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fejleszteni akar. És bőven van mit fejlesz-
teni, hiszen tudjuk, hogy a városi infra-
struktúra az elmúlt években igencsak le-
romlott. E szükséges fejlesztések szintén 
azt követelik meg a várostól, hogy min-
den szóba jöhető partnerrel jó viszonyt 
ápoljon. Erre is törekszünk. 

A februárt lezáró velencei karnevál vi-
dám pillanatai mutatták meg azt, hogy 
milyen Velence igazi arca. A karnevál 
idén olyan eseménnyé vált, ahol a velen-

ceiek nemcsak nézők voltak, hanem részt-
vevőkké, sőt alkotókká váltak. A szervezés 
során célunk az volt, hogy minél jobban 
bevonjuk a helyi lakosokat a rendezvény 
lebonyolításába. A karneváli kiadvány és 
az annak részét képező arany vagy ezüst 
álarc a legtöbb  velencei háztartásba elju-
tott, és örömmel láttam azt is, hogy sokan 
ezekben a maszkokban jelentek meg. Az 
iskolának különösen hálás vagyok a köz-
reműködésért, hiszen az esemény tartal-
massá tételében a gyerekeknek és taná-
raiknak is jelentős szerepük volt. Azzal 
a meggyőződéssel zárom köszöntőmet, 
hogy a márciusi lapszámot a tavasz eljö-
vetelével együtt az önkormányzati munka 
naposabb oldala határozza meg majd.

Gerhard Ákos 
polgármester

Kedves Velenceiek!

Egy olyan hónapot hagyunk magunk 
mögött, amely rengeteg tennivalót ho-
zott az önkormányzat számára. Ezek kö-
zött voltak olyanok, amelyek ellátása jó 
érzéssel töltötte el a résztvevőket – ilyen 
volt a velencei karnevál szervezése és 
lebonyolítása. És persze voltak olyanok 
is, amelyeket kénytelenségből és köte-
lességérzetből hajtottunk végre – ezek 
az uszoda építéséhez kapcsolódó önkor-
mányzati intézkedések. 

E lapszám önkormányzati hírei között 
is – sajnos – többségében olyan hírek sze-
repelnek, amelyek az önkormányzat mű-
ködésének küzdelmesebb, színtelenebb 
oldalát mutatják be. Azonban a lakosság 
tájékoztatása érdekében erre is szükség 
van. Azt gondolom, hogy az önkormány-
zat még nem kommunikált a helyi lako-
sokkal olyan gyakorisággal és nyíltsággal, 
mint az október óta eltelt hónapokban. 
Velence Város hivatalos facebook oldalán 
az önkormányzat napi rendszerességgel 
(sőt, gyakran naponta többször is) tesz 
közzé híreket, információkat, közlemé-
nyeket, tudósításokat, meghívókat. Erre 
nemcsak Velencén nem volt példa az el-
múlt időszakban, de sok más település 
sem lát el hasonló mértékű és intenzitású 
tájékoztatási tevékenységet. 

Meggyőződésem, hogy nagy az igény a 
rendszeres és részletes tájékoztatásra. Ezt 
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 
városi facebook oldal követőinek száma 
október óta jelentősen megnövekedett 
(62 százalékkal, vagyis több mint 1500 
fővel), egyes bejegyzések pedig több mint 
10 000 embert érnek el. Arra törekszünk, 
hogy fenntartsuk (sőt, erősítsük is) ezt a 
fokozott kommunikációt. Tudjuk, van-
nak, akik még ezt a gyakoriságot is keves-
lik, de a nyilvánosság egyéb fórumait is 
igyekszünk elérni. Van élet a facebookon 
túl is! Tisztában vagyunk azzal, hogy sok 
a teendő még a szélesebb nyilvánosság és 

átláthatóság elérése érdekében. A városi 
honlap is fejlesztés alatt áll, és egy meg-
újult szerkezetben több információval áll 
majd a velenceiek rendelkezésére. Az eh-
hez kapcsolódó informatikai fejlesztések 
– ahogyan az a Velencei Híradóban olvas-
ható – már meg is kezdődtek. Ugyanak-
kor nem minden önkormányzati ügyet 
lehet és érdemes azonnal a széles nyilvá-
nosság elé tárni. Azt remélem, hogy a jö-
vőben egyre kevesebb ilyen ügyünk lesz. 

