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Kerékpáros pumpapálya
Bencehegyi borünnep
Sárkányhajó Ünnep
In memoriam Szenczy Sándor
Forgalmi változások
Vízügyi tájékoztató a tóról
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Velencei és tó környéki
események
2022. június 14-től
A velencei posta
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. június 30. csütörtök 20:00
Az ötször született fiú (komédia)
Velence Teátrum
Északi Strand, Enyedi utca
2022. július 1. péntek 17:00
Fejér megyei képzőművészek
nyári tárlata
Megnyitja Kőnig Frigyes festőművész,
a Magyar Képzőművészeti Egyetem
rector emeritusa
Velencei-tavi Galéria
Agárd, Sigray u. 1.
2022. július 2. szombat 10:00
Micimackó (zenés mesejáték)
Csajághy Laura Szabadtéri Színpad
Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 31.
2022. július 2. szombat 18:00
A szépség forradalma
Danubia Zenekar
Nemzedékek Háza
Gárdony, Gárdonyi Géza u. 1
2022. július 2. szombat 20:00
Kastély Koncert – Savaria Barokk
Zenekar
Halász-kastély
Kápolnásnyék, Kazinczy u. 22–30.
2022. július 7. csütörtök 20:00
Schwechtje Mihály: Az örökség
A székesfehérvári Igéző műsorából
Velence Teátrum: Északi Strand
2022. július 9. szombat 20:30
Miro Gavran: A Baba (zenés vígjáték)
Csajághy Laura Szabadtéri Színpad
Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 31.

2022. július 15. péntek 20:00
Szalóki Ági: A vágy muzsikál
Halász-kastély
Kápolnásnyék, Kazinczy u. 22–30.
2022. július 16. szombat, 18:00
Kisvakond a nagyvárosban
Mesemusical
Nemzedékek Háza
Gárdony, Gárdonyi Géza u. 1

Beköszöntő
Kedves Velenceiek!
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 és a Közösségi
Ház programjairól a 28. oldalon tájékozódhatnak olvasóink.

2022. július 16. szombat 20:30
ZENEVONAT, szuperkoncert az
LGT sztárjaival
Csajághy Laura Szabadtéri Színpad
Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 31.

A Velencei Híradó májusi számában
egyfajta leltárt adott az önkormányzat. Hol tartunk félidőben, merre tart
a város, milyen fejlesztések valósultak
meg az elmúlt két és fél évben? Most a
feladat az előre tekintés, mert legalább
ugyanannyi tennivaló vár ránk ezután,
mint amennyit befejeztünk eddig.
Érdemes ugyanakkor egy pillanatra
megállni, hiszen oly sok minden történt májusban és júniusban. Ünnepek,
kulturális események, megemlékezések érték egymást. Szinte minden hétre
jutott egy emlékezetes program. Ezek
közül most hármat szeretnék kiemelni.

2022. július 21. csütörtök 20:00
Vörös István: Cili és Gréti titkos élete
Presszó és kávéház: találkozások
színhelyei
Velence Teátrum
Északi Strand, Enyedi utca
2022. július 23. szombat 20:30
Anton Pavlovics Csehov:
Egyfelvonásos komédiák
a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti
Színház előadásában
Csajághy Laura Szabadtéri Színpad
Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 31.
2022. július 28. csütörtök 20:00
Hogyan legyünk boldogtalanok
Színházi stand-up szeminárium
Velence Teátrum
Északi Strand, Enyedi utca
2022. augusztus 4. csütörtök 20:00
Sörgyári capriccio
Hrabali komédia
Velence Teátrum
Északi Strand, Enyedi utca
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Elsőként a városi gyereknapot.
Most már talán különös is leírni, hogy
ez volt az első teljes értékű gyereknapunk, amelyet végre mindenféle

korlátozástól mentesen tölthettünk
együtt a Velencei-tó partján, az Északi Strandon. És volt ennek a gyermeknapnak még egy fontos üzenete:
az, hogy Velence egy élő, gyerekbarát
város. Nemcsak arra gondolok most,
hogy milyen remek programmal készültek a Meseliget Óvoda pedagógusai, hanem arra is, hogy milyen gazdag
volt a városi sportágválasztó programkínálata.
Jó volt látni, hogy ennyi egyesület várja a mozogni vágyó gyerekeket,
és hogy már most milyen sok gyerek
sportol magas színvonalon Velencén.
A sok-sok helyi sportegyesület
remek
munkát végez, polgármesterként csakis köszönettel tartozom nekik.
Másodsorban szintén egy sporttal kapcsolatos egyszersmind
kulturális eseményt
említenék meg: a Velencei Sárkányhajó
Ünnepet. Ezt az eseményt hagyományteremtő céllal szervezte meg a város. A
célunk az, hogy olyan
embereket szólítsunk
meg, akik korábban
még nem jártak a Velencei-tó partján. A
Sárkányhajó Ünnep
minden várakozást felülmúló látogatottsága
és tartalmas programkínálata azt jelzi, hogy
van igény a színvonalas kulturális programokra Velencén.
Természetesen lehet fesztivált és programot faragni a csülökből, a lecsóból vagy a sült halból
is – igazi, maradandó élményt azonban olyan programok nyújtanak, amelyeken az odalátogatók a kulináris

élvezeteken túl új, érdekes kulturális
vagy sportélményben is részesülhetnek. A Sárkányhajó Ünnep pedig éppen ilyen volt.
Városunkra, Velencére korábban
is jellemző volt az a nyitottság, amel�lyel más országok kultúrája felé fordult,
és ezt nemcsak a kétezres évek elején
visszatérő külföldi tánccsoportok népszerű produkciói mutatják, hanem az
is, hogy Velence leghíresebb külhonból származó lakója, a 130 éve elhunyt
Molla Szadik emlékét miképp őrizte
meg a helyi emlékezet.
Ma már biztosan tudhatjuk, hogy
Vámbéry Ármin útitársa csak élete
legvégén, rövid időszakra érkezett Velencére, de jó tudni azt is, hogy a velencei emberek emlékezete mennyire befogadta őt, mennyire velenceivé
vált a helyi folklórban. Éppen ezért
megtisztelő volt látni azt, hogy Molla
Szadik emléke nemcsak a velenceiek
számára fontos. Amikor a velencei református temetőben együtt hajtottunk
fejet sírjánál az üzbég és a török diplomáciai testületek tagjaival, turkológusokkal és Türk Államok Szervezete Képviseleti Irodájának vezetőjével,
az azt mutatta számomra, hogy igenis
sokan érdeklődnek városunk kulturális hagyományai és története iránt.
A közös múlt érték, amelyet meg
kell őrizni, mert az érték további értéket teremt. Alig néhány héttel a
Molla Szadik sírjánál lezajlott tiszteletadás után, Molla Szadik szülővárosából érkezett egy zenész, hogy
Arany János Rege a csodaszarvasról
című költeményének egy részét üzbég nyelven, Molla Szadik fordítása
alapján előadja.
Ezek a rendezvények elindították a
nyári programkavalkádot: a kertmozi
mellett idén már a nyári estéken rendszeres koncertek és színházi előadások
is lesznek városunkban – hosszú évek
óta először. Újra él a város!
Gerhard Ákos
polgármester
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Polgármesteri kalendárium

kerekasztal-megbeszélésnek, amelyen a környékbeli polgármesterek, és
az illetékes szakmai szervezetek, intézmények képviselői vettek részt.
Június 22-én az óvodai felvétel
ügyében egyeztetett a Meseliget Óvoda igazgatójával és a város jegyzőjével
a lehetséges megoldás megtalálásáról.
Utasította a város közterület-felügyeletét, hogy dokumentálja és jegyzőkönyvezze a Plázs 44 strand állapotát.
Június 23-án az óvodai felvétel
ügyében tovább egyeztetett a Meseliget
Óvoda igazgatójával és a város jegyzőjével a lehetséges áthidaló megoldások
megtalálásáról.

2022. május 23-tól június 23-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi megbeszéléseken,
egyeztetéseken, eseményeken vett részt a város érdekében:

Május 23-án Székesfehérváron a
Vörösmarty Rádióban interjút adott
az idei velencei nyár turisztikai programjairól, a strandszezonnal kapcsolatos várakozásokról, illetve a tó állapotáról.
Május 24-én részt vett a Velencei-Tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlésén.
Ezt követően a VVG Kft. ügyvezetőjével meglátogatta a City for the Future
2022 kiállítást és szakmai napot a
Hungexpo területén, Budapesten.
Május 25-én a Takarékbank képviselőjével tárgyalt arról, hogy a város pénzügyeit és számláit a jövőben
miként lehetne e bank szolgáltatásainak keretén belül kezelni. A tárgyalás
után a Sárkányhajó Ünneppel kapcsolatos megbeszélésen vett részt az
Északi Strandon. Délután a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat nevében eljárva a Pro Rekreatione Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetője tárgyalt
Gerhard Ákossal a Juventus Hotel
melletti parkolóval kapcsolatos problémákról.
Május 26-án megtartotta hétindító
munkaértekezletét, amelyen Pap Zsigmond és Kernya Gábor képviselők
mellett jelen volt városunk jegyzője, a
VVG Kft. ügyvezetője, illetve a város
számára dolgozó közlekedésmérnök
is. A munkaértekezlet után részt vett
a Pénzügyi és Városfejlesztési, illetve a
Humán Bizottság ülésén. Ezt követően Agárdon a VHG Kft. taggyűlésén
képviselte Velencét. Visszaérve Velencére részt vett a Kulturális Bizottság
munkájában, majd délután levezette
a május havi rendes képviselőtestületi ülést.
Május 27-én egy helyi vállalkozóval
egyeztett a laktanyánál található bérleményével kapcsolatban.
Május 28-án részt vett a Szent Benedictus Borlovagrend Szent Orbán napi borünnepén. Az ünnepség
során beszédet mondott és méltatta a
4

lovagrend kulturális értékeket ápoló
munkáját.
Május 30-án megtartotta hétindító munkaértekezletét, amelyen Pap
Zsigmond, Faragó Péter és Kernya
Gábor képviselők mellett jelen volt
jegyző asszony és a VVG Kft. ügyvezetője is. Az ülést követően a Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület elnökségi és felügyelőbizottsági ülésén
vett részt.
Május 31-én helyi vállalkozókkal tárgyalt a Bence-hegyen található Fapuma büfé üzemeltetésével kapcsolatban. Ezt követően a Zöld Város
projekt keretén belül telepített kamerarendszert szemrevételezte. Végül levezette a Hősök Parkjában és a Babák
Rózsakertjében a Zöld Város projekt
műszaki átadás-átvételét.
Június 2-án a Velencei-tóra telepítendő úszóházakkal kapcsolatban vett
részt egy megbeszélésen. Ezután a Magyar Honvédség kihelyezett ügyfélszolgálatának munkatársaival beszélt
a Közösségi Házban.
Június 3-án a Sárkányhajó Ünnep
előkészítésében vett részt.
Június 4-én reggel beszédet mondott és elhelyezte a megemlékezés koszorúját a Hősök Parkjában a Nemzeti Összetartozás Napján. Ezt követően
megnyitotta a Velencei Sárkányhajó
Ünnepet és tagja volt a velencei önkormányzat (győztes) sárkányhajó legénységének.
Június 7-én hivatalában fogadott
egy velencei édesanyát, akinek felvázolta az óvodai férőhelyekkel kapcsolatos lehetőségeket. A találkozó után
megtekintette a Civil Ház belső tereit
azzal az építésszel, aki az épületet óvodai célokra áttervezi.
Június 8-án egy velencei lakos szociális segítség iránti kérelmével kapcsolatban egyeztetett.
Június 10-én részt vett és beszédet
mondott a Meseliget Óvoda újtelepi és ófalusi ballagásán. A ballagáson

megköszönte városunk óvodapedagógusainak odaadó munkáját.
Június 13-án megtartotta szokásos
hétindító munkaértekezletét, melyen
Pap Zsigmond képviselő, jegyző as�szony és a VVG Kft. ügyvezető asszonya vett részt.
Június 14-én a Humán, majd a
Pénzügyi és Városfejlesztési, végül az
Ügyrendi Bizottság ülésén vett részt.
Ezt követően rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott. Az ülést követően
az integrált településfejlesztési stratégiával kapcsolatban tárgyalt a város jegyzőjével, illetve az Ex-ante
Kft. szakemberével. Délután bejárta és megtekintette a Budapest–Balaton kerékpárút velencei szakaszának
nyomvonalát, és számba vette a hiányosságokat.
Június 15-én hivatali ügyintézéssel
töltötte az idejét. A nap folyamán átadta azon hibák jegyzékét, amelyek miatt hivatalosan egyelőre nem javasolta
a kerékpárút átvételét.
Június 16-án L. Simon László főigazgató és Révész Máriusz miniszteri biztos meghívására részt vett a
Tábor utcában létesített pumpapálya átadásán. Délután a Zöldliget Iskolában jelen volt Szenczy Sándor,
városunk díszpolgára búcsúztatóján. Késő délután megtartotta a június havi „Beszéljük meg együtt” kihelyezett fogadóórát Velencefürdőn
a Tóparty, illetve a Plázs44 strandok
területén.
Június 18-án Czuppon István igazgató társaságában elbúcsúztatta a
Zöldliget Iskola ballagó nyolcadikosait.
Június 20-án megtartotta szokásos
hétindító munkaértekezletét. Ezt követően a Budapest–Balaton kerékpárút
kivitelezőjével, a Swietelsky Magyarország Kft. képviselőjével vitatta meg a
kerékpárúttal kapcsolatos problémákat.
Június 21-én házigazdája volt annak
a Velencei-tó állapotával kapcsolatos

Nemzeti Összetartozás Napja
Június 4-én a Hősök Parkjában tartott, koszorúzással egybekötött városi megemlékezésen Gerhard Ákos polgármester mondott beszédet, amelyben kiemelte azt, hogy történelmi időkben nyugalomra, békére és bölcsességre
van szüksége a nemzetnek.
Tisztelt Megjelentek!
A Nemzeti Összetartozás Napján tartandó
idei megemlékezésünk talán az eddigi alkalmaknál is mélyebb, egyúttal szomorúbb üzenetet hordoz.
Történelmi időket élünk ugyanis. Közép- és Kelet Európában számos nemzet él
szétszakítva, több állam határain belül. Nem
csoda, hiszen a határok Európának e régiójában az elmúlt évszázadok során korántsem
voltak oly mértékben állandók, mint Európa nyugatabbra fekvő vidékein. Ez azzal is
együtt jár, hogy a környékbeli nemzetek is
több sérelmet cipelnek magukkal, mint azon
országok lakói, amelyek elmúlt évszázadbeli
történelmét nem mérgezte meg a kitelepítések, elcsatolások és határeltolások sokasága.
Történelmi időket élünk! Olyan év az
idei, amelynek legfontosabb és egyúttal szomorú tanulsága az, hogy mindezen sérelmek rendezésére az erőszak, a háború nem
lehet alkalmas. Annál inkább a kultúra, az
oktatás és a történelmi emlékezet ápolása.
A béke és az együttműködés erejében kell
tehát bíznunk.
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Köszönetnyilvánítás
Velence városának

Egyre inkább már csak egy rossz, fájó emlék a
koronavírus sújtotta időszak. Velence városa –
mint ismeretes – országosan is az elsők között
reagált a veszélyre. A sokféle járványvédelmi intézkedés (így pl. az országban szinte elsőként a
zárt térben való maszkviselés előírása a járvány
kitörésének kezdetén) mellett szűrőállomást nyitott a Civil Házban, és támogatta a helyi mentőállomást is. Ezt köszönte meg városunk önkormányzatának az Országos Mentőszolgálat
regionális igazgatója.
Köszönjük az elismerést!

