd ismét útra keltünk, vissza a buszhoz. Az
idő hamar elrepült, kellemesen elfáradva, sok izgalmas élménnyel gazdagodva indultunk vissza az óvodába.

Jámbor-Vass Tímea
óvodapedagógus

Madarak és fák napja az óvodában
Óvodánk része a Madárbarát óvodakert programnak, melynek célja, hogy
gyermekek a mindennapi madárvédelem lehetőségeivel megismerkedjenek.
Mindemellett folytatjuk a Zöld Óvoda
programot is. Célunk a megfelelő érzelmi viszony kialakítása a természet,
a környezet iránt. Kiemelt figyelmet
fordítunk a környezeti nevelésre, szeretnénk a természet szeretetét megalapozni.
A madarak és fák napja alkalmából szerettük volna a gyermekek figyelmét a fák, valamint a madarak
fontosságára, hasznosságára ráirányítani. Madárbarát óvodaként folyamatosan gondoskodunk a madarakról:
a hideg idő beálltával a gyermekek
örömmel hoztak a madaraknak magvakat, valamint nagy lelkesedéssel figyelték az udvaron megjelenő madarakat, hallgatták a madárcsivitelést.
Óvodánknak, valamint a gyermekeknek volt lehetősége részt venni madárgyűrűzési programon, ahol közelebbről is megismerkedhettek az
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óvodánk közelében előforduló madarakkal. Udvarunkon több madáretető is elhelyezésre került, ahová mindig várjuk a kis madarakat.
A madarak és fák napja alkalmából
a csoportokon belül bővültek e jeles
naphoz kapcsolódó ismereteik a különböző műveltségterületeken keresztül: verselés, mesélés, rajzolás, mintázás, barkácsolás, a környező világ
tevékeny megismerése, mozgás, ének,
zene. A tevékenységek során minden
csoportban színesebbnél színesebb ötletek valósultak meg.
Hagyománnyá vált az óvodánkban, hogy ezen a jeles napon mindkét
óvodarészben egy-egy csoport facsemetét ültet. Idén az újtelepi óvodarészen a Maci csoportnak, az ófalusi
óvodarészben pedig a Szivárvány csoportnak volt erre lehetősége. A Maci
csoport Újtelepen magas kőris facsemetét ültetett, míg az ófalusi részen
barka csemetével bővült az óvodaudvar. Így óvodánk udvarai gyönyörű facsemetékkel gazdagodtak. Ennek az

eseménynek a megvalósulásához nagyon köszönjük a szülők támogatását,
valamint mindkét csoport felajánlását.
Mészárosné Tóth Alexandra
óvodapedagógus

Meseliget Óvodásaiért Alapítványi bál
Kedves Támogatóink és
Kedves Szülők!
Alapítványunk ebben a formában
2016 júniusa óta működik, Velence Szent Erzsébet tér 1. székhellyel.
Az alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy a Velencei Meseliget óvoda mindenkori óvodásainak közösségi aktivitását támogassa, és az

érdekükben, értük cselekvők együttműködését összehangolja. Az óvoda vezetőségével mindig egyeztetve
szervezzük a programokat, és szerezzük be az éppen aktuális és szükséges
játékokat, eszközöket.
Az alapítvány tagjai munkájukat
társadalmi munkában végzik. Jelenleg négyen vagyunk benne: külsősként Csincsi Éva pszichológus (Humán
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat),
valamint Martinovszky József (Velence
Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének
alelnöke). Oszlopos tagok az óvodából: Ander Bea és Müllerné Csite Éva
óvodapedagógusok.
Alapítványunk munkájának jelentősége abban rejlik, hogy kiegészítő
programokhoz és egyéb eszközökhöz,
játékokhoz tudjuk juttatni a gyerekeket. Hogyan tesszük mindezt? Alapítványunk az adó 1 százalékok és egyéb
anyagi támogatások felhasználásával
gazdálkodik.