Azért is remélem ezt, mert az önkor-
mányzat alapvetően megegyezésre tö-
rekszik minden olyan ügyben, amely a 
város lakóit érinti. Amellett, hogy alap-
vető értékeinket (közvagyon tiszteletben 
tartása, törvényes működés, felelősség-
teljes gazdálkodás, kiszámítható és fenn-
tartható fejlesztés, a környezet védelme) 
meg kívánjuk őrizni (és ezekből engedni 
nem tudunk), rugalmasak vagyunk min-
den helyi kérdésben. Minden partne-
rünkkel többször is leültünk tárgyalni, és 
ezután is le fogunk ülni. A város – úgy 
vélem – csakis rendezett, törvényes és 
kiszámítható keretek között tud hosz-
szú távon mindannyiunk otthona lenni. 
Minél több a lezáratlan, rendezetlen, 
bizonytalan és feltáratlan ügy Velencén, 
annál több a szükségtelen szembenállás 
is. A város fejlődni, a városvezetés pedig 

Velencei és tókörnyéki események
Beköszöntő

2020. február 29. szombat 19:00
Batyus farsang az Iglice Népdalkörrel
Dinnyési Hagyományőrző Központ
(Dinnyés, Gárdonyi Géza utca 25.,
tel.: 30 905 4880)

2020. március 1. vasárnap 9:00 
Virágom Forrása, ciklus workshop
nőknek – Dancs Andrea
Green Residence Élményközpont
(Velence, Hársfa u. 1/A., tel.: 20 457 3630)

2020. március 7. szombat 11:00
FÜLEmüle: kastélykoncert gyerekeknek. 
Házigazda: Bartek Zsolt klarinétművész
Halász Kastély
(Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.,
tel.: 06 21 292 0471)

2020. március 7. szombat 16:00
Képzeletbeli túra szülőknek:
hogyan lehetsz jó útitársa
gyermekednek? – Artner Zsófi 
Green Residence Élményközpont, Velence

2020. március 7. szombat 18:00
Teliholdtúra Klub
Zöldközpont
(Pázmánd, 0225.hrsz., tel: 20 960 4832)

2020. március 13. péntek 16:00
Természetbúvár Klub
Zöldközpont, Pázmánd

2020. március 14. szombat 
9:30 Varázs-zsák:
Okosító Természetismereti Játszóház – 
Zöldközpont
16:00 Kerekítő Játszóház –
Nagyné V. Zsuzsanna
18:00 Hangtálas Relaxáció –
Dancs Andrea 
Green Residence Élményközpont, Velence

2020. március 15. vasárnap 16:00
Márciusi Ifjak: Ünnepi megemlékezés és 
programok
Pákozd, Katonai Emlékpark
(Pákozd, Mészeg-hegy,
tel.: 30 474 7905)

2020. március 19. csütörtök 18:00
„Bach Mindenkinek” Fesztivál: 
Nagy Judit fuvolaművész és
Papp Tímea hárfaművész koncertje
Halász Kastély, Kápolnásnyék

2020. március 20–21.
péntek–szombat  10:00 és 13:00
Az Erdők Nemzetközi Napja:
Szakvezetés az erdészeti tanösvényen és a 
vadasparkban
Pákozd–Sukorói arborétum,
tel: 30 417 0133

2020. március 21. szombat 11:00
Finissage: A „Szubjektív Fejér” című 
kiállítás alkotói, Péter Ágnes,
Szegedi Csaba és Nagy Benedek tartanak 
rendhagyó tárlatvezetést 
Halász Kastély, Kápolnásnyék

2020. március 21. szombat 9:00
József napi gólyavárás és a dinnyési
mocsár madárvilága 
Dinnyési fertő, Madárdal-tanösvény
tel: 30 663 4630

2020. március 21. szombat 14:00
Kriston Intim Torna – Hortobágyi Luca
Green Residence Élményközpont, Velence

2020. március 22. vasárnap 9:30
Meseerdő Bábszínház – Kaktuszmese
Green Residence Élményközpont, Velence

2020. március 25. szerda 10:00
3. MompBrunch vállalkozónői
kerekasztal – Velencei-tavi régió
Green Residence Élményközpont, Velence

2020. március 26. csütörtök 10:00
Változz Velem Klub – Változás Szigete – 
Jónás Adrienn
Green Residence Élményközpont, Velence

2020. március 27. péntek 16:00
Természetbúvár Klub
Zöldközpont, Pázmánd

2020. március 28. szombat
9:00–13:00 Húsvéti fotózás a Zsuka
Fotóval – bejelentkezés alapján
14:00 Kriston Intim torna –
Hortobágyi Luca
Green Residence Élményközpont, Velence

2020. március 28. szombat 15:30
Velence kastélyai – tematikus séta a
Helytörténeti Egyesület szervezésében
Városi Könyvtár
(Velence, Tópart u. 52.)