Óvodai ballagás
Június 10-én elballagtak óvodásaink a
Meseliget Óvoda ófalusi és újtelepi tagintézményeiből. Sok sikert és örömöt kívánunk nekik az előttük álló iskolaévekre!
Egyúttal köszönjük óvodapedagógusaink, dadusaink munkáját! A ballagáson
Gerhard Ákos polgármester búcsúztatta
városunk nevében a kisgyerekeket.
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Elballagtak nyolcadikosaink a Zöldligetből
Június 18-án ismét ballagás volt a
Zöldligetben. A gimnazisták után most
az általános iskolát befejező diákok is
elbúcsúztak a felső tagozat iskolaéveitől. Sok sikert és rengeteg élménnyel
teli iskolaéveket kívánunk nekik a középiskolában, s egyúttal köszönjük a
velencei pedagógusok és az iskola vezetésének gondos munkáját! Az eseményen önkormányzatunk képviseletében Gerhard Ákos polgármester vett
részt, s köszöntötte a ballagó diákokat:
Kedves ballagó nyolcadikosok,
tisztelt szülők, hozzátartozók és
kedves tanárok!
Minden ballagás hasonlít egymáshoz,
de mégis minden év, minden alkalom
egy sajátos, csak rá jellemző üzenetet is
hordoz! Ez idén is így van. Most, hogy

az oktatást már nem szorítják szűk keretek közé a járványügyi korlátozások,
a középiskolai évekbe úgy vághattok
bele, hogy a tanulásban, a sportolásban
vagy a szeretett hobbiban kiteljesíthetitek magatokat.
És a hátatok mögött hagyott iskolai
évek éppen ezt a célt szolgálták! Azt,
hogy megadják nektek azokat a képességeket, készségeket és tudást, amelynek segítségével az élet bármely területén el tudtok igazodni, és amellyel meg
tudjátok ragadni azokat az esélyeket,
amelyeket az élet felétek hoz.
Én azt kívánom, hogy az előttetek
álló középiskolai években forgassátok
haszonnal a Zöldligetben megszerzett
ismereteiteket! Tartsanak sokáig a velencei barátságok, és váljatok azzá, akik
szeretnétek lenni!

Kedves Ballagó Óvodások,
tisztelt szülők, nagyszülők,
kedves óvónénik és dadusok!
A Meseliget ma bezárja kapuit. És ebből az izgalmakkal, szeretettel teli világból új utak nyílnak. Ezek az utak pedig
rengeteg felfedezni és megismerni valót rejtegetnek. Kívánom, hogy mindannyian találjátok meg utatok közben
azt, ami számotokra érdekes, amiben el
tudtok mélyedni. Ehhez minden segítséget megkaptok szüleitektől és a leendő tanítónéniktől. Azonban van egy segítség, ami már most a tiétek! Ez pedig
mindaz, amit itt az óvodában megtanultatok, megismertetek. Az, amit az óvónéniktől és a dadusoktól kaptatok, nemcsak az út következő szakaszán, hanem
mindvégig elkísér benneteket. Járjatok
szerencsével, hozzanak sok örömöt és
kalandot nektek az iskolai évek! Vigyázzatok magatokra, és élvezzétek ki a nyár
minden egyes percét!
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Pumpapálya nyílt Velencén a Tábor utcában

A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Gyermektábor és Kerékpáros Központ pumpapályát létesített Velencén, a Tábor utcában. A megnyitón L. Simon
László főigazgató köszöntőjét Révész Máriusz felelős államtitkár átadója követte.
Velencén az egyik legnagyobb pályát sikerült létrehozni. Országos szinten 300
millió forintos keretet különítettek el erre a fejlesztésre és ebből 22 millió forint
vissza nem térítendő támogatást kapott a velencei pályázó a pumpapálya kiépítéséhez. Ehhez járult hozzá további 26 millió forintnyi önerő, melyet a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola tett hozzá a projekthez. Köszönjük a Népfőiskolának a
mindenki számára nyitott sportolási lehetőséget. A pálya reggel 8 órától sötétedésig, saját felelősségre, a szükséges odafigyeléssel és a tisztaságra ügyelve, ingyenesen
használható. Sisak használata kötelező!
De mi is az a pumpapálya?
A pumpapálya (angolul pumptrack) egy modern közösségi sport- és játszótér.
Ha a használója megfelelően „pumpál”, akkor tekerés nélkül képes körbe-körbe haladni rajta. A pálya hullámok és kanyarok
egymásutánja. Egyre növekvő népszerűsége annak köszönhető, hogy egyaránt nyújt élményt amatőröknek és profiknak, és
használata nagyban hozzájárul a biztonságos közlekedés elsajátításához.
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Szent Orbán-nap a Bence-hegyen
Néhány év kényszerű kihagyás után
idén újra Szent Orbán-napot ünnepelhettek a Bence-hegyen borászaink,
borlovagjaink és a borszerető velenceiek.
A jeles eseményen Gerhard Ákos
polgármester mellett Podhorszki István, Kápolnásnyék polgármestere, valamint Köteles Zoltán, Nadap polgármestere köszöntötte a szőlő- és borkultúra
elkötelezett helyi képviselőit.
A sokszínű programokban bővelkedő ünnepségen sor került avatásra,
borkostolásra és az idei díjak átadására
is. Köszönet a Szent Benedictus Borlovagrendnek a szervezésért, és gratulálunk a díjazottaknak!
Gerhard Ákos
polgármester beszéde
Kedves velencei és tókörnyéki borászok, kedves vendégeink!
A velencei szőlősgazdák nem véletlenül választották Szent Orbánt szőlőhegyi
védőszentnek. Szent Orbán kultusza a

magyar nyelvterületen elsősorban a 17–
19. században virágzott – különösen a
Nyugat-Dunántúlon. A szent megjelenítésének állandó jelképei a pápai öltözék,
az arany kehely és a kézben tartott szőlőfürt. E három jelkép
együttes jelenléte
jól rímel arra, hogy
Szent Orbán nemcsak a szőlőművesek
munkájának
patrónusa, hanem
a kádároké, az italkimérőké és a kocsmárosoké is.
És valóban, milyen bölcsek is szőlősgazdáink, hogy
egy olyan szent támogatását kérték
mindennapi munkájukhoz, aki a borászat teljességére áldást hoz. Hiszen a szőlő- és borkultúra
nemcsak a kapálástól a bor elfogyasztásáig tart, hanem egy teljes és oszthatatlan
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műveltséget képvisel, amelynek minden
eleme értéket hordoz. Az egyik ilyen
eleme a településünknek identitást adó
Szent Orbán-ünnep, amelynek megőrzéséért hálásak vagyunk a Szent Benedictus borlovagrend lovagjainak, és a
kevés, ám annál elkötelezettebb velencei szőlősgazdának.

Szenczy Sándorra emlékezvén
Szenczy Sándor baptista lelkipásztor (1965–2022), a Baptista Szeretetszolgálat alapítója és emeritus elnöke 1965ben született Sajószentpéteren. Lelkészi hivatását 1994-ben kezdte Velencén, ahol egy kicsiny gyülekezetet egy
szűk évtized alatt több mint száz fő közösséggé alakított át. A Baptista Szeretetszolgálatot 1996-ban hozta létre.
Miután 2012 szeptemberében a baptista egyház átvette Velence iskoláját, Szenczy Sándor tevékenyen részt vett
a velencei iskola szellemiségének kialakításában, megerősítésében. Számos kitüntetés és elismerés mellett 2013ban Velence díszpolgára lett. Álljon itt emlékezésképpen egy 2015-ben készített interjú Szenczy Sándorral.
Úgy mondta egyszer: ha gyerekkorában megrázza az otthon
könyvespolcot, ponyvák hullottak
volna a nyakába, nem a Szentírás.

Hölgyeim és Uraim, köszönet, hogy
eljöttek a közös ünneplésre, tisztelt
borlovagok: köszönet hagyományaink
ápolásáért!

Valóban. Nem otthonról hoztam a
hitemet. Szüleim a százhalombattai
olajfinomítóban dolgoztak három műszakban. Panelgyerek voltam, nyakamban a lakáskulccsal. Iskolában közepes;
osztályfőnököm érettségit sem jósolt.
Büszkén mutattam neki az értesítést,
hogy mégis felvettek a váci középiskolába. Persze „sportállás” volt csak: ifjúsági sakkbajnokként kerülhettem be.

érettségi után pedig az utcára kerültem: nem fogadtam el a szülői tanácsokat. Bár apám elintézte, hogy munkásgyerekként felvegyenek a dunaújvárosi
műszaki főiskolára, inkább a Fekete
Lyukba jártam, elmerültem az akkori
undergroundban. Súlyos időszak volt.
A katonaság hozott csak változást.
Kerülném a szenzációt, de állítólag őrszolgálatban, a Néphadsereg
titkos parancsnoki telefonvonalán
talált önre az Úr.
Rosszul végrehajtott parancs miatt büntetésből az elszigetelt pilisi

öregasszonyokat idézte bennem.
Nem értettem, hogyan beszélhet személyes ismerőseként Istenről egy korombeli srác. Provokáltam, jöttem
Darwinnal, az evolúcióval. Ám idővel rádöbbentem: pontosan nem is
tudom, mit tagadok. Leszerelés után
kezdtem a Bibliát olvasni. Szembe
kellett néznem a kérdéssel: ha igaz,
ami abban írva van, akkor aszerint
kell élnem. Ha viszont nem, túl kell
lépni az egészen, mert irodalomként
értelmezhetetlen. Hinni kezdtem az
első lehetőségben. Pedig amikor először szólítottam az Urat, nem feleltek
fanfárok, nem mutatta magát angyalok serege.
Magányos megtérés.
Ritka történet.

Sárkányhajó Ünnep Velencén
Hagyományteremtő céllal szervezte meg június 4-én, szombaton hazai és kínai partnereivel összefogva
városunk az első Sárkányhajó Ünnepet. Velence kulturális élete, ünnepei
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hagyományosan befogadó jellegűek.
Sokan még emlékezhetnek a város
születésnapjához kapcsolódó augusztusi nemzetközi néptáncbemutatókra, melyeken a világ minden tájékáról
származó művészek
léptek fel.
Ezt a hagyományt
kívánta a város tovább
gyarapítani
azzal, hogy a tó turisztikai értékeit egy
újabb izgalmas, tartalmas eseménnyel
gazdagította.
Egy
olyan ünnep ugyanis, amely nyitott az
értéket
hordozó,
egyben hagyományos (de számunkra

mégis különleges és érdekes) kulturális értékek irányában, hiányzott a tó
környékéről. A Sárkányhajó Ünnep
kétségkívül ilyen esemény volt. Városunkba igen sokan érkeztek olyanok,
akik életükben először jártak a Velencei-tónál. Az Északi Strand zöld környezete nemcsak otthont adott az eseménynek, hanem megmutatta azt is,
hogy miként lehet a természet közelségében egy közösségi sport és kulturális eseményt tartani.
Ez a nap a vízparton ugyanis nemcsak a sportról és a sárkányhajókról
szólt, hanem a páratlanul gazdag, ősi
kínai kultúra megismeréséről is. A
nap folyamán a kulináris élményeken
túl a kínai mozgáskultúra számos elemével, a díszítőművészettel és magával a táncoló sárkánnyal is megismerkedhettek a látogatók.
Várjuk vissza jövőre is városunk
polgárait és vendégeit!

Nem sokkal leszerelésem
után Kápolnásnyékre mentem, ott ígértek munkát. Becsengettem a helyi református lelkészhez, Szénási J.
Sándorhoz. Akkor vált véglegessé, hogy a hit útját kell
járnom. Szociális otthonban
kezdtem dolgozni. A református teológián pedig elvégeztem három évet, de
onnan viták miatt kellett eljönnöm.
Ott aztán kedvenc lett?
Nem éppen. Kollégista voltam, buliztam, ittam, drogoztam. Nem találtam
a helyem. Elsőben tudtam meg szüleimtől – jó egy évvel a válásuk után –,
hogy már nem tartoznak egymáshoz.
Hamarosan szét is költöztek. Öcsém és
nővérem anyámat választotta, én ezért
apámat. De maradtam a kollégiumban,

lokátorállomásra helyeztek. Ott an�nyi feszültség volt a levegőben, hogy
gumiruhában mászkáltam, agyon ne
üssön az áram. Azzal szórakoztam,
hogy a titkos parancsnoki vonalon
hívogattam őrtársakat. Személyesen
sosem találkoztam a fiúval, aki Jézusról kezdett beszélni. Először bosszantott: a vallás akkor még maximum a
templom körül feketében bóklászó

Min horgadt a vita?
Tanáraim azt mondták: a gyermek
megkereszteléséről ugyan nem esik
szó a Bibliában, de hagyományaink
szerint megtesszük. Azt mondtam: ha
gyülekezethez kerülnék, nem tenném
meg. A keresztséget felnőttként, tudatos, hitvalló módon kell megélni. Átkerültem a baptista teológiára.
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Elsőnek miért a reformátusoknál
kopogtatott?
Családi történet magyarázza. A nagyanyám párttitkár volt, akit 1956 őszén
oroszok vágtak le a kötélről az utolsó
pillanatban. Testvére Kádár János biztonsági csapatában dolgozott. Ez a keményvonalas ág de facto katolikus volt,
amiről persze nemigen esett szó. Amikor megtértem, nagyanyám kiborult.
Ugyanakkor kiderült: csecsemőkoromban anyám „kilopott” egyszer otthonról, és egy sajószentpéteri református templomban megkereszteltetett.
Lelkészi hivatását 1994-ben
Velencén kezdte egy alig tizenegy
fős baptista gyülekezet élén.
Választotta, küldték, hívták?
Apósom invitálására mentünk. Őt a
háború után elhurcolták a szovjetek,
hét évet töltött fogságban. Baptisták fogadták be, ott tért meg. Hazaérve gyülekezetet alapított. Azt mondta, sosem
volt még saját lelkészük, menjek közéjük. Úgy lett. Az első időben egy zöldségtárolóban laktunk.
Majd alig pár év alatt létrehozott
és máig irányít egy világot behálózó segélyszervezetet. A hit?
Mi más? Életem alapigéje Máté evangéliuma, 14. Az első tanítás benne az
öt kenyér és két hal csodája. Nem az a
kérdés, elég-e az, ami nekem van, hanem hogy hajlandó vagyok-e elengedni. A másik csoda Péter vízen járása.
Jó halász volt, ismerte a tengert. Mégsem tétovázott, amikor Jézus hívta. Ez
a dolog lényege: a lehetetlen válik lehetségessé, ha hiszek. Tíz év alatt hét
háborúban jártam, harminc menekülttáborért voltam felelős, százezer embernek segítettünk. Az ötezer forint,
amelyet 1996-ban megáldottunk, egymilliárd forinttá változott, és hatmilliárdnyi áruvá. Elhittem, hogy meg lehet
tenni.
Mesélte, lánya egyszer lefelejtette
önt egy családrajzról. Azóta
gyakran a família is önnel tart a
küldetésbe. Jól van ez így?
Megesett, hogy fél évet is távol voltam a
családtól. Feleségemmel megbeszéltük:
10

nem jó ez így. Az ige is azt mondja: én
és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Eldöntöttük, azontúl mi is együtt
szolgálunk. Háborús övezetbe persze
nem szívesen vinném magammal őket,
máshová igen.
Gyermekeire miként hat ez a
kalandos élet?
Megszokták. A képzésük elég rendszertelen, mindent angolul tanulnak
a különféle missziók intézményeiben.
Nincs gondjuk ezzel. Nemrég Afrikában jártunk. A tizenkét éves lányom
végig ott tett-vett az anyja mellett,
mondogatta, hogy orvos lesz, és gyerekeknek fog segíteni. Ötéves fiam meg
arról magyarázott: felnőttként speciális
mentő lesz belőle. Nem a bánattól bőgtem nagyot, amikor kiültem egy este
egy homokbuckára a sivatag szélén, és
visszagondoltam a hátrahagyott napra.
Akkor sem rezzen a hit, amikor a
jószolgálatban lövik ki az ember
mellől a bajtársát?
Az nagy cezúra volt. Társunkat, egy tizenkilenc éves fiút 2000. április 30-án
veszítettük el Groznijban. Elkapott az
indulat, azt mondtam: az ember nem
érdemel segítséget! Hisztérikus lettem:
segíteni akarok, és lőnek rám, megölik
a társamat. Korábban is volt bennem
menekülési ösztön a feladat terhe miatt, de akkor komolyan úgy éreztem:
feladom a jószolgálatot és a lelkészi hivatást is.
Nem tette.
A tragédia után visszatértünk a
meggyalázott, ürülékkel összekent
grozniji imaházhoz. Várt már ránk
egy öregasszony. Megragadta a kabátomat, mondta, három éve nem volt náluk lelkész, hát prédikáljak, olvassam a
híveknek a Bibliát. Elmesélte a történetét: megölték a férjét; a fegyveresek
elrabolták a gyerekeket a gyülekezetéből, és eladták őket a rabszolgapiacon;
elrabolták a lelkipásztorát; diakónusának fejét levágták, a kitűzték a piactérre, ahonnan három nap múlva tudták
visszalopni, hogy eltemethessék. Akik
éltek, kutyák húsán éltek, esővizet ittak. Aztán Istenről beszélt, és boldog
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volt, hogy lelkészre akadt. Akkor döbbentem rá: nagyon nem értek valamit
Istenből, a Bibliából, a hitből, amit ez
az asszony világosan lát. Az ember bármit elveszíthet, de akkor van nagy baj,
ha a hited lesz oda.
Ha jól értem: lelkészként mintha
újra megtért volna.
Eleinte megesett, hogy mielőtt szószékre léptem volna, valaki megüzente:
elterjeszti majd, milyen voltam megtérésem előtt. Mosolyogtam, nincs rá
szükség: megteszem én. Beszéltem is a
drogról, alkoholról, paráznaságokról.
Később látványos sikereim voltak a hivatásomban, mégis úgy éreztem: éppúgy küzdök a generációkon át magunkkal hordott nyavalyákkal – az ember
esendőségeivel –, mint az apám. Elvittek rendre az indulataim. Közben magamat akartam megváltoztatni, pedig
azt a torzót, ami az ember, csak Isten
alakíthatja jobbá. Rá kell bízni magunkat. Lelkészként is követtem el hibákat, bűnöket, ám azt hittem, ha ezeket
is kibeszélném a szószékről, gyülekezetem elfordulna tőlem, megvetnének. A
szent életű segélymunkás indulataival,
szenvedélyeivel küzdő, esendő ember.
Groznij változást hozott. Rádöbbentem: addig úgy prédikáltam, hogy hittem ugyan a Bibliában, mégis rendre
megtagadtam az erejét. Lehet második
újjászületésnek is mondani, de inkább
a Szentlélekkel való betöltekezés volt.
Karizmatikus megújulás.
Hit nélküli is megérthetné?
Képes lettem rá, hogy bevalljam a vétkeimet. És akik közel álltak hozzám,
nem fordultak el tőlem. Három évvel ezelőtt nagy tehertől szabadultam.
Most már tudom, át is érzem, hogy a
szükségeimen, terveimen keresztül támad az ördög. És sosem adja föl. Klas�szikus történet: az egyik evangélista
éjjel álmában megérzi valami gonosz
dolognak a jelenlétét. Kinyitja a szemét, s magát a Sátánt látja. Mosolyog,
legyint: „Ja, csak te vagy az?” Alszik tovább. Hasonló nyugalom van már bennem is.
Forrás: https://www.baptistasegely.hu/
maganyos-megteres (Sztankay Ádám)