Mire fordítjuk a támogatásokat?
A Meseliget Óvodába járó gyerekek
számára az óvodai egyenpólókat, a ballagók tarisznyáját, kisebb ajándékokat,
mint a ballagós könyveket, a tarisznyába való apróságokat, a Mikulásműsort,
az ezzel kapcsolatos kiadásokat fedeztük. Ezek a dolgok állandóak, ezt mindig megkapják a gyerekek.
Ezen felül pedig az aktualitásokhoz
igazodunk. Az elmúlt évben, mivel nagyobb összeg maradt a családi nap és
egyéb műsorok elmaradása okán, az
alapítvány és az óvoda használatára
vásároltunk három multifunkcionális
nyomtatót, valamint úgy döntöttünk,
hogy kültéri játékokkal lepjük meg a
gyerekeket, húsvétra pedig bábműsorral kedveskedtünk számukra.
Az újtelepi óvodarészben került felállításra egy Kis-várjáték elnevezésű
mászókarendszer, amit a kisebb gyerekek is biztonsággal tudnak használni, az ófalusi óvodarészbe pedig egy
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Intézményeink
libikóka. Mindkét óvodarészben az
udvarjegyekből befolyt összegből egyegy kerti kiülő kapott helyet.
Ebben az évben ismét megrendezésre kerül a nagy sikernek és látogatottságnak örvendő Családi nap május
27-én, az újtelepi óvodarészben, műsorokkal, udvari játékokkal.
A Meseliget óvodásait támogató
alapítványi bál
2022. május 6-án tartottuk meg az
alapítványi bált a Walczer étteremben. Vannak ügyek, melyeket érdemes támogatni, és egy jótékonysági bál
ilyen eseménynek minősül, hiszen tudjuk, hogy sok kisgyermek arcára csalhatunk mosolyt egy bábelőadással,
vagy hallhatjuk önfeledt kacagásukat a
kültéri játékok birtokba vételekor.
Ezért indítottuk útjára a rendezvény
szervezését 2020-ban, és igyekeztünk

több fórumon is népszerűvé tenni.
Ahogy elindítottuk az alapítványi bált,
hagyományteremtő céllal, már abba is
hagyhattuk. Sajnos a pandémiás helyzet miatt 2021-ben nem tudtunk tartani közösségi rendezvényt, így nem került megrendezésre sem az alapítványi
bál, sem a családi nap.
Ezúton is köszönjük Ódor Zoltánnak, hogy szép környezetben, a Walczer Étteremben tölthettünk el egy
kellemes, vidám estét. Köszönjük a
MERX áruháznak és az Anasztázia virágüzletnek a díszeket és virágcsokrokat! A fellépő Lagúna Táncegyüttes fiatal táncosai megalapozták a hangulatot
a táncoláshoz, ami aztán kora hajnalig
tartott! Igazán színvonalas műsort láthattunk! A jó hangulatról Hutvágner
Péter zenész gondoskodott.
Köszönöm az alapítvány tagjainak,
hogy nagy lelkesedéssel vettek részt
a szervezésben, előkészületekben!
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Meseliget Óvoda
Köszönöm az óvoda dolgozóinak támogatását és az előkészületekben való
aktív részvételüket!
Örömmel töltött el bennünket, hogy
ennyien eljöttek és támogatták az alapítványunkat, ezáltal a gyermekek
programjainak színesebbé tételét. Ezt
talán azzal növelhetnénk még tovább,
ha Önök, akik ott voltak, és jól érezték magukat, elmesélik mindenkinek,
hogy jövőre még többen tölthessünk
el egy kellemes estét együtt. Végtelenül
hálásak vagyunk Önöknek! Mindazoknak, akik ilyen vagy olyan formában,
de támogatták a kezdeményezésünket.
Hálásak vagyunk természetesen
azoknak is, akik bár valamilyen oknál
fogva nem tudtak velünk lenni, ám támogató jegyek vásárlásával hozzájárultak ahhoz, hogy az Alapítványunk hatékonyan tudjon működni a gyerekek
javára.
Köszönjük Gerhard Ákos
polgármester úr támogatását és részvételét! Köszönjük
a támogató és tombolát felajánló gyerekek szüleinek, az
óvoda dolgozóinak és mindazoknak a vállalkozásoknak,
üzleteknek, vállalkozóknak
és magánembereknek, akik
felajánlásaikkal hozzájárultak a tombolasorsoláshoz! Köszönjük
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatását!
Akiknek tehát név szerint is hálásak vagyunk: Bóra Csilla óvodavezető,
Velence Város Önkormányzata, Buci
pékség, Turmánia használtcikk üzlet,
Martinovszky Károly, Fő utcai horgászbolt, Martinovszky József, LIDL
áruház, Agárdi termálfürdő, Velence
Resort & Spa, Százszorszép virágbolt,
dr. Rádai-Kiss Ágnes, Csóbor Pincészet, Tándor Norbert, L. Simon Borászat, Szűcs Mária kozmetikus, Huszti
Kertészet, István Étterem, Bóka Viktor,
Havas-Podhorszki Anikó, Agárdi Pálinkafőzde, Müller Mihály, Krém Cukrászda, Ádámné Rácz Éva műkörmös.
Találkozunk jövőre!
Csincsi Éva
a Meseliget Óvodásaiért
Alapítvány elnöke
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Zöldliget-hírek
12000 lépés a
régi pesti macskaköveken
Az egész ötödik évfolyam, szinte egy
időben, irodalmi sétát tett Pesten. Így
még jobban megismerhettük a Pál utcai fiúk egykori diákéletét, játékait,
lakhelyeit, és sok-sok kulisszatitokra is
fény derült.
Ekkor elgurítottam az üveggolyót…
hátha az enyém lesz legközelebb…
A tavaszi szünet után a Nemzeti Múzeumba vezetett utunk az osztályommal. Mint azt biztosan sokan
tudják, a Pál utcai fiúk egyik jelenete játszódott a múzeum háta mögött,
mikor a vörösingesek elvették a Pál
utcai fiúktól az üveggolyókat. Különleges kalandtúrán vett részt az osztályunk, amelynek során Molnár Ferenc
regényének, a Pál utcai fiúknak helyszíneit jártuk végig, bizonyos helyzeteit élhettük át sétánk vezetőjének
segítségével. Mint mondtam, az üveggolyókkal kezdtünk, majd elmentünk
az épülethez, ahol az olasz árus boltja volt, és kisebb játékokat játszottunk.
Majd elmentünk Molnár Ferenc iskolájához, a (jelenlegi nevén)
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumhoz, ide járt az
író 1887-től 1895-ig. Itt különböző
kérdéseket és válaszokat is kaptunk.
Nemecsek Ernő a következő állomásunkon – a regény idejében még Rákos utca 3. szám alatt – élte mindennapjait, és hajtotta örök nyugalomra
fejét legjobb barátja, Boka János mellett. Az utca ma már Hőgyes Endre
néven ismerhető, és az épület helyén
ma már unitárius templom áll. Ezután
elmentünk a Mária és a Pál utca sarkára, ahol a könyvről, a színdarabról és a
filmről beszélgettünk.
Mint megtudtuk, a filmet először
1969-ben forgatták, és eredetileg 110
perces volt. Az első színdarabot, pontosabban operettet az 1930-as években
dramatizálta Hevesi Sándor. A könyvet pedig 1907-ben adták ki először,
később pedig 40 nyelvre lefordították.
Többek között Olaszországban, Brazíliában és Lengyelországban is.