2020. március 29. vasárnap 9:00–16:00
Húsvéti fotózás a Zsuka Fotóval  – 
bejelentkezés alapján
Green Residence Élményközpont, Velence

Velence város programjairól, eseményeiről 
bővebben tájékozódhat az interneten, a 
www.velence.hu, illetve a
www.velenceturizmus.hu weboldalakon, 
továbbá Velence Város Hivatalos facebook 
oldalán (www.facebook.com/Velencevaros)

A címlapon és a hátoldalon:
Velencei Télűző Karnevál
Fotó: Faragó László, Szilágyi Levente

Felelős kiadó: Velence Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Dr. Mészáros Csaba István
Társszerkesztők: Gerhard Ákos, Mátay Balázs
A szerkesztőbizottság címe:
2481 Velence, Tópart u. 26.
Telefon: 06 22 589 402
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 velencei Civil Ház és a Közösségi Ház 
programjairól a 25. oldalon tájékozódhat-
nak olvasóink.
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uszoda építtetőjét az elmúlt hónapokban 
kompromisszumos ajánlattal kerestük meg 
– ám érdemi választ nem kaptunk.

Gerhard Ákos
polgármester

mindenki számára: csak a végiggondolt, 
körültekintően megtervezett, hosszútá-
von is fenntartható  fejlesztések szolgálják 
a város érdekeit. 

3. Ha a város egyszer már
támogatta az uszodaépítést, akkor 
miért állíttatta le azt mégis
az új vezetés?

Az uszoda területe egy az 1990-es évek-
ben privatizált, majd befektetési céllal 
parkoltatott telek, amely egy telekcsere 
révén 2015-ben került vissza önkor-
mányzati tulajdonba. A telekért cserébe 
Velence városa ekkor a nagyobb és ér-
tékesebb, Velence Resort and Spa alatti 
területet adta. Az érintett ingatlanon fo-
lyó, 2019 nyarán megkezdett  építkezést 
nem a velencei önkormányzat állíttatta 
le, hanem a Fejér Megyei Kormányhi-
vatal Székesfehérvári Járási Hivatalának 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya 
2019. december 16-án kelt végzésében. 
A kormányhivatal pedig azért állíttat-
ta le az építkezést, mert az építtető cég 
nem tudta hitelt érdemlően igazolni azt, 
hogy az építési telek tulajdonosa, vagyis 
Velence Város Önkormányzata a terü-
leten való építkezéshez hozzájárulását 
adta volna. Nem is adta. A tulajdonosi 
hozzájárulás kiadásáról ugyanis annak 
idején nem volt képviselő-testületi dön-
tés. Fontos tisztázni: nem pusztán egy 
pecsétről van itt szó, amely hiányzott a 
volt polgármester által átadott papírról. 
Hanem arról is, hogy a polgármester a 
képviselőtestület tudta és felhatalmazá-
sa nélkül cselekedett. Márpedig egyet-

len polgármester sem adhat át a városi 
közvagyonból (ebben az esetben egy 
többszázmillió forint értékű) ingatlant a 
megválasztott képviselőtestület felhatal-
mazása nélkül. Velence város ingatlana-
inak sorsáról nem rendelkezhet egyet-
len ember, mert az nem az ő személyes 
tulajdona, hanem a városé. Itt pedig ez 
történt meg egy alapvető okirat kap-
csán. Az építtető tehát egy olyan ingat-
lanon folytat építkezést, amelyet a város 
jogszerűen sosem adott át neki.

4. Miért nem pótolja
egyszerűen az önkormányzat 
a pecsétet a papírról, és folyta-
tódhat tovább az építkezés?

A város csakis szabályosan gazdálkod-
hat. Amíg nincsenek megfelelő biztosíté-
kok arra, hogy az uszoda alatti területet 
megfelelő jogi keretek és pénzügyi fel-
tételek mellett veszi igénybe az építtető, 
addig a város nem járulhat hozzá ahhoz, 
hogy engedély nélkül ott ráépítés történ-
jen. Ez ugyanis olyan helyzethez vezet-
het, amelyben a város alacsony, nyomott 
áron kényszerül majd az építtetőnek el-
adni ezt a közel másfél hektáros tóparti 
telkét. Sajnos a legutóbbi, részletes Álla-
mi Számvevőszéki vizsgálat (2016-ban) 
rengeteg szabálytalanságot és hiányos-
ságot tárt fel a város vagyongazdálkodá-
sával kapcsolatban. E tekintetben nem 
kívánunk elődeink nyomdokán járni. 