Beszéljük meg együtt – Velencefürdőn
Velence Város Önkormányzata június
16-án kora este „Beszéljük meg együtt!”
címmel kihelyezett fogadóórát tartott
Velencefürdőn, ahol körülbelül 30 érdeklődő tette fel kérdéseit a városrész
helyzetével kapcsolatban.
Számos téma merült fel a megbeszélésen: így az utak karbantartása, a
közlekedési rend felülvizsgálata, illetve
egyes forgalomcsillapító intézkedések
bevezetése is. Igen sok panasz érkezett a
megnövekedett forgalomra, az utak állapotára, az útkereszteződések beláthatatlanságára vonatkozóan. A városrész
forgalmi problémáinak megoldásán jelenleg is dolgozik az önkormányzat közlekedésmérnök szakértője.
A városrész túlterheltségét mutatja a
megnövekedett autóforgalom mellett
a hulladék megnövekedett mennyisége is. Ezért a lakók a hulladékszállítás

gyakoriságának növelését is kérték az
önkormányzattól. Ehhez kapcsolódóan
elhangzott az is, hogy egyesek visszatérően a heti lakossági kommunális hulladékot a közterületi hulladékgyűjtőkbe
tömködik bele, vagy egyszerűen leteszik
a hulladékgyűjtők mellé. Ezeket az engedély nélkül lerakott kommunális hulladékokat a VHG Kft nem szállítja el.
A városrész lakói nehezményezték azt is, hogy 2016 óta folyamatosan
szűkült a velencefürdői szabadstrand
használhatósága és kiterjedése. Különösen a strand korai zárása, a part
megközelíthetetlensége zavarta a megjelenteket. A megbeszélésen jelenlévő
Kernya Gábor önkormányzati képviselő ígéretet tett arra, hogy a 2019 márciusában megkötött és 2023. szeptember 31-ig érvényben lévő koncessziós
szerződést áttekinti. A szerződés teljes

szövege elérhető a város honlapján. A
polgármester utasította a város közterület-felügyeletét, hogy dokumentálja és jegyzőkönyvezze a Plázs44 strand
állapotát. A felmerült lakossági igényekkel kapcsolatban – megoldást keresve – a város egyeztetni fog az üzemeltetővel.
E fő kérdések mellett további problémaként merült fel a Velencei Híradó
terítésének kérdése is. Velencefürdő
egyes utcáiba már évek óta nem jut el a
lap nyomtatott változata – a város honlapján vagy az applikációban olvasható
változatot pedig igen sokan nem érik
el. Felmerült javaslatként kifüggesztő
pontok elhelyezése, illetve az utcabizalmikon keresztül történő terjesztés
ötlete is. Az eseményen természetesen
szóba került az óvodai, bölcsődei férőhelyek kérdése is.

Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2022” központi munkaerőpiaci programról

A program célcsoportja
A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik 16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok, szolgáltatást kérőként kérték
nyilvántartásba vételüket és foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
A járási hivatal a program keretében a szolgáltatást kérőként regisztrált diákok számára munkaerőpiaci információt nyújt. Ezt követően a beérkezett munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével munkaközvetítést végez a sikeres elhelyezkedés érdekében.
Bértámogatás
A programban a diákok csak az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztathatók, ennek megfelelően támogatás is csak munkaviszony keretében történő foglalkoztatáshoz nyújtható.
A program struktúrája
Önkormányzati diákmunka: A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és
önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá egyházi jogi személy lehet. A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén bértámogatásként a munkabér összegének 100 százaléka kerül
megtérítésre. A program keretében legfeljebb egy hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 195.000 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör
esetében pedig 150.000 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási
összeg arányosan csökken.
Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén: A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén is lehetőség nyílik a program keretében diákok idényjellegű foglalkoztatására. A munkaviszonyban történő alkalmazás esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. A mezőgazdasági, turisztikai és vendéglátási területen történő munkavégzés
legfeljebb napi 8 órában került meghatározásra. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 195.000 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 150.000 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe – előbb említettek
szerinti – arányos része. A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.
A támogatás időtartama
A program 2022. június 15. napjától 2022. augusztus 31. napjáig tart. 2022. június 15. napjától lehetőségük nyílik a diákoknak, hogy regisztráltassák magukat, míg a tényleges foglalkoztatásra 2022. július 1. napjától kerülhet sor.
A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalnál érhető el.

Gárdonyi Járási Hivatal
Cím: 2483, Gárdony, Szabadság u. 20-22. / E-mail: hivatal.gardony@fejer.gov.hu / Telefon: 06 (22) 795-306, 06 (22) 570-027/232
Foglalkoztatási Osztály: Hétfő: 8-17.30, Szerda: 8-12, Csütörtök: 8-12, Péntek: 8-12
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Velence városát érintő, pályázati forrásból
megvalósuló fejlesztések 2022-ig

Nyári forgalmi változások

Velencén 2022-ben is folyamatosak a fejlesztési munkálatok. Ezek egy jelentős része nem önkormányzati, hanem állami,
vagy az Európai Uniótól származó forrásokból valósult meg. Az idei évben Velence területét is érintő, pályázati forrásból
megvalósuló fejlesztések adatait tartalmazza az alábbi táblázat.

Fejlesztés tárgya,
megnevezése

Forrás megnevezése,
kódja

Státusz

Beruházás összköltsége

Zöld város projekt

TOP-2.1.2-16FE1-2017-00001

Elnyert, megvalósított

498 500 000 Ft

EFOP-1.5.2-16-2017-00017

Elnyert, megvalósított

35 485 373 Ft

KEHOP-1.3.0-15-2016-00015

Megvalósítás alatt

–

Járdafelújítás 1. ütem

BMÖFT/S-19/2019

Elnyert, megvalósított

15 000 000 Ft

Bölcsődei intézmény
létesítése Velencén

TOP-1.4.1-19FE1-2019-00007

Elnyert, megvalósított

217 784 835 Ft

Velencei helyi optikai kábelhálózat kiépítése

GINOP-3.4.1-2015

Elnyert, megvalósított

–

Velence–Csákvár–Tata ös�szekötő út burkolat-felújítás

KB-2020/1000655/001/00

Megvalósítás alatt

–

Humán szolgáltatások
komplex fejlesztése a
Velencei-tó térségében
Velencei-tó komplex
partfal-rekonstrukció
(OVF beruházás)

Járdafelújítás 2. ütem

Elnyert, megvalósított

Gyermeknevelést
támogató humán
infrastruktúra-fejlesztés

TOP Plusz-3.3.1-21

Elbírálásra vár

161 126 710 Ft

Komplex infrastrukturális
fejlesztés Velencén

TOP Plusz-1.2.1-21

Elbírálásra vár

596 140 201 Ft

Interreg Circular Plastic

Elbírálásra vár

150 000 000 Ft

Kisfaludy Strandfejlesztési
Konstrukció 4. ütem

Elnyert, megvalósított

119 575 276 Ft

Elnyert, megvalósítás alatt

76 784 585 Ft

Kisfaludy 2030
Strandfejlesztés
Járdafelújítás 3. ütem

STR 2021-09/010/011

Nem nyert

Városunk területén a nyár folyamán
fokozatosan, a helyi lakosokkal való
egyeztetés után számos helyen forgalmirend-változtatás kerül bevezetésre.
Az elmúlt időszakban folyamatosan,
valamennyi városrészből érkeznek
közlekedési panaszok egyénileg, vagy
akár teljes utcák összefogásával a polgármesteri hivatalba. Ezek legnagyobb
hányada a csúcsidei autóforgalomra és
az ezzel együtt járó zaj-, levegő- és porszennyezésre, illetve kisebb arányban
parkolási problémákra vonatkozik.
Városunk lakosságszáma 7000 fő
körül jár, az autóállomány mérete tíz
év alatt a duplájára nőtt, egyes utcáinkban óránként 1000 jármű elhaladása is megfigyelhető, ami az ott lakók
számára jelentős zaj- és légszennyezést
jelent, illetve az utcában nem autóval
közlekedők számára is kockázatossá
teszi a közlekedést. Ezek közös problémáink, amelyeket csak együtt, egymásra figyeléssel tudunk megoldani.
Az agglomerációban a lélekszám
emelkedésével megjelenő, korábban
ismeretlen mértékű közlekedési ártalmak az addig vonzó és kedves települések hangulatát rajzolhatják át. A
főváros agglomerációjában fekvő települések sorsát érdemben meghatározza a város saját növekvő forgalmára adott válasza: amelyik település nem
ismeri fel a forgalom szabályozásának
fontosságát, azt könnyedén maga alá
temetheti a gyorsan növekvő közúti
forgalom valamennyi negatív hatása.
A forgalom szabályozása azt jelenti,
hogy alkalmas jogi (pl. behajtási korlátozás), vagy fizikai eszközzel (pl. jelzőlámpa, fekvőrendőr stb.) a forgalom
természetes menetébe térben vagy időben beavatkozunk, meghatározott célok érdekében.
A lentebb részletezett forgalmi változásokkal az oktatási, nevelési intézmények környékén a forgalom
rendezettségét, gördülékenyebb lefolyását, illetve a gyalog vagy kerékpárral érkezők biztonságát szeretnénk javítani. Kiemelt célunk továbbá

az intézmények, közlekedési csomópontok forgalma miatt jelentős átmenő, tehát nem helyi célforgalmi jellegű
forgalommal terhelt lakóutcákban, lakóövezetekben az áthajtó forgalom
csökkentése, a megmaradó forgalom
lassítása.
Több felmerült igényt a lent felsorolt módosítások nem kezelnek, ennek az az oka, hogy egyszerre
nem tudunk mindent megvalósítani. Tervezzük a tempo
30-as övezetek kiterjesztését
is, a meglévő lakó-pihenő övezetekben jogszabályokat sértő forgalomtechnikai megoldások (pl. ilyen zónákban a
jogszabályok csak egyenrangú útkereszteződést engednek)
jogharmonizációját, a legszükségesebb helyeken fizikai forgalomlassító megoldások telepítését. Szíves türelmüket kérjük!
A nyár folyamán bevezetendő forgalmi változások az alábbiak:
1. Korlátozott sebességű, 30 km/
órás sebességű zónát jelölünk ki első

lépésként Ófaluban, a Fő utca és a tópart közötti városrészben, illetve Újtelep áthajtási forgalommal egész nap
leginkább terhelt részén, a Szabolcsi út
és a Kis utca közötti területen. A 30as zónában, a jogszabályoknak megfelelően, minden kereszteződés jobbkezes, és legfeljebb 30 km/órával lehet
közlekedni a zóna teljes területén!

2. A Tempo 30-as övezet kijelöléséhez kapcsolódóan módosítjuk a Kemping utca és a Fő utca csomópontját,
gyalogos felületet és az átkelést segítő
kialakítást valósítunk meg. E csomópontot terveink
szerint EU-s forrásokból fogjuk
átépíteni, de amíg
beadott pályázatunkról a döntés
megszületik, ideiglenes eszközökkel tesszük biztonságosabbá
a
csomópontot. A
módosítás eredményeként a Fő
utca lesz a kijelölt
főútvonal, a Kemping utcába, illetve onnan kihajtó
forgalom elsőbbséget kell hogy
adjon a főútvonal
forgalmának.
3. A Bethlen utcai iskola
környékén
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tapasztalható áldatlan állapotok felszámolása érdekében a Bethlen utcát a Bocskai és a Fő utca között egyirányúsítjuk, gépjárművel csak a Fő
utca felől az Ország út felé lesz az utca

az Akácfa és a Zárt utca helyett a 7-es
út felől közelítse meg az iskolát, illetve a Zárt utca végén az átkelő gyerekek
között kanyarodó autók veszélyes manőverezései megszűnjenek.

használható. Ezzel együtt a Fő utca
felőli gyalogos bejárat az iskola felé
megmarad, az autóbuszjáratok mai
terelt útvonala véglegessé válik. Az intézkedéshez kapcsolódóan megkezdtük egy gyalogátkelőhely terveztetését
a Civil Ház és az óvoda között.
4. Az újtelepi óvoda előtti téren korábban bevezetett, megosztott használatú parkolóhelyeket a kedvezőtlen
tapasztalatok miatt megszüntetjük. Sajnos, a táblával jelzett, óvodai célú parkolási idősávban is nagyon sok környéken lakó
autótulajdonos tartotta a
járművét a területen. Az
új forgalmi rendben az
óvoda előtti közterület
egészén megállási tilalmat vezetünk be, megállni, parkolni csak a
reggeli, déli és délutáni
óvodába érkezés, távozás idősávjaiban szabad
majd. A forgalmi rend
betartását rendszeresen
ellenőrizni fogjuk.
5. Szintén az újtelepi iskolai és óvodai forgalomhoz kapcsolódóan a térségben néhány utcát egyirányúsítunk.
Az intézkedés célja a tempo 30-as övezettel együttesen az, hogy a gépjárműforgalom lehető legnagyobb hányada

Az egyirányúsítások:
a. Az Új utca az Akácfa utca felől a Zárt
utca felé
b. Szent Erzsébet tér az Új utca felől az
Arató utca felé
c. Az Arató utca a Szent Erzsébet tér felől az Akácfa utca felé
d. A Zárt utca a Fecske utca és az Új
utca között a Fecske utca felé, a Kis
utca és a Fecske utca között pedig a
Fecske utca felé lesz egyirányú.
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6. Szintén az újtelepi iskola környéki
forgalmi zavarok csökkentése érdekében módosul a Gesztenye sor és a Régiposta utca forgalmi rendje is. Ezzel
kapcsolatban további egyeztetéseket
folytatunk minden érintett féllel.