Végül, de nem utolsósorban elmentünk a Grundra. Ez a hely a regény
alapján készült, és különleges egyveleg,
amely megidézi a Pál utcai fiúk világát.
Nem is tudom, minek is hívjam ezt a
helyet, van itt étterem, bár és egy játszótér is. A játszótéren ugyanúgy van
hinta és homokozó, mint általában, viszont az ok, amiért a grund nevet kapta az az, hogy ugyanúgy megtalálható a
hat farakás, amely a regényben is nagy
segítségére volt a fiúknak a nagy összecsapás alkalmával. Voltak lépcsők, létrák és hálók is, amelyek összefogták az
építményeket, hogy könnyebben lehessen játszani rajtuk.
Én személy szerint nagyon élveztem ezt a különleges programot, nagy
élmény volt, bár én már a regény és a
színházi előadás, a musical alapján is
nagy rajongója vagyok a Pál utcai fiúk
történetének. Mindenkinek nagyon
ajánlom a részvételt, mert nagyon érdekes és izgalmas kaland vár rátok.
Ha engem kérdeztek… itt leszek!
Varga Borbála, 5.c osztály

Az elsők utolsó napjai
A Zöldliget Gimnázium történelmében először, de semmiképpen sem
utoljára, sor került a gimnázium első
végzős osztályának ballagására. A ballagás előtti tanítási héten azonban soksok meglepetés várt ránk.
A szerdai nap nem várt eseményekkel kezdődött: reggel, amikor éppen be
akartunk nyitni a termünkbe, megláttuk, hogy az összes szék és pad egymás
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hegyén-hátán hevert. A folyosók tele
voltak ragasztva cetlikkel, és még a mosdókagylókban is gumikacsák úszkáltak.
Igaz, hogy megleptek minket a 12.-esek,
de ők sem maradtak meglepetés nélkül:
elhoztuk a suliba Hollywoodot, kézlenyomatok formájában, és
ezentúl meg is tartjuk azt
magunknak. Ezzel végzőseink szó szerint nyomot
hagytak maguk után.
A következő napon,
csütörtökön került sor a
végzősök bolondballagására. Éppen fizika óránk
volt, amikor jelmezekbe
öltözve vonultak be a terembe, cukrokat dobálva, vízipisztol�lyal a kezükben. Aznap még egy meglepetés ért bennünket: amikor már a
tesi öltöző felé vettük az irányt, a testnevelés tanárnő szólt, hogy aznap nem
kell átöltözni. Ehelyett rögtön mennünk kellett a kis tesiterembe. Az egész
gimnáziumi tagozat beérkezésével egy
vászonra kivetített Just Dance kezdődött. A végzős osztály utolsó kívánsága az volt, hogy mindenki táncoljon
együtt. A kezdetleges szégyenlősséget
rövid időn belül felszabadultság váltotta fel. A végén már annyira belejöttünk a táncolásba, hogy abba se akartuk hagyni. Számunkra és a végzősök
számára is felejthetetlen élmény marad
ez az utolsó együtt töltött 45 perc.
A 12.-esek az utolsó napjukat egy éjszakába nyúló szerenádozással zárták.
Számos tanáruktól búcsúztak el ezzel a
gesztussal, és biztosan soha nem fogják
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elfelejteni őket. Az események szombat
hajnalban folytatódtak. Már reggel 6:30ra az iskolába kellett érkeznünk, hogy
megfelelően előkészüljünk a ballagásra.
Feldíszítettük a gimnáziumi osztályok
termeit, a folyosókat és a bejárati ajtót –

