
Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k

1

VELENCEI
    HÍRADÓ
Velence Város önkormányzatának kiadványa
30. évfolyam  2022/08   Augusztus

6

7

15

15

5

3Erdeink  és a tűzifa-kitermelés
Áram- és gázkedvezmény
Az államalapítás ünnepén
Etyek–Velence kerékpárút
A Kulturális Örökség Napjai 
Világbajnok velencei sárkányhajósok



Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e kÖ n ko r m á n y z a t i  h í r e k

BeköszöntőVelencei és tó környéki
események

3

A címlapon: Kenyéráldás augusztus 20-án
Fotó: Faragó László
Felelős kiadó: Velence Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Dr. Mészáros Csaba István
Társszerkesztő: Gerhard Ákos
A szerkesztőbizottság címe:
2481 Velence, Tópart u. 26.
Telefon: 06 22 589 400
E-mail: meszaros.csaba@velence.hu
Tördelés, layout: Szilágyi Levente
Nyomdai kivitelezés: Folprint Zöldnyomda
1119 Budapest, Thán Károly u. 25.
www.folprint.hu
info@folprint.hu
06 1 205 5965
ISSN 2415–9670

A Velence város fáiért aggódóknak 
attól nem kell tartaniuk, hogy az öko-
lógiailag, biológiailag értékes erdőte-
rületeket, fasorokat, ligeteket az Ön-
kormányzat tűzifaként feláldozná a 
vészhelyzet miatt. Ellenkezőleg: a je-
lenlegi képviselő-testület elkötele-
zetten és előrelátóan arra törekszik, 
hogy megőrizze a meglévő faállo-
mányt, és további területeken fejlesz-
sze azt, hiszen a fenti számokból is jól 
látszik, mennyi hiányzik még ahhoz, 
hogy akár a megyei átlagot elérjük. Fá-
ban szegény, éghajlati szempontból 
sérülékeny település Velence. 

Évtizednyi kihagyás után az el-
múlt években közel ezer fát ültet-
tünk a városban és a külterületeken, 
és fáradhatatlanul keressük a lehető-
ségeket további területek fákkal való 
beültetésére. Különösen fontos, hogy 
valós értékén kezeljük a fák szerepét 
abban a folyamatban, amelyben a vá-
rosnak alkalmazkodnia kell a ked-
vezőtlen (forró és száraz) éghajlati 
változásokhoz. A fák mindkét kel-
lemetlen hatást csillapítani képesek. 

Anyagiakban nehéz is kifejezni azt a 
szolgáltatásokat, amelyet nyújtanak 
nekünk. Csökkentik a nyári felmele-
gedés hatását, az eróziót gátolják, oxi-
gént termelnek, megkötik a port, tom-
pítják a zajokat és a város biológiai 
sokféleségét is fenntartják. Egyszóval 
nélkülözhetetlenek – nem válhatunk 
meg tőlük. 

A középületek fűtési energiájá-
nak biztosításához nem csak a tü-
zelőanyag-változtatással, hanem a 
nem hatékonyan, feleslegesen el-
használt energia megtakarítása ré-
vén is hozzájárul az önkormányzat. 
Az újtelepi óvoda és a polgármeste-
ri hivatal energetikai korszerűsíté-
séhez szükséges tervek készen van-
nak, a forrásokra az önkormányzat 
pályázik.

Az alábbiakban részletes adatok ol-
vashatók Velence földrészleteiről, vá-
rosunk erdeiről. Kevés van belőlük, vi-
gyázzunk rájuk együtt!

Kernya Gábor
önkormányzati képviselő

Kedves Velenceiek!
Az elmúlt hetekben mindenkit foglal-
koztattak az energiaköltségek emelke-
désével kapcsolatos hírek. Ezen belül is 
kiemelt figyelmet kapott az az intézke-
dés, miszerint a vészhelyzet miatt a kor-
mány jelentősen lazított a tűzifa-kiter-
meléssel összefüggő jogszabályokon. 
A tűzifa iránti igények országosan és 
mindenki által tapasztalható módon 
megnövekedtek, és ez a piaci nyomás a 
tűzifa árában is azonnal megjelent. 

Településünk területének még a két 
százalékát sem borítja erdő, ami saj-
nos messze elmarad az országos át-
lagtól (22%), de még a megyei (13%) 
értékektől is. Nem csoda, hiszen a vá-
ros területének egy jó része be van 
építve, a délre eső területek pedig ja-
varészt szántóföldi művelés alá esnek, 
és viszonylag sok területet foglalnak el 
a gyümölcsösök is. E két százaléknyi, 
erdővel borított velencei területen be-
lül az önkormányzati vagy állami tulaj-
donú erdőterület csak az összes erdők 
negyedét teszi ki, amelyek elsősorban 
nem fakitermelési, hanem parkerdei és 
talajvédelmi céllal vannak fenntartva.

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. augusztus 26–28.
péntek-vasárnap
3x CACIB Nemzetközi Kutyakiállítás
Agárd, Szabadstrand

2022. augusztus 27. szombat 11:30
Magyarföldi szentek
A budapesti Térszínház előadása
a Kalazanci Szent József templom előtt
Velence, Szent Erzsébet tér 

2022. augusztus 27. szombat 18:30
Velence Város Születésnapja
Meszleny–Wenckheim kastély parkja
Velence, Tópart u. 52.

2022. szeptember 3. szombat 18:00
Kristensen Júlia kiállításmegnyitója
Nemzedékek Háza
Gárdony, Gárdonyi Géza u. 1.

2022. szeptember 9. péntek 19:00–21:45
Telihold túra 
Pázmánd, Gesztenye fasor 61. előtt
Tel.: 20/960–4832

2022. szeptember 10.
szombat 18:00 – 21:00
Fecskebúcsú
Dinnyés, Rózsa u. sarka, gólyafészek alatt
Tel.: 30/663–4630

2022. szeptember 30.
péntek 9:00 – 11:00
Szent Mihály napi behajtás
Dinnyés, Rózsa u. sarka, gólyafészek alatt
Tel.: 30/663–4630

2022. október 1. szombat 10:00
A velencei babák köszöntése,
rózsaültetéssel
Velence, Babák Rózsakertje

A városi eseményekkel kapcsolatos vál-
tozásokról, illetve Velence város egyéb 
programjairól, eseményeiről bővebben tá-
jékozódhat az interneten Velence Város 
hivatalos facebook oldalán
(www.facebook.com/Velencevaros)

A velencei Közösségi Ház programjairól 
a 26. oldalon tájékozódhatnak olvasóink.

Földrészlet statisztika művelési áganként

művelési ág földrészletek 
száma

alrészletek
száma

összes alrészlet 
terület (m2)

legkisebb
alrészlet

terület (m2)

legnagyobb
alrészlet

terület (m2)

átlagos
alrészlet

terület (m2)

erdő 61 68 614.854 417 154.394 9.042

Földrészlet statisztika fekvésenként

fekvés földrészletek 
száma

egyéb
önálló

épületek
száma

egyéb önálló 
lakások
száma

összes
terület (m2)

legkisebb 
földrészlet 

terület (m2)

legnagyobb 
földrészlet 

terület (m2)

átlagos
földrészlet 

terület (m2)

belterület 6.131 239 498 8.314.085 14 422.494 1.356

külterület 768 0 0 25.055.287 101 2.332.508 32.628

ÖSSZESEN 6.899 239 498 33.369.372
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Polgármesteri kalendárium
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2022. július 26-tól augusztus 20-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi
megbeszéléseken, egyeztetéseken, eseményeken vett részt a város érdekében:
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Július 27-én  részt vett a Budapest–
Balaton kerékpárútvonal megnyitó 
ünnepségén az Északi Strandon.

Július 28-án bejárást tartott Velen-
ce város jegyzőjével és a VVG Kft ügy-
vezetőjével Ófaluban, ahol helyszíni 

szemle keretében jelölték ki a várako-
zási tilalommal érintett övezeteket. 
Ezt követően a város energia-auditálá-
sát végző OLC Systems szakemberével 
vitatta meg az önkormányzatokat érin-
tő energiaáremeléssel kapcsolatos te-
endőket.

Augusztus 1-én megtartotta hét-
indító munkaértekezletét, amelyen a 
képviselők mellett jelen volt városunk 
jegyzője és a VVG Kft. ügyvezetője is. 
Ezt követően a Velence Bio Kft. képvi-
selőjével tárgyalt a laktanyánál lévő te-
lephely szerződésmódosításával kap-
csolatosan.

Augusztus 2. és 7. között szabadsá-
gát töltötte. 

Augusztus 8-án munkaterüle-
tet adott át Újtelepen a DRV Zrt. al-
vállalkozójának a Dózsa György és a 
Kossuth utca sarkán. Az új beruházás 

lehetővé teszi a környék ivóvízellátá-
sának korszerűsítését. 

Augusztus 9-én hivatali ügyinté-
zéssel töltötte az idejét.

Augusztus 10-én az újtelepi Dózsa 
György utcában a módosított HÉSZ 

kapcsán lakossági egyeztetésen vett 
részt a műszaki osztály dolgozóival 
együtt.

Augusztus 11-én Budapesten, a Tö-
rök Kulturális Intézetben tárgyalt ar-
ról, hogy miként lehetne török kulturá-
lis napot szervezni 2023-ban Velencén, 
az Északi Strandon.  

Augusztus 12-én a velencei Integ-
rált Településképi Stratégia (ITS) 
módosításáról tárgyalt. Az ITS felül-
vizsgálata elengedhetetlen felétele an-
nak, hogy a város uniós támogatásokra 
pályázhasson. 

Augusztus 15-én szabadságát töl-
tötte.

Augusztus 16-án részt vett és kö-
szöntőt mondott a XVI. Nemzetközi 
Velencei-tavi Symposion megnyitó-
ján a Juventus Hotelben. A megnyitón 
előadást tartott Dr. Jolánkay Márton, 
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az MTA professzora a klímaváltozás-
ról, valamint Temesi Mihály tófelügye-
lő a Velencei-tó jelenlegi helyzetéről. 

Augusztus 19-én Szalmás Gábor ren-
dezvénytechnikai kivitelezővel és Mihály 
Andrással, az EKIK vezetőjével tartott 
egyeztetést. A résztvevők biztonsága ér-
dekében a délutáni órákban úgy döntöt-
tek, hogy az erős szél, és az estére várha-
tó viharok, villámlás miatt elhalasztják a 
város születésnapi ünnepségét, ame-
lyet augusztus 27-én tartanak meg. 

Augusztus 20-án a Szent István ki-
rály templomban köszöntötte a velen-
ceieket az államalapítás napján, nem-
zeti ünnepünkön.

Az anyatejes táplálás
világnapja
Augusztus 1-én tartották az anyatejes táp-

lálás világnapját. Az ünnep fontos üzenetet 
hordoz, hiszen arra hívja fel a figyelmet, hogy 
meg kell adnunk minden támogatást és is-
meretet az édesanyáknak ahhoz, hogy anya-
tejjel táplálják kisbabájukat. A Kápolnásnyé-
ken megrendezett eseményen Szabó Attila 
alpolgármester osztotta meg gondolatait ezzel 
kapcsolatban a megjelentekkel, és köszöntötte 
városunk védőnőit az önkormányzat nevében.  
Mi is köszönjük védőnőink odaadó, lelkiisme-
retes munkáját!

Áramkedvezményre jogosultak az elektromos
gyógyászati segédeszközt használók
Az elektromos gyógyászati segédeszközt használók áramkedvezményre jogosultak, amelyet a kormányablakban 

igényelhetnek. A társadalombiztosítási támogatással rendelt elektromos kerekesszéket, elektromos mopedet hasz-
náló mozgássérültek, és a hálózati áramról működő oxigén koncentrátort napi rendszerességgel használók az átlag-
fogyasztás sávhatárához képest 1697 kWh-val megemelt,  kedvezményes sávhatárig jogosultak a rezsicsökkentett 
áramárra. Tehát egy olyan család, amelynek tagja ilyen kedvezményre jogosult, az átlagos 2523 kWh/év áramfo-
gyasztáson felül további 1697 kWh/év áramot fogyaszthat a rezsicsökkentett áron.

A kedvezményt a vonatkozó kormányrendelet hatálybalépésétől, 2022. augusztus 24-től a felhasználási hely sze-
rint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási ügyfélszolgálatán,  vagy bármely kormányablakban, az erre szol-
gáló formanyomtatványon,  vagy online: https://epapir.gov.hu/ (választandó ügytípus: egészségbiztosítási pénztári 
feladatok) igényelheti minden olyan fogyasztó, aki, vagy akivel egy háztartásban élő személy napi rendszerességgel 
használ gyógyászati segédeszközt. Az igénylőlap a lap jobb szélén tölthető le.

A kérelem benyújtása során új felhasználási hely esetén igazolni szükséges a szolgáltatásra vonatkozó szerződé-
ses jogviszony fennállását, vagy ha már történt számlakibocsátás, a kérelem benyújtása előtt kézhez kapott utolsó 
számla teljesítését. A kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a kedvezményes év folyamán 
bármikor benyújtható.

A kormányhivatal ellenőrzi, hogy az adott háztartásban élő személy kapott-e társadalombiztosítási támogatással 
elektromos gyógyászati segédeszközt. A kedvezményre való jogosultságot határozattal állapítja meg, arról elektro-
nikus úton, 5 napon belül értesíti az egyetemes szolgáltatót. Az egyetemes szolgáltató a felhasználási helyen alkal-
mazott, a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló rendelkezések szerinti általános árszabáshoz 
kapcsolódóan érvényesíti a kedvezményt.

Gázártámogatás
nagycsaládosoknak

Velence Város Önkormányzata 
szeretné felhívni a településen élő, 
három vagy többgyermekes csalá-
dok figyelmét a 2011 óta érvény-
ben lévő, nagycsaládosokat segítő 
gázártámogatás igénybe vételére. A 
kérelem az alábbi hivatkozáson ér-
hető el:
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.
hu/ellátások/nagycsaládos-föld-
gáz-árkedvezmény/nyomtatvá-
nyok/79-igénylőlap-a-nagycsalá-
dos-földgáz-árkedvezményhez.html

Az igénylés során bemutatandó:
1. Az utolsó havi számlakivonat,
2. A szülők, gyermekek szemé-

lyi igazolványa, lakcímkártyája, TAJ 
kártyája és adókártyája.

Az ügyintézés kormányablakon 
keresztül történik. A központi idő-
pontfoglaló rendszerben a családtá-
mogatás, lakástámogatás menüpont 
kiválasztása után a nagycsaládo-
sokat megillető gázárkedvezmény 
ügykört kell választani. 