V á r o s g a z d á l ko d á s
7. Velence vasútállomáson, a buszfordulónál módosul a forgalmi rend, a
Tábor utca felől érkező forgalom a buszfordulón át tud a Béke út felé közlekedni majd. A buszmegállókat a gyalogos
hídig előrehozzuk, hogy az átszálló utasok számára komfortosabb körülményeket teremtsünk, továbbá elhelyezünk egy váróhelyiséget is a közelben. A
felszabaduló helyeken K+R várakozóhelyeket jelölünk ki azok számára, akik
a vasútállomásra egy ismerősük, rokonukért mennek ki autóval, így a várakozás max. 15 perces idejét szabályosan
tudják gépjárművükkel eltölteni.
8. Megfordul az elsőbbségi viszony
a Béke úti kerékpáros átvezetésnél és
az Északi Strandnál is. A Béke úton az
út kialakításából fakadóan a gépjárművezetők ma is elengedik a keresztező
forgalmat, illetve a jelentős kerékpáros
forgalom is indokolja annak előnyben részesítését. Rövid távon is fontosnak tartjuk a Béke úton zajló, nem helyi forgalom
csökkentését, ez az intézkedés is erősíti a Béke út helyi szerepének jellegét. Az
Északi Strandnál a strand melletti kikötőhöz vezető kiszolgáló út forgalma fog
elsőbbséget adni a kerékpárút számára.
9. A lakókkal való korábbi egyeztetés nyomán egyirányúsítjuk az V. utca
Jókai utca és Vörösmarty utca közötti szakaszát a Vörösmarty utca irányában, továbbá forgalombiztonsági előírásoknak megfelelve Vasút utca
büfésor mögötti szakaszát, ahol két
autó kitérésére nincs fizikailag hely, illetve az éles kanyarulat sem belátható.
Elkötelezettek vagyunk az élhető város felé, és folyamatosan keressük a fennálló problémákra adható megoldásokat.
Közel 130 millió Ft értékben adtunk be
pályázatot a városközponti közúthálózat korszerűsítésére, új gyalogátkelők,
járdák, valamint a Fő utca – Kemping
utca csomópontjának teljes átépítésére.
Bízunk benne, hogy ezek az erőfeszítéseink eredményesek lesznek, de addig is félállandó megoldásokkal kívánjuk enyhíteni a forgalmi terhelést, és megfelelni a
lakók, utcaközösségek, az Önök észrevételeinek. A bevezetés után folyamatosan
fogjuk figyelni a tervezett kialakítás gyakorlati eredményeit, és szükség esetén a
korrekciókat elvégezzük.

A Városgazdálkodás beszámolója
A nyári időszakban is rengeteg munka
vár a Velence Városgazdálkodási Kft.re. A forróság miatt a fű már lassabban
nő, azonban a szárazság minden szempontból feladatok elé állít minket. A
heti két öntözéssel igyekszünk értékes
növényeinket megóvni a szárazságtól.
Szépen nőnek a könyvtár előtti új
évelőágyásokban a virágok, bekerültek
az írisz különlegességek is. Az új Jensen
ágdarálóval remek minőségű mulcsot
készítünk, amely nagy segítség a nedvesség megtartásában az ágyásokban.
Az év elején megrendelt egynyáriak
kikerültek a parkokba. Habár nem az
eredetileg tervezett helyükre, hanem a
Hősök Parkja öntözővel ellátott, egynyáriaknak szánt ágyásaiba és a Keszegező (Európa) Park lépcsős ágyásaiba.
Kikerültek a Halász és Tópart utcai
villanyoszlopokra az egynyári ámpolnás beültetések is, amelyeket szintén rendszeresen öntöznek kollégáink.
Szépen fejlődnek a Béke úti méhlegelős ágyás növényei, már pipacsokkal, búzavirágokkal, koronafürtökkel,
zsályákkal és habszegfűvel is találkozhatunk ezen a területen. Az ágyás karbantartása folyamatos, az agresszívan
terjeszkedő gyomokat rendszeresen

eltávolítjuk. A következő évben már az
évelő növényektől is várhatunk virágzást.
Az útkarbantartás terén a kisebb
kátyúkat hideg aszfalttal javítottuk, a
murvás gödröket folyamatosan töltjük. A közlekedési táblák felülvizsgálata elkezdődött, így a feleslegesnek,
elavultnak ítélt táblákat eltávolítjuk.

eltávolítani, ledarálni és az ebből keletkező mulcsot hasznosítani.
Remek kezdeményezés volt, hogy az
1. számú Nyugdíjas Klubbal együtt
ültethettük el az egynyári virágokat a
Hősök Parkja ágyásaiban. Köszönjük
a segítségüket, közösen könnyebben
ment a munka és szép lett a végeredmény. A továbbiakban is szeretnénk
szervezni közös összefogással megvalósuló eseményeket, legyen az ültetés,
gyomlálás vagy szemétszedés.

Hetente kétszer szedjük a szemetet,
de főleg a Bence-hegyi kilátónál és a
biciklis út környezetében, a Cserje utcában rengeteg a felgyülemlett szemét,
amelyet a hétfő és pénteki napokon kívül is, igény szerint ürítünk.
Az illegális szemét felszámolása is
sok időt elvesz, a több éves hulladék eltüntetése sajnos rengeteg idő, energia
és pénz. A következő generációra gondolunk, amikor megtisztítunk egy-egy
útszakaszt, hiszen szeretnénk, ha gyerekeink már egy tisztább, tudatosabb
környezetben nőnének fel. Ebben minden lakos tud segíteni azzal, hogy a saját szemetét megbízható céggel, biztonságos helyre viteti. Sok a hirtelen jött
széllökések miatti ágtörés és fakidőlés
is, ezeket igyekszünk minél hamarabb

A következő időszakban szeretnénk
folytatni az árkok tisztítását. A tavas�szal kivágott bozótosoktól megtisztított
árkokat (Kossuth utca és Kertész utca)
most már lehet kaszálni, így őszre el tudunk jutni egy olyan állapotig, hogy az
árkok alját is lehessen takarítani. A daráló ebben nagy segítséget nyújt, mert
nem kell mozgatnunk a zöldhulladékot,
hanem helyben tudjuk aprítani azt.
Július közepétől visszakerül a Városgazdálkodás üzemeltetésébe a megújult Babák Rózsakertje és a Hősök
Parkja, tehát ezek fenntartása újabb
feladatok elé állít minket. A sok évelő
és egynyári ágyás fejlődése érdekében
fokozott odafigyelést igényel mindkét
park – öröm látni, ahogyan növekednek, fejlődnek a növények.
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Megújult az Északi Strand
Itt a nyár, szeretnénk értékes programokban gazdag nyarat biztosítani a
velencei lakosoknak és az ide látogató
nyaralóknak is.
Megújítottuk a bejáratnál lévő két
torony külsejét, méretes egzotikus
növényeket kaptunk a Dr. Entz Ferenc
Szakgimnázium és Szakközépiskola
vezetőségétől, megnyitottuk a Strand
Könyvtárát, ahová rengeteg értékes
könyv felajánlás érkezett. Érdemes ellátogatni, hiszen igazi különlegességekre is bukkanhatunk itt. A könyvtárat mobil klímával szereltük fel, így
aki hűsölni vágyik, beülhet a kényelmes kanapéra és szemezgethet magának a könyvek, magazinok közül.
Fontosnak tartottuk, hogy a meglévő
büféépületeket adjuk ki, hogy hosszútávú, megbízható partnerekkel tudjunk
együtt dolgozni és a vevők is elégedettek legyenek. Étlapunkon szerepel
Erika híres lángosa, hekk, palacsinta, a kuriózumnak számító, faszenen
sült erdélyi mics, micsburger, a klas�szikus hamburger, hotdog, faszenen
sült húsok, girosz és a kihagyhatatlan
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pizza. Újdonság még a
friss gyümölcsös, mely
egész nap várja nemcsak
a strandolókat, hanem
a csupán vásárlókat is.
Gyümölcspultja telis-tele
minőségi, friss idénygyümölccsel.
A jegyárak változatlanok maradnak július 1-ig,
utána azonban új árlistával várunk mindenkit!
Meglepetéseket is tartogatunk, mint a sétáló/biciklis jegy, és kedvező szezonbérletek.
Örömmel jelentjük, hogy az Északi
Strandon többféle színvonalas edzésre
is járhatunk: Karsai Zita táncóráin vehetünk részt minden csütörtökön 19 és
20 óra között. A Dragon Aqua SE sárkányhajósai minden hétfőn, szerdán,
pénteken tartanak edzést 18 órától, ide
is várunk mindenkit szeretettel! Szuper
Zumba Fitness órák minden kedden
18:00–19:00 között. Aerobik edzőnk
minden kedden 19–20
óra között, vasárnaponként pedig 9 és 10
óra között tart edzést.
Egzotikus Hula Tahiti táncos órák lesznek
júliusban a következő időpontokban: július 9-én, szombaton 16
órától, 14-én 10 órától,
18-án 18 órától és 23án 10 órától.
Érdekesség a VR játéksátor, ahol nemcsak
gyerekeknek szól a játék, hatalmas élmény
akár az egész családnak! Érdemes kipróbálni! Újdonság az Aura
Kristály Shop, ahol
gyönyörű ásványokat,
ékszereket szerezhetünk be, de kérhetünk
hát- és vállmasszázst,
Lomi Lomi, a tenger érintése, Hawaii
masszázst, talpmas�százst és holisztikus ringató kezelést,
de bejelentkezhetünk

K u l t u r á l i s é r t é ke i n k
kristálymeditációra, alkotókörre is.
Vízi ugrálóvár is várja a kicsiket és
nagyokat az Északi Strandon, amely
egész napos játékot biztosít az idelátogatóknak. A vízibicikli-kölcsönzés
a tavalyihoz hasonlóan folytatódik, itt
SUP-ot, kajakot, kenut, windsurfot is
bérelhetünk, egy helyen. Nyugágyak és
napernyők is kölcsönözhetők ugyanitt.
A gyerekmedence környezetébe kihelyeztük az új napvitorlákat, árnyékos
helyet biztosítva a családoknak.
És hogy milyen programokkal várjuk még a vendégeket? Minden csütörtökön a Velence Teátrum színházi
előadásaival, minden pénteken Kertmozi premier filmekkel és minden
szombat este zenés programokkal várunk mindenkit!
A programokról bővebben a www.
eszakistrand.hu weboldalon és a facebook oldalon tájékozódhatnak.
Várunk mindenkit szeretettel
Szabó Csilla
ügyvezető

A Velencei-tó környékének pusztuló-megmaradó értékei
A Bod kápolna, Velence ősi templomának története
A Bod kápolna Velencén, a Fő utca 158.
szám alatt, Velence város településképi
szempontból meghatározó területén, a
történeti településrészen található. Helyi egyedi védelem és helyi területi védelem (Fő utca) alatt áll. A kápolna a
Velencei Települési Értéktár része, továbbá a Fejér Megyei Értéktárba is bekerült. Egyháztörténeti és várostörténeti jelentősége van.
A kápolna a 2022-es átalakítás előtt
(Forrás: https://helytortenet.eoldal.hu)

Magyar Királyságról készült első fennmaradt
nyomtatott térkép készítője) által 1528-ban rajzolt
térképen már látható Velence temploma (Velence Vencze néven szerepel).
A környéken lévő templomokat kisebbnek rajzolták, mint a velenceit. Velence 1543-tól kezdődően
elnéptelenedett, a lakossága elmenekült vagy elpusztult. Valószínű, hogy a 150 éves török
megszállás alatt nem éltek itt magyarok. A település földjein a szomszédos
települések lakói legeltettek és kaszáltak. Érdemi földművelésre a háborús
kor nem adott lehetőséget.
A település a Rákóczi-szabadságharc (1703–1711) végéig puszta volt.
A töröktől történő visszafoglalás után
Meszlényi János kegyúr szerezte meg
a község területét. A középkori templom a török korban elpusztult, majd
ennek helyén adományokból, és a falu
kegyurának, a katolikus Meszlényi János földbirtokosnak támogatásával
épült fel 1722-ben az új templom. Valószínűleg a templomot a régi templom

A magyar államalapítás idejétől
egészen a középkorig Velence neve
nem szerepel a katolikus egyházi ös�szeírásokban vagy a pápai dézsmajegyzékekben. I. (Szent) István király
korában, 1000 körül Velence és környéke az uralkodói birtokkör részének számított. A királyi uradalomnak
hatalmas összefüggő területe mutatható ki a tó mellett, így
a mai Velence is oda
tartozott. Valószínű, Lázár deák térképének részlete
(Forrás: https://hungaricana.hu)
hogy Velence területének egy része III.
Béla király (uralkodott: 1172–1196) idején a Székesfehérvári Keresztes Konvent
birtokában lévő területek részét képezte.
Velence több környékbeli birtokkal együtt
királyi, királynéi birtokok között szerepelhetett, majd különféle
adományozások útján került nemesi építési anyagának felhasználásával építették újjá. Ez a templom volt Velence
családok kezére a 15. századig.
Velencének a középkorban már ősi temploma, azaz a mai Bod kápolna
volt temploma. A Lázár deák (a elődje. Védőszentje 1722–1830 között

A kápolna elhelyezkedése Magyarország
első katonai felmérés térképén (1782–1785)
(Forrás: https://maps.arcanum.com)

Szent István király lett, az ő nevét viselte. Az építkezést Csizmadia István
uradalmi provizor irányította.
Minderről Wurum József székesfehérvári püspök az alábbiakat jegyzi fel:
„Eszerint a velencei templom kőből és
téglából épült, ideje bizonytalan, a török időben elpusztult helyett, a Meszlenyi család építtette, restauráltatta”. Más
iratokban továbbá ez is szerepel: „a
templom padlása gerendázott és bedeszkázott, egyházi szerekkel el van látva, s
minden harmadik vasárnap és ünnepnap van isteni szolgálat benne. A nagy
harang Szent István király tiszteletére,
210 kg, a kicsi 150 kg Szent József tiszteletére, mindkettőt Bíró Márton veszprémi püspök szentelte fel 1754-ben, Curátor Joannes Török Colonus.”
A község katolikus szertartásait,
vagyis a keresztelőket, a miséket, a májusi ájtatosságokat az újonnan megépült
templomban tartották, amely közel 300
hívő befogadására volt alkalmas.
Velence 1733-tól 1770-ig Pázmánd
filiája, azaz fiókegyháza volt. Ekkor
Győry János, Meszlényi János gyermekeinek nevelője lett a plébános helyettes. Velencén 1788-ban a római
katolikus adminisztratúra helyett önálló plébánia alakult. Lélekszáma 562
fő volt. Az új plébános megválasztásakor patronátusi jogot kezdett gyakorolni a Meszlényi család: Ferenc és Ignác, Lichtenberg hercegnő, Magnificus
D. Phisterer, Salamon Ferenc és Ignác,
Mentler János és nővérei.
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K u l t u r á l i s é r t é ke i n k
Az ősi templom azonban kicsinek bizonyult és igen rossz állapotba került. Ekkor a lélekszám a filiákkal együtt 1233 fő volt. Az új templom
építése évekig húzódott. Nem mindenki támogatta a templom építését, mert
ez a részarány hányadában anyagi ki-

Nepomuki Szent János kápolna, de a
velenceiek csak Meszleny-kápolnának
nevezték.
Amikor az átalakítás megtörtént,
felbontották a régi templom padlózatát is, és a kápolna alatt három kriptát találtak. Az első kripta a kápolna

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

A kápolna a 20. század közepén
(Forrás: https://helytortenet.eoldal.hu)

hatással is járt. A napjainkban is meglévő római katolikus templom építése 1827-ben kezdődött, és 1829-ben
szentelte fel Simonyi Pál nagyprépost
kanonok. Ezen új templom megépítése
után az egykori ősi templom egyházi
szempontból feleslegessé vált, sokáig
üresen állt.
Az 1833. évi főesperesi vitaindítójában Farkas Ferenc leírja, hogy az
új templomban nincs kripta, a Meszleny család elhunyt tagjai a régi templomban nyugszanak. Javaslata az volt,
hogy a régi templom romjaiból képezzenek ki kápolnát, Nepomuki Szent János tiszteletére. Id. Meszleny Ferenc
1861-ben ajánlatot tett a megvételére
és a család temetkezési helyévé alakította. Móricz Mária szorgalmazására
megindultak az átalakítási munkák. A
templom megvétele után elbontották a
sekrestyét, eltávolították a szószéket, de
meghagyták a templom szentélyét. A
hajó egy részét is lebontották, és kialakítottak a nagyobb templomból egy
kisebb kápolnát. Az új megnevezése
18

közepén, a bejárattal szemben, az oltár alatt van. A Meszleny család itt temettette el Meszleny János fiát, Meszleny Pált, aki 1759-ben hunyt el, s a
kápolna belsejében a kövezet alá épített kriptában helyezték
nyugalomba. Sírhelyét
egy vörös márványlapba vésett családi címerrel jelölték. A címer ma
a kápolna oldalán látható. Ebben a kriptában
egy nagy, sértetlenül
maradt koporsót találtak, rajta szegekkel kiverve a sírkő felirata. A
második kriptát a keleti sarokban, a szentély
baloldalán találták, benne 3 koporsót. Mindhárom gyermek volt: Adél
Meszleny 1777, Anna
Meszleny 1772, Marie
Meszleny. A harmadik
kriptát a kápolna déli
oldalán, a szentély jobb