virágba borult az egész iskola! Ez mind
annak köszönhető, hogy az alsóbb gimnáziumi évfolyamok közösen gyűjtötték össze a szükséges alapanyagokat, és
együtt szépítettük meg az épületet. Három órán át tartó közös munka után
kezdődhetett is a ceremónia.
Rengeteg vendég gyűlt össze, hogy
megnézzék a Zöldliget Gimnázium
első végzős osztályának ballagását. Az
iskola modern stílusához méltó volt a
rendezvény hangulata. Először a végzős osztály végigvonult az iskolán még
egyszer, utoljára, az alsóbb évesek által
formált sorfal mellett. Amikor csengőszó hangja után kivonultak az udvarra a 12.-esek, mindenki elfoglalta a
helyét, és ténylegesen kezdődhetett az
ünnepély. A 11. osztály narrátorainak
felkonferálásával kezdődtek a beszédek, amelyek mind különféle érzelmet
keltettek a vendégekben, gyerekekben:
egy komolyabbat egy viccesebb hangvételű követett, majd egy megható, de
igazán különlegesre is sor került.
A beszédek után a 11.-esek képviselői elbúcsúztatták végzőseinket, majd
ők ezt a gesztust viszonozva elbúcsúztak tőlünk. Természetesen arra is jutott
idő, hogy a végzősök hozzátartozói átadják ajándékaikat és fényképeket készítsenek velük.
A beszédeket egy újabb hagyomány
bevezetése követte: az emléklapok kiosztására nem megszokott módon került sor, hanem személyre szabtuk a
vígszínházi Pál utcai fiúk „Mi vagyunk
a grund” című dalát. Az igazgató úr
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személyesen szólított fel minden ballagót a díszes lapok átvételére, akik azt
egy „Itt leszek!” kiáltással vették át. A
dal végén az egész udvar együtt énekelt, diákok, tanárok, vendégek.
Lezárásképpen a ballagó osztály
minden tagja kézhez kapott egy-egy
lufit, amelyek elengedésével lezárták
életük ezen szakaszát, és jelképesen beléptek a nagybetűs életbe.
Kedves 12.-esek! Most hozzátok
szólunk. Az iskola egész nevében gratulálunk, és kívánunk nektek sok sikert
és boldogságot Életetek Könyvének következő fejezetéhez!
Csapó Rebeka, Siklós-Kiss Nóra,
Pollard Emily, 10.a osztály

Medve Szabadtéri Matekverseny
Április 28-án iskolánk részt vett a Medve Matek szabadtéri matematika-versenyen. A Liget iskolarészből a negyedik óra után, 39-en indultunk el
két kísérő tanárunkkal, Soponyai Solti Anett és Váncsa Krisztina tanárnőkkel. Miután megérkeztünk a székesfehérvári Királyok Parkjába, egy
rövid regisztrációt követően sor került a szabályok ismertetésére. Nemcsak a résztvevők várták izgatottan a
verseny kezdetét, hanem a szervezők
is, hiszen ez volt az első kültéri matematika verseny Székesfehérváron. A
14 órai kezdés után, a több mint hétszáz diák papír alapon vagy okostelefonos segítséggel hozzálátott a parkban

Z ö l d l i g e t I s ko l a
kihelyezett állomások felkutatásához
és az ott kiosztott feladatok megoldásához. A gyerek és felnőttek útilevelet
vagy GPS-t használva barangolhatták
be a parkot a könnyebb-nehezebb feladatokon gondolkodva. 3 óra elteltével következhetett eredményhirdetés.
Örömmel töltött el minket, hogy Váncsa Krisztina tanárnő különdíjat nyert,
mert ő nevezte be a legtöbb 5–6. osztályos tanulócsapatot. Ezen kívül az
összes Zöldligetes csapat ezüst ranggal zárta a versenyt. Számunkra egy
felejthetetlen élmény volt, mert a szabadban, napsütésben tölthettük a délutánunkat, miközben élvezhettük egymás társaságát. Mi jövőre is szeretnénk
részt venni a versenyen, ami remélhetőleg megrendezésre kerül majd.
Dudra Dorottya 7.a,
Monok Bernadett 7.c,
Say Júlia 7.c osztály