Az albérletben lakó családok a Fe-
jér megyei Kormányhivatal Családtá-
mogatási Osztályán kérhetnek állás-
foglalást a kérelmükkel kapcsolatban. 

A kérelem postai úton a követke-
ző címre nyújtható be: Fejér Megyei 
Kormányhivatal, Családtámogatá-
si és Pénzbeli Ellátási Osztály, 8000 
Székesfehérvár, József A. u. 42.

Gerhard Ákos polgármester és Révész Máriusz államtitkár

Babák Rózsakertje Ünnepség
Idén október elsején, szombaton tartjuk az elmúlt egy évben született velencei babák köszöntését. A rendezvény 

10 órakor a „Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése” című projekt keretében felújított park hivatalos átadá-
sával kezdődik. Utána – a hagyományokhoz híven – egy-egy tő rózsát ültetünk a legkisebbeknek. Ezen a napon adják 
át a Velence Rózsája díjat is. Az ünnep délelőttjén idén is számos játék és szórakoztató program várja a családokat.



Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k    

6 7

Tisztelt Egybegyűltek! Tisztelt Ünneplők!

Nehéz időkben különösen rászorulunk arra, hogy iránymutatásért, jó példáért nagy 
történelmi személyiségeinkhez forduljunk. Szent István király tetteinek üzenetét 

ezért különösen időszerű meghallanunk ma, amikor borús idők elébe nézünk. 
Ezek közül most kettőre szeretném felhívni a figyelmet. Elsőként a nemzet, az or-

szág egységére, és arra, hogy félországgal, megbékélés nélkül nem juthat előre a ma-
gyarság. István király egyik legnagyobb tette éppen az volt, hogy sikerült egyetér-

tést hoznia és egységbe forrasztania az országot. Erre az együttműködésre ma is igen 
nagy szükség volna. Ahogyan Imre herceghez, fiához intézett intelmeiben írta Szent 
István király: „A türelemről így beszél Pál apostol: »tanúsítsatok mindenki iránt tü-
relmet.« És az Úr evangéliumban: »Ha [türelemmel] kitartotok, megmentitek lelke-
teket.« Ehhez tartsd magad, fiam: ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak, sze-

resd az igaz ítéletet; ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy.”
Szent István másik fontos tette az volt, hogy a magyarságot végleg a nyugati keresz-
ténységhez és Európához fűzte. Az azóta eltelt egy ezredév őt igazolta. Habár e szö-

vetség nehéz és folyton megújítandó volt, mégsem a keletről érkezett tatárjárás, a 
török iga vagy éppen a szovjet megszállás időszaka írta be magát arany betűkkel a 

magyarság történetébe, hanem Szent István döntése. Hiszen mennyi nép élt itt előt-
tünk a Kárpát medencében, akiknek kultúrájáról már csak múzeumi tárlók, régésze-
ti feltárások tudnak beszélni! Szent István király viszont államot alapított és Európát 

választotta – és fennmaradt, él a magyarság.
Államalapításunk ünnepén emlékezzünk Szent Istvánra, a bölcs államférfira, és bí-

zom abban, hogy személyes példája sokunk számára szolgál vezérfonalként!

Gerhard Ákos polgármester

Elhangzott augusztus 20-án, a Szent István királyról elnevezett velencei római katolikus
plébániatemplomban tartott megemlékezésen.

Felkérés javaslattételre: „Díszpolgári Cím”
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések, díjak adományozási rendjéről szó-

ló 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint Díszpolgári Címet adományoz olyan országos és 
nemzetközi ismertséggel rendelkező, velencei kötődésű személynek, aki tevékenységével, munkásságával Magyar-
országon és külföldön általános elismerésre ad alapot. 

Felkérjük a Lakosságot, hogy a Díszpolgári Cím odaítélésére tegyen javaslatot. A Díszpolgári Cím odaítélésére 
bárki tehet javaslatot.  A Díszpolgári Cím átadása az október 23. alkalmából tartandó városi ünnepségen történik. 

Felkérés javaslattételre: „Velencéért Oklevél”
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések, díjak adományozási rendjéről szóló 

8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint Velencéért Oklevelet adományoz olyan, Velence Vá-
rosában tevékenykedő személyek és szervezetek részére, akik a helyi közösség szolgálatában, összefogásában jelen-
tős érdemeket szereztek.  Felkérjük a Lakosságot, hogy a Velencéért Oklevél odaítélésére tegyen javaslatot. 

A Velencéért Oklevél odaítélésére bárki tehet javaslatot. A Velencéért Oklevél átadása az október 23. alkalmából 
tartandó városi ünnepségen történik.

Felkérés javaslattételre: „Velence Rózsája Díj”
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések, díjak adományozási rendjéről szóló 

8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint Velence Rózsája Díj adományozható azoknak a ter-
mészetes személyeknek, akik Velence kulturált környezetéért, szépítéséért, közterületi vagy általános összképének 
javításáért kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek eredményeként a település külső megjelenése számot-
tevően javult. Évente három díj adományozható. A Velence Rózsája Díj erkölcsi elismerés, pénzjutalommal nem jár. 
Felkérjük a Lakosságot, hogy a Velence Rózsája díj odaítélésére tegyen javaslatot. A Velence Rózsája Díj odaítélé-
sére bárki tehet javaslatot. A Velence Rózsája Díj átadása a Babák Rózsakertje ünnepségen történik.

Az indoklással ellátott ajánlásokat  mindhárom kitüntető cím esetén 2022. szeptember 9. napjáig kell írásban  
Gerhard Ákos polgármester felé benyújtani (2481 Velence, Tópart utca 26.).

Átadták az Etyek – Velence kerékpáros utat 
az Északi Strandon
Július 27-én ünnepélyes keretek kö-

zött átadták Velence-Északi Strandon 
a Budapest–Balaton kerékpárútvonal 
(BuBa) Etyek és Velence között húzó-
dó szakaszát. Az eseményen városun-
kat Gerhard Ákos polgármester kép-
viselte. A kerékpáros útvonal teljes 
hossza 108,2 kilométer, ebből az Etyek 
és Velence közötti szakasz 32,6 kilomé-
ter hosszú, amely tartalmazza a már 
meglévő 2,9 kilométeres kerékpáru-
tat Gyúró és Tordas között. Az átadott 
szakasz Etyek, Gyúró, Tordas, Kajászó, 

Pázmánd, Nadap településeket és 
Velence városát érinti. A kerékpárút 
mellett pihenők, valamint Pázmán-
don egy kerékpáros híd is épült. 

Az eseményen Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselő kiemelte, 
hogy az átadott szakasz gyönyörű 
tájakon és településeken visz keresz-
tül, amelyeket immár kerékpárúton 
is meg lehet tekinteni. Révész Mári-
usz, Aktív Magyarországért felelős 
államtitkár elmondta, hogy a kor-
mány célja az, hogy Magyarország 
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Velence város születésnapja: új időpontban

Augusztus 19-én, pénteken délben 
már állt a színpad a kastélynál, min-
den kellék a helyszínen volt, a gye-
rekeket játékos köz-
lekedési parkkal, 
homokkép-kész ítés i 
lehetőséggel várták a 
szervezők, a Szürkehar-
csa halbár emelt meny-
nyiségű ételadag előké-
szítésével foglalkozott, 
amikor azonban az 
előkészületek ellené-
re az időjárás-előrejel-
zéseket követve nehéz 
döntés meghozatalá-
ra kényszerült Gerhard 
Ákos polgármester, 
Szalmás Gábor rendez-
vénytechnikai kivitele-
ző és Mihály András, 
az EKIK igazgatója. A 
már délután is egyre 
erősödő szél, majd az 
estére várható villám-
lás és viharok miatt a 
résztvevők biztonsá-
ga érdekében le kellett 
mondaniuk a hagyo-
mányosan augusztus 
19-én megrendezésre 
kerülő városi születés-
napot.

Egyik szemünk sír, a 
másik nevet, mint a me-
sebeli királynak, hiszen 
a hónapok óta tartó 
aszály után az égiek úgy 
döntöttek, hogy éppen 
Velence születésnapjára 
időzítik azt a hatalmas 
esőt, amely országosan 
is kiemelkedő mértékű 
volt, és reményeink sze-
rint nemcsak az aszály 
sújtotta növényeken, 
hanem a drámai mér-
tékben lecsökkent víz-
szintű Velencei-tavon is 
segít kissé. 

A születésnapi ünnepség pedig au-
gusztus 27-én, szombaton este ke-
rül megrendezésre, a kastélyparkban. 

Várunk mindenkit szeretettel, ünne-
peljük együtt Velence város 18. szü-
letésnapját!

a legélhetőbb or-
szágok közé tar-
tozzon: „Kuta-
tások szerint, ha 
valaki egy héten 
két és fél órát mo-
zog, akkor annak 
az embernek az 
egészségben eltöl-
tött várható élet-
tartama 4,2 évvel 
nő. Az államtit-
kárságnak az a 
célkitűzése, hogy 
minden magyar-
országi ember 
számára  megte-
remtsük a feltéte-
leket ahhoz, hogy 
lakóhelyéhez egé-
szen közel tudjon 
rendszeresen mozogni, és az, hogy Ma-
gyarországon aktívan lehessen kirán-
dulni, szabadságot tölteni.” 

Juhász Zoltán, a Nemzeti Infra-
struktra Fejesztő Zrt. útfejlesztési 

igazgató-helyettese mindezek után 
hozzátette: „Bő egy hónappal ezelőtt 
kezdtük azt az átadó sorozatot, ame-
lyek eredményeképpen a Budapest−
Balaton kerékpárút 108 kilométeres 

szakaszát átadjuk a bicikliseknek. Fon-
tos volt az is, hogy egy olyan megol-
dást válasszunk a kialakításnál, amivel 
a lehető legkevesebbet kell elvennünk a 
természeti környezetből.”
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Őszi forgalmi változások

Városunk területén a nyár folyamán 
fokozatosan, a lakosoktól érkezett ész-
revételekre reagálva számos helyen for-
galmirend-változtatás került beveze-
tésre. 

A változások ősszel is folytatódnak, 
ezúttal ismét arra szeretnénk felhív-
ni a figyelmet, hogy mely területeken 
kell a közeljövőben forgalmi változá-
sokra számítani. Kiemelt célunk az in-
tézmények, közlekedési csomópontok 
forgalma miatt jelentős átmenő, tehát 
nem helyi célforgalmi jellegű forga-

lommal terhelt lakóutcákban, lakóöve-
zetekben az áthajtó forgalom csökken-
tése, a megmaradó forgalom lassítása. 

Több felmerült igényt a lent felso-
rolt módosítások nem kezelnek, en-
nek az az oka, hogy egyszerre nem 
tudjuk mindent megvalósítani. Ter-
vezzük a tempo 30-as övezetek ki-
terjesztését is, a meglévő lakó-pihenő 
övezetekben  jogszabályokat sértő for-
galomtechnikai megoldások (pl. ilyen 
zónákban a jogszabályok csak egyen-
rangú útkereszteződést engednek) 

jogharmonizációját, a legszükségesebb 
helyeken fizikai forgalomlassító meg-
oldások telepítését stb. Szíves türelmü-
ket kérjük!

A megvalósuló forgalmi változások 
az alábbiak:

1. Korlátozott sebességű, 30 km/
órás sebességű zónát jelölünk ki Ófa-
luban, a Fő utca és a tópart közötti 
városrészben, illetve Újtelep áthajtási 
forgalommal egész nap leginkább ter-
helt részén, a Szabolcsi út és a Kis utca 
közötti területen. A 30-as zónában, a 

jogszabályoknak megfelelően, minden 
kereszteződés jobbkezes, és legfel-
jebb 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, gyalo-
gos felületet és az átkelést segítő kialakí-
tást valósítunk meg. E csomópontot ter-
veink szerint EU-s forrásokból fogjuk 
átépíteni, de amíg beadott pályázatunk-
ról a döntés megszületik, ideiglenes esz-
közökkel tesszük biztonságosabbá a 

csomópontot. A módosítás eredménye-
ként a Fő utca lesz a kijelölt főútvonal: 
a Kemping utcába, illetve onnan kihajtó 
forgalom elsőbbséget kell hogy adjon a 
főútvonal forgalmának. 

3. Az újtelepi óvoda előtti téren ko-
rábban bevezetett, megosztott hasz-
nálatú parkolóhelyeket a kedvezőtlen 
tapasztalatok miatt megszüntetjük. Saj-
nos, a táblával jelzett, óvodai célú par-
kolási idősávban is nagyon sok kör-
nyéken lakó autótulajdonos tartotta a 
járművét a területen. Az új forgalmi 

rendben az óvoda előtti közterület egé-
szén megállási tilalmat vezetünk be, 
megállni, parkolni csak a reggeli, déli 
és délutáni óvodába érkezés, távozás 
idősávjaiban szabad majd. A forgalmi 
rend betartását rendszeresen ellenőriz-
ni fogjuk.

4. Szintén az újtelepi iskolai és óvo-
dai forgalomhoz kapcsolódóan a tér-
ségben néhány utcát egyirányúsítunk. 
Az intézkedés célja a tempo 30-as öve-
zettel együttesen az, hogy a gépjármű-
forgalom lehető legnagyobb hányada 

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

Az egyirányúsítások:
a. Az Új utca az Akácfa utca felől a 

Zárt utca felé,
b. a Szent Erzsébet tér az Új utca fe-

lől 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.

 5. A lakókkal való korábbi egyez-
tetés nyomán egyirányúsítjuk az V. 
utca Jókai utca és Vörösmarty utca 
közötti szakaszát a Vörösmarty utca 
irányában, továbbá forgalombizton-
sági előírásoknak megfelelve a Vas-
út utca büfésor mögötti szakaszát, 
ahol két autó kitérésére nincs fizikai-
lag hely, illetve az éles kanyarulat sem 
belátható. 

Elkötelezettek vagyunk az élhe-
tő város irányában, és folyamato-
san keressük a fennálló problémákra 

adható megoldásokat. Közel 130 mil-
lió Ft értékben adtunk be pályázatot 
a városközponti közúthálózat kor-
szerűsítésére, új gyalogátkelők, jár-
dák, valamint a Fő utca – Kemping 
utca csomópontjának teljes átépíté-
sére. Bízunk benne, hogy ezek az erő-
feszítéseink eredményesek lesznek, de 

addig is félállandó megoldásokkal kí-
vánjuk enyhíteni a forgalmi terhelést, 
és megfelelni a lakók, utcaközösségek, 
az Önök észrevételeinek. A beveze-
tés után folyamatosan fogjuk figyelni 
a tervezett kialakítás gyakorlati ered-
ményeit, és szükség esetén a korrekci-
ókat elvégezzük.