K u l t u r á l i s é r t é ke i n k
oldalán találták meg, amely az 1766ban, 8–9 éves korában elhunyt Meszleny György nyughelye. A kripta oldalában 3 férfi és két gyermek 149 db
csontját fedezték fel. A bejárattól egy
lépésre 7 felnőtt csontjai voltak. A földi maradványokat berakták Meszleny
Pál koporsója mellé. A kápolnán kívül
a déli oldalon találták meg fél méterre a felszín alatt 5 felnőtt és 2 gyermek
földi maradványait. A hivatalos iratok
szerint ezek a római korból származnak, bár ennek bizonyítéka nincs. A
kápolnában 1862-ben volt kifüggesztve egy okmány, amely szerint Velence
helyén egykor Szent Szabina városa
helyezkedett el. A volt Meszleny kápolna 1970-es években történő felújításakor, Bod László a kápolna alapjai alatti
részen olyan nagy köveket talált, amelyek kétség kívül római kövek lehettek.
Az előbbiek alapján is valószínűsíthető,
hogy itt lehetett annak idején az említett római település.
A kápolna a II. világháborúban súlyosan megsérült, üresen állt. Az épület
ablakai, ajtaja eltűntek, teteje pedig félig beszakadt. A faluvégi rom egy kiszáradt, gondozatlan, letaposott, üres földterületen árválkodott, amelyet a helybéli
gyerekek focikapunak használták. Sörédi Imre velencei plébános (1939–2019)
elmondása szerint a Katolikus Egyház
nem tudta helyreállítani, ezért lemondott

Bod László festőművész
a felújítás előtt lévő kápolnában
(Forrás: https://helytortenet.eoldal.hu)

A kastély belső udvara 2016-banA keresztes lovagok jelképe a kápolna falazatában
(Forrás: https://helytortenet.eoldal.hu)
(Forrás: a szerző saját felvétele)

róla. Az épületet és a területet átengedte
Velence községnek, és a Velencei Intéző
Bizottságnak. Ezek tervei alapján a kápolnát le kellett volna bontani, és helyére
buszpályaudvart terveztek.
Az ingatlant végül 1967-ben – mivel
az egyház az épületet nem tudta helyreállítani – a község eladta Bod László (Karcag, 1920 – Budapest, 2001)
festőművésznek. A művészházaspár
szívén viselte a kápolna sorsát és elhatározták, hogy megmentik ezt a középkori épületet.
Vásárlási engedélyért fordultak a
Katolikus Egyházhoz, amely megadta az engedélyt. A Velencei Intéző Bizottság is megváltoztatta a terveket,
engedélyezte a renoválást. S végül az
akkori tanácselnök is örült az épület megmenekülésének. Hosszú esztendők nagy anyagi áldozatokkal járó
munkája volt ez az időszak. A falu életét és gondolkodását is megváltoztatta
ez a fordulat. Többé nem tekintették
a kápolnát „szabad prédának”, nem
hordták el annak kövezetét, sőt, tiszteletben tartották az új tulajdonosok
erőfeszítéseit.
A később előkerült falak és alapjaik maradványai, valamint két darab,
XV. századi faragott kőborda és egy kapubéllet igazolják a korábbi ősi templom létezését. Ezeket a kápolna felújításakor látható helyre beépítették.
A kápolna felújításakor az északi oldalon, a régi vakolat alól egy egyenlő

szárú, freskószerűen felfestett kereszt is előtűnt, amely a keresztes lovagok jelképe.
A renoválás után Bod László és családja itt töltötte minden szabadidejét. A
művész új ihletet merített a velencei táj
változatosságából, a környék hegyeinek
látványából, a nádasokkal díszített tópartból. Hazai és külföldi kiállításának
látogatóinak mindinkább kedvelt témájává vált a pannon táj, sőt, sokan éppen
emiatt jöttek Magyarországra.
Közben híre ment, hogy Velencén
egy volt egyházi épület található, amit
egy művészcsalád megvásárolt, s most
itt élnek. A Bod család sok régi szobortöredéket gyűjtött egybe a kápolnagaléria – valamikor szebb napokat látott

– kertjébe. A helyiek a hetvenes évektől kezdték a kápolnát Bod-kápolnának
hívni. Rádióriportokban, TV műsorokban, színes magazinokban adtak hírt a
kápolna újjászületéséről. Az akkori történelmi helyzetben nagyon bizarr volt
ez a helyzet, ezt sokan akarták látni. Időről időre látogatók érkeztek a művészházaspárhoz külföldről épp úgy, mint itthonról. Színészek, zenészek, politikusok,
festők, vagy éppen turisták, akik a Velencei-tó partján töltötték nyári szabadságukat. A kápolna évtizedekig időszakos
képzőművészeti kiállítások helyszíne
volt. 1975–1979 között leginkább a Fejér
megyei kortárs művészek, szobrászok,
festők anyagából rendeztek itt kiállításokat, majd 2003–2012 között kortárs hazai és külföldi művészek állítottak ki.
Nyáresti szerenád címmel zenei estékkel bővítették a programokat. Bod
László 2001-ben bekövetkezett halála
miatt ezt már nem élhette meg. Ezért
az első kiállítást 2003. május 30-án az ő
alkotásaiból rendezték meg, s egyúttal
a kápolnának új nevet adtak az utódok:
„Bod László Kápolna Galéria, Velence”.
Napjainkban a kápolnának új tulajdonosa van. Jelenleg folyamatban van
a kápolna felújítása és átalakítása.
Forrás: Bod Veronika írása
(2012. november 20.), Velencei Helytörténeti Egyesület írásos gyűjteménye,
Velencei Értéktár Bizottság

Dr. Petrus József Csaba
műemlékvédelmi szakmérnök

A kápolna helyreállítási munkái 2022-ben
(Forrás: a szerző saját felvétele)
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Honvédelmi nap a velencei általános iskolában anno...
Az Úttörőszövetség a Szovjetunióban
1922-ben alakult. Ennek mintájára
jött létre a szervezet Magyarországon
is 1945-ben, Velencén pedig 1947ben. A helyi csapat a 2641. számú
Dobó István Úttörőcsapat nevet kapta. A Honvédelmi Napot május utolsó
hetében, a gyermeknapon a Gurgyalban, vagy szeptember végén a Fegyveres Erők Napján, Pákozdon rendezték
meg. A velencei honvédségtől kaptak
a szervezők segítséget. Az előkészületekben Szávai Jánosné is nagy szerepet vállalt. Ők készítették a nevezetes
babgulyást a híres „gulyáságyúban”. A
finom levest a csapatok a verseny végeztével fogyasztották el.
A gyermekeknek előre kiadták a
feladatokat: alkossanak csapatokat,
vegyenek fel csapatnevet, legyen csatakiáltásuk és saját menetlevelük.

Június 21-én a Velencei-tó állapotáról A Velencei-tó és vízgyűjtő területének vízgazdálkodása a klímaváltozás árnyékában címmel kerekasztal beszélgetést szervezett Nagy Dániel, Pátka valamint Gerhard Ákos, Velence polgármestere.
Az eseményre hivatalosak voltak a tókörnyéki települések polgármesterei, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
szakemberei, a Duna–Ipoly Nemzeti Park képviselői, a MOHOSZ, a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége, a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, illetve a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kutatói,
valamint Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr is, aki az eseményen sajnos nem tudott részt venni – kimentését
kérte. A találkozást megelőzően a polgármesterek kérdéseket juttattak el a résztvevő szakemberek számára. A következő oldalakon a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól érkezett válaszok olvashatók kivonatolva.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park által
megfogalmazott vízminőségi kritériumok mely Velencei tóba érkező vízfolyás esetében teljesülnek
maradéktalanul?

A kornak megfelelő öltözködés szerint mindenki csíkos melegítőt,
azaz „mackót” és fehér csíkos frottírzoknit viselt, hozzá a kínai tornacipőt.

Fegyveres Erők Napja. 1980

a mosolyunk derűt varázsol elő.
A bánat minket messze elkerül,
ha meglát, futva menekül.
Csatakiáltás:
Olimpikon a nevünk,
sportolni mi szeretünk
ugrunk távolt, magasat,
úszunk, futunk jó sokat,
megnyerjük a sportokat.

Egy eredeti rajnaplóból mellékeljük az Olimpikon Örs indulóját:
Mi mindig fütyülünk és énekelünk,
az utcán mindenkire ránevetünk,
az örsünk jelképe a vidámság.
A jelszónk hurrá, rá se ránts!
Ha süt a nap vagy tán esik az eső,
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A Velencei-tó helyzete: Tájékoztatás dr. Csonki Istvántól, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatójától

Amire emlékszem, volt elméleti kérdés (tananyaghoz
tartozó, költők neve, műveikből idézve), puzzle-kirakós, ismert épületek képei,
elsősegélynyújtási ismeretekből kérdések. Gyakorlati feladatok is voltak, például: kúszás, kötélhúzás, célba
dobás „gránáttal”, amelyek
fából készültek, társhordás
baleset esetén, és elsősegélynyújtás sérülés esetén. Többek között sérült kar rögzítése háromszögletű kendővel.
Pontozás volt minden állomáson,
a verseny a csapatok között zajlott,
élvezték nagyon a feladatokat. Végezetül jó étvággyal fogyasztották
el az ebédet. Az eredményt másnap

a suliban hirdettük ki, „mindenki
győztes” volt.
Egy velencei tanárnő visszaemlékezése alapján írta
Kiss Eszter Zsófia
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 DINPI által megfogalmazott feltételek előttünk nem ismertek… A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
kezelésében lévő Velencei-tó, pátkai
tározó, illetve zámolyi tározó is rendelkezik érvényes vízjogi üzemeltetési
engedéllyel. Mind a tó, mind a tározók
üzemeltetését üzemeltetési szabályzat
alapján végezzük.
A Velencei-tó és tározóinak együttes üzemeltetési szabályzata kimondja,
hogy amennyiben elegendő vízmen�nyiség áll rendelkezésre a vízpótláshoz, úgy el kell végeztetni a szükséges vízminőségi vizsgálatokat. Ezeket a
vizsgálatokat és a vízeresztés alatti ellenőrző méréseket a KDTVIZIG Laboratóriuma végzi, amely az alábbi komponensekre terjed ki: pH érték, fajlagos
vezetőképesség, oldott oxigéntartalom,
ammónium-ion, nitrit ion, nitrát-ion,
szerves nitrogén, összes nitrogén, foszfát-ion, összes foszfor, kémiai oxigénigény, szulfid-ion, klorofill-a, redox
potenciál, fitoplankton biomassza és a
domináns taxonok aránya.
Van-e arról információ, hogy az
egyes befolyó vízfolyásoknak
milyenek a vízminőségi értékei?
A vízfolyásokat nem, illetve alkalomszerűen vizsgáljuk. A kormányhivatal
laboratóriuma esetleg vizsgálhatja őket.
A víztesteket (azaz Burján-árok, Rovákja-patak, Császár-víz, Vereb–Pázmándi

vízfolyás) a KH rendszeresen vizsgálja, a vízminőségi adatok (tervezési időszak átlagértékei) elérhetők a VGT3 6-1.
mellékletében.

Tudnának-e biztosítani az elmúlt
évekből származó vizsgálati
eredményekhez hozzáférést az
egyes önkormányzatoknak,
a vízgyűjtő valamennyi pontján a
vízminőség adatokról?
(Pl. a Császárvíz vízminősége
Csákváron, Zámolyon, Pátkán, a
dinnyési zsilipnél, és ugyanígy a
többi vízfolyás, árok több
pontjáról.)
A pátkai és zámolyi tározó vizéről van
adat, melyek az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályozások szerint hozzáférhetőek. A vízminőséget a dinnyési

osztóműnél esetenként vizsgáljuk. A
többi vízfolyásról nincs monitoring
jellegű adatunk, egy-egy projekt részeként rendelkezésre áll szórványosan

adat. A kormányhivatal laboratóriuma is végez vízminőség vizsgálatokat
a Velencei-tó vízgyűjtőjén. Az OKIR
adatai (elvileg) online hozzáférhetőek az OKIR felületén (http://web.okir.
hu/sse/?group=FEVISZ).
Van-e információ arról, hogy
milyen mennyiségű felhalmozott
iszap, hordalék van a pátkai
tározóban? Mennyivel csökkent
ezáltal a raktározott
vízmennyiség?
2021 szeptemberében történt a zámolyi tározó meder geodéziai és iszapfelmérése (Iszapfaló Kft.). Célja, hogy a
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lágyiszap-vastagság és az iszapmen�nyiség megállapítható legyen a kotrási
mennyiség és a befogadó zagytér tervezéséhez. Összességében a zámolyi tározóban felhalmozódott lágyiszap men�nyisége a felmérés alapján 248.000 m3
mennyiségre adódott.
Ugyancsak 2021 szeptemberében
történt a pátkai tározó vizének és üledékének minőségi vizsgálata (Bálint
Analitika). Célja: kiegészítő vizsgálatok
a Velencei-tó vízpótlásához. Vízminőség-vizsgálat keretében megállapítást
nyert a magas KOI érték, mérsékelt
nitrogén, foszfor érték, nagy egyedsűrűségű fonalas nitrogénkötő, fonalas
cianobaktérium állomány (tápanyagterhelés). Üledékminta-vizsgálat keretében: növényi tápanyagok mennyisége magas, magas több toxikus fém
határértéket meghaladó koncentrációja. A pátkai tározó geodéziai felmérése forráshiány miatt nem történt meg.
2022 áprilisában megkezdtük a pátkai tározó szivárgóárok geodéziai felmérését annak érdekében, hogy a töltések mellett kiépített rendszer állapotáról
és vízelvezető képességéről valószerű
képet kapjuk. A Velencei-tó vízpótlása
érdekében, a pátkai tározó folyamatosan fennálló vízminőségi problémáinak
kezelésére egy lehetséges megoldásként tekintünk egy vízkormányzó létesítmény és egy „megkerülő csatorna” kialakítására. Egy ilyen beavatkozás
a Velencei-tó szempontjából azonnali
vízpótlási lehetőséget jelentene.
A vízminőségromlás fő okaként
gyakran a horgászat van
megjelölve. Vizsgáltak-e más oki
tényezőket? Meleg karsztvíz
hatása a Császárvízre, talajerózió
és agrotechnika hatása a víz
minőségére? Rovákja patak
melletti egykori bányaterületről,
egykori mezőgazdasági területekről, volt szovjet laktanyából
érkező szennyeződések stb.
A VGT3 3-3. melléklete víztest szinten
összegezi a tápanyagterhelést (modellezés alapján), ezek az eróziót és a mezőgazdasági terhelést jelentősnek minősítik a vízgyűjtő vízfolyásaira, de a tavak
szempontjából nem minősülnek annak
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(azaz a vízfolyásokban ülepedik ki a legtöbb bemosódott iszap és tápanyag, hatásuk így maximum közvetett). Jelentős
hatása az erózióból származó foszfortöbbletnek egyedül a Velencei-tóra van,
de itt sem kizárólagosan csak ez forrás
jelentős. (Illetve a mérési értékek alapján ezt a jelentőst még az elfogadható
kategóriába sorolhatjuk, hiszen a tó tápanyag minősítése jó.)
A tározók víztározásra és a Velencei-tó vízpótlására készültek, minden
többletterhelés árt a vízminőségnek. A
horgászat másodlagos használat. Vannak környezeti terhelések, melyeket
nem lehet elkerülni, és vannak antropogén eredetű szennyezések, melyeket el
lehet kerülni. A vízminőségi problémák
csökkentésének kulcsa jellemzően a terhelés csökkentése. Megjegyzendő, hogy
a tározókba összesen jelentős mennyiségű anyag (kb. 200–200 t/év) kerül, de

ezek vízminőségi hatása nem számottevő, ott inkább a feliszapolódás miatt
okoz gondot.
Az egyetlen pozitív karsztkút a
Csákvár-1, ennek hőfoka 26°C körüli
(termálnak 30 felett minősül), kb. 120–
130 l/p hozammal. Ez nem túl magas
érték, és szétterülve a kút körüli területen úgyis hamar felveszi (közelíti) a
leghőmérsékletet, mire a Császár-vízbe
jut, nincs érdemi hatása.
A rákhegyi vízbázisból pótolható
lenne a Velencei-tóba a
Kék Bolygó alapítvány által készíttetett tanulmány szerint napi
2000–7000 m3 víz. Mennyi víz
került pótlásra innen az elmúlt
időszakban? Tavaly január óta

I n t é z m é n y e i nÖkn koMr emsáenl iygzeatt Ó
i hvíor de ak
ezzel a számítással 1-1,7 millió m3
vizet kaphatott elvileg a tó.
Az elmúlt időszakban nem történt
vízpótlás a rákhegyi vízbázisból. A Kék
Bolygó Klímavédelmi Alapítvány által
megfogalmazott szakmai tanulmányban
megemlítésre került, hogy külső, egyszeri vízpótlás során 1993–1995 között
~12 millió m3 karsztvíz-átvezetés történt, amely mintegy 50 cm vízszintemelkedést eredményezett a Velencei-tóban.
A vízpótláshoz akkor használt műszaki
létesítmények közül azóta több elem is
már más szerepet tölt be. A tanulmány
azt is megemlíti, hogy a vízpótlás nyári időszakban 2.000 m3/nap, télen 7.000
m3/nap kapacitással volna végezhető a
vízkészletekre tekintettel.
Az elmúlt években vizsgálták-e,
hogy a rákhegyi vízhez hozzáfolyással engedik keverve a pátkai tározó
vizét annak érdekében, hogy annak
vízminősége javuljon? Ha volt vizsgálat, milyen eredményeket hozott?
A rákhegyi vízbázisból
nem volt vízbevezetés
az elmúlt években, így
e célú vizsgálat Igazgatóságunknál nem volt.
Azonban elmondható, hogy egy ilyesfajta
hozzáfolyás a higítóvíz kialakulásával minden bizonnyal jótékony hatással lenne
a klorofill tartalomra, illetve a vízminőségre.
Veszélyesek-e a horgászok a tavak,
folyók vízminőségére?
Azt nem mondhatjuk, hogy veszélyesek,
de befolyással bírnak. Az etetőanyagok
kontroll nélküli bejuttatása többletterhelést jelent az élővíz számára, felgyorsítja az eutrofizációt, algásodást idézhet
elő. Bármilyen plusz tápanyag ebbe az
irányba taszítja a vizet. A pátkai és zámolyi tározók alapvetően vízpótlási céllal készültek, a horgász és halászati etetőanyag olyan plusz terhelést okoz, ami
az algásodás mértékét növeli. Az etetőanyagok hatásának számszerűsítése
kutatási munkát igényel.