VII. Országos Baptista
Matematikaverseny
2022. április 22-én Tiszaroffon jártunk a
VII. Országos Baptista Matematikaversenyen. 17 kisdiákkal érkeztünk Velencéről és nagyszerű eredményekkel távoztunk. Az alsó tagozaton nem értünk
el 1–3. helyezést. A szervezők elmondása szerint erős és szoros volt a mezőny.
Hálásan köszönjük a tanító nénik lelkiismeretes felkészítő munkáját! Ellenben
a felső tagozat csodálatosan szerepelt a
jutalmazott helyeket illetően. Nagyon
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büszkék vagyunk rájuk és a felkészítő
tanáraikra egyaránt.
Borbély Nóra 8. évfolyam: 1. hely
(felkészítő: Váncsa Krisztina)
Kovács Klaudia 8. évfolyam: 2. hel
(felkészítő: Váncsa Krisztina)
Say Júlia 7. évfolyam: 1. hely
(felkészítő: Segesdiné Sárközi Anna)
Molnár Gábor 7. évfolyam: 2. hely
(felkészítő: Segesdiné Sárközi Anna)
Sisa Richárd 6. évfolyam: 1. hely
(felkészítő: Váncsa Krisztina)
Kovács Virág 5. évfolyam: 1.hely
(felkészítő: Váncsa Krisztina)
Bálintné Nagy-Kaszap Ditta tanító

Helyesírási versenyek
Két év kihagyás és online versenyzés
után két helyesírási versenyre is elutazhattak tanulóink. A seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hirdette meg a Reguly Antal
nyomában helyesírási versenyt. Molnár
Gábor, iskolánk 5.a osztályos tanulója 1., Mécs Emma, 5.a osztályos tanuló 3. helyezést ért el. A székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola J
vagy ly? – Munkácsy Mihály megyei helyesírási versenyén is kiemelkedő eredmények születtek: Hajtosek Hanna 7.c
osztályos diákunk megyei első helyezett lett, Kőhalmi Sarolta 6.a osztályos
diák a 6. helyen végzett, Mécs Emma
pedig az ötödik évfolyamosok között a
12. helyezést érte el.
Röhrig Éva

Egy hosszú, de sikeres nap
eseményei
Iskolánk minden évfolyama évente benevezett az országos bibliaismereti versenyre. Így volt ez idén is. Az első két
forduló levelezős verseny volt. A legjobb eredményt elérő 5 csapatot pedig
az országos találkozóra, Kótajra várták 2022. május 6-án. Az előző hetekben minden csoporttal átbeszélgettük
az egész éves anyagot. Azután felosztottuk a különböző témákat. Mivel a
csapat tagjai is négyen voltak, így mindenkinek jutott egy-egy téma. Azt kellett otthon áttanulmányozniuk.
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Elérkezett az indulás napja. Hajnalok hajnalán kellett kelni, és 5 órakor
indultunk Nyíregyházán túlra, Kótajra
hat csapattal. Az elsős és a másodikos
csapatot nem vittük el, a korai kelés és a
hosszú utazás miatt. 10 órakor kezdődött a program. A kótaji iskola igazgatónője, Deák Szvetlána Ágnes köszöntötte a megjelenteket. Majd dr. Szilágyi
Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnökének bátorító szavai a sas elöregedésekor a csodálatos átalakulásról szóltak,
amely hosszú idő, de a végén az új tollazatával, új csőrével ismét szárnyalhat.
Erre a szárnyalásra biztatta a gyerekeket is. Durkó István, a Magyarországi
Baptista Egyház missziói igazgatója is
igével bátorította a versenyzőket. Majd
Paróczi Zsolt, a Magyarországi Baptista Egyház oktatási szaktitkára szólt
az egybegyűltekhez és a vezetésével
együtt imádkoztunk.
Elkezdődött a verseny! Évfolyamonként elvonultak a csapatok, hogy az izgalmas, játékos feladatok megoldásával
összemérjék erejüket. A verseny után
egy finom ebéd várta a vendégeket, majd
kézműveskedés következett. Szabó Balázs gospel énekes szórakoztatta az eredményhirdetésre várakozókat. A velencei csapat valóban szárnyalt. Két első és
három második helyezést hoztunk el!
A 3. 4., 7. osztályos csapataink másodikak, a 6. és 8. osztályosaink elsők lettek!
Nagyon nagy volt az öröm! Gratulálunk
minden gyereknek és felnőttnek, akiknek részük volt abban, hogy ezt a kiváló
helyezést elhozzák a gyerekeink! Nagyon
áldott órákat töltöttünk Kótajon. Nagyon
szépen köszönjük a vendéglátóinknak a
sok fáradozást, és azt, hogy mindig élményekkel teli térhetünk haza tőlük. Jó
hangulat, hatalmas nótázás volt a visszaúton! Köszönjük szépen iskolánk igazgatójának, hogy lehetővé tette, hogy elmehessünk erre a versenyre!
„ De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és
nem fáradnak el.” Ézsaiás 40. 31.
Papp Sándorné
hitéleti ig. h.
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Entz Ferenc MT