5. Most akkor egy gödröt kell 
néznünk évekig? 

Mi sem szeretnénk a gödröt nézni. De 
egy félbehagyott, gigantikus tóparti be-
tontömböt még kevésbé. Biztosítékot 
akarunk arra nézve, hogy a beruházás, az 
építkezés és a majdani üzemeltetés nem 
sodorja veszélybe Velence költségvetését, 
vagyonát, és arra vonatkozólag is, hogy 
nem egy újabb, nagy csinnadrattával át-
adott, majd évek múltán az üzemeltetés 
megoldatlansága miatt üresen tátongó be-
tonmonstrum fogja el a kilátást a velencei 
tóparton.  Hangsúlyozom: az önkormány-
zat kész minden olyan megegyezésre, 
amely a település érdekét szolgálja. Az 

Öt kérdés és öt válasz az
uszodával kapcsolatban

Közlemény önkormányzati 
tulajdon védelmében tett
intézkedésről
A képviselő-testület február 10-i, 
rendkívüli zárt ülésén hozott határoza-
tának megfelelően 2020. február 13-án, 
csütörtök este hat órakor egy velencei 
kötődésű biztonsági cég bevonásával 
az önkormányzat vagyonvédelmi okból 
lezáratta az uszodaépítéssel érintett, az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező ingatlanát, annak területét.

Az építtető cég szerdán levonult a 
területről, munkagépeit elszállította. 
Csütörtök este a biztonsági cég har-
minc munkatársa mobil kordonnal vet-
te körül a már üres területet. Az őrzés 
folyamatosan biztosított a kormányhi-
vatal illetékes osztálya építési kivitele-
zési tevékenység folytatását megtiltó 
végzésének betartatása érdekében.

Az uszodaberuházással érintett terü-
let Velence Város egyik legértékesebb 
tóparti ingatlana. Az önkormányzat 
rendelkezésére álló dokumentumok 
szerint mindeddig semmilyen meg-
állapodás nem született sem az előző, 
sem a jelenlegi városvezetés és az 
uszodaépítő cég között a telek további 
gazdasági hasznosítása és jogi sorsa 
vonatkozásában. A beruházás becslések 
szerint 4.9 milliárdos költségvetésének 
rendelkezésre állásáról a beruházó cég 
érdemi igazolást többszöri kérés elle-
nére sem tudott felmutatni. A Koszti 
András korábbi polgármester által 
aláírt tulajdonosi hozzájárulásról pedig 
kiderült, hogy nem minősül hivatalos 
tulajdonosi hozzájárulásnak, továbbá 
azt alátámasztó képviselő-testületi 
döntés sem született.

Velence, 2020. február 14. 

Gerhard Ákos
polgármester

A zárt ülési határozat elérhető: 
http://www.velence.hu/images/ob-
jects/53.2020.pdf
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1. Miért rossz a városnak egy 
uszoda? Mindenki csak jól járna 
vele, nem? Miért nem támogatja 
a város a sportolást?

Egy jól működő, fenntartható uszoda 
bármely város számára érték. Ez Velen-
cére is igaz. Tehát nem önmagában egy 
uszodával és egy nagyszerű sportolá-
si lehetőséggel van a gond, hanem az-
zal, hogy a szóbanforgó uszoda a város 
számára roppant előnytelen feltételek 
mellett valósulna meg. A fő probléma 
az, hogy az uszoda építése aránytalanul 
nagy terhet róna városunkra. Megépülé-
sével hosszú évekre adósságba sodródhat 
a város, megakasztva minden más irányú 
fejlesztést. Érdemes azt is figyelembe 
venni, hogy egy a velencei és környék-
beli gyerekek úszásoktatását és emellett 
a felnőttek úszását biztosító uszoda en-

nél lényegesen olcsóbban is megépíthe-
tő lenne. A Velence közepén 2019 nyara 
óta épülő uszoda azonban ennek lega-
lább a tízszeresébe kerül. Hogy egy má-
sik számmal érzékeltessem a beruházás 

mértékét: a jelenleg 4.9 milliárd forint-
ra becsült uszoda-beruházáshoz képest 
Velence város teljes évi költségvetése 2.4 
milliárd forint. Természetes, hogy egy 
ilyen nagyságrendű beruházás jogi és 
hosszútávú pénzügyi garanciáit illetően  
rendkívül körültekintően kell eljárni.