11

Terjesztési problémák  miatt sajnos az alábbi tájékoztatást tartalmazó júniusi Velencei Híradó sok érintetthez 
nem jutott el. Ezért közöljük újra itt  a cikket.
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Végéhez közeledik a nyár, kezdődik az ősz:
a Városgazdálkodás beszámolója

Az augusztusban elvégzett munkák 
nagyrészt már az őszi felkészülésre 
vonatkoznak. Miközben dübörög az 
aszályos, csapadékszegény időjárás, 
addig már tervezzük az őszi munkákat.

Kaszálás, öntözés, gyomlálás, 
ágdarálás, parkgondozás

Sok elszáradt fa van a városban, ame-
lyek kivágása, darálása augusztusi 
munkánk egyike volt. A füves terü-
letek kaszálása is megtörtént, hi-
szen szükséges volt igazítani a gyor-
sabban növő kétszikűek miatt. Heti 
kétszer öntöztük az évelő ágyáso-
kat, heti egyszer a fákat, és heti há-
romszor a villanyoszlopokon lévő 
egynyári összeállításokat. Az ágyá-
sok gyommentesen tartása is sok 
időt elvesz, főleg, hogy jóval keve-
sebb vegyszert használunk gyomir-
tásra. 

A két megújult park, a Babák Ró-
zsakertje és a Hősök Parkja szintén 
sok munkaórát igényel. Az új ágyá-
soknak szegélyt vágtunk, kitisztí-
tottuk, majd a saját mulcsunkkal 
alaposan megszórtuk. Az eddig fel-
használt mennyiség körülbelül 25 
köbméter, és még ennek a többszö-
röse kell a további ágyások mulcso-
zására. Mivel az ágyások alá száraz 
mulcs szükséges, így külön odafi-
gyelést igényel, hogy csak száraz fa-
anyag daráléka kerüljön az ágyások 
alá.  A két park öntözőrendszerrel van 
ellátva, ennek megfelelő beállítása a 
cél, mert július, augusztus hónapok-
ban gyakran nem megfelelően mű-
ködtek.

Kátyúzás, közlekedési táblák, 
parkolókártyák

A kisebb kátyúk hideg aszfalttal tör-
ténő javítására is szánunk időt, kö-
szönjük a bejelentéseket, folyamato-
san javítunk, szabad kapacitásunknak 
megfelelő mértékben. A közlekedési 
táblák tekintetében is történtek vál-
tozások, parkolási övezetek kijelölése, 

30-as forgalomkorlátozási övezetek 
és az egyirányúsítás táblázása is a jú-
liusi, augusztusi teendőink közé ke-
rült. Több táblát szereltünk le és osz-
lopot távolítottunk el, rendszeresen 
egyeztetve a város közlekedésért fele-
lős szakemberével, hogy a felesleges, 
elavult táblázásokat megszüntessük. 
Ez még a szeptemberi munkák közé 
is bekerül, hiszen komoly felmérés és 
elemzés szükséges ahhoz, hogy hol, 

melyik táblát lehet eltávolítani. 
A új parkolási rendelet augusztus 

1-től lépett érvénybe, amelyhez az 
új parkolókártyák kiadása továbbra 
is Ófaluban, a Halász utca 37. szám 
alatti Cseppházban történik, ügyfél-
fogadási időben. Amennyiben kér-
dés merül fel, úgy az ugyfelszolgalat@
velence.hu e-mail címre kérjük elkül-
deni, telefonon pedig a 30–158–2829 
telefonszámon érdeklődhetnek.

Ároktisztítás, mulcsozás
Az árkok tisztítását is folytatjuk: a 7-es 
út melletti Kavicsos köztől induló 

árok tisztítási munkáit kezdtük el, ez 
szeptemberben folytatódik. A Kertész 
utcai árokban lévő deponált ágakat 
daráljuk augusztusban, ez remek szá-
raz faanyag, ez a darálék azután a par-
kok ágyásai alá kerül. 

Lehetőség van a lakosság részére is 
a darálásra és a mulcs vásárlására, ezt 
érdemes szem előtt tartani, hiszen az 
őszi időszak tökéletesen alkalmas a ki-
vágandó fásszárú növényzet darálására, 

és az ágyások mulcsozására. A száraz 
mulcsanyag remekül tartja a nedves-
séget, segít a gyommentesen tartás-
ban, így kevesebb öntözéssel és gyo-
mirtó használata nélkül tud a kertünk 
önfenntartó maradni, míg a lebontó 
szervezetek sokasága végzi a dolgát a 
talajban, javítva annak összetételét és 
vízmegtartó képességét. Az őszi leve-
lek is hamarabb megjelentek a száraz-
ság miatt a parkokban, ennek egy részét 
továbbra is aprítva a területen hagyjuk, 
mert ennek a biomasszának igen magas 
a szerves anyag tartalma, ápolva ezzel a 
füves és fásszárú vegetációt.

A szeptemberi tervek között sze-
repel a kátyúzás, murvával való feltöl-
tés, az árkok tisztításának folytatása, az 
őszi lomb gyűjtése, darálása, az ágyá-
sok őszi felkészítése, a száraz fák kivá-
gása és a fűnyírás. A mulcs kiszórása 
folyamatos, és bízunk az őszi csapadé-
kosabb idő megérkezésében, hogy az 
aszályos hónapokban öntözésre fordí-
tott nem kis időt más feladatokra tud-
juk átcsoportosítani. 

Bence-hegyi kilátó
A Bence-hegyi kilátó nyitvatartá-

sa szeptember 1-től változik, visszaáll a 
10 órától 18 óráig tartó nyitvatartásra, 
a keddtől vasárnapig terjedő időszak-
ban. A hétfői naptól búcsúzunk, legkö-
zelebb a következő év szezon elejétől 
lesz 7 napos a nyitvatartásunk. 

Északi Strand
Az Északi Strand továbbra is ki-

váló vízminőséggel rendelkezik, láto-
gatható egész nap, a pénztár 9–18 óra 
között üzemel, egészen a szezon végé-
ig, azaz szeptember 1-ig. Utána egész 
nap ingyenesen nyitva tart, érdemes 
ellátogatni szeptemberben is, az idő-
járás-előrejelzések szerint szeptember-
ben még meleg, napos időnk lesz! Sé-
tálni, napozni, még fürödni is lehet, 
ha jó időt fogunk ki. A játszótér, a 

trambulinpálya és homokos röplab-
dapálya továbbra is várja a látogatókat, 
este pedig gyönyörű fényekben tündö-
köl a vízpart. Érdemes az esti sétánkat, 
kikapcsolódásra szánt időnket a tópar-
ton tölteni, igazi feltöltődést nyújt az 
otthonunkhoz közel. 

Véget ért a KertMozi, amely idén 
rengeteg felnőttnek és gyereknek adott 
esti élményt és szórakozást, egyes ve-
títésekre közel 200 néző volt kíváncsi. 
A Velence Teátrum is befejezte az idei 
nyári előadásait, jövőre is várjuk őket, 
addig is folyamatban van az őszi, téli 
időszakban történő beltéri előadások 

szervezése. A szabadtéri edzések az 
őszi időszakban is folytatódnak, le-
het jönni sárkányhajózni, Karsai Zita 
táncórájára edzeni, aerobikozni Ágival 
vagy a közkedvelt Zumba órákra járni 
és remek zenékre edzeni. Várunk to-
vábbi, sportolásra vágyó csoporto-
kat, az öt hektáros területen van még 
lehetőség edzéseket is tartani!

A strand az idei évben nem emelt 
jegyárakat, úgy tudtuk végigvinni a 
szezont, hogy a rendezvényekből, bér-
leti díjakból befolyó bevétel lehetővé 
tette a lakosság felé történő jegyár rög-
zítését. A büfék továbbra is nyitva áll-
nak, lehetőség van a tóparton ebédel-
ni, vacsorázni vagy csak leugrani egy 
finom kávéra, limonádéra.

Szabó Csilla erdőmérnök
ügyvezető

A Velence
Városgazdálkodási Kft. az 
alábbi munkák elvégzését 

vállalja:

• fűnyírás, fűkaszálás
• gyomirtás, bozótirtás

• ágdarálás
• tereprendezés, fakivágás

• járda űrszelvényezés
• tanácsadás

Érdeklődni a +36 30 158 2829-es 
telefonszámon vagy a

varosgazdalkodas@velence.hu
email címen lehet
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Velence története

Kedves Olvasók! A város 18. évfordu-
lója alkalmából szeretnénk ezt a visz-
szaemlékezést elindítani, melynek ap-
ropója, hogy a városunkba költözött 
lakók, akik reményeink szerint magu-
kénak is érzik már ezt a gyönyörű ter-
mészeti környezetben elhelyezkedő vá-
rost, megismerjék a város múltját és 
történelmét. Remélem, örömmel fo-
gadják, és várják majd a folytatást! 

Rövid történelmi áttekintés
A tavat és környékét első ízben 1193-ban, 
III. Béla király latin nyelvű adományozó 
oklevelében említik „in Agár juxta Fer-
teu haben ad quinque aratra, et in Ferteu 
habent praedicti fratres partem”, vagy-
is Agárdon a Fertő (Velenczei tó) mel-
lett van az említett kereszteseknek öteké-
nyi földjük, s magában a Fertőben is van 
részük. A XV. században alakulhatott ki 
a város,, igen valószínű, hogy a velencei 
olasz telepesek letelepülésével. Bonfi-
ni, mikor több ízben is keresztülutazott 
a településen Budára és Fehérvárra me-
net, ezek alapján joggal nevezte mező-
városnak a Veneze néven 1520-as évek-
ben térképre is felkerülő, velenceiek által 
alapított települést, amelynek komolyabb 
kőtemploma is volt már ekkor. 

Előkerültek vastag falak és alapjaik, 
két darab XV. századi faragott kőborda 
és egy kapubéllet, amelyeket befalaztak 
a Bod kápolna épületébe 1967-ben, s 
amelyek ma is láthatók. Az idők során 
a köveket elhordták, beépítették, több 
utalást is találtam arra, hogy a kasté-
lyok, kúriák építésére is bányászták a 
régi épületek köveit és alapjait. Sajnos 
a történelem viharai ezt az időszakot 
ugyanúgy, mint a korábbiakat elsöpör-
ték. A törökök a települést és a város 
nyomait is lerombolták. 1543-ban Ve-
lence helység, miután Székesfehérvár 
török kézre jutott, elnéptelenedett.  

Számos tulajdonosváltás után 1703-
ban került Meszleny János tulajdonába 
zálogként, özvegy Dávid Györgyné szü-
letett Dezső Katalintól 1500 magyar fo-
rintért! 1714-ben Velence újra bete-
lepítésével bízta meg Meszlenyi János 

Vincze György nevű jobbágyát, ugyan-
is a helység korábban elhagyott hely-
ként szerepelt az összeírásokban, de 
nem írták össze még 1715-ben. Faluvá 
szervezett községgé 1710 után lett, ezt 
bizonyítja a falu pecsétjének körirata: 
„Velenczei falupöcsétje: 1714”.

1718-ban kezdődött a velencei sző-
lőhegy szőlővel történő betelepítés. 
Az első sikeres telepítő Bencze Ist-
ván, akiről a hegyet később elnevezik 
Bence-hegynek.

Meszleny Ignác (1781–1826) egyet-
len fia Meszleny Lajos (1804–1868) volt 
négy leánygyermeke mellett. Lajos az 
1840-es években Kőszegen a táblánál 
teljesített ülnöki szolgálatot. Ekkoriban 
vette feleségül a kőszegi neves Chernel 
családból, csernelházi Chernel Rozáliát, 

akinek biztatására hazaköltöztek Velen-
cére. Meszleny Lajos sokat utazott, mű-
gyűjtőként festményeket vásárolt Bécs-
ben. Egyszer 1859-ben villám csapott a 
kocsijuk mellé, a lovak megbokrosodtak 
és felborították a kocsit, de a bent ülők-
nek nem történt bajuk. Hálából az ese-
mény helyszínén, a Nyék felé kanyaro-
dó út mellett, Meszleny Lajos és felesége, 
Chernel Rozália feszületet emeltettek az 
út mentén. Ma is látható a Tópart út – 
Gárdonyi út kereszteződésében. 

Meszleny Lajost 1868-ban temették el 
a velencei családi temetőben.  Fiai: Lajos 
(1851–1901), Benedek (1855–1909), Pál 
(1856–1939). Mindhárman a pesti jogi 

egyetemen végeztek. Meszleny Benedek 
rajongója volt a Velencei-tónak. Mesz-
leny Pál kúriája Velencén a vasút mellett 
állt, jelenleg felújítás alatt áll. 

 Meszleny Pál nevéhez fűződik Velen-
cén a családi sírkert megalapítása. 1968 
óta az Ország úti Meszleny családi sír-
kertet műemlék jellegűvé nyilvánítot-
ták. A családi temetőben 54, köztük több 
művészi faragású síremlék található. Itt 
van eltemetve báró Eötvös Ignác (1786–
1851), az író és oktatási miniszter Eötvös 
József (1813–1871) édesapja is.

Velence az 1930-as évektől üdülőfa-
luvá vált.  A II. világháború után egy-
re több fiatal kötött házasságot távolabbi  
helységekből  származó házastársakkal,  
valamint az  itt üdülő vendégek körében 
is egyre népszerűbbé vált  a nagyközség. 
Az üdülés céljainak feltételei, mint szál-
loda, kemping, fizetővendéglátó helyek 
tették egyre népszerűbbé a helyet. 

A lakosság folyamatos növekedése 

és a várossá alakulás feltételei adottá 
váltak arra, hogy kérje  várossá  nyilvá-
nítását a nagyközség. Ez 2004. augusz-
tus 19-én történt meg, ekkor  Velence 
lakóinak száma  4900 fő volt, 2022-
ben pedig már több mint 7000 fő. Ettől 
kezdve évente ünnepli a város fennál-
lását, különböző programokkal. 

A városi cím elnyerésének  10. év-
fordulója alkalmából a Velencei-tó ka-
pujánál,  az Ezüst parkoló területén 
nagyszabású ünnepség volt, melynek 
zárásaként a város első tűzijátéka tette 
felejthetetlenné az ünnepséget.