Méhész az óvodában
„Méz, méz, méz termett méz,
termett méznek áldottsága lehullott virága.
Ez az áldott bor, ki mindennap forr,
ha jót iszol belőle, a torkodra forr.”

Izgalmas napok elé néztek a Meseliget
óvoda gyerekei. 2022. május 12–13-án
ellátogatott hozzánk egy gárdonyi méhész, Keszler László. A héten az óvónők sokat beszéltek a gyerekekkel a
méhekről s azok hasznosságáról. Igaz,
a méhek világnapja május 20-án van,
de ez a kiváló előadás örök emlékként
marad meg gyermekeinkben.
Ezen a két délelőttön a gyerekek
interaktív játékon keresztül mélyíthették el és bővíthették ismereteiket
ezekről a csodálatos rovarokról (füstölő, kaptár, lép). László lépésenként
mutatta be (a gyerekeket is bevonva)
azt, ahogyan a mézet begyűjti. Volt
benne tánc (méhek tánca – az információ átadására), kirajzás, gyülekezés
(hideg elleni védelem). A gyerekek
nagy figyelemmel követték a méhész
előadását, akinek az öltözéke is jelezte
munkájának jellegét. Nagy sikert aratott a méhek becsapása című játék: az
elkóborolt (rendetlen) méheket (gyerekeket) vízpermettel szórta meg. Ezzel imitálva az esőt, s így a „méhek”
újra összegyűltek. Ezután a méhész
könnyedén begyűjtötte (seprűzte)
őket.
Sajnos ez az előadás hamar véget
ért s gyerekek véget nem érő kérdéseikkel halmozták el a méhészt. Ígéretet
kaptunk arra, hogy jövőre újra eljön,
igaz pár hónappal korábban (januárban-februárban), mivel tavasszal nagyon sok a kaptárok körüli teendő.
Szeretettel várjuk vissza!
Bencsik Éva óvodapedagógus

A Katica csoport kirándulása
Tavaly a járványhelyzet miatt korlátozottak voltak a lehetőségeink. Idén szerettünk volna az új kiscsoportosok számára
nagyobb szabású, maradandó élményt
biztosítani, így esett a választásunk a
dinnyési Parasztudvarra. Tízórait követően indultunk óvodánkból a szülők által lefoglalt kisbusszal. A gyermekeknek

már maga a táskákba való bepakolás is
élményt jelentett, nagy gonddal rendezgették a csomagjukat. Rövid buszutat követően meg is érkeztünk a célállomásunkra. Itt a gyermekek betekintést
nyerhettek az igazi parasztudvar működésébe, testközelből ismerkedhettek a háztáji állatokkal. Etethettek nyulat, kecskét, baromfikat. Simogathattak
kutyát, macskát, lovat és még egy szelíd kislibát is. Kirándulásunk az évszázados gépudvarban folytatódott, ahová
omnibusszal jutottunk el, bejárva egész
Dinnyést. Itt megismerkedhettünk régi
mezőgazdasági gépekkel, ezzel is hozzájárulva hagyományaink megőrzéséhez.
Ezt követően a gyermekek birtokba vehették a közeli játszóteret, aminek nagy
sikere volt, minden játékot kipróbáltak.
Innen ugyancsak omnibusszal jutottunk
vissza a gazdaságba. Egy dallal kedveskedtünk a háziaknak, majd búcsút intettünk. Fél 2-kor értünk vissza óvodákba,
ahol közösen elfogyasztottuk az ebédünket, ezt követően a gyermekek fáradtan, ám élményekkel telve hajtották
álomra fejüket.
Dezső-Várkonyi Nikolett
óvodapedagógus

Kirándulás Dinnyésre
Maci csoportunkkal május 17-én voltunk kirándulni a dinnyési Parasztudvarban. A gyermekek nagyon jól
érezték magukat, sok új élménnyel tértek haza, valamint új tapasztalatokkal
is gazdagodtak. Kirándulásunk elején
bemutatták nekünk a régi idők munkaeszközeit, amelyeket a falusi életben minden nap
használtak korábban, illetve azokat az eszközöket,
amelyeket régebben az állatok erejével működtettek.
Az eszközök megtekintését követően
az állatokat is megismerhettük testközelből, valamint betekintést kaptunk
egy parasztudvar

működésébe is. A háztáji állatokat lehetőségünk volt megsimogatni, a gyermekek nagy szeretettel közelítettek az
állatok felé, és az etetésben is szívesen
segítettek a baromfiudvarban. Az élményekkel teli programok között lovaglás és játékos kincskeresés is szerepelt. Az udvar területén számos játékra
volt lehetőségünk: fogócskázni a réten,
játszótéren csúszdázni, hintázni, trambulinozni.
Mészárosné Tóth Alexandra,
Nagy Gabriella
óvodapedagógusok

Nyuszi csoportosok Dinnyésen
Májusban élményekkel teli programon vettünk részt a Nyuszi csoporttal
Dinnyésen. Már az indulás, a buszon
való utazás is újszerű volt azoknak a
kisgyerekeknek, akik még nem utaztak tömegközlekedési járművel. A
Várparkban megcsodáltuk a várak kicsinyített, élethű mását, ezt követően
jelmezes „lovagi hétpróba” interaktív játékon vettünk részt. A „királyok”
kiválasztása és a csapatok kialakítása
után következtek az izgalmas feladatok. Az eredményhirdetés után „csatatérré” változtattuk a várárkot és a
csapatok megvívtak egymással. Jó volt
ezután egy kicsit megpihenni és falatozni. Ám a kalandok sorának még
nem értünk a végére, hiszen ezután a
Madárdal tanösvényen tettünk sétát.
A kilátóból távcsővel figyeltük a vízimadarakat, élőhelyüket, lehetőségünk
volt megbeszélni a madarak jellemző tulajdonságait. Sokat nevettünk,
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játszottunk, vidám hangulatban telt
el a délelőtt. Kis csapatunk a sok élménnyel gazdagodva, fáradtan tért
vissza az óvodába.
Váczi Emese
óvodapedagógus

ő? – ahhoz el kell látogatni oda). A
gyerekek élményekkel, ismeretekkel,
tapasztalatokkal gazdagodva érkeztek vissza az óvodába, s a szülőknek is
lelkesen mesélték, mi mindent láttak,
hallottak, csináltak.
Liptai Zita óvodapedagógus
óvodavezető-helyettes

A Tropicariumban járt a
Piros alma csoport

A Pillangó csoport kirándulása
Május 30-án felkerekedett a Pillangó
csoport, hogy „meghódítsa” a Din�nyési Várparkot. Megérkezésünk és a
hátizsákok lepakolása után várt ránk
a „lovagi zászló” elkészítése. Mindenki választhatott formát, színt, s festékhengerrel elkészíthette a saját, egyedi
lobogóját. A tevékenységhez három
kisebb csoportra osztottuk a gyerekeket, míg az egyik festett, addig a másik
két csoport felfedezte a szekér- meg
a palánkvárat. A tevékenység lezárásaként minden lovag a saját zászlaját
lobogtatva megrohamozta és „visszafoglalta” az ellenségtől a szekérvárat.
A tízórai elfogyasztása után „felfedeztük” az összes középkori magyar várat
(annak kicsinyített mását). A gyerekek
izgatottan futkároztak a várak között,
mutogatták egymásnak a szebbnél
szebb építményeket, bekukucskáltak
az ablakokon, megcsodálták a tornyokat, illetve megpihentek egyik-másik
vár tövében. Az ebéd elköltése után
átsétáltunk a Dinnyési parasztudvarba, ahol megnézhettük az állatokat, simogathattunk szamarat, kecskét, nyulat, pulykát, megetethettük a
baromfikat, együtt sétálhattunk Jack
Sparrow-val (hogy kicsoda-micsoda
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A csoportunkba járó gyermekek szeretik az állatokat, mindig is nyitottak voltak a velük való ismerkedésre, ezért esett idén a választásunk a
Tropicariumra. A kirándulás előtti
napokban nagy volt az izgalom, mindenki alig várta, hogy találkozhasson
a cápákkal, rájákkal, kisebb halakkal,
állatokkal. A kirándulás reggelén tízórai után buszra szálltunk, és már
indultunk is. A Tropicariumban jól
éreztük magunkat, sok különleges állatot láttunk. Az aligátor és a cápa volt
a legérdekesebb a gyermekek számára.
Az interaktív játszófal egy jó lehetőség
volt az ismereteink bővítésére. Miután
mindent megnéztünk, a Camponában
megettük az előre elkészített ebédünket, majd a pláza előtti játszóteret is kipróbáltuk. Miután a ropogtatni valók is
elfogytak, elindultunk haza. A napunk
jó hangulatban telt, ám hazafele úton
a vidámság mellé beférkőzött egy kis
szomorúság is, hiszen ez volt együtt az
utolsó óvodai kirándulásunk.
Csurgó Mónika óvodapedagógus

Budapesten járt a Süni csoport
Május 19-én a tízórai után kirándulni indultunk Budapestre a Tropicariumba.
A buszozás izgalmaitól mindenki kellőképpen felcsigázva várta a megérkezést.
A Tropicariumban tett sétánk során cápákat, aligátorokat, egzotikus hüllőket
és kétéltűeket, kis majmokat, madarakat
és több ezer színes halfajt láthattunk. Az
esőerdő részen az aligátorok felett eleredt a trópusi eső. A gyerekeket elvarázsolta, hogy karnyújtásnyira csodálhatják meg a cápákat a látványalagútban.
Az ügyesebbek a túránk végén még ráját is simogathattak. Mire sétánk végére értünk, nagyon megéhezett a csapat,
evés-ivás következett, majd szabad játék, ehhez viszont buszra szálltunk és
Martonvásárig meg sem álltunk. Még
egy kis fagyizás is belefért a napba. Az
idő hamar elrepült, kellemesen elfáradva, sok szép élménnyel gazdagodva indultunk vissza az óvodába.
Molnár Brigitta
óvodapedagógus

Piknik a tóparton
„Tó vize, tó vize csupa nádszál
egy kacsa, két kacsa odacsászkál…”
(Weöres Sándor)

Az idei kirándulásunkat a tópartra
terveztük. A gyerekeknek már előző

héten beszéltünk róla, így elkezdődött
arról a társalgás, hogy milyen is egy kirándulás. Beszéltünk a felkészülésről
(hátizsák, élelem, innivaló, öltözék),
a közlekedésről, a figyelemről s legfőképpen arról, milyen állatokkal, növényekkel találkozhatunk a tóparton.
A kirándulás napján izgalmas készülődés vette kezdetét. Számukra a
legfontosabb téma a hátizsákban rejlő elemózsia volt. Az ovis pólónkban
(kék-sárga), vidáman keltünk útra. Az
odafelé vezető úton időnként megálltunk egy-egy bokor, fa mellett (bodza,
akác, vadrózsa) és virágát megcsodálva, illatát beszívva haladtunk tovább.
Szép, zöld fövenyes partra telepedtünk
le a pikniktakaróra. A parton lévő játszóteret örömmel vették birtokukba
a gyerekek, de voltak olyanok is, akik
kezdeményezésünkre színes aszfaltrajzokat készítettek. A nagyok örömmel
vették birtokukba a Melinda néni által elkészített ugróiskolát. A labdák is
előkerültek, s a szabályok ismertetése után (hol lehet használni), vidáman
dobálták, rúgták egymásnak.
Idővel egyre többen megéheztek,
ezért mindenki nekiláthatott a hátizsákjukban hozott „madárlátta kenyérnek”. Természetesen a segítségünkkel. A természet csodát tett,
hiszen minden gyerek hatalmas étvággyal látott neki az evésnek. Érdekes módon most senki sem válogatott.
Az innivaló is folyamatosan fogyott el a
palackokból. Érdemes volt félrevonulni
egy fa alá, mert közben, mire visszatértünk a játszótérre, előmerészkedett egy
gyermektenyérnyi nagyságú teknősbéka. Nagy volt az izgalom, mindenki
„mikroszkopikus” közelségből szerette
volna megnézni. Végül a homokból a
kezünkbe vettük, és így minden gyerek
tisztán szemügyre vehette ezt a kedves,
de védett állatot. Sokat beszéltünk róla
(élőhelyéről, étkezéséről). A végén a
teknőst elvittük a nádasba. Így békésen
indulhatott haza a családjához.
Sajnos ennek a vidám délelőttnek is
eljött a vége, s hazafelé már az esőkabátokat is fel kellett vennünk. Reméljük, hogy
maradandó élményben volt részük.
Bencsik Éva óvodapedagógus
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Zöldliget-hírek
Kertmozi a suliban
Az emberek többsége szeret moziba
járni. Jó film, finom popcorn, jó társaság. Ez mind megvolt a Zöldliget Iskola péntek esti kertmozijában, amit
Tamás bácsi és Nünü néni szervezett
az 5.a-b-c és 6.b osztályának, farsangi
nyereményként. Köszönjük nekik! A
vetítés 20 órakor kezdődött, de előtte
fél órával már mindenki megérkezett.
Kiraktuk a székeket, feltankoltunk
rágcsálnivalóval, és már kezdődhetett is a program. A Luca című filmet
néztük meg. Néhányan látták már, a
többség azonban nem, így ez tökéletes
választásnak bizonyult. A story imádnivaló, két tengeri szörnyről szólt és
az elfogadásról. Mindenkinek jó szívvel ajánlom!