Városunkban eddig egyetlen olyan 
felmérés készült, amely a sportcélú inf-
rastruktúra-fejlesztés iránti lakossági 
igényeket vette számba, ezt Szabó Attila 
alpolgármester úr végezte 2014-ben és 
2015-ben. Ebből a felmérésből pedig az 
derült ki, hogy az érintettek szerint Velen-
cének legelső sorban egy sportcsarnokra 
lett volna szüksége, amelyet közösségi ese-
ményekre, illetve számos sportág támoga-
tására lehetett volna használni. Egy ilyen 
városi sportcsarnok minden bizonnyal 
hosszú távon fenntartható módon tudta 

volna a város lakosságát szolgálni. Ebből 
azonban sajnos nem lett semmi. Ehelyett 
egy olyan hatalmas uszodaépítés kezdő-
dött meg Velencén, amelyről nem volt elő-
zetes társadalmi egyeztetés, amelynek az 

alapvető jogi dokumentációja 
is hiányos, emellett nincsen 
pénzügyi terve és a befejezé-
séhez szükséges összegnek az 
egyharmada sem áll rendel-
kezésre. Ami pedig a jövőbeli 
üzemeltetést illeti: tudható, 
hogy Magyarországon min-
den ilyen uszodakomplexum 
jelentős veszteség mellett 
üzemel. A velencei önkor-
mányzat pedig képtelen lenne 
évről évre jelentős összeggel 
támogatni az uszoda működését. Ezért a 
jelenlegi keretek között megvalósítandó 
uszoda-építkezéssel éppen a város lakos-
sága járna a legrosszabbul. Lehet, hogy a 
szomszédos települések lakói örömmel 
használnák az uszodát, de egyedül Velen-
ce városa nem képes és nem is kívánja egy 
55000 főnyi kistérség terheit viselni. 

2. Miért aggódik a város a 
pénzügyek miatt? Úgyis kifizeti 
majd az állam.

Pusztán szóbeli ígéretekre, reményekre 
nem lehet és nem is szabad alapozni egy 
város költségvetését. Márpedig eddig 
semmiféle hivatalos megerősítést nem ka-
pott a város arról, hogy az uszoda megépí-
tésének költségeit elő lehetne teremteni. 
Ahogyan arra sincsen semmi biztosíték, 
hogy az uszoda az építést követően fenn-
tartható módon üzemeltethető lenne. Saj-
nos Velence a Korzó-építéssel egyszer már 
belevágott egy olyan nagy volumenű be-
ruházásba, amely azóta is jelentős terhet 
jelent városunk költségvetésében. Mi pe-
dig nem kívánjuk Velence kárára ugyan-
azt a hibát még egyszer elkövetni. Hiszen 
nézzünk csak körbe, sétáljunk végig a 
velencei tóparton, az IFI Szállótól kezd-
ve a Fehér Ház mellett elhaladva egészen 
a Korzóig! Monumentális, túlméretezett, 
kongó építmények sora. A magántulaj-
donban lévő Fehér Ház és az idén nyáron 
felújításra kerülő, szintén magántulajdon-
ban lévő IFI szálló például már évtizedek 
óta pusztul mindannyiunk szeme láttára 
a város kellős közepén.  Éppen ezek pél-
dája kellene, hogy figyelmeztetés legyen 

Az elmúlt hetekben a városi közvéleményt leginkább a tervezett uszoda 
kérdése foglalkoztatta. A közérdeklődés nem véletlen, hiszen az uszoda-
építést övező viták és intézkedések az elmúlt időszak talán legfontosabb 
történései Velencén. Számos lakos érdeklődött többféle fórumon az 
önkormányzatnál az uszodaépítés leállításával kapcsolatban. Ezekre a 
kérdésekre kívánok röviden választ adni az alábbiakban.
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Velence Város Önkormányzatának 
közleménye az uszoda-beruházással 
kapcsolatban

– válaszul a Velence Plus Kft. honlapján szereplő állításokra

forint építési költség rendelkezésre állá-
sa sem igazolható.