Összeállította: Kiss Eszter Zsófia

Velence város is csatlakozik 2022-ben
a Kulturális Örökség Napjai rendezvényhez

A Kulturális Örökség Napjai progra-
mok 2022. szeptember 17–18. között 
kerülnek megrendezésre. A Kulturá-
lis Örökség Napjai idén a 150 éves 
intézményes magyar műemlékvé-
delem előtt is tiszteleg, ugyanis 150 
éve, 1872. április 7-én jött létre a Ma-
gyarországi Műemlékek Ideiglenes 
Bizottsága, az intézményes hazai mű-
emlékvédelem első önálló szervezete. 

A programok itt érhetőek el: www.
oroksegnapok.gov.hu

Velence város számos építészeti ér-
tékkel rendelkezik, amelyek a térség 
gazdag múltját bizonyítva szépítik meg 
Velence város összképét. Sok épület és 
a településszerkezet  meghatározó ele-
mei a településnek. Velence város köz-
igazgatási területén több műemlék is 
található, amelyek közül a Kulturális 

A Szent István király római katolikus templom és a templomtorony bejárása
 Velence-Ófalu, Templom tér

A Hauszmann–Gschwindt-kastély belső tereinek és kertjének bejárása  
Velence, Névtelen utca  (Ország út)

Szűcs Lajos pincéjének és a Pincesor utca pincéinek bejárása
 Velence-Bencehegy, Pincesor 

Örökség Napjai keretében a lenti há-
rom műemlék lesz látogatható. Az 
épületek látogatásainak programjai, 
pontos időpontjai hamarosan közzé 
lesznek téve a fenti honlapon, valamint 
a Velence és a Velencei-tó Anno face-
book csoport oldalán. 

Mindenkit várunk a programokra, 
akit érdekel Velence értékes épületei-
nek múltja, története!
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Május 22-én a Türk Államok Szervezete Képviseleti Irodájának vezetője, a Török Nagykövetség imámja és a 
bécsi Üzbég Nagykövetség diplomatái látogattak Velencére, hogy megemlékezzenek és együtt imádkozzanak 
városunk híres halottja, Molla Szádik (1836–1892) sírjánál a velencei temetőben. Ezt követően júniusban Kung-
radból, Molla Szádik szülővárosából egy zenész érkezett a sírhoz, aki énekszóval emlékezett. Vámbéry Ármin, 
a nagy keletkutató tatárjával, Molla Szádikkal kapcsolatban rengeteg történet ismert, ahogyan arról is, hogy 
miként került Velencére, és mivel foglalkozott itt. Ezekből a történetekből ad közre egy csokrot a Velencei Híradó, 
kiegészítve őket Péri Benedek, a jeles iranista és turkológus tavaly megjelent tényfeltáró írásával.

Vámbéry tatárja Velencén

Nem kellett sok idő ahhoz, hogy meg-
jelenjenek a Molla Szádik velencei éle-
tével kapcsolatos elbeszélések a hazai 
sajtóban. Szűk két emberöltővel halála 
után Kolacskovszky Lajos Gyalogséta a 
Velencei-tó körül címmel közölt írásá-
ban az alábbi beszámolót tette közzé a 
Turisták Lapjában, 1939-ben:

„A sírfelirat hibás. Molla Szadik 
nem török, de tatár pap volt. Külön-
ben pedig hűséges útitársa Vámbéry 
Árminnak. A magyar tudóssal 1862 
tavaszán Khívában ismerkedett ösz-
sze. Együtt koldulták végig Bokharát, 
Szamarkandot, Afganisztánt, Perzsiát. 
A dervis eredetileg Mekkába készült, 
de úgy megszerette Vámbéryt, hogy 
Budapestre jött vele. Itt az Akadémia 
könyvtárában, mint kis hivatalnok ka-
pott alkalmazást. Bejáratos volt a főúri 
házakhoz; az előkelő dámák igen saj-
nálták a »szegény tatárt«. »Dehogy is 
szegény — jegyezte meg dr. Eötvös Jó-
zsef —, ellenkezőleg, szerencsésebb, 
mint sok más férfi. Mert nincs neki fe-
lesége.« Élete alkonyán Velencébe vo-
nult vissza és ott cukrosboltot nyitott. 
Csendes, jó embernek ismerték. Ma-
gyarul selypesen beszélt.” 

A történet, miszerint a jó molla ke-
leti édességekkel kereskedett Velencén, 
többször is felütötte a fejét, így 1958-ban 
az Új Ember hasábjain: „Könyvtári te-
endői mellett keleti nyelvleckéket adott; 
nem egy magyar orientalista tudós tőle 
sajátította el a tatár, török és perzsa nyelv 
elemeit, öreg korában Velencén telepe-
dett meg, s itt cukrosboltot nyitott.”

Az a történet, hogy Molla Szadik 
édességekkel kereskedett volna, már a 
halála évében megjelent, de akkor még 
Pestre, a Haris-közbe lokalizálva. Az 
alábbi sorokat a molla halála után pár 

nappal, 1892. május 29-én olvashatták 
a  korabeli érdeklődők A Hét hasábjain: 
„Mollah Izsák, az akadémia könyvtári 
szolgája, aki e napokban halt meg fehér-
megyei Velenczében, tatár volt a javá-
ból, de nem szöktetett meg világéletében 
senkit, sőt inkább őt szöktette meg ha-
zájából Vámbéry Ármin vagy harmincz 
esztendőknek előtte. Szabad perczeiben 

örömest foglalkozott a tudományokkal, 
kiváltkép a nyelvészettel, de a mellett 
praktikus hajlamai is voltak s igy néhány 
év előtt boltot nyitott a Haris-bazárban, 
ahol szultánkenyér, datolya, suszsuk, kó-
kuszdió, sorbet, füge, pálma, sok déli 
gyümölcs volt dús választékban kapha-
tó. Ott üldögélt sokszor a hűvös boltban 
egy-egy gyaur regényt olvasgatva, olykor 
bánatosan gondolva vissza távol szülő-
földjére.”

A Velencén édességekkel kereskedő 
Molla Szadik képe mellett más törté-
netek is fennmaradtak velencei életé-
ről. Reményi József az Élet és Irodalom 

1965. szeptember 4-én megjelent lap-
számában osztotta meg velencei élmé-
nyeit és a temetőcsősszel folytatott in-
terjúját az olvasókkal: 

„»A tanítónk Pólya József volt, lássa, 
éppen itt állunk a sírjánál, az temette. 
Még bosnyák katonák is jöttek ide va-
lamerről, azok mosdatták, beretválták 
a holtat, ahogy náluk szokás. Nem tu-

dom, maga milyen vallású, nem 
akarom sérteni, de itt Velencén 
mondták némelyek, hogy po-
gány az a török, a reformátusok 
meg befogadják, megtörik a te-
metőjük szentségét. De, hogy 
aztán ki volt, mi volt, hogy ke-
rült ide, meg nem mondhatom. 
Azt ugyan tudom, hogy volt 
neki felesége is, idevalósi lány, 
odaát fekszik a katolikusok-
nál.« A csősz még utánam szólt:  
– »Hanem ha bizonyosat akar 
hallani, keresse fel a papkertal-
ján Malmos Mártont. Az igen 
tudományos ember. A velencei 
öreg halászok másként tudják 
Molla Szadik történetét«. 

Malmos Márton, 71 éves ha-
lász például úgy mondta el nekem a róla 
szóló históriát, ahogyan történészek-
től aligha hallható. »Molla Szadik Ár-
pád volt annak az embernek a neve. 
Már az Árpádot itt vette fel, mikor erre 
járt, mert megszeretett itt, és itt is ma-
radt. Igazán mondva: kincskereső tö-
rök volt. Hogy elölről mondjam, mikor 
a törökök elmentek erről a vidékről, te-
mérdek aranyat-ezüstöt elástak. A föld 
alatt, a vermekben kádakban állott az 
arany, sok pincébe meg bivalybőrbe te-
kerve a mindenféle gyöngyök, drágasá-
gok. Később aztán jöttek vissza törökök, 
keresték a kincseket. A régi öregek azt 

mondták, sokat meg is találtak. Egyszer 
is jön három török. Azt mondják, kell 
lenni errefelé egy kőkutyának, merre le-
het az? Nem tudta senki. Némely öreg 
később emlékezni kezdett rá, hogy ami-
kor a törökök elvonultak innen, csaku-
gyan hagytak itt egy kőkutyát. Nagy ülő 
kutya volt, a homlokán írás: – Tekerj 
meg, nem bánod meg. – Az emberek 
csak nevettek, ki hallott már ilyet, kutyát 
tekerni, egymást biztatták, hogy próbál-
ná meg valaki, de nem akadt rá senki. 
Aztán, hogy senki se törődött vele, a kő-
kutya hányódott össze-vissza, egyik ba-
rázdából a másikba taszították, hogy ne 
fogja a helyet, el is felejtette mindenki. 

Elég az hozzá, hogy ezt a kőkutyát 
kereste a három török. Nem nyugodtak 
bele a nincsbe, keresték naphosszat. Egy 
reggel, nagysokára, a Meleg-hegy alatt 
megtalálták. Egészen be volt már nőve 
gazzal. A három török egyszerre a földre 
veti magát, mert arrafelé úgy imádkoz-
nak. Aztán az egyik török megforgatja a 
kutya farkát, hát csak úgy dől belőle ki a 
sok arany, három kosár tele lett. Mi lett, 
mi nem lett a sok arannyal, azt nem hal-
lottam, hanem az egyik török azt mond-
ta, ő annyira megszeretett itt, hogy nem 
is megy sehová. Pedig lett volna annyi 
pénze, hogy a világot bejárhatja, de ő 
nem. Azontúl Árpádnak is nevezte ma-
gát. (Mert a török és a magyar, valami-
kor egy nép volt, csak összeveszekedtek 
azon hogy kié legyen Buda vára.) Így 
került ide Molla Szadik Árpád. Meghá-
zasodott, velencei lányt vett magának, 
holtáig boldogan élt.«”

Alig tíz évvel később Kósa Csaba új-
ságíró, szerkesztő egy kis oknyomozó 
kutatást is tartott Molla Szádik velen-
cei élete és halála kapcsán. Eredménye-
it elsőként (majd később több helyen) 
a Szabad Föld 1974. augusztus 11-én 
napvilágot látott számában osztotta 
meg az olvasókkal: 

„Molla Szadik magyar nőt vett fele-
ségül, végső és boldog otthonának Ma-
gyarhont választotta. De a sírja, a török 
félholdas márványlap, amely alatt elpi-
hent, hogyan került Velencére? 

A feljegyzések, emlékezések erről 
már nem szólnak, írásos anyag hiányá-
ban felhívtam telefonon a kilencven esz-
tendős Germanus professzort, akit még 

Vámbéry indított el pályáján. Hangja 
csodálkozást árult el. Vámbéry tatárjára 
a nagy távolból, a múlt század homályá-
ból még emlékezett, egy fényképet is is-
mer, amely tudós mesterről és tanítvány-
ról készült az 1870-es években, de Molla 
Szadik további sorsa ismeretlen a jelen-
kor legnagyobb hazai kelet-tudósa előtt. 
Káldy Nagy Gyulát, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem professzorát is meg-
lepte a hír. Mi vihette oda, a Velencei-tó 
partjára Molla Szadikot? A tudományos 
világ nem kutatta ennek történetét, így 
aztán csak a legendát jegyezhetem föl, 
amely a falubéliek ajkán él és öröklődik 
immár nemzedékről nemzedékre. 

Velence valamikor a székesfehérvá-
ri törökök fennhatósága alá tartozott; 
nyilván sarcoltak, raboltak, égettek itt 
eleget a basa kontyosai. Amikor az-
tán menekülniük kellett, amikor vég-
képp kiűzték őket a magyar földről, a 
fehérvári basa valahol a tó mellett elás-
ta összerabolt csodálatos kincseit. Az-
óta is sokan keresték azt az arannyal, 

drágakővel teli ládikát, néha még ma 
is feléled a kincskereső buzgalom. Ezt 
a basa rejtette értéket kutatta Molla 
Szadik is, aki bizonyos török feljegy-
zésekben fellelte a kincshez utat nyi-
tó térképet. Holdvilágnál, arany után 
kutatva, ásó nyelét markolva érte a 
halál, a térkép meg, ami tájékoztatást 
adna, örökre elveszett...”

A valóság ezekkel a történetekkel 
szemben sokkal prózaibb, ahogyan azt 
Péri Benedek iranista és turkológus a 

Keletkutatás 2021. tavaszi számában fel-
tárta. A molla velencei ittlétéről röviden 
az alábbiak szerint számolt be a szerző. 
„Molla Izsák szívbeteg volt, s 1892 már-
ciusában kórházba került. Pár hét múlva 
gyógyultnak nyilvánították, és hazaen-
gedték. A kezelés után Velencére uta-
zott pihenni. Itt érte a halál 1892. május 
10-én.” Így tehát nemcsak cukrosboltot 
nem üzemeltetett városunkban a molla, 
de minden bizonnyal kincset sem ásott, 
és velencei lányt sem vett el feleségül az-
alatt a néhány hét alatt, amelyet élete 
legvégén, nagy betegen Velencén töltött. 

A haláláról megjelent korabeli be-
számolók sokkal visszafogottabban fo-
galmaztak: ekkor még nyoma sem volt 
a későbbi krónikások fantáziadús tör-
téneteinek:

„Mollah Izsák ötvenhat éves volt 
és mint mohammedánus halt meg. 
Szivtágulás ölte meg, miután soká be-
tegeskedett Korányi professzor klini-
káján. Velence községbe, ahol meg-
halt, üdülni ment. Vámbéry Ármin 

ma fölment a belügyminisztériumba, 
hogy viszontagságaiban társának utol-
só nyugvóhelyet eszközöljön ki, és Sza-
lavszky államtitkár távirati úton hagy-
ta meg Fiáth fejér megyei főispánnak, 
hogy Mollah Izsákot a keresztény te-
mető mellett temessék el. A Budapes-
ten állomásozó bosnyák zászlóalj hod-
sája pedig le fog utazni Velencére, hogy 
megmossa, felöltöztesse a halottat és 
elmondja fölötte az utolsó imádságot.” 
(Budapesti Hírlap 1892. május 23.)
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A Timóteus ház (a volt református 
iskola) Velencén, a Templom köz 1. 
szám alatt található. Az épület helyi 
egyedi védelem alatt áll, a Velencei 
Települési Értéktár része.

A református templom udvarán talál-
ható egykori református iskola eredeti 
épülete 1798-ban épült, azonban több-
ször átépítették. Mindig is 
református iskolaként mű-
ködött. A háború után a 
velencei ófalusi rész egyet-
len iskolája volt a „Zöld” is-
kolarész megépüléséig.