Először meglepő volt, hogy a filmet
világosban kezdtük és nem sötétben,
bár gondolom, ennek is volt magyarázata. A film vége felé viszont már
teljesen besötétedett, így tökéletesen
megvolt a kertmozi feeling is. Vicces
volt, hogy a film felénél egyszer csak
15 másodperc alatt kiürült a nézőtér,
ugyanis szinte egyszerre kellett mindenkinek mosdóba menni vagy feltöltetni az élelmiszer készletét. Fura volt,
hogy ennyire egyformák vagyunk. A
vetítés 21.30-ig tartott. Amikor vége
volt és elkezdtünk elpakolni, hirtelen rájöttünk, hogy milyen furcsa és
idegen az iskola így este. Csöndes és
néptelen a folyosó, kihalt így a dolguk
után folyton rohanó tanárok és diákok nélkül. Néhányan ugyan felvetették, hogy talán jobb lenne este iskolában lenni, hiszen akkor a többségünk

jóval éberebb, mint egy kora reggelen.
Így a haszontalan estéket tölthetnénk
az iskolában és a délelőtt kellemesebben is telhetne. Bár nem tudom,
hogy végül a bátorságpróbán bárki is
megfelelt-e és kifelé menet be mert-e
menni a kivilágítatlan, sötét, hosszú és
ijesztő tesifolyosóra, abban biztos vagyok, hogy mindenkinek maradandó
élmény volt az este!
László Anna Lola 5.a

„UK Culture Games” projekt
2022. május 16. és 27. között került
megrendezésre a 6.c osztályban a „UK
Culture Games” címen futó projekt.
A hatodikos tanulók célnyelvi civilizáció órákon az Egyesült Királyságról és Ausztráliáról tanulnak, ezért a
projekt-hetek témája is ez volt. A diákok 3–4 fős csapatokban különbö-

ző programokon vettek részt és versenyeken mérhették össze tudásukat.
Például édességből Angliával kapcsolatos épületeket kellett készíteniük, digitális vetélkedőkben versenyeztek, de
kipróbálhatták a skótok által kitalált
„curling” sportot is. A projekt részét
képezték még a csapatépítő és egyéb
tréfás feladatok. Az iskola, a szülők és
az Ausztrál Nagykövetség jóvoltából
pedig minden résztvevő kapott ajándékot. A tanulók amellett, hogy bővítették ismereteiket az adott országokról, csapatként dolgozhattak együtt és
jól érezhették magukat. A versenyt végül a Skóciát képviselő csapat nyerte,
de úgy gondolom, hogy mind osztályként, mind a diákok egyénenként sokat nyertek ebben a két hétben.
Arányi Norbert, tanár
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játszhatott, versenyezhetett, vagy ha
azt éppen nem, akkor szurkolhatott
társainak. Az időjárás is velünk volt,
hiszen a nap kellemesen sütött az éjszakai égiháború után, így nem kellett lemondanunk a külső helyszíneken
rendezett programokról sem. Számháború, roller-ügyességi, kosár-bajnokság, futóverseny, sorverseny és justdance. Ez volt a kínálat június 10-én a
Liget iskolában. Hogy mit lehetett látni a napvégén? Kellemesen, jóízűen elfáradt nebulókat, akik hazafelé menet
így szóltak: „Nagyon jó volt ez a nap”,
„Ilyet máskor is lehetne rendezni”,
„Úgy elfáradtam, de nagyon jól éreztem magam!” Egy szülői felajánlásból
jégkását is vásárolhattak a gyerekek, s a
befolyó összegből pedig a Tiszaroffról
érkezőket támogatjuk. Köszönjük ezt a
csodás napot! Kellemes VAKÁCIÓT!
Nagy Edit, tanár

Hitéleti nap,
pünkösdi istentiszteletek
Május 30-án reggel Velencén, a Liget
iskola tornatermében megtartottuk a
pünkösdi istentiszteletet a Ligetbe járó
tanulóknak. Az ünneppel kapcsolatos
gondolatait Durkó István, a Magyarországi Baptista Egyház missziói igazgatója osztotta meg. Szemléletes példán mutatta be, hogy mit is jelent, ha
a Szentlélek jelen van Isten gyermekeinek az életében. Ő a Segítő, Bátorító,
Vigasztaló! Sokunk örömére iskolánk
vendége volt Pintér Béla keresztyén
énekes, aki pedig Istent dicsőítő dalokat énekelt.
A jó hangulatú koncert után indult az udvaron a segítő foglalkozások, tevékenységek megismerése, kipróbálása. A felsősök csoportokban
forgószínpadszerűen végigjárták a különböző állomásokat. Így megismerkedhettek egy tűzoltóautóval, illetve a
teljes legénységével. Ezúton is szeretnénk megköszönni a székesfehérvári tűzoltóknak, hogy itt voltak az iskolánkban, megismerkedhettek a tanulók
a hivatás rejtelmeivel, a felszerelésekkel. Nagy sikere volt a terápiás kutyáknak is! Sokféle tevékenységet végezhettek velük a gyerekek. Egy bibliai kvíz
megoldása is várt a csoportokra. Két
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állomáson pedig olyan helyzetek voltak, melyek arra hívták fel a figyelmet,
hogy hogyan lehetünk mi is segítők.
Drámajáték,k ézműveskedés segítettek
ebben. Nagyon szépen köszönöm minden kollégámnak a sok munkát, a sok
segítséget!
Június 3-án, pénteken pedig a Zöld
iskolarészben tartottuk meg a pünkösdi istentiszteletet. Tóth Péter lelkész
beszélt a kisebbeknek a pünkösd ünnepéről. A székesfehérvári gyülekezetéből eljött vele két gitáros lány, Kitti és
Bernadett. Két dicsőítő dalt énekeltek.
Az ünnepséget egy közös énekkel: Pintér Béla, Új szív című számával zártuk,
amire a 2. a osztályosok táncoltak is.
„Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: „Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya
ígéretét... Ellenben erőt kaptok, amikor
eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim
lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában
és Samáriában, sőt egészen a föld végső
határáig.” (Apostolok cselekedetei 1. 4)
Papp Sándorné hitéleti ig. h.

Sport gyereknap
Az utolsó iskolai tanítási nap igazi felszabadulást hozott. Nemcsak a tanulás,
az iskola alól. Mindenki mozoghatott,

Végre tábla mellett:
Sakk Diákolimpia egyéniben és
csapatban
Régóta várt pillanat jött el, amikor – a
szedelőzködő versenyzők alatt – egyszerre 340 szék hangja morajlott, dübörgött végig a szolnoki tornacsarnokon a Himnusz dallamát megelőző
felszólításkor. Végre tábla mellett ülhetünk a hosszú „vesztegzár” után,
amit az egészségügyi helyzet ránk
kényszerített.
A Diákolimpia versenysorozat az
amatőr sport, utánpótlás sport kiemelt
rendezvénye, amely tömegeket mozgat
meg, így vagy úgy, ebben a sakk sem
kivétel, még ha itt inkább a szellemi
sport öröme készteti aktivitásra a sakkjáték szerelmeseit. Az aktivitással láthatóan nem volt probléma, a szervezőket
komoly feladat elé állította a rendezvényekre jelentkezők létszáma mind a
csapat, mind az egyéni versenyek során.
Időrendben a csapatverseny került elsőként megrendezésre, amelynek a szombathelyi Brenner Gimnázium adott
otthont május 13–15 között. Az eseményen 127 iskolai csapat 534 tanulója vett
részt, köztük a Zöldliget Baptista Iskola
versenyzői, akik két csapattal (egy alsós
és egy felsős) képviselték Velencét. Az

alsósok versenyében 24 együttes ült asztalhoz a nyolc fordulós mérkőzésen, a
Zöldligetesek nagyon fiatal kis csapattal
vették fel a küzdelmet és végeredményben szoros mérkőzéseket játszva 15,5
pontot szereztek, ami a 16 helyezést jelentette. Érdekes, hogy 5 csatájuk végződött 2-2 arányú döntetlennel és egy
győzelem mellett két vereséget szenvedtek el csupán a két versenynapon.
Az éltáblán Szigethy Zsombor 8/5,0
pontos lett, az utolsó táblán Kecskeméti Ákos szintén 6/5,0 ponttal húzta a
csapatot. Tári Árpád 8/4,5 pontos eredménnyel erősítette a gárdát, a hármas
táblán Kemény Ádám 5/1,0 ponttal, a
négyesen Svéd Botinak még erős volt
a mezőny, így nem sikerült pontszerzéssel zárnia. Lelkes fiatal kis csapat
erősödik Hidegh Gábor edző velencei
sakkszakkörében, a megyei döntő megnyerése után, a legjobbak
között is biztatóan szerepeltek,
kell még egy év versenyzés és tanulás ahhoz, hogy a mezőny első
felében végezzenek.
A felsősök versenyében Bodrogi Bendegúzzal az élen a rangsor negyedikként ülhetett asztalhoz a Zöldliget Iskola gárdája.
Ebben a csoportban - szoros versenyfutásban- szintén 24 csapat harcolt a helyezésekért. A
baptista fiatalok végig versenyben voltak az érmes helyezésért,
négy győzelem három döntetlen mellett, csupán egy mérkőzést vesztettek, ami a kiegyensúlyozott mezőnyben a 4. helyezést
jelentette. A csapat pontszerzői:
1.Bodrogi Bendegúz 8/6,5 pont
2.Kerekes László 8/4,5 3. Dubis
Szabolcs 8/3,0 4.Kerekes János 6/4,5
5.Kecskeméti Attila 2/0 pont.
A diákolimpia következő állomására
Szolnokra, az egyéni döntőre utaztak a
fiatalok, köztük – az 50 fős mezőnyben
– két baptista versenyzővel. Tári Árpád az erős nyíltversenyen kilenc játszmából 5,5 ponttal a GP pontszerző 13
helyet megszerezve kiválóan szerepelt.
Kecskeméti Ákosnak ezúttal 2,0 pontot
sikerült szereznie. A folytatásban június 3–5. között Szegeden, a versenysakkozók nagyobb korosztályai szálltak
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harcba Bodrogi Bendegúz, Dubis Szabolcs a IV. míg a Kerekes testvérek a
III. korcsoportban ültek asztalhoz. Kerekes László kicsit álmos rajt után háromból egy ponttal állt a versenyben,
majd elkapta a fonalat és a következő
három fordulóból 2,5 pontot gyűjtve
felzárkózott az élmezőnyhöz. A hajrát
jelentő második játéknapon viszont ismét egyetlen győzelemmel tudta növelni a pontszámát, így összesítésben a
15. helyen végzett, amivel 2 GP pontot
gyűjtött.
Kerekes János a csapatban nyújtott
kiváló formáját reméltük viszontlátni
az egyéni küzdelmekben, igaz a korcsoport fiataljaként nyilvánvaló volt, hogy
nehéz pályát kell megjátszania. Az első
fordulóban a korcsoport egyik esélyese ellen, a végeredményben ezüstér-

játszmában megosztották a pontot és
az első nap utolsó játszmájában is döntetlennel 6/5,0 ponttal fordult a második játéknapra. A vasárnap reggeli
mérkőzést egy fontos rangadón aratott
győzelemmel kezdte, majd a folytatásban két döntetlennel 7,0 pontot elérve
biztosította a 2. helyét. Az ezüstérem
kiváló eredmény, hiszen az országos
korcsoportos döntőért folyó sorozat
(GP) egyik állomása volt a diákolimpia
egyéni verseny is. Ezzel a sikerrel nagy
lépést tett a körmérkőzéses döntőbe kerüléséhez, amelyen majd a világversenyeken való részvétel kiharcolása a tét. Ebben a mezőnyben szerepelt
Bendegúz osztálytársa Dubis Szabolcs,
aki a megyei döntően elért bravúros
helyezésével kapott lehetőséget a versenysakkozók közötti megmérettetés-

mes Kovács Kristófot legyőzve váratlan
győzelemmel lepte meg a mezőnyt, de
a folytatásban két vereség is becsúszott.
A délutáni körben szintén csak egy pont
jött össze, míg a második játéknapon
két pontot sikerült elérni így a 4,0 pontos eredménnyel a 19. helyen zárt.
A 14 évesek között Bodrogi Bendegúz a korcsoport egyik esélyesének
számított és ennek megfelelően versenyzett. Az első négy játszmát megnyerve a mezőny élére állt, majd fő
riválisával Kolimár Kristóffal harcos

re. Összességében 3,5 pontot szerzett,
ami tisztes helytállás a profik között és
reménykeltő a folytatást illetően.
A sakk diákolimpia versenysorozat
ezzel ebben a tanévben lezárult, gratulálunk a fiataloknak, és reméljük, hogy
kedvet kaptak a tábla melletti játékhoz,
és a folytatásban minél többen részvevői lesznek majd a tapolcai elődöntőnek, amelyre június közepén kerül sor.
Molnár Béla nemzetközi mester
az MSSZ ifjúsági bizottságának
elnöke
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Nádas Péter: Rémtörténetek
Náray Tamás: Anyám szerint
Jennifer Probst: Egy nyár Itáliában
Sophie Villard: Madame Exupéry és az égbolt csillagai
Arne Dahl: Hajsza
Schmöltz Margit: Sólymok fellege (Anonymus 2.)
Asha Lemmie: Ötven szó az esőre
Volker Kutscher: Elestek márciusban
Lucy Clarke: Az elveszettek
Heidi Swain: A napsütötte Nightingale tér
Leslie Lawrence: Szemiramisz elefántjai
Dolák-Saly Róbert: A füle sem tréfa! Versek és mesék
állatkerti barátainkról
Rachel Trethewey: A Churchill lányok
Hegyes Katalin: Ki a szabadba! – 130 izgalmas tanösvény
Budapesten és környékén
Wéber Anikó: Örökszerda
Bartos Erika: Brúnó a Balatonon (Balaton-felvidék)
John Flanagan: Váltságdíj Erakért (A Vadonjáró tanítványa; 7.)
Geronimo Stilton: Leonardo szárnyai
Agócs Írisz: Rajzolj egy krumplit! 4. Lesz belőle tündér,
sárkány, boszorkány…

Nyári szünet

Felhívjuk a kedves olvasók figyelmét,
hogy a könyvtár
2022. július 5-től 2022. július 16-ig
zárva lesz.
Utolsó kölcsönzési nap: 2022. július 2. (szombat)
Nyitás napja: 2022. július 19. (kedd)
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Biztonságunk

A Polgárőrség hírei

2022. május hónapban a Velencei Polgárőrség az alábbi feladatokat teljesítette: közbiztonsági járőrözést 12 alkalommal végeztünk, esetenként 2–2 fővel 100 órában. Külterületeteket ellenőriztünk nyolc alkalommal esetenként 2–2 fővel 110 órában. Sporteseményt biztosítottunk hat alkalommal esetenként hat fővel 70 órában. Rendőrséggel közös szolgálatot egy polgárőrünk teljesített négy alkalommal 30 órában. Rendezvényeket biztosítottunk
négy alkalommal esetenként tíz fővel 120 órában, amelyből rendőrséggel közös biztosítás 100 óra volt. Koordinátori tevékenységre 80 órát fordítottam. Mindösszesen 501 órát teljesítettünk.
		

Fehér István elnök

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötött

2022. április 19-én
Antal Alexandra és dr. Soltész Lukács
2022. április 20-án
Nagy Viktória Sára és Varga Zoltán
2022. április 22-én
Janka Imola és Antal Arnold István
2022. április 30-án
Varga Krisztina és Varga Tamás Zoltán
2022. május 7-én
Huszárik Anna Flóra és Nagy Gergely
2022. május 13-án
Bródán Zsanett és Branovits Géza
2022. május 14-én
Jámbor Szilvia és Weiszhaupt István
Münnich Márta Dóra és Kiss Máté
2022. május 20-án
Sinka Georgina és Király András
2022. május 21-én
dr. Nyiri Ilona Klára és Kiss Balázs
Heiden Barbara és Balogh László István
Szőke Georgina és Orisek Szabolcs
2022. május 28-án
Zsohár Dóra és Jung Krisztián
Varga Bettina és Buzás Gábor
Bicskei Klaudia és Nyári János
2022. június 4-én
Bódi Dorottya és Jaskó Gábor
2022. június 10-én
Herjavecz Lilla és Sebestyén Béla
2022. június 11-én
Cs. Kiss Boglárka és Horváth József Bálint
Névadó ünnepség:
2022. május 14-én
Nagy Dóra és Gábori Zsolt gyermeke:
Gábori Nimród
Gratulálunk!
Balogh Erika, Egri Andorné, Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei

VÖTE májusi vonulások:
2022. május hónapban az egyesület 4 esetben kezdte meg a vonulást.
Részletes leírás a káresetekről:
2022. 05. 01. 11:13 órakor riasztásunk érkezett Gárdony, Radnóti Miklós utcába, ahol a bejelentő nagy füstöt és
lángokat észlelt. A helyszínre 3 fővel kezdtük meg a vonulást, időközben a riasztás tévesnek minősült.
2022. 05. 08. 9:54 órakor kérték a segítségünket Kápolnásnyék, Bajcsy-Zsilinszky utcába, ahol a bejelentő nagy
füstöt észlelt. A helyszínre 4 fővel kezdtük meg a vonulást, időközben a riasztás tévesnek minősült.
2022. 05. 09. 18:50 órakor riasztottak minket Velence, Gólya Villaparkhoz. A kerékpárút mellett kigyulladt az
aljnövényzet. A helyszínre 5 fővel, elsőként érkeztünk, a tüzet eloltottuk, a veszélyt elhárítottuk.
2022. 05. 30. 18:51 órakor riasztásunk érkezett az M7 autópálya 48-as kilóméterszelvényéhez, ahol egy műszaki
hibás személyautó füstölt. A helyszínre 3 fővel érkeztünk, a székesfehérvári kollégákkal az autót a parkolóba toltuk,
a veszélyt elhárítottuk.
Sok-sok gyerekmosoly kísérte Egyesületünk májusi hónapját
1-én a Nadapi Kerekerdő Óvodában jártunk,
21-én városunk gyereknapi programjában vettünk részt; itt nemcsak a
megszokott tűzoltóautó bemutatót láthatták az érdeklődők, hanem összetett sugár szerelést is bemutattunk ifi csapatunkkal.
29-én nyitott szertárkapukkal vártuk a kicsiket és nagyokat,
Több szülinapi buliba is meghívást kaptunk, ezúton is szeretettel köszöntjük az ünnepelteket!
Fejér megyei tűzoltóverseny - Vál
A versenyt Bechtold Tamás Polgálmester Úr nyitotta meg, majd a versenyzőket köszöntötte Molnár József a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség
elnöke, Geiger Zoltán a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főfelügyelője, illetve Magosi Lajos a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója. Kilenc Fejér megyéből, egy csapat pedig
Komárom-Esztergom megyéből érkezett.
Kismotorfecskendő szerelés 800l/p kmf. kategóriában Ifi csapatunk 5. helyezést ért el,
felnőtt férfi kategóriában pedig a 3. helyezést
sikerült bezsebelnie csapatunknak!
Büszkék vagyunk rátok!
Horváth-Szabó Nóra szóvivő
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Kö
ö srsméágneyi nz ka t i hHíirteékl e t
Ö nzko
Hajnalpír Baptista
Gyülekezet
A szeretetről

Az elmúlt havi gondolathoz kapcsolódva, a Szent Szellem kitöltetésének
másik nagy jelentősége, hogy vele kiáradhatott a szívünkbe Istennek a szeretete. (Róma 5:5) Miért fontos ez? Azért,
hogy egyáltalán esélyünk legyen betölteni azt a parancsolatot, hogy szeressük egymást. Különben honnan tudnánk, hogyan kell csinálni? Ha pedig
szeretjük egymást, az arról tanúskodik
az életünkben, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk. Azt mondja egy helyen
az Úr Jézus: „és igazoltatik a bölcsesség
minden ő fiaitól.” (Lukács 7:35) Így, a
mi Urunk is igazoltatik az övéinek az
életében, mert ha tudunk szeretetben
együtt élni, az azt tanúsítja, hogy Jézus Krisztus a mi mesterünk, és őhozzá tartozunk. Így az egységben, szeretetközösségben élő gyülekezet szavak
nélkül is arról beszél ebben a világban,
hogy Jézus Krisztusnak a tanítványai
vagyunk, annak, akit az Atya küldött.
Amikor erről a szeretetről beszél Jézus, azt mondja: „Új parancsolatot adok
néktek, hogy egymást szeressétek; amint
én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is
egymást.” (János 13:34) Ebből a hívők
döntő százaléka legfeljebb annyit hall
meg, hogy szeretni kell egymást, csakhogy Jézus nem ezt mondja. Nem annyi
a parancsolat, hogy szeressük egymást!
Ha csak ennyi lenne, mindenki azt érthetne alatta, amit akar. Azt mondja: új
parancsolatot adok nektek, aminek a
célja, hogy szeressétek egymást! A parancsolat az: ahogy én szerettelek titeket, pont úgy szeressétek egymást. Sok
zűrzavar abból van életünkben, hogy
egyből tudjuk (tudni véljük): mit, hogy
kell tenni. Hallunk valamit, és már csináljuk is úgy, ahogyan azt elképzeljük.
Legfőképpen azt szoktuk tudni, mi az
igazság. De ha Isten igéje nem mondja meg, honnan tudnánk mindezeket?
Szeretet alatt például azt érti mindenki, ahogyan kiskorában találkozott
vele, ezt már bizonyították. Ha valaki
úgy találkozott, hogy elkényeztették,
később azt fogja gondolni, az a szeretet. Ha valakinek törvényeskedő szülei
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Mintha ránk szólna a mi Istenünk: Nem
úgy! Nem úgy ahogyan most te gondolod! Nem úgy, ahogyan mi elsőre gondolnánk! És folytatja az ige: „…mint
Kain”. Na, ez azért megdöbbentő. Azt
mondja: szeressük egymást, de ne úgy,
mint Kain a testvérét. Miért, Kain szerette a testvérét? Ugye mindenkinek
megvan, hogy Kain megölte Ábelt? De
azt mondja Isten igéje, hogy szerette.
Ha Kainhoz odamentünk volna és azt
mondjuk: Kain, mi van a szívedben?
Miért nem szereted Ábelt? Mit mondott
volna? Azt, hogy én szeretem! Ezt Isten
igéjéből tudjuk. Mert ő hitte, hogy szereti a testvérét.
És lehet, hogy te is hiszed, hogy szereted a körülötted élőket, azzal a szeretetfogalommal, amivel te
Gustave Doré Káin és Ábel áldozata című képe
születtél, nevelkedtél, vagy
alapján készített rézmetszet
ami még pont kényelmes,
de az egyáltalán nem biztos, hogy szeretet. Kain szerette a testvérét, Ábelt. Csak
az ige azt mondja, hogy ebbe
a szeretetbe belehalt Ábel.
Ugye értjük, miért fontos Isten igéje alapján élni, szeretni és megítélni a dolgokat?
Az ige zsinórmértéke nélkül mindnyájan elhajlunk
az igazságtól. Persze ha a saját mértékünkhöz mérjük a
dolgainkat, akkor megnyugtató lehet, hogy nincs eltérés, csak hát akkor igazság
sincs. Vagy férjek, feleségek,
lehet azt mondani: de hiszen
én szeretem a házastársamat!
hogy ezek miatt egy életen át sem is- Csak közben az is lehet, hogy ezzel a
merjük meg mennyei Atyánkat olyan- szeretettel lassan széthullik a kapcsolat.
Ezért, ha csak ennyit megjegyeznénk,
nak, amilyen Ő valójában.
János levelében ez áll: „Mert ez az hogy: „nem úgy…” Engedjük meg,
üzenet, amelyet kezdettől fogva hallot- hogy Istenünk Igéje átírja a szeretetről
tatok, hogy szeressük egymást; Nem úgy, való lenyomatot a fejünkben, akármimint Kain, aki a gonosztól vala, és meg�- lyen mélyen is vésődött bele, mert digyilkolá az ő testvérét. És miért gyilkolta csőség az Úrnak, Ő át tudja írni. Ezért
meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszok „…ne szabjátok magatokat e világhoz,
valának, a testvéreié pedig igazak.” (1Já- hanem változzatok el a ti elméteknek
nos 3:11-12) Amikor ezt a részt tanul- megújulása által (úgy), hogy megvizsmányoztam: „amelyet kezdettől fogva gáljátok, mi az Istennek jó, kedves és töhallottatok, hogy szeressük egymást…” kéletes akarata.” (Róma 12:2)!
elgondolkodtam, mit is jelent szeretni
Vadon Sándor
egymást. Miközben ezen töprengtem,
baptista lelkipásztor
olvasom tovább az igét: „Nem úgy…”
voltak, mindent tiltottak, bekorlátoztak, nehogy elbízza magát, azt mondván: szeretlek, az így találkozik a szeretettel. Vagy akit egyszerűen elhagytak
gyerekként, ő mit fog érteni szeretet
alatt? Amivel a gyerek az első három
évben találkozik, az olyan mély lenyomatot hagy a lelkében, hogy azt csak az
Isten kegyelme tudja átírni.
Ó, barátaim, bárcsak el tudnám
mondani nektek, mennyire fontos az
Igén keresztül szemlélni a dolgainkat,
az Igét meg Jézus Krisztus személyén
keresztül látni, és letenni minden korábban tanult, tapasztalt, megélt dolgot, vagy homályos ismeretet, mert
ezek magaslatként ott állnak Isten igazi megismerése előtt. Szomorú, de van,

Kö z ö s s é g e i n k
„Velencei-tavi Rózsa”
1. sz. Nyugdíjasklub
Kedves Olvasók!
Ez a beszámolóm két havi eseményt
foglal magába, így fordulhat elő, hogy
a húsvéti locsolkodással kezdem. Hogy
kellőképpen megadjuk a módját, kicsit
átszőttük egy Hawaii „luau” ünnepséggel, virágfüzérrel a nyakunkban. Természetesen a fiúk, Ujvári Misi köszöntője
után a locsolásról sem feledkeztek meg,
és begyűjtötték a lányok által kínált csokinyuszikat és tojásokat. Turánszky
Gyuszi zenéjére fergeteges buli kerekedett, és az asztalokon lévő finom ételeknek, italoknak is nagy sikere volt. A
lányok hamar táncra perdültek és abba
sem hagyták a mulatság végéig. Végre
elindult egy folyamat, mikor is egy kicsit ki tudunk kapcsolódni gondjainkból, bajainkból. A vidám, jó hangulat
következő két klubnapunkon is folytatódott, egyiken névnapost, másikon
születésnapost ünnepeltünk. Ezek a délutánok igen családias hangulatban, kellemes beszélgetésekkel telnek el.

Nyugdíjas klubok

Nagy örömünkre szolgált, hogy a
Fővárosi Operettszínházban lehetőségünk nyílt délutáni előadásokon való
részvételre. Elsőként rögtön Kálmán
Imre „Marica grófnő” darabját nézhettük meg, kiváló énekesek, színészek és
táncosok tolmácsolásában. A benne felcsendülő dallamok, ha nem is táncra,
de szűnni nem akaró tapsra késztették a
nagyérdeműt. Így fordulhatott elő, hogy
a kétrészes előadás három és fél órára
sikeredett. Kis csapatunk csodás élményekkel gazdagodva este 8 órakor érkezett meg a velencei vasútállomásra.
Szerencsére a kultúráért nem kell
mindig Budapestre utaznunk, ugyanis megkezdődött Kápolnásnyéken a
Csajághy Laura Szabadtéri Színpad nyári évada. A nyitó előadáson „Levédia”
címmel láthattunk egy fergeteges előadást a Magyar Rhapsody Projekt zenekartól és meghívott operaénekes vendégüktől, Molnár Leventétől, valamint
két néptáncos pártól. Műsorukban magyar zeneszerzők, népdalgyűjtők darabjait dolgozták fel, a modern hangszerek mellett visszatérve a magyar népi

Velencei táncsikerek a fővárosban
A Táncpedagógusok Országos Szövetsége 2022. május 21–22-én tartotta 31.
alkalommal az országos táncművészeti fesztivál döntőjét. Ez Magyarország
első számú és legrangosabb táncművészeti versenye. A budapesti döntőre olyan produkciók juthattak csak
be, amelyek korábban már részt vettek az egyik országos elődöntőn, ahol
első, második vagy harmadik helyezést értek el. Az elődöntőket a szövetség vidéki városokban rendezte meg:
Miskolcon, Oroszlányon, Makón és
Szekszárdon. A szekszárdi elődöntőben ifjúsági korcsoportban Jazz Tánc
kategóriában Titonelli Flóra és Szabó
Anna táncosaink 1. helyen végeztek.
Ezen túl a makói hagymaház színpadán klasszikus balett és modern balett
kategóriában 2. helyezést értek el. Ezzel
társaikkal együtt minden produkciójukkal bejutottak az országos döntőbe!

A budapesti országos döntőn több
mint 400 produkció indult. A fellépőket két napon keresztül láthatta a közönség az Erzsébet Ligeti Színházban.
A zsűri tagjai közt világsztárok ültek:
Szakály György, Harangozó Gyula, és a
magyar táncélet kimagasló és meghatározó személyiségei: Földi Béla, Andrea
Paolini Merlo, Molnár Kriszta. Martonvásári növendékeink
Flóra és Anna részvételével a döntőben 3 számmal
3 különböző kategóriában indultak, és következő
eredményeket érték el:
Karaktertánc nagycsoport kategóriában 1. helyezés.
Modern balett kiscsoport
kategóriában 2. helyezés.
Jazz tánc nagycsoport
kategóriában 2. helyezés.

Sport

hangszerekhez is, úgymint a tekerőlant,
tárogató, koboz, töröksíp, népi furulyák,
ősi dobok és ütőhangszerek. A lélekmelegítő műsor alatt a nagy szél ellenére
sem fáztunk, a színvonalas előadást pedig vastapssal jutalmaztuk.
Kapával, ültető lapátokkal és roppant lelkesedéssel érkezett csapatunk a
Hősök Parkjába néhány száz egynyári
virágot elültetni. Két óra leforgása alatt
minden virág a helyére került. Igaz,
hogy mindeközben bőrig áztunk, mert
az időjárás nem kímélt minket. Örömünkre szolgált, hogy városunk szépítésébe mi is besegíthettünk.
A cikk írásakor a klubban már javában készülünk záró ünnepségünkre, de
a nyár folyamán is tartjuk majd a kapcsolatot a különböző előadásokon, programokon való részvétel miatt. Kívánok
minden kedves nyugdíjas társamnak
egészségben töltött, szép nyarat, a VH olvasóinak pedig munkájukban sikereket,
jó nyaralást, egyetértést és békességet!
Egresfalviné Vidos Anna
klubvezető

Titonelli Flóra és Szabó Anna így
ebben az évben kimagasló teljesítménnyel két arany és 6 ezüst érmet
szereztek! Nagyon büszkék vagyunk a
hosszú évek óta tartó kemény munkájukra, amivel ezt a sikert elérték! Reméljük a jövőben Flóra és Anna hasonló sikereiről tudunk beszámolni.
Nagy-Kuhy Zoltán és
Kuthy Mercedes
edzők, Dance Studio Nagy-Kuthy
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Kö z é r d e k ű i n f o r m á c i ó k
VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
(2481 Velence, Tópart u. 26.)
POLGÁRMESTER: Gerhard Ákos
HIVATALVEZETŐ: Dr. Matus-Borók Dóra, jegyző
Központi telefonszám: 06 22/589–400

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY

Sajben-Sterz Piroska titkársági osztályvezető
Gajdó Petra személyi titkár, 589–402
Balogh Erika, titkársági ügyintéző, 589–416
Kiss Dorottya, titkársági ügyintéző, 589–407
Vargáné Király Julianna, testületi referens, 589–419

Hencs Fanni, humánpolitikai referens, 589-412
IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Szelei Andrea, aljegyző, 589–418
Máthay Erzsébet, anyakönyvvezető, 589–417
(anyakönyvezés, állampolgársági ügyek, hagyatéki
ügyintézés, lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta, igazgatási ügyintéző, 589–408
(települési támogatás, gyógyszertámogatás, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás)
Kovács Dóra, igazgatási ügyintéző, 589–425
(kereskedelmi igazgatás, fizetővendéglátás, talált tárgyak)
dr. Turóczi János, birtokvédelmi ügyintéző 589–407
Pécsi Viktor, közterület-felügyelő, 589–422, 30/255–7392
Bánfalvi Tamás, közterület-felügyelő, 589–422

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY

Molnár Krisztina, osztályvezető, 589–414
Halmainé Marsi Beatrix, pénzügyi ügyintéző, 589–423
Csikmérő Enricóné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Egri Andorné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Zsapka Judit, pénzügyi ügyintéző, 589–424
Csizik Gabriella, pénzügyi ügyintéző, 589–423
Kátai Éva, pénzügyi ügyintéző, 589–410
Grúz Sándorné, pénzügyi ügyintéző, 589–410

Közérdekű telefonszámok

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

Kovács Jánosné, adóigazgatási ügyintéző, 589–413
(építményadó, adókönyvelés)
Török Éva Julianna, adóigazgatási ügyintéző, 589–409
(iparűzési adó, adóigazolás, tartózkodás utáni
idegenforgalmi adó, adózással kapcsolatos ügyek
iktatása, irattározása)
Bíró Gábor, adóigazgatási ügyintéző, 589–428
(talajterhelési díj, telekadó, végrehajtás, adók módjára
behajtandó köztartozások)

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Szilassy Gabriella, városüzemeltetési ügyintéző, 589–405
(út- és közmű építési ügyek, tulajdonosi hozzájárulás,
közútkezelői hozzájárulás, közterület-használat)
Temesváriné Kosztola Györgyi, városüzemeltetési ügyintéző, 589–401
(fakivágás engedélyezése, házszám megállapítás,
illegális hulladék, kerti égetés)
Törjék Zoltán, megbízott városüzemeltetési ügyintéző
hhivatal@velence.hu
(telekalakítási ügyek, rendeltetésmód változás)

ÜGYFÉLFOGADÁS

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

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

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

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

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.