Entz-iklopédia
Máltáról jelentkezünk
Vasárnap reggel hatkor indultunk az iskola elől, egy óra alatt a Liszt Ferenc Reptéren voltunk. Becsekkoltunk, feladtuk a
bőröndjeinket, majd a security ellenőrzést követően felszállt a gépünk Málta
felé. A Máltai Nemzetközi Reptéren vártak minket a Lexema képviselői, transzfer busszal vittek minket a szállásokra.
A diákok egy része családoknál került elhelyezésre, a hat idősebb fiú egy
mindennel felszerelt apartmant kapott.
A családoknál elhelyezett diákok részére a családok főznek, az apartmanban
lakó fiúknak egy ételszállító cég viszi
a napi három étkezést. Az ételek mediterrán típusúak, kaptak már lazacot,
tonhalat, tengeri herkentyűket is. Vasárnap délután ismerkedtünk Sliema
városával, sétáltunk egyet, néhányan
fürödtek is az egyik helyi strandon.
Hétfőn a csapat felének megmutatták a
munkahelyeket, mindenkit elkísértek,
megtanultak busszal közlekedni. Ezt

követően közös strandolás következett
a közeli San Giljan homokos strandján. Kedden azok a diákok, akik még
nem látták a munkahelyüket, kísérettel
ellátogattak a munkahelyekre, és ők is
megtanultak oda közlekedni. A csapat
másik fele elkezdett dolgozni. Délután
közös strandolás következett, ezúttal
Sliema egyik sziklás partján.
Szerdán már mindenki dolgozott,
különböző időbeosztások szerint, önállóan elközlekedtek a munkahelyre s
vissza. Munka után közös megbeszélést

tartottunk, néhányan fürödtek is. Csütörtökön mindenki dolgozott, néhányan új munkahelyeken kezdték a napot. Munka után a régi fővárost, Mdina
városát látogattuk meg, majd Rabat várost is megtekintettük. Sokat tanulnak
az Erasmus programnak köszönhetően a tanulók, önállóbbak lesznek, új
kultúrát ismernek meg, új ételeket kóstolnak meg, fejlesztik az angol nyelvtudásukat.
Somogyi Zsuzsa
kísérőtanár

Dísznövénykertész Szakma
Kiváló Tanulója Verseny
Országos Döntő
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, 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 Zoltán alkották, akik
barátságos, támogató szakmai közeggel vették körül a versenyzőket. Kitűnő
eredmények születtek, gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő tanároknak!
Pálfi Évi oktató
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A rajzpályázat eredményhirdetése

2022. április 23-án, szombaton délután tartottuk a Telegdi Ágnes
(író, természetfotós) könyveiből kiírt rajzpályázat eredményhirdetését, melyen a nyertesek személyesen találkozhattak és vehették át
az okleveleket, díjakat az írónőtől. Az Ő szavait idézve: „…elképesztő érzés találkozni állatos könyveim hőseivel ilyen csodálatos rajzok
formájában. Leírhatatlan.”
Köszönjük Áginak a könyveket és a sok-sok ajándékot, amellyel
meglepte a gyerekeket, jó volt látni a csillogó szemeket!
95 rajz érkezett, ezeket öt korosztályi kategóriában díjaztuk:
6 éves (óvodás) korcsoport: Botos Bence
7 éves korcsoport: Szuszán Anna Emília
8 éves korcsoport: Gayer Dóra
9-11 éves korcsoport: Jóvér Emma
13-14 éves korcsoport: Bertalan Zita Mária
Gratulálunk a nyerteseknek és minden résztvevőnek!
A rajzok a könyvtárban és a facebook-oldalunkon megtekinthetők.

A könyvtár
nyitvatartása
Kedd: 10 – 17
Szerda: 13 –17
Csütörtök: 10 – 17
Szombat: 9 – 13

Nyári szünet

Felhívjuk a kedves olvasók figyelmét, hogy a könyvtár
2022. július 5-től 2022. július 16-ig zárva tart.
Utolsó kölcsönzési nap: 2022. július 2. (szombat)
Nyitás napja: 2022. július 19. (kedd)
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Hajnalpír Baptista
Gyülekezet
Miről tanúskodik az életünk?