Az épület eredeti mes-
tergerendáján az alábbi 
feliratot találták: „Építtette 
1798 dik Esz T T Honos, F 
Ádám, Préd és Tüth And-
rás Ref Kis András Kurát 
Horváth Sámuel Bori Mi-
hály által” 

Az épület téglalap alaprajzú, cserép-
fedéssel. Külső, utcai homlokzatán lép-
csővel ellátott bejárat volt kialakítva, 
amelyet sajnos már befalaztak. Az ut-
cai homlokzaton az egykori bejárattól 
jobbra és balra is három-három ablak 
található. Az épület hozzátartozik Ve-
lence utcaképéhez.

Velencén az oktatás több elemi is-
kolában folyt, ezek a következők vol-
tak: a Református Népiskola (Timóteus 
ház), a Római katolikus iskola és a Tük-
rösi Népiskola.  

A Római Katolikus iskolában és a Re-
formátus Népiskolában a kántortanító 
tanított, míg az Állami Iskolába lelkészek 
jöttek heti két alkalommal, hitoktatás 

A Velencei-tó Európa egyik legnyuga-
tibb sztyeppi tava. A tóhoz sorolt ná-
daslápi területnek a vízminősége jó, de a 
betorkolló vízfolyáson (Császár-víz) ér-
kező szervesanyag- és tápanyagterhelés 
következtében időszakosan vízminőség 
romlás tapasztalható. Ez elsősorban az 
algák növekedését elősegítő foszfor-kon-
centráció növekedésében, ezzel párhu-

zamosan a víz klorofill-a tartalmának 
emelkedésében nyilvánul meg. A Pátkai- 
és Zámolyi-tározókból levezetett víz, 
amely a tó vízszintszabályozását szolgál-
ja, a vízpótlások alkalmával hatással van 
a Velencei-tó természetvédelmi területén 
lévő vízminőség alakulására is.

A nádasok területe a tavon az 
1970-es években a Velencei-tavi 

céljából. Az iskolában a diákok 6 éven 
keresztül sajátították el a szükséges isme-
retanyagot, és akik tovább tanultak, még 
2 évig ismételték a tananyagot. Akik nem 
tanultak tovább, azok minimum 4 évig 
maradtak az elemi iskolában. Az elemi 
iskolában a ma is ismert tantárgyakon 
kívül tanítottak még szépírást is. 1936-
tól 1945-ig egyetlen tankönyvből tanul-
tak, felosztva azt A és B évre.

1924–1944 között a Református 
Népiskolában Kovács Béláné oktat-
ta az alsó tagozatot (1–4. osztályig). 
A felső tagozatosokat 1922-től Lázár 
Dezső kántortanító tanította. Iskolá-
ba menet a katolikus diákok és a Re-
formátus iskolában tanulók a járda két 
külön oldalán mentek. A katolikusok a 
járda jobb oldalán, a reformátusok pe-

dig a járda bal oldalán. Köszönésük is 
különböző volt, a katolikusok „Dicsér-
tessék”-kel, a reformátusok pedig „Jó 
napot kívánok”-kal köszöntek.

A két iskolát 1938-ban megszüntet-
ték és összevonták. A két iskola később 

Fejlesztési Program előírásai szerint 
elvégzett nádas-kotrások után a 2004. 
évi felmérés szerint 10,3 km². Ezek 
rendszeres kezeléséről, aratásáról az 
előírások értelmében folyamatosan 
gondoskodni kell. 

A nagy összefüggő nádasok törté-
nelmi idők óta emberi beavatkozás, 
rendszeres kezelés alatt álltak. Fenn-

maradásukat továbbra is 
elősegíthetjük, fenntartá-
suk pedig igényli a folyama-
tos, megfontolt és okszerű 
emberi kezelést. A nádasok 
beavatkozás nélkül hamar 
elöregednek. Kezelés hiá-
nyában felhalmozódik ál-
lományukban az avas nád, 
megnövekszik a kártevők 
és a kórokozók száma. 

A nád évenkénti levágá-
sa jó hatással van 
a nád minőségé-
re, és előnyös a 
Velencei-tó szem-
pontjából is, mivel 
a nagy mennyi-
ségű levágott szer-
ves anyag eltávolí-
tásával lassítjuk a 
tó öregedését. A 
nádvágást, aratást 
úgy kell végezni, 

hogy a következő évi nádter-
mést ne veszélyeztessük. Ke-
rülni kell a nád rizómák meg-
sértését, ami a nagygépekkel 
történő nádaratásnál bizony 
előfordult.

A Velencei-tó teljes területéről 1998 
októberében színes infra mérőka-
marás légifelvételek készültek 3000 

a Meszleny–Wenckheim-kastély (nap-
jainkban: könyvtár) épületében egye-
sült. 

1936-ban gróf Wenckheim Ferencné, 
született Burton Gladden adományo-
zásának köszönhetően új iskola épült a 

mostani újtelepi részen, az Iskola utcá-
ban. Az angol származású adományo-
zó azt a kikötést tette, hogy az iskolában 
egy református és egy katolikus tanító 
tanítson. Az iskola neve Együttműködő 
Általános Iskola volt. 

Az iskolát 1948-tól Állami Általános 
Iskolának nevezték. 

A Hajdútanyai Népiskola a hábo-
rú előtt 6 osztályos elemi iskola volt 
egy tanítóval. A háború után az isko-
lát megszüntették, és az ott tanulókat 
Velencére hozták be. A Tükrösi Népis-
kola tovább működött, 1971-ben szün-
tettek meg, és őket is oktatási téren Ve-
lencéhez csatolták. Ezen kívül a diákok 
Nadapról, Sukoróról és Pettendpusztá-
ról is Velencére jártak iskolába.

Az árvák nem tanultak együtt a 
többi gyerekkel, őket úgynevezett fe-
kete nővérek tanították. A földbirto-

kosok gyermekei sem tanultak a 
helyi elemi iskolákban, ők főként 
Székesfehérváron vagy Budapes-
ten tanultak, illetve magántanító 
tanította őket
Forrás: Velencei Helytörténeti Egyesület 
írásos gyűjteménye, Kupi László: Város 
volt, város lett (Velence története). Velen-
ce, Velence Önkormányzata, 2004.

Dr. Petrus József Csaba 
műemlékvédelmi szakmérnök

A Velencei-tó környékének pusztuló-megmaradó értékei
A Timóteus ház (a volt református iskola) története

A Velencei-tó nádas állományának felmérése
az ezredfordulón

A Timóteus ház archív fotón
(Forrás: https://helytortenet.eoldal.hu)

A Timóteus ház napjainkban (pirossal jelölve a befalazott egykori bejárat)
(Forrás: a szerző saját felvétele)

A Református Népiskola diákjai 1927-1928 körül. Osztályfőnök Lázár Dezső kántortanító
(Forrás: https://helytortenet.eoldal.hu)

A Református Népiskola diákja 1930 körül. Osztályfőnök Lázár Dezső kántortanító 
(Forrás: https://helytortenet.eoldal.hu)

Ahogyan a Velencei-tó vízszintje egyre alacsonyabb lett  idén nyáron, úgy kerültek szárazra egyre növekvő mér-
tékben a tó megmaradt nádasai. A tónak sok értéke van, ezek közül az egyik, amelyről méltatlanul keveset írunk, 
beszélünk: a tavat körbe ölelő, az úszólápok környékét átszövő nádasok. A Velencei-tó nádasainak állapotát 
többször is felmérték, e felmérések közül az 1998-as, átfogó és korszerű, részben infra-mérőkamarás légifelvéte-
lek alapján végzett kutatás adatait teszi közzé rövidítve, közérthető formában a Velencei Híradó. Az alább közölt 
ismeretterjesztő formátumra alakított felmérés szerzői Szeglet Péter, Szabó István, Dömötörfy Zsolt, Busics 
Imre és Takács András Attila.

méter magasságból.  A nádasok minő-
sítése motorcsónakos terepbejárások-
kal 1998 nyarán megkezdődött, a légi-
felvételek elkészülte előtt. A minősítést 
jégről folytatták a szakemberek a téli 
időszakban az újonnan elkészült légi-
felvételek használatával. 1998–1999 te-
lén nagy területeket arattak le a tó ná-
dasaiból. 

Kedvezőtlen változások az 1993-as 
alacsony vízszint idején

Összehasonlítva az 1992. és 1998. évi 
felvételeket, megállapítható, hogy a tó 
középső és keleti medencéjének sziget-
szerű nádasaiban fokozódott a belső 
részek felritkulása, a „lyukképződés”. 
A rendkívül alacsony vízállás követ-
keztében a nádtörzsek vízborítása 
megszűnt, a vízből kiemelkedő rízó-
marészek száradása segítette a nád 

pusztulását, ami elérte a légifelvétele-
ken is látható mértéket. Az alacsony vi-
talitású nádasrészek nem tudtak a víz-
szintesés után regenerálódni, tovább 

A Velencei-tó nádasai 1913-ban
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degradálódtak A légifotók összehason-
lításából látható a nyugati medence ná-
dasainak romlása is. 

A természetvédelmi területen kü-
lönös gonddal kell kezelni a nádasok 
felújításának, aratásának kérdéskörét, 

hiszen itt további fontos szempontok 
betartása nehezíti a nádaratás megszer-
vezését A természetes parti zóna meg-

szűnésével a befolyók 
által szállított terhelések 
közvetlenül a tavat érik. 
A torkolatok előtti ná-
das telepítésével nagy 
mértékben csökkent-
hető a tó befolyók ál-
tal történő tápanyagter-
helése. Természeteshez 
közelálló partszakaszok 
a tó északnyugati, nyu-
gati oldalán találhatóak, 
ahol a magas sásosok-
kal, néhol mocsárrét-tö-
redékekkel kezdődő te-
rületek is részt vesznek 
a tavat érő szennyezések 
megszüntetésében.

A nádasok állapota
2000-ben

A Velencei-tó nádasai-
nak mai helyzete nagyban köszönhe-
tő annak a „fejlesztési koncepció”-nak, 
amely figyelmen kívül hagyta a tavi 

nádas ökosziszté-
ma hidrobiológiai, 
ökológiai igénye-
it. A partról a nyílt 

víz felé benyúló nádasok elszakítása a 
parttól, a természetes partmenti zóna, 
és ezáltal a nádas természetes élőhelyé-
nek megszüntetése, a part szinte teljes 
hosszában történő kibetonozása meg-
szüntette a tó természetes jellegét, 
megváltoztatta a nádasok életterét. 

A parttól elszakított nádasok sziget-
szerű élőhelyek, minden oldalról kitet-
tek a szél és hullámok pusztításának. 
Állományszerkezetükre jellemző a víz 
felőli oldal felritkulása az uralkodó 
szél- és hullámjárás iránya felől, a szár-
nyékos oldalon magas, közepesen ma-
gas nádjai között mögött tapasztalható 
a felritkulás. 

A Velencei-tó keleti medencéjé-
ben a természetes partszakaszok hi-
ánya miatt a tavat érő terhelések 
közvetlenül áttevődnek a medence 
nyíltvízi nádasaira. A tó vízterében 
kotrásiszapból kialakított szigeteken 
(főleg a Velencei-szigeten) alig talál-
ható nádas, sokkal inkább a gyomo-
sodás tapasztalható.

Forrás: Szeglet Péter, Szabó István, Dömö-
törfy Zsolt, Busics Imre és Takács András 
Attila: A Velencei-tó nádas állományának 
felmérése. Hidrológiai Közlöny 2001. 81(2): 
125–130.
A légifelvételek forrása a fentrol.hu adatbá-
zisa

1966

1985

1992

Radetzky Jenő: Új életre kel a velencei tóvidék
Radetzky Jenő neve sokunk számára ismerősen cseng, hiszen ő hozta létre 1957 és 1959 között a Madárvártát 
Agárdon. Radetzky Jenő elsőrangú madártani munkái országos elismertséget hoztak a szerzőnek, és tanul-
mányaival, könyveivel nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Velencei-tó felkerült a legértékesebb hazai 
madárrezervátumok térképére. Az alábbiakban kivonatolt formában közölt írása 1958 nyarán jelent meg a Ter-
mészetjárás című folyóiratban annak apropóján, hogy a tó nyugati medencéje védettségre tett szert.

A táj lelke 

Suhan az autó. Hazánk egyik legbájo-
sabb vidékén járunk. Lelket-értelmet 
egyaránt gyönyörködtető, festőnek, 
költőnek tollára való. De a mérnök is 
körzőt ragadhat, az orvos szemei előtt 
gyógyult betegek mosolya dereng, a 

gazdasági szakember a kiaknázha-
tó kincsek tárházát sejti, a tudós mik-
roszkópjára gondol. És a történész?... 
Ott túl a tavon, egy büszke obeliszk a 
dicső pákozdi csata emlékét tűzi fel az 
ég kékjébe. A turista?... Tiszta időben 
a Balatont is láthatja a Meleghegy csú-
csáról. 

Az autó hirtelen fékez. Mert lehetet-
len nem megállni Dinnyésnél, ott, ahol 
a műút oly pompásan hidalja át a vas-
útvonalat. Ha van a tájaknak lelkük, 
akkor a velencei tóvidéknek van. A 
hullámzó, haragosan zöld nádtengeren 
túl, opálos víztükörben szemléli magát 
az irdatlanul öreg, de szépséges Velen-
cei hegység, ez a Matuzsálem a magyar 
hegyek között. S a lüktető falvak, fehé-
ren villanó ház fogaikkal milyen meré-
szen kapaszkodnak öreg ráncaiba! 

Sok millió éves hegység és ifjú, 
bár sok tízezer éves tó szintézise ez 
a táj; öreg hegy és ifjú tó harmonikus 
házassága. A hegy a múltjából él — a 

tó jövőjét erős tettek alapozzák és fia-
tal tervek feszítik. A hegység adja a táj 
profilját, rejti ásványait, nyújtja a vál-
tozatos túralehetőségeket — a tó az 
életet, az üdülést, a fürdőzést, a gyó-
gyulást. És az élővilág gazdaságát: a ná-
dat, a halat, a madarat.  Igen, a mada-

rakat. Mert második 
„vadvízország’’ ez! 

Élő gépezet 
De milyen szervezett 
élő gépezet működik 
itten! Dékány András, 
a Velencei-tó egyik 
szerelmese látta meg 
oly jól a kicsiny csa-
varokat (alsóbbren-

dű növények és 
állatok), a na-
gyobb fogas-
kerekeket (ha-
lak, madarak, 
emlősök), és az 
irányító ingá-
kat (víz, nád). S 
ha valamelyik 
eltörik, akkor 
döcög a masi-
na; ha az em-
ber avatatlanul nyúl bele a biológiai 
láncolatba, mértéktelenül kizsákmá-
nyolja a tavat, ha nyakló nélkül pusz-
títja fegyverrel, fészekdúlással például 
a dankasirályokat, gémeket. 