4. Az önkormányzat az elmúlt hóna-
pokban megegyezésre törekedve több-
ször is tárgyalást kezdeményezett az 
építtető cég vezetőivel. A válasz a cég-
vezetés részéről egy tőkeemelési kísérlet 
volt annak érdekében, hogy a velencei 
önkormányzat tagi részesedését 40 szá-
zalékról 4 százalékra leszorítsa. A tag-
gyűlési határozat ellen az önkormányzat 
hatálytalansági pert kezdeményezett a 
Székesfehérvári Törvényszéken.

5. Az építkezéssel érintett Béke ut-
cán a munkagépek tönkretették az asz-
faltburkolatot, ezért az önkormányzat 
kátyúzási munkálatokat kezdett. Az 
útszakaszra 5 tonna súlykorlátozást elő-
író tábla került, a behajtást engedélyhez 
kötve. Az építtető cég nem kért behajtá-
si engedélyt. A súlykorlátozást jelző táb-
lákat ugyanakkor ismeretlenek egy hét 
alatt háromszor lopták el, ami miatt az 
önkormányzat büntetőfeljelentést tett 
a rendőrségen. A közterület-felügyelők 
helyszíni bírságokat szabtak ki és figyel-
meztetést alkalmaztak.

6. 2019. november 14-én Gerhard 
Ákos polgármester és Szabó Attila al-
polgármester bemutatkozó látogatást 
tett dr. Molnár Krisztián úrnál, a Fejér 

Az önkormányzati vagyon őrzésével megbízott
Pro Complex Kft. sajtóközleménye
Tisztelt feol.hu Szerkesztősége!
Alulírott, dr. Mikó István a Pro Complex Kft. Vagyonvédelmi Vállalkozás  megha-
talmazottjaként az alábbiakkal fordulok Önhöz. Ezúton szeretném tájékoztatni a 
Velence Uszoda Projekt vonatkozásában írt cikk tartalmával kapcsolatban álláspon-
tunkról. Kérjük, amennyiben lehetséges, közöljék le változatlan tartalommal.

Az önkormányzat 2019. október 14. napját követően több alkalommal megkereste 
a résztulajdonában álló Velence Plus Kft. törvényes képviselőjét és a társaság többi 
tagját annak érdekében, hogy az uszoda projekt beruházás megvalósítása zökkenő-
mentes lehessen. László Csaba ügyvezető és a beruházásban résztvevő további jogi 
személyek törvényes képviselői olyan alapiratokat sem tudtak bemutatni, mint például 
a telekingatlan kizárólagos tulajdonosának joghatás kiváltására alkalmas hozzájáruló 
nyilatkozata az építési tevékenység megkezdéséhez, birtokbaadási jegyzőkönyv. Ezek 
hiányában ugyanis kivitelezési munka nem kezdődhetett volna meg az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező telken. László Csaba ügyvezető maga állította az utolsó 
egyeztetésen, ahol magam is jelen voltam, hogy a beruházásról nem készült üzleti terv, 
fogalmuk sincs arról, hogy mennyibe kerül a beruházás, majd az azt követő üzemeltetés, 
tehát milyen terhet ró az újonnan elkészülő Uszoda projekt üzemeltetése Velence város 
polgáraira, illetve az önkormányzatra. László Csaba az önkormányzat kérdésére azt is 
elmondta, hogy nem tudja, mennyi összeg áll rendelkezésre a TAO támogatásból, de 
a teljes beruházásra egyelőre nincs fedezet, tekintve, hogy a beruházás kizárólag TAO 
támogatásból épül. Ezen egyeztetést követően megállapításra került, hogy az építési 
tevékenység hatóság által történő azonnali leállítása nemcsak szükségszerű, hanem 
teljesen indokolt is volt.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat több alkalommal felhívta a kivitelező 
figyelmét a kivitelezési munkák haladéktalan befejezésére, és a kivitelező „állagmeg-
óvásra” hivatkozva ma már az alapszerelési szintezési betonozást is elvégezte, így az 
önkormányzatnak egyetlen lehetősége maradt arra, hogy idejében megállítsa a visz-
szafordíthatatlan folyamatokat, mégpedig az, hogy a saját birtokában és tulajdonában 
lévő területet a további jogellenes építési tevékenységtől elzárja.

A jelenlegi elzárás határát a közhiteles földhivatali nyilvántartás szerint szolgalmi 
jog biztosítja az Önkormányzat részére, így álláspontom szerint nincs szó a biztonsá-
gi személyzet jogellenes magatartásáról.