A közelgő ünnep kapcsán szeretnék
néhány igazságot kibontani a pünkösd
hátterét illetően, hogy ne csak egy egyházi ünnepet lássunk benne, hanem
közelebb kerülve hozzá, akár a miénk
is lehessen ennek csodája. Mert amíg
távoli szemlélők vagyunk, csupán történelmileg látjuk mindezt, de nem tud
változást hozni az életünkben.
Röviden meghatározva: pünkösd
ünnepén arra az eseményre emlékezünk, amikor Jézus mennybemenetelét
követően a tanítványokra kitöltetett Istenünknek szelleme, azaz a Szent Szellem. Ahogyan Jézus mondja:
„…az igazságnak Szelleme, elvezérel
majd titeket minden igazságra. Mert
nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket
megjelenti néktek.” (János 16:13b)
Miért fontos ez? Először is, azokból
az apostolokból, akik előtte egy csoport
voltak, a Szent Szellem által igazi gyülekezet lett. Tovább menve azt mondja
az ige: mindenki, aki hisz Jézus Krisztusban, akárhol van, távol vagy közel,
azokra Isten kitölti az ő Szellemét. Így
válik pünkösd története személyessé,
mert bár egyszeri és megismételhetetlen volt akkor, ám annak csodáját mi is
átélhetjük a saját életünkben.
A Szent Szellem jelenlétének és vezetésének további fontosságára egy látszólagos ellentmondás világít rá. Amikor Jézus megjelent a tanítványoknak,
azt mondta: „Ti vagytok pedig ezeknek
bizonyságai.” (Lukács 24:48) Mármint a
tanúi mindannak, amit láttak, hallottak
tőle, amit átéltek és tapasztaltak, annak,
hogy hiánytalanul beteljesültek a próféciák őróla. Ezt akkor jelen időben mondja.
Negyven nappal később, a mennybe menetelkor ugyanazoknak a tanítványoknak azt mondja végezetül: „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szentszellem eljő
reátok: és lesztek nékem tanúim…” (Apcsel 1:8a) Itt már később vagyunk, mégis jövő idő. Hogy van ez? (Közbevetőleg
mondom, ha bibliaolvasás közben valamin fennakadunk, segít, ha tudjuk: a
Biblia egészében igaz, minden állításával,

így, ha ellentmondásba ütközünk, ne
próbáljuk meg azt megmagyarázni a saját ismereteink alapján, hanem hagyjuk a
mi Istenünkre, hogy kijelentse, hogyan is
kell érteni az Ő szavát.)
Itt van tehát ez a kérdés az igeidőkkel, amit nagyon lényeges megérteni. A
helyzet az, hogy a tanítványok tanúvá
lettek, mert ott voltak, mindent láttak,
tapasztaltak, sőt, megnyitotta az értelmüket, hogy ne csak szubjektív Jézus-élményük legyen, hanem az írásokon keresztül teljesen tiszta képet lássanak a
názáreti Jézus Krisztusról. Magyarul: mindent tudtak, felkészültek voltak, fel voltak fegyverkezve. Jézus a „vagytok”-al
és „lesztek”-el azt szemlélteti,
hogy a Szent Szellem eleveníti
meg mindezt. Enélkül az ismereted ugyan nem elhanyagolható vagy lényegtelen, de nem
tudsz vele élni.
Szent Szellem nélkül új ember lehetsz ugyan, de új életet
nem tudsz élni. Tanú vagy, ha
átélted a megtérés csodáját, de
tanúskodni nem tudsz. Az én
esetemben például villanyszerelőként megtanultam a szakmámat, de ha elmennék egy házba,
ahol nincsenek ott a szerszámaim, hiába tudom, hogyan kellene csinálni,
nem tudom kivitelezni. Ez azért okoz
némi frusztrációt. És hányan élünk ebben? Hány keresztény éli meg ezt, hogy
hisz Jézusban, újjászületett, megtért,
de majdnem mindig úgy érzi, mintha csak völgy lenne a hívő élet. Mindig akarja, hogy menjen, de nem megy.
Nem is fog menni, ez Szent Szellem
nélkül képtelenség.
És hát: „tanúim lesztek” – de miről is
kellene tanúskodni? Először is, mint az
apostolok, az egyének csoportja a Szent
Szellem által formálódik gyülekezetté.
A gyülekezet (ha egységben van) nem
kisebb dolgot tanúsít mint azt, hogy Jézus az, akinek mondja magát. Azt, hogy
Őt tényleg az Atya küldte. Ha ez a gyülekezet jól működik, egy hatalmas transzparens lesz, ami ezt hirdeti, bárhol a világban, még itt Velencén is.
És az egységben lévő gyülekezet az,
ahol Isten meg tud jelenni tapasztalati