Miről is van szó? Egy élelemlánco-
latról. A Velencei-tó bőségesen el tud-
ja látni élővilágát, ha a kialakult élet-
közösségeket kelleténél jobban nem 
zavarják meg. Mert a dankasirályok 
ürülékén nevelődik a plankton, mely 
a halivadék egyik legfőbb természetes 

tápláléka. Aki tehát a dankasirályt 
védi, a tó halállományának biológi-
ai bázisát védi. A gémek pedig első-
sorban a kevésbé életképes halakat 
ragadják el, melyek kiselejtezése fo-
kozza a faj életrevalóságát. Különben 
sem kár a keszegekért, mert az érté-
kes ponttyal azonos tápigényűek s így 
azok táplálék-konkurensei.

Új rezervátum születik 
Az idő megérett arra, hogy a Velen-
cei-tó egy része is — a délnyugati ős-
nádas — védett terület legyen. Hogy 
puskacső helyett most már itt is a fény-
képező- és filmgép kattogjon, hogy 
vége legyen a vandál fészek- és madár-
pusztításnak. 

Az Országos Természetvédelmi Ta-
nács 1958. február 25-én kelt határoza-
tával a Velencei-tó egy részét, mint-
egy 420 hektárnyi területet védetté 
nyilvánította. Új rezervátum született! 
Dehát érdemes volt-e a tó madaraiért 
síkraszállni? 

Egy kis népszámlálás 
Madárseregek jönnek, madársere-
gek mennek — ahogyan nyarat ősz, 
telet tavasz követ. A szárnyas utasok 

Az 1961-ben készült fényképen ülnek (jobbról) Radetzky Jenő, az agárdi kutatóállomás létrehozója, Dékány 
András író, aki már a negyvenes években felvetette a madárrezervátum ötletét és Radetzky lánya, Pálma.
Forrás: Radetzky Jenő emlékkönyv. Székesfehérvár, 2002.

Az agárdi Chernel István Madárvárta, 1980
Forrás: Radetzky Jenő emlékkönyv. Székesfehérvár, 2002.
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„Aranylik a napsugár, a nyár jött el mihozzánk”
Nyári élet az óvodában

Óvodánkban a nyári életet összevont 
csoportokban szerveztük meg. Ebben 
az időszakban is fontos volt, hogy az 
óvodai életet olyan tartalommal töltsük 

meg, amely, bár egy kicsit eltér a meg-
szokottól, mégis színes, változatos és él-
ményekkel teli legyen. Sokat tartózkod-
tunk a szabadban, reggel jó idő esetén 
már az udvaron is gyülekeztünk, igye-
keztünk kihasználni az udvaraink adta 
lehetőségeket, a sok játékot. 

Nagy kedvenc a gyermekek szá-
mára az újtelepi rész nagy udvarán a 
mászóka, sokféle játéklehetőséget kí-
nál magában. A kisebbek szívesen 

motoroztak, homokoztak. A nagyob-
bak sokat fociztak, rajzoltak. A fészek-
hintákban pedig vidám beszélgetések, 
énekek hangzottak el. Ilyenkor még 
több lehetőséget tudunk kínálni az 
udvaron a manipulatív játékokból is, 
mint például a társasjátékok, dominó, 
kártya, puzzle, amelyeket a gyerme-
kek nagyon szeretnek a hűs fák árnyé-
kába egy pokrócon vagy az asztalnál 
ülve játszani.

nemzetközi útvonalának fontos góc-
pontja a Velencei-tó. Micsoda madarak 
adnak itt egymásnak találkozót! A je-
ges Észak, a zord tundra, a hűvös Óce-
án küldi, majd hívja követeit. S a tó ven-

dégszerető! Agottas nádsátorai szállást, 
víztükrei és partjai terített asztalt nyúj-
tanak a fáradt régi vándoroknak. 

. . . Nem könnyű a madarakat szám-
bavenni, kiváltképp egy ilyen nádi ál-
lamban! Mégis a szakemberek becs-
lései támpontot nyújtanak. Eszerint 
a Velencei-tó madárállományában az 
1936. évi becslés óta a következő vál-
tozás állott be: a 28 féle itt honos ma-
dárból növelte állományát 9, változat-
lan maradt 9, fogyott 10 faj. 

A növekedett állományban legörven-
detesebb a nagykócsag számának emel-
kedése: 2 párról mintegy 8–10 párra. Ez 
azonban országos viszonylatban csak re-
latív emelkedésnek tűnik, mert a tapasz-
talat szerint a három dunántúli lehetséges 
fészkelőhelyen (Kisbalaton, Velencei-tó, 
Fertő) a nagyjából változatlan hazai ál-
lomány váltakozóan telepszik meg. Ez a 
tény még jobban aláhúzza a Velencei-ta-
von is a kócsag védelmét. Társaival, az 
ugyancsak hófehér kanalasgémmel, 
valamint a hazánkban fészkelő egyetlen 
vadlúdféleséggel, a nyári lúddal együtt, 
valóságos élő kincsekről van szó. Itt félre 
kell tenni minden kicsinyességet. Halat 

fogyaszt a nagy kócsag? Egyen, amennyi 
belefér! Úgyis zömmel keszeget fogyaszt. 
De félre az orvlövészekkel is! Legyen ez 
a fejedelmi madár a tudományoknak to-
vábbra is egyik legfőbb védence s a ter-

mészetjárók lenyűgöző látványossága. 
A nagy kócsag egyike a világ legtöb-

bet fényképezett madarainak. A róla írt 
sorok hossza is több kilométert tenne 
ki. Igazi sztár! Tobzódóan hófehér. Év-
századokon a magyar díszruha „kól-
csagtoll” nélkül nem volt díszruha.

De mit mond a kócsagról Chern-
el István, hogyan vall ő? „Fejedelem... 
Valami remek látvány az, amikor a vi-
rító zöld réten álldogálnak e ragyogó fe-
hér, karcsú alakok. Egyszerű ruhájuk, 
mint a frissen esett hó, szűzi tisztaság-
ban vakít a napfényben, hátukról díszes 
kolcsagjuk mint valami könnyű fátyol 
omlik alá, akárcsak egy csapat menyasz-
szonyra tekintenénk. De repülve is szép 
a kócsag. Mint széthajtott fehér selyem-
fátyol, úgy evez ő a zöld nádtenger fö-
lött...” Ehhez nem kell kommentár! 

A jövő, mely már elkezdődött 
A madárrezervátum azonban csak egy 
színfolt abban a nagyarányú fejlesztési 
tervben, mely a teljes velencei tóvidé-
ket az ország közkincsévé akarja ten-
ni. A jövő már el is kezdődött. Újabb 
és újabb kutatófúrók szondázzák a 

Velencei hegység vénséges testét kin-
csei után; gyülekeznek északi partvidé-
ke, forrásai és iszapja rádiumtartalmá-
ra vonatkozó adatok. Máris kiderült, 
hogy a sukorói parton levő kutak rá-
diumemanáció tartalma országos vi-
szonylatban is jó közepesnek számít. 
Szántják már a mezővédő erdősáv he-
lyét, tervezik a hatalmas víztároló 
rendszert, mely biztosítani fogja a tó 
állandó vízszintjét, előnyére a halászat-
nak, az export szempontjából fontos 
nádtermelésnek, a fürdésnek, vitorlá-
zásnak. 

Felfrissítik a Velencei hegység turis-
ta jelzéseit, útikalauz fog megjelenni 
túrák leírásával. Vizsgálják az üdülő-
nek, szállónak való épületeket. Fejlesz-
tik a tó körüli vendéglátóipari kapa-
citást. A környező községek tanácsai 
is megtermékenyült fantáziával ter-
veznek. Dinnyésnél madártani megfi-
gyelő állomást létesítenek, megszállá-
si bázisul a tó tudományos kutatóinak. 
Mivel a Velencei hegység déli lejtőin a 
gránit hőgazdálkodása szinte mediter-
rán kisklímát nyújt, nagyarányú őszi-
barack-telepítést terveznek, minőségi 
borvidékkel együtt. 

Az új életre kelő velencei tóvidék 
váljék az egész ország közös kincsévé. 

Radetzky Jenő (1958)

Az agárdi Chernel István Madárvárta a Velencei-tó felőli oldalról, 1980
Forrás: Radetzky Jenő emlékkönyv. Székesfehérvár, 2002.

Munka közben a Madárvártán
Forrás: Radetzky Jenő emlékkönyv. Székesfehérvár, 2002.

A napirend alakításával lehetőséget 
biztosítottunk arra, hogy a gyerme-
kek jól szervezetten tölthessék min-
dennapjaikat. Az udvaron való tar-
tózkodás idején mindig elmondtuk 
a baleset-megelőzés szabályait, hogy 
ügyeljenek saját és társaik testi épsé-
gére. Az időjárásnak köszönhetően a 
mindennapok nagy részében az ud-
varon, szabad levegőn tartózkodtak a 
gyermekek.

Fokozott figyelmet fordítottunk az 
egészségvédelemre, az UV sugárzás-
ra. Nagyon figyeltünk, hogy senki se 
kapjon napszúrást, mindig legyen kis 
sapka, kalap a gyermekek fején. Rend-
szeresen kentük őket napégés elleni 
krémmel, ügyeltünk rá, hogy mindig 
árnyékos helyen legyenek. Ebben segít-
ségünkre volt kidolgozott hőségriadó 
tervünk is.  A folyadékpótlásra, a gya-
kori vízivásra nagy hangsúlyt fektet-
tünk, és továbbra is minden nap gyü-
mölccsel kínáljuk a gyermekeket.

A nyár végén az óvodai ellátás mel-
lett pedig szorgos kezek dolgoztak 
azon, hogy ősszel felkészülten várjuk 
régi és új kis óvodásainkat.

Jámbor-Vass Tímea
óvodapedagógus
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Könyvújdonságok
Lackfi János: Bejgliköztársaság 
Hidasi Judit: Apró bolt a sétányon
Csányi Vilmos: Levegőt: lélegzetelállító etológia
Karády Anna: A füredi gyermek
Szentesi Éva: Merkúr a retrográdban
Bíró Szabolcs: Ragnarök
John Grisham: A bíró listája
Harlan Coben: Örökre eltűnt
Mikael Lindnord: Arthur, a király: a kutya, aki át-

szelte a dzsungelt, hogy otthonra leljen
Michelle Frances: Nővérek
Lucy Foley: Lakás Párizsban
Kristin Hannah: Téli kert
Maria Duenas: Sira
Stacey Halls: Mrs. England
Debbie Macomber: Tengerparti menedék
Jean-Luc Bannalec: Halál Bretagne-ban

Országos Könyvtári Napok
Az Országos Könyvtári Napok keretében október 

4–9. között intézményünkben is lehetőség lesz az in-
gyenes beiratkozásra és a lejárt határidejű könyvek 

késedelmi díj nélküli visszahozatalára. Október 9-én 
(vasárnap) 9.30-tól 12.00 óráig pedig kézműves fog-
lalkozást tartunk a gyerekeknek. Részleteket a hon-
lapunkon (velenceikonyvtar.hu) és a könyvtár face-

book-oldalán olvashatnak.

Bodrogi Bendegúz
EB kvalifikációt szerzett

A korosztályos magyar sakkbajnok-
ság döntőjébe idén kemény próbák so-
rán juthattak el a versenyzők. Három 
előverseny (GP) eredménye alapján, a 
legjobb tíz versenyző kapott meghívást 
és mérkőzhetett Egerben július utolsó 
hetében. A kemény kánikula komoly 

Zöldliget-hírek

kihívást jelentett minden részvevő-
nek, szerencsére csak napi egy fordu-
lóra került sor, ám a játszmák néme-
lyike akár 4–4,5 óráig is elhúzódott. A 
bajnoki döntő körmérkőzés lebonyo-
lítással zajlott, így összességében ki-
lenc fordulóra került sor. A szakembe-
rek csak „halálcsoportként” emlegették 
a 14 évesek mezőnyét, hiszen akár 4–5 

versenyzőnek is reális esélye volt a vég-
ső győzelemre. Bendegúz jól rajtolt, 
két fontos győzelemmel és nagyon sta-
bil játékot mutatva, állt az élre, néhány 
taktikus döntetlen után egy újabb győ-
zelemmel lépéselőnybe került az ére-
mért folyó csatában. Riválisai közül 
a verseny felénél a szintén jó formá-
ban játszó Kolimár Kristóf tudta tarta-

ni a lépést, és fej-fej melletti küz-
delem zajlott közöttük. Az egy 
más elleni csatájuk pontosztoz-
kodást hozott, az utolsó forduló-
ban Bendegúz nem kockáztatott 
és döntetlenjével kiharcolta az EB 
kvalifikációt jelentő ezüstérmet. A 
korcsoportos Európa-bajnokságra 
Törökországban (Antalya) kerül 
sor november 5–15 között, nagy 
létszámú és erős mezőny várha-
tó. Bendegúz a felkészülés prog-
ram részeként augusztus közepén 
Erdélyben, a Csíkszereda Open 
nemzetközi versenyen vesz részt!

Molnár Béla

Maros Edit: A szívemben titokban
Kemény Kristóf: Puskás Öcsi: Irány a felnőttcsapat!
Bálint Ágnes: Hajónapló
Berg Judit: Két kis dinó Artúr király udvarában
Dietrich Grönemeyer: A kis medikus
Antje Szillat: Három lovas barátnő

A Polgárőrség hírei
Júliusban közbiztonsági járőrözést 8 alkalommal végeztünk, esetenként 2–2 fővel,   60 órában. Külterülete-

ket  hat alkalommal ellenőriztünk, esetenként 2–2 fővel, 40 órában. Az EFOTT miatt 5 alkalommal járőröztünk a  
Kemping utca – Északi Strand  környékén, esetenként 2–2 fővel, 30 órában. A Pannónia motoros találkozó felvo-
nulását biztosítottuk 4 fővel, 10 órában. Parlagfüves terület felderítését végeztük 2 fővel, 4 alkalommal, 20 órában. 
A vasútállomás, posták környezetének, illetve középületek, közterületek ellenőrzését végeztük 12 alkalommal, 80 
órában.  Mindösszesen 240 órát fordítottunk járőrözésre, ellenőrzésre.