Véleményem szerint viszont a tilos önhatalom, mely a birtokháborítás megállapí-
tásának alapfeltétele, éppen a kivitelező és érdekkörébe tartozó jogi és természetes 
személyek vonatkozásában merül fel akként, hogy olyan területen folytatnak építési 
tevékenységet, mely részükre soha sem lett átadva, soha nem lett építési tevékenység 
megkezdése ezen a területen engedélyezve az önkormányzat mint tulajdonos által 
és az illetékes építés hatóság ezen hiányosságokat észlelve rendkívül körültekintően 
eljárva le is állította ezt a tevékenységet.

Úgy gondoljuk, hogy bármely beruházás vonatkozásában helytálló az a megállapítás, 
hogy kizárólag olyan beruházás kivitelezése, támogatása szükséges, amelynek költségei 
előre és maradéktalanul rendelkezésre állnak, olyan üzleti terv alapján készül a beruhá-
zás, mely profitorientált vagy, amennyiben előreláthatólag veszteséggel üzemeltethető 
úgy pl. jelen esetben az Önkormányzat pontosan tudja, hogy ezen veszteséget honnan, 
milyen módon tudja pótolni, van-e olyan lehetősége, hogy esetlegesen szerződéseinek 
újratárgyalása útján további bevételt generál és azt a veszteségek finanszírozására fordítja.

Amennyiben ezen alapinformációk hiányoznak, úgy bármely beruházás pusztán 
hazardírozásra alapított és kizárólag kárt okoz.

Álláspontom szerint Velence Önkormányzata és lakossága támogat minden 
olyan projektet, mely átlátható, biztos alapokon nyugszik, fedezettel rendelkezik, és 
nem ró további terhet a település lakóira és az önkormányzatra annál, mint amelyet 
most is viselnek.

Tisztelettel: 
dr. Mikó István

Pro Complex Kft.

lasztásokon. A polgármester és a képvi-
selők döntéseikkel a város hosszútávú, 
fenntartható fejlődését kívánják szol-
gálni, átlátható jogi és gazdasági körül-
mények közepette.

2. Az új képviselő-testületnek meg-
alakulásakor első feladatai közé tarto-
zott az uszodaépítés körülményeinek 
tisztázása. Magyarország jogállam. A 
jogállamiságba az is beletartozik, hogy 
az önkormányzati beruházások tiszták, 
átláthatók, a gazdasági események in-
dokoltak, okszerűek és követhetők. Egy 
jogállamban egy építkezés más telkén 
nem kezdődhet meg tulajdonosi hozzá-
járulás nélkül. Egy jogállamban a me-
gyei kormányhivatal építési hatóságának 
építkezést megtiltó döntését az építtető 
és a kivitelező betartja.

3. Az önkormányzati vagyon hasz-
nosításának szigorú szabályai vannak. 
Ez pedig nem a több-százmilliós értékű 
tóparti telkek ingyenes hasznosítását 
jelenti egy többségében magántulajdo-
nú cég részére, miközben az ötmilliárd 

Tények
a tisztánlátás érdekében

1. Gerhard Ákost a 2019 októberében 
megtartott helyhatósági választásokon 
a velencei választópolgárok a Regélő 
Hagyományőrző Egyesület jelöltjeként 
választották meg Velence polgármes-
terének 1353 szavazattal, 204 szavazat 
különbséggel Koszti Andrást megelőz-
ve. (Összehasonlításképpen: Koszti 
András 2014-ben 30 szavazat különb-
séggel lett polgármester.) A Regélő 
Egyesület egy tíz éve működő, velencei 
civil szervezet. Hagyományőrző vá-
sárokat, magyar népi kultúrával kap-
csolatos programokat és táncházakat 
szervezett az elmúlt években. Az egye-
sület és képviselői semmiféle politikai 
párthoz nem kötődnek. Helyi emberek 

indultak, helyi célokért, a velencei em-
berek érdekeinek képviseletében. Ve-
lence Város Önkormányzatának meg-
választott nyolc képviselője közül hét a 
Regélő Egyesület, egy képviselő pedig a 
Fidesz-KDNP jelöltjeként indult a vá-

Megyei Közgyűlés elnökénél, november 
27-én pedig Tessely Zoltán országgyű-
lési képviselő úrnál. Mindkettőjüket 
biztosították a városvezetés konstruktív 
együttműködési szándékáról és felvetet-
ték Velence Város jelenleg legégetőbb 
problémáit, vagyis az uszodaberuházás 
jogi és pénzügyi helyzetének átláthatat-
lanságát, illetve a bölcsődei, óvodai és 
iskolai férőhelyek hiányát. Mindezek-
ben segítséget kértek. Az önkormány-
zat nyitott minden olyan megoldásra, 
amely jogszerűen, költségvetési oldalról 
biztonságosan, átláthatóan, hosszú tá-
von megnyugtatóan rendezi a helyzetet 
a velencei lakosság érdekében.