Hitélet

szinten, hogy jön a szomjas és vizet
kap. Jön a szeretetre éhes, vagy akinek
a borból már elege van, és azt mondja:
ez jobb, mint a bor. Átéli valóságosan
az Isten jelenlétét, a lélek egységében, a
szeretet kötelékében. Pünkösdkor ennek a lehetősége jött el, és a Szent Szellem által valósul meg mindez. Persze
ennek feltétele, hogy együtt legyünk,
ugyanazon a helyen, ugyanabból a célból összejöjjünk.
És ha már szereted az Istent, szereted az Uradat, aki fölemel téged maga
Jézus megjelenik a tanítványoknak.
Fametszet (1860)

mellé, akkor te is föl akarod majd emelni Őt az emberek előtt. Erről a változásról szóltam az elején, amire nagyon
sokan vágynak, de csak kevesen hajlandók megfizetni ennek az árát. Azt, hogy
a többiekkel együtt legyen, ugyanazon
a helyen, ugyanabból a célból, letéve az
egyénieskedést, szeretetben, egységben,
várva a mi Istenünk megjelenését tapasztalati szinten, az Ő Szelleme által.
Arról, hogy hogyan lehet szeretetben és egységben lenni, majd a következőkben lesz szó. Addig pedig gondoljuk át, miről is tanúskodik a saját
életünk. Ha azt látjuk meg benne, hogy
inkább takargatni való dolgokat hirdet a saját transzparensünk, akkor van
még idő megfordulni, odamenni a mi
mennyei Atyánkhoz, mert Ő nem kárhoztatni akar, hanem felemelni.
Jó döntésekben gazdag, áldott pünkösdi ünnepet kívánok mindenkinek!
Vadon Sándor
baptista lelkipásztor
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Biztonságunk

A Polgárőrség hírei

2022. április hónapban közbiztonsági járőrözést Velence területén 8 alkalommal végeztünk esetenként 2–2 fővel, 110 órában. Külterületen 7 alkalommal járőröztünk, 95 órában. Öt alkalommal biztosítottunk sporteseményt esetenként 6 fővel, 90
órában. Rendőrökkel közös járőrözést egy polgárőrünk teljesített 30 órában. Koordinátori tevékenységre 40 órát fordítottam.
Mindösszesen 375 órában végeztünk önkéntes tevékenységet.
Kerékpárral járőröző polgárőrünk több alkalommal is megakadályozta az illegális szemét lerakását Velence külterületén.
Mire gépkocsival a helyszínre értünk, az elkövetők a szeméttel együtt elhajtottak a helyszínről. Ha ilyen tevékenységet észlelnek, felénk is jelezhetnek (30/927–0422). Ha tudják, írják fel a rendszámot, és közöljék, hogy hol található az a terület, ahol
észlelték az illegális szemét lerakását. Köszönjük az együttműködésüket!
		

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei

Fehér István elnök

VÖTE áprilisi vonulások:
2022. április hónapban az egyesület 4 esetben kezdte meg a vonulást. Részletes leírás a káresetekről:
2022.04.03. 00:47 órakor riasztásunk érkezett Sukoró, Borbás utcába, ahol egy nádtetős házban kigyulladt a cserépkályha. Kollégáink elsőként érkeztek a helyszínre, majd a székesfehérvári kollégáknak több órán keresztül segítettek az oltásban. Az épület
tetőszerkezete teljes terjedelmében megsemmisült. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a szomszéd épületekre nem terjedt át a
tűz. Az utómunkálatok a reggeli órákig elhúzódtak. Személyi sérülés nem történt. Ezúton is szeretnénk megköszönni az utca lakóinak, hogy a szélsőséges időjárás közben végzett oltásnál meleg teával látták el kollégáinkat.
2022.04.09. 09:17 órakor Gárdony, Vörösmarty utcába hívtak minket, ahol egy gázcsövet vágtak el kerti munka közben. A
helyszínre 3 fővel érkeztünk, a pusztaszabolcsi kollégákkal a veszélyt elhárítottuk.
2022.04.09. 15:11 órakor riasztásunk érkezett Velence, Nyár utcába. Kiérkezésünk előtt a riasztást tévesnek nyilvánították.
2022.04.29. 12:42 órakor kérték a segítségünket Kápolnásnyék, Deák Ferenc utcába, ahol egy kb. 4 méter magas fa rádőlt
egy kerítésre. A helyszínre 3 fővel érkeztünk, a pázmándi kollégákkal a veszélyt elhárítottuk.
Horváth-Szabó Nóra szóvivő

A Velence Városgazdálkodási Kft.
munkaerőt keres az alábbi pozíciókra:
Egész évre:
- intézményi takarító
-Bence-hegyi kilátó őr
-parkoló őr
Szezonális nyári munkára:
- parkoló őr
-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.

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

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.