A közelmúltban nagy veszteség érte egyesületünket. Polgárőr társunk, Karli Imre eltávozott közülünk. Imre 
szinte a kezdetektől oszlopos tagja volt tagságunknak. Állandó résztvevője volt a labdarúgó mérkőzések, sport- és 
egyéb rendezvények biztosításának. Nagy megdöbbenéssel és értetlenül fogadtuk halálhírét. Imre a legközvetle-
nebb, legvidámabb, legnépszerűbb tagunk volt. Most már az égiek csillagösvényén folytatja a járőrözést. Nehéz 
szívvel kísértük utolsó útjára. Emlékét szívünkben őrizzük.

  Fehér István elnök

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
VÖTE júliusi vonulások:
2022. július hónapban az egyesület 5 esetben kezdte meg a vonulást.
Részletes leírás a káresetekről:
2022. 07. 15. 00:43 órakor riasztásunk érkezett a Sukorón megrendezésre 

került EFOTT fesztivál területére, ahol nádas gyulladt ki. A helyszínre 3 fővel 
kezdtük meg a vonulást. Kiérkezésünk előtt a székesfehérvári kollégák a tüzet 
eloltották.

2022. 07. 19. 14:14 órakor kérték a segítségünket Velence-Kápolnásnyék kö-
zötti útszakaszra, ahová 3 fővel vonultunk. Kiérkezésünk előtt a riasztást téves-
nek nyilvánították.

2022. 07. 22. 11:26 órakor kérték a segítségünket Velence, XI. utcába, ahol 
egy idős, beteg férfi leesett az ágyáról. A helyszínre 3 fővel érkeztünk, a puszta-
szabolcsi kollégákkal segítséget nyújtottunk.

2022. 07. 23. 13:40 órakor riasztásunk érkezett Velence-Pusztaszabolcs kö-
zötti útszakaszra, ahol egy személygépkocsi az árokba sodródott. A helyszínre három fővel érkeztünk. A székesfe-

hérvári kollégákkal a járművet áram-
talanítottuk, a veszélyt elhárítottuk. A 
balesetben két személy könnyű sérülé-
seket szenvedett.

2022. 07. 29. 20:27 órakor riasztá-
sunk érkezett Gárdony, Dália utcához 
közeli partszakaszhoz, ahol
kb. 300 m2-en hatalmas lángokkal égett 
a nádas. A helyszínre 4 fővel, elsőként 
érkeztünk.

A pusztaszabolcsi és székesfehérvári 
kollégákkal a tüzet közel 2 óra alatt el-
oltottuk, a veszélyt elhárítottuk.

Júliusban is több gyerektáborba láto-
gattunk el. A gyerekek nagyon örültek 
nekünk! A nagy hőségben nem maradt el 
a már szokássá vált hűsítő locsolás sem.

Horváth-Szabó Nóra
szóvivő
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2022. július 22-én
Janovics Csilla és Filó Zoltán

2022. július 23-án
Kiss Viktória és Farkas Valentin

2022. augusztus 2-án
Pásztor Kinga és Varga Ákos

2022. augusztus 6-án
Kertész Mariann és Tamás Gergely László

2022. augusztus 13-án
Spánicz Viktória és  Láng Róbert

Pálinkás Olga és Varga Rudolf

Névadó ünnepség:
2022. július 23-án

Mészáros Lili és Bucsku János Andor gyermeke: 
Bucsku Mila

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek Velencén

Humán Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat

2481 Velence, Zárt u. 2.,
tel.: 06 22 470 288
e-mail: human.velence@gmail.com
www.human01.eoldal.hu
Intézményvezető: Török Ágnes

Velence Város területén
családsegítő: Csincsi Éva.
Ügyfélfogadási ideje: szerda, 9.00–15.00,
helye: Velence, Zárt u. 2.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
egységvezető: Horváth Erika

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás
egységvezető: Palánki Katalin,
tel.: 22/589–157

Szociális étkezés
Csizik Gabriella, 
tel.: 0630/915–0656

Ingyenes jogi tanácsadás a Szolgálat székhelyén,
előzetes időpont-egyeztetés után.
tel.: 22/470–288

Gratulálunk!
Balogh Erika, Egri Andorné, Máthay Erzsébet

anyakönyvvezetők

Világbajnokok lettek a velencei sárkányhajósok

2022. július 18. és 24. között rendezték 
meg Floridában, Sarasota-Bradenton 
városában, a Nathan Benderson Park 
területén a 13. Sárkányhajó Klubcsa-
pat világbajnokságot. Az eseményről 
a velencei sárkányhajósok kiváló ered-
ménnyel értek haza: egy aranyérem és 
három bronzérem mellett két ötödik 
helyet szereztek. 

Az Északi Strandon működő Dragon-
aqua egyesület a nemzetközi sárkányha-
jós világban már 2018-ban letette a név-
jegyét, hiszen a Szegeden megrendezett 
11. klubcsapat világbajnokságon  már 
aranyérmet szerzett. A címvédésre azon-
ban négy teljes évet kellett várni, hiszen a 
12. klubcsapat világbajnokságot, amelyet 
Franciaországban szervezett volna meg 
a nemzetközi szövetség, meghiúsította a 
koronavírus-járvány. 

A velencei csapat – önerőből és nagy 
lelkesedéssel – 15 főnyi legénységgel 

vágott neki idén nyáron a sportág leg-
rangosabb nemzetközi versenyének. A 
Dragonaqua 40 év fölötti tagokból álló 
csapata többféle távon és versenyszám-
ban mérettette meg magát – és minden 
esetben kiváló eredménnyel zárta a ver-
senyeket!

2000 méteren a vegyes (vagyis öt 
nőből és öt férfiből álló) csapat Ka-
nadát és Németországot utasította 
maga mögé az üldözéses versenyben 
és meggyőző fölénnyel hódította el a 
világbajnoki címet. Ugyanezen a tá-
von a férfi csapat remek küzdelemben 
a második legjobb idővel végzett, de az 
óvások következtében csak bronzér-
met szerzett. 

A 200 méteres sprint távokon is ki-
váló eredmények születtek. A vegyes 
csapat bronzérmes lett, a férfi csa-
pat pedig ötödik helyezést ért el. Ha-
sonló eredmény született az utolsónak 

megrendezett 500 méteres versenyen 
is. A vegyes csapat harmadik, a férfi 
pedig ötödik lett. 

A Dragonaqua csapata az aláb-
bi legénységgel érte el a kiváló ered-
ményeket: Ozsváth Eszter dobos, Fa-
dgyas Gyöngyi evezős, Bóna Gyöngyi, 
Némethné Gregor Judit, Szabó Csil-
la Gabriella, Németh Henrietta, Bott-
ka Zsolt, Merényi Ádám, Lazúr Tibor, 
Németh Attila, Tóth Attila, Tibenszki 
György, Ács László  kormányos, Csó-
kás Henrietta  tartalék, Ozsváth Zoltán 
edző, versenyző.

Gratulálunk a velencei csapat világ-
bajnoki címéhez, dobogós és pontszer-
ző helyezéseihez!

Akit érdekel a sportág, és szíve-
sen evezne a bajnokokkal, azt várja a 
Dragonaqua Egyesület az Északi Stran-
don minden hétfőn, szerdán és pén-
teken 18:00 órakor.
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Ritmikus gimnasztika a Velencei-tónál Eseménydús nyári felkészülési időszak a
Velence Térségi Sportegyesületnél

A ritmikus gimnasztika a kéziszer-
rel (kötél, karika, labda, szalag, buzo-
gány) vagy anélkül, zenére bemutatott, 
egyéni és csoportos gyakorlatokból 
álló, egyetlen női (nem koedukált) 
pontozásos olimpiai sportág. A ritmi-
kus gimnasztika magába foglalja a bal-
ett, a torna és a tánc elemeit, így ideá-

lis mindazoknak, akik egy olyan átfogó 
mozgás- és koordináció fejlesztő sport-
ra szeretnének járni, amit minden lai-
kus és szakmabeli a legnőiesebb sport-
ként jellemez. 

Magamról: a Balance RG Sport-
egyesület elnöke és vezetőedzője, és 
két gyermek édesanyja vagyok. 16 évig 
versenyeztem, egyéniben többszörös 
országos és Budapest bajnok vagyok. 
1992-ben bekerültem a junior egyé-
ni válogatott keretbe, majd szintén eb-
ben az évben vettem részt az Ifjúsági 
Európa-bajnokságon. A felnőtt együt-
tes kéziszercsapat válogatottba 1996-
ban kerültem be. Kiemelkedőbb ered-
ményeink: 1997 – Európa Bajnokság 
(Patras): összetett – 5. hely, 3 labda/2 
szalag – 6. hely, 5 labda – 4. hely. 1998 
– Világbajnokság (Sevilla): összetett – 
10. hely

Válogatottbeli pályafutásom után 
sem szakadtam el a sportágtól. 2002. 
évtől edzőként és 2018. évtől verseny-
sport kategóriás bíróként is részt ve-
szek a ritmikus gimnasztika világá-
ban.  2019-ben a Válogatott Felnőtt 

Együtteskéziszer csapat, majd 2021-
ben a Válogatott Junior Együtteskézi-
szer csapat edzője is voltam.  Jelenleg a 
Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövet-
ség (MRGSZ) Technikai Bizottságának 
a szabadidősportért felelős albizottsági 
tagja vagyok.  2021. évtől az Utánpótlás 
Edző Program (UEP) keretében, Fejér 

és Tolna megyében a ritmikus gim-
nasztika sportág népszerűsítéséért fe-
lelős megbízottként dolgozom.

A Balance RG Sportegyesület 2017-
ben alakult, abból a célból, hogy a Ve-
lencei-tó környéki településekre is el-
hozzuk ezt a különleges és gyönyörű 
sportot. Jelenleg 100 utánpótlás korú 
gyermeket oktatunk különböző cso-
portjainkban, és fennállásunk óta több 
mint 300 gyermeket oktattunk.

Alapvetően két részre osztható a te-
vékenységünk. Egyrészről tanfolyam 
szinten ismertetjük meg a lányokkal a 
ritmikus gimnasztika alapjait. A tan-
folyamos edzéseket Agárdon, az or-
vosi rendelő feletti táncteremben, 
heti két alkalommal, kedden és csü-
törtökön 2x1 órában tartjuk. Ezek-
re a foglalkozásokra szívesen várom 
azokat a 4–14 év közötti kislányokat, 
akik szeretnék kipróbálni ezt a spor-
tot. Itt lehetőség van akár hobbi szin-
ten csinálni, de a versenyezni vágyó 
„tehetségesebb” gyerekeket is innen 
választom ki. Ezek a foglalkozások 
már jók arra, hogy az RG alapjain túl 

a szép és helyes testtartást, testkoordi-
nációt, ritmusérzéket és a sport szere-
tetét is elsajátítsák.

Másrészről versenyzőképzéssel fog-
lalkozunk. Ezek a foglalkozások sok-
kal összetettebbek, mint a tanfolyamos 
foglalkozások. Ebben a csoportban ki-
fejezetten versenyekre készülünk. Itt 

mindenki saját gya-
korlatot/gyakorla-
tokat kap, ami 1,5 
perces és forgá-
sokat, ugrásokat, 
egyensúlyokat, va-
lamint táncos ele-
meket is tartalmaz. 
Egy versenygyakor-
lat kigyakorolása 
nagyon sok időt és 
energiát vesz igény-
be, és egy bizonyos 
kor és tudásszint fe-
lett 2, 3 vagy akár 4 
különböző szergya-

korlatot is be kell mutatniuk egy verse-
nyen. Ez az oka annak, hogy heti 9–15 
órát edzenek a versenyzők!

2022-ben már 30, a Magyar Torna-
szövetség által leigazolt versenyzőnk 
van. Jelen vagyunk I. osztály, II. osztály, 
III. osztály és szabadidő kategóriák-
ban is. Egyesületünk rövid fennállása 
óta már magáénak tudhat több Diáko-
limpiai, Vidékbajnoki címet, illetve az 
Országos Bajnokságokon is mindig az 
élmezőnyben végzünk, annak ellené-
re is, hogy sok más sporthoz hasonló-
an a ritmikus gimnasztika is Budapest 
centrikus. Nagyon sok meghívásos és 
nemzetközi versenyen is elindulunk, és 
örömmel mondhatom, hogy nagyrészt 
a dobogón végzünk.  

Aktív pályafutásom alatt mindig 
egy mondat lebegett a szemem előtt, és 
eszerint tanítom a gyerekeket is. Sze-
rencse is kell a sporthoz, de én a mun-
kában hiszek, mert mint tudjuk: „A ke-
mény munka mindig kifizetődik.”

Pollákné Tóth Barbara
vezetőedző, egyesületi elnök

Hajtós Bertalan
1965. szeptember 28-án szüle-
tett Miskolcon. Az MVSC-ben 
ismerkedett a sportággal, majd a 
Budapesti Honvéd és a Budapes-
ti Spartacus színeiben dzsúdózott. 
Legjobb eredményei közt olim-
piai ezüstérmet (1992 Barcelo-
na), világbajnoki ezüstérmet (1993 
Hamilton), kétszer Európa-bajno-
ki aranyérmet (1986 Belgrád, 1998 
Oviedo), kétszer Eb-második he-
lyet (1985 Hamar, 1989 Helsin-
ki), kétszer Eb-bronzérmet (1990 
Frankfurt, 1994 Gdansk), három-
szor világkupa-győzelmet (köz-
te 1989-ben és 1998-ban Hungá-
ria Kupa-aranyérmes), háromszor 
BEK-győzelmet (a német Abens-
berg színeiben), ötször magyar baj-
noki győzelmet (1984, 1985, 1989, 
1990, 1991) jegyez. Sikereit 71, ké-
sőbb 81 kg-ban érte el. A Magyar 
Köztársasági Érdemrend Kiske-
resztjével 1992-ben tüntették ki.

A versenyidőszak utolsó megméret-
tetésére Rimaszombatban került sor: 
versenyzőink a nemzetközi mezőny-
ben is derekasan helyt álltak, egy ezüst-
éremmel, két bronzéremmel és egy 
ötödik hellyel zárták a megmérettetést.

A fárasztó versenyidény után sem 
csak a pihenésé volt a főszerep a VTSE 
dzsúdósainak életében. A nyár fo-
lyamán négy edzőtáborban – kettő a 

velencei dódzsóban, illetve Zircen és 
Salgótarjánban – készültek a szeptem-
berben induló új, rendkívül sűrű ver-
senyidőszakra. A felkészülésnek ter-
mészetesen voltak kevésbé megterhelő 
pillanatai is, a feltöltődésre is akadt bő-

ven lehetőség.
Bízunk a további sikeres szerep-

lésekben és kiemelkedő eredmény-
ekben, hiszen nem akármilyen 
névvel erősödik egyesületünk csa-
pata. Szeptembertől az olimpiai 
ezüstérmes Hajtós Bertalan fog-
ja segíteni az edzői munkát. A fő 
célunk továbbra is az, hogy minél 
több gyermekkel kedveltessük meg 
sportágunkat,  ám a szakmai stáb 
bővülésével szeretnénk növelni a 
korosztályos magyar bajnokságo-
kon megszerzett érmek számát is.

Továbbra is szeretettel várjuk korosz-
tálytól függetlenül a dzsúdózni vágyókat!

Bíró László
0670–638–0275

Bíró László és Hajtós Bertalan (jobbra)



3030 31

Kö z ö s s é g e i n k     H i t é l e t        Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k

Családi Nap
Kedves Testvérek! Szeretettel 
hívunk titeket 2022. augusztus 
27-én, szombaton a Velence-új-
telepi Kalazanci Szent József 
templomhoz Családi Napra, 
amely egyben a templom bú-
csúja is.  A napot 10:30-kor di-
csőítéssel kezdjük, és 17:00-kor 
szentmisével zárjuk. Napköz-
ben lesz lehetőség kézműveske-
désre, sportolásra, tánctanulás-
ra, beszélgetésre és ismerkedésre 
is. Lesz kürtőskalács, tombo-
la, jótékonysági vásár a Velencei 
Karitász szervezésében, vetítés 
és élménybeszámoló a minist-
ránstáborról és bábelőadás a Tér 
Színház előadásában, amelynek 
plakátját csatolva küldjük. Ebéd-
re és a szentmise utáni agapé-
ra is szeretettel várunk minden-
kit. Ehhez szívesen fogadjuk az 
otthonról hozott finomságokat. 
Hívjátok bátran barátaitokat, is-
merőseiteket! Reméljük, sokan 
eljöttök, és minél többen együtt 
tudunk majd ünnepelni!

Kö z ö s s é g e i n k     H i t é l e t

Római katolikus egyház
A jobbik részt választani
Időbeosztás, életvezetés keresztény 
szemmel, dr. Fábry Kornél atya 
előadása alapján

Minden család, ahol van óvodás-, is-
koláskorú gyermek – és azok is, akik 
közeli kapcsolatban vannak ilyen csa-
ládokkal – óhatatlanul tanévekben 
gondolkozik. A szeptember azonban 
nemcsak nekik, hanem mindannyiunk 
számára lehet az újrakezdés ideje. Új-
ragondolhatjuk az időbeosztásunkat, 
prioritásainkat, hogy a munkás hét-
köznapokban ne vesszünk el, és tud-
junk a lényegesre összpontosítani. 
Mindebben segítségünkre van a bibliai 
Mária és Márta története.

A Szentírás elbeszélése szerint (Lu-
kács 10, 38-42) Jézus betér Mária és 
Márta házába, ahol Márta sürgölődik 
a vendég körül, Mária pedig Jézus lá-
bához ül és hallgatja a tanítását. Már-
ta bosszankodik emiatt, és kéri Jézust, 
hogy feddje meg testvérét, amiért nem 
segít neki.  Jézus azonban így válaszol: 
„Márta, Márta, Te sok mindennel tö-
rődsz, és sok mindenre van gondod, 
pedig csak egy a szükséges. Mária a 
jobbik részt választotta és nem is veszí-
ti el soha.”

Mire tanít minket Jézus? Talán ne 
végezzük el a házimunkát és ne kí-
náljuk meg egy pohár vízzel sem a 
vendéget? Bizonyosan nem. Márta 
viselkedésével az volt a baj, hogy ő be-
lemenekült a tevékenységekbe, a lelki 
élet rovására. Ismerős a hustle culture 
fogalma, amikor a munka és a mun-
kában elért siker minden más rová-
sára válik elsődleges fontosságúvá az 
életben? A kérdés nem az, hogy imád-
kozzak vagy dolgozzak, hanem a he-
lyes arányok megtalálása. Ez vezet el 
minket a keresztény életvezetés alap-
jaihoz.

Az állapotbeli kötelességeinket el 
kell végeznünk. Aligha lenne helyes, 
ha egy édesanya nem gondoskodna a 
gyermekéről azért, mert naponta több 
órát imádkozik. Mindenkinek az élet-
állapota szerint (fiatal, idős, egyedül-
álló, házas, családos stb.) kell a lel-
ki életét megélnie. Fontos figyelnünk 

arra, hogy az Istennek adott idő való-
ban az Istené legyen, ekkor a teljes fi-
gyelmünket Őfelé fordítsuk. Ez nem 
könnyű feladat, de törekedhetünk rá. 
Sokszor talán nehéz megtalálni az Is-
tennel töltött időt, de ne feledjük el, 
hogy az egyedüllét percei minden 
esetben lehetnek Istennek átadott per-
cek. A hivatalban vagy a boltban sor-
ban álláskor, netán a dugóban araszol-
va is biztosan van lehetőségünk egy 
rövid fohászra vagy akár egy tized ró-
zsafüzérre. 

Az Egyház azt tanítja, hogy min-
denkinek annyi időt adjunk, ameny-
nyi igazságosan megilleti. A szere-
tetsorrend, ami alapján ezt a döntést 
meg kell hoznunk a következő: az első 
helyen Isten áll, Őutána a házastár-
sunk, majd a gyermek(ek), a szülők, a 
testvérek, utánuk a távolabbi rokonok 
és a barátok. Az emberbaráti szeretet 
ugyanakkor minden esetben fonto-
sabb, mint a vallásosságunk, így ha a 
templomba menet egy bajbajutott em-
berrel találkozunk, neki kell először 
segítenünk, még ha így el is késünk a 
szentmiséről.

Az ősz közeledtével érdemes átgon-
dolnunk azt is, mire mennyi időt szá-
nunk. Van-e időm önmagamra, töltő-
désre, pihenésre? Van-e időm a másik 
emberre? Mennyire vagyok elkötele-
zett a vállalásaimban és hűséges az el-
kötelezettségeimben? Tudok-e nemet 
mondani arra, ami nem kötelességem? 
Mennyi időt töltök a közösségi média 
használatával, egyáltalán okos eszköz-
zel a kezemben? 

Hogyan teremthetünk helyes sor-
rendet a napi tevékenységeink között? 
Jálics Ferenc jezsuita atya – aki Ar-
gentínában rendtársa volt Ferenc pá-
pának – azt tanítja, hogy a lelki élet 
alapja az alvás, mivel a testnek meg 
kell adnunk a pihenést. Aztán a máso-
dik legfontosabb a mindennapi test-
mozgás, mert enélkül nem maradunk 
egészségesek, és nem fog működni a 
többi elhatározásunk. A fontossági 
sorrendben a következő az ima. Ezt 
követi a számunkra fontos emberek-
nek adott idő és figyelem. És csak ez-
után, az ötödik helyen következhet a 
munka. Ha a munkát előrébb tesszük, 

magunkra és szeretteinkre nem fordí-
tunk időt, kiégünk. 

Sokaknak ismerős lehet a követke-
ző hasonlat. Egy edényt szeretnénk 
megtölteni kövekkel, kavicsokkal 
és homokkal. Hogyan lehet a lehető 
legteljesebben megtölteni az edényt? 
Először a köveket kell behelyezni, az-
után a kavicsokat, és végül a homo-
kot beletölteni. Fordított sorrendben 
nem fognak a nagyobb kövek befér-
ni. Ez a fajta tudatos életvezetés segít, 
hogy a valóban fontos dolgokra – az 
egy szükségesre – mindennap jusson 
idő.    

Csábító a Piramis dalának gondo-
lata, hogy „Ha volna két életem”, abba 
mennyi minden beleférne. Nekünk 
csak egy életünk van, de az örök!

dr. Schattmann-né
dr. Dunkel Kinga

Hajnalpír Baptista
Gyülekezet
Istenünknek dicsérete

Dávidnak sokszor kellett menekülnie 
üldözői elől, sokszor volt viszontagsá-
gos körülmények között, mégis, min-
den szorult helyzetében tudta dicsér-
ni az Urat. Miközben pedig dicséretet 
zengett, megerősödött az Úrban. A di-
cséret Istennek nem csak egyfajta ma-
gasztalása, hanem nem kevesebb, mint 
a Vele való találkozás lehetősége. Dá-
vid sokszor átélte ezt, a 101. zsoltár-
ban például annyira csodálatos, mikor 
dicséret közben azt mondja a Magas-
ságos Istennek: „mikor jössz már hoz-
zám?” Ezt pedig nem rettegve kérdi, 
mint kérdeznék talán sokan, hanem 
vágyakozva, mint aki tiszta szívvel akar 
megállni az Úr előtt.

A 63. zsoltárban például így kezdő-
dik Istennek az igéje: „Dávid zsoltára, 
mikor a Júda pusztájában volt (Zsol-
tárok 63:1). Dávid tehát itt is mene-
kül. Hadd mondjam már így előre: ha 
azért nem dicsérjük az Urat, mert ép-
pen pusztában vagyunk, és nem látunk 
reménységet, akkor az csak kifogás. 
Ugyan jó kifogás (ami sose rossz), csak 
hát ez az üres mondás önmagában nem 
hoz változást az életünkben. Ellenke-
zőleg: kifogásaink eltávolítanak attól az 
örömteli állapottól, ahova amúgy a lel-
künk mélyén mindnyájan vágyunk el-
jutni. Ezért ha Dávid a viszontagságok 
ellenére tudta dicsérni az Istent, akkor 
mi is meg tudjuk tenni. Csak gondol-
junk bele: ha a dicséret nem függ Isten-
től, nem függ a körülményeinktől, ak-
kor már csak tőlünk függ.

„Isten! én Istenem vagy te, jó reggel 
kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, 
téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt 
földön, amelynek nincs vize” (Zsoltá-
rok 63:2). Nyilván a pusztaság adta 
Dávidnak a szavakat, de maga a kép 
az egész Földre igaz, hiszen a boly-
gón csak kietlenség és pusztaság van, 
nincs önmagában élet, hiszen csak Is-
ten az élet, az életnek egyedüli forrása. 
Így sóvárog Dávid megtalálni az Urat 
azon a földön, „amelynek nincs vize”. 
Például ha valaki még nincs az Úrban, 
nem ismeri Istent személyesen Jézus 

Krisztus által, akkor ő egy szomjas lé-
lek. Még akkor is, ha ezt nem tudja, 
vagy nem akarja tudni, vagy még fel 
sem ismerte. Ezt onnan tudjuk, hogy 
minden hívő, aki már megtért, csak 
arról tud bizonyságot tenni, hogy még 
nem ismerte az Urat, szomjas em-
ber volt, aki csak remélte, hogy lesz 
majd jobb, de nem jött. Ezért jó az a 
kép, hogy minden ember szívében 
van egy Isten alakú űr, amit csak Is-
ten tud betölteni. Tehát tudnunk kell, 
hogy nincs ezen a 
földön víz, hiába 
keressük minden 
másban a megelé-
gedést, mert csak 
Jézus Krisztus az 
élő víznek forrása.

„Hogy láthas-
salak téged a szent 
helyen, szemlélvén 
a te hatalmadat és 
dicsőségedet.” (Zsol-
tárok 63:3) Dá-
vid nem kesergett 
az ínséges idők-
ben sem, inkább 
Isten hatalmassá-
gát vágyta látni, 
hogy az legyen a 
szemei előtt, és ez 
a látás határozza 
meg a perspektí-
váját, a gondolatait. A 118. zsoltárban 
azt olvassuk: „Szükségemben segítsé-
gül hívám az Urat, meghallgatott és tá-
gas térre tett engem az Úr.” (Zsoltárok 
118:5) Ilyen az, amikor a szűkösségben 
egy egészen más nézőpontba állít a mi 
Istenünk, egészen más jövőképet tár 
elénk. Hozzáteszem: ezekben az idők-
ben, mikor a hírek egyre nyomasztób-
bak, mennyivel inkább fontos meglátni 
az Úr dicsőségét, hogy a körülmények 
ellenére megerősödhessünk. 

„Hiszen a te kegyelmed jobb az élet-
nél: az én ajakim hadd dicsérjenek té-
ged. Áldanálak ezért életem fogytáig; 
a te nevedben emelném fel kezeimet. 
Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg 
lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged 
az én szájam! (Zsoltárok 63:4-6) Any-
nyira jó ez a kép: Dávid épp a pusztá-
ban van, valószínűleg sok mindenben 

nélkülöz, miközben egy kiadós ebéd-
hez hasonlítja az Úrnak dicséretét. Azt 
mondja: ilyen a lelkének, amikor di-
cséretet zenghet. De tudjuk meg azt is: 
Dávid nem volt különleges ebben, csak 
tette, amire Isten indította, és Isten igé-
je működött az életében. Egyszerűen: 
vágyta látni Isten dicsőségét, miközben 
engedte, hogy ebben a látásban az Úr 
megújítsa az ő erejét, az ő reménységét. 
Dávid látható körülményei sokszor 
nem indokolták volna a bizakodást, 

de a dicséretekben megláthatta Isten 
nagyságát, és ehhez a nagysághoz ké-
pest már egészen kicsinek láthatta meg 
a saját problémáit. 

Mi se hagyjuk a lelkünket a pusztá-
ban szomjúhozni, hanem Dávid pél-
dáján keresztül bátorítalak kedves ol-
vasó az Úrral való közösségre, és az Ő 
dicséretére, mert meg van írva: „Pedig 
te szent vagy, aki Izráel dicséretei kö-
zött lakozol.” (Zsoltárok 22:3). Így bár-
milyen hihetetlen is első olvasatra, de a 
Szent, a Mindenható Isten az Ő népé-
nek dicséretei között valóságosan jelen 
van. Ezt élte át Dávid is, és mivel Isten 
igéje jó (azaz: működőképes) és igaz 
most is, az Ő népe ma is megtapasztal-
hatja ennek csodáját.

Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

Dávid elmenekül Saultól
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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

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

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
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
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

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., 20/415-7612 
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

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





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.

Minden hűtő és
fagyasztószekrény

javítása 2 év garanciával,
ajtógumi és műanyag részek 

pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

0620/557-3008

Műanyag
ajtó, ablak, redőny,

redőnykapu
forgalmazása, beépítése

Szúnyoghálók
kedvezménnyel,

párkányok, napellenzők,
reluxák, ablakszellőzők

Redőnyjavítás
Beépítés, visszajavítás

igény szerint.
Ingyenes felmérés.