7. Az önkormányzat a fokozatosság 
elvének betartásával tesz jogszerű lépé-
seket. Az építési terület birtok- és va-
gyonvédelmi célú, jogos önhatalommal 
történő lezárása nem az első, hanem 
a sokadik, ügyvédeinkkel előzetesen 
egyeztetett lépés volt, annak érdekében, 
hogy megakadályozzuk az önkormány-
zat vagyonvesztését a jogilag rendezetlen 
ráépítés következtében. Az erről szóló 
határozatot a képviselőtestület összes 
tagja megszavazta. 

Velence, 2020. február 16.

Velence Város Önkormányzata

Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k
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Polgármesteri kalendárium
2020. január 23-tól február 20-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi találkozókon vett részt a város érdekében:

Január 23-án a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás projektirodáján az operatív 
tanács tagjaként tárgyalt Polgárdiban a tagok által 2020-ban fizetendő működési hozzájárulás mértékéről. Szóba 
került még a 2020. év közbeszerzési terve, valamint a 2019. év belső ellenőrzési jelentése is. Délután Székesfe-
hérváron adott interjút a Vörösmarty Rádióban. 

Január 24-én egy velencei lakossal egyeztetett a Sárgaföldes út, valamint a régi teniszpálya felújításának és hasznosítá-
sának lehetőségeiről.

Január 27-én reggel intézményvezetői értekezletet tartott, majd ezt követően a velencei petanque egyesület jövőjé-
ről tárgyalt az egyesület vezetőjével. Délután egyeztetésen vett részt a Gárdonyi TDM vezetőivel. Végül Velence 
város I. számú védőnői körzetének védőnőjével vitatta meg egy új védőnői körzet kialakításának lehetőségeit, 
tekintettel a megnövekedett gyermekszámra.

Január 29-én több társulási taggyűlésen vett részt. Először a Humán Társulás, az Orvosi Ügyeleti Társulás, majd a 
Járóbeteg Társulás, végül a Velencei Hulladékgazdálkodási Társulás taggyűlésén vett részt. Ezeken a gyűléseken 
elfogadták az 2019. év beszámolóit és a 2020. évre vonatkozó terveket. Ezt követően tárgyalt a W. Chen Park 
Ingatlan Kft.-vel, amelynek a korábbi magántulajdonos eladta a 1367/17. helyrajzi számú (IFI szállóként ismert) 
ingatlant. A cég képviselői számára tájékoztatást adott arról, hogy a változtatási tilalom hatálya alatt milyen 
jellegű munkálatok végezhetők el az épületen. 

Január 30-án egyeztetésen vett részt a Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr által összehívott tanácskozáson, 
ahol a partfalat építő és tervező cégek képviselői, illetve vízügyi szakemberek is részt vettek.  Ezt követően a 
pénzügyi, a kulturális, a humán és az ügyrendi bizottság ülésein vett részt. Késő délután képviselő-testületi 
ülést tartott az önkormányzat.

Január 31-én László Csabával, a Velence Plus Kft. ügyvezetőjével, valamint a Kenyeresház Kft. képviselőjével 
egyeztető tárgyalásra került sor az uszodával kapcsolatban. A polgármester ekkor többféle kompromisszumos 
ajánlatot tett a megegyezés érdekében. 

Február 3-án ismerkedő megbeszélésen vett részt térségfejlesztési kérdésekben a helyi LEADER vezetőivel, ezt 
követően tárgyaláson vett részt a Béke utca felújításának és a teherforgalom korlátozásának ügyében. 

Február 4-én a várost képviselő jogászokkal egyeztető tárgyalásokat tartott a város jogi ügyeinek rendbetételéről.
Február 5-én Velencén befektetni szándékozó üzletemberek csoportjával és azok elképzeléseivel ismerkedett meg. 

Délután egyeztető tárgyaláson vett részt Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel és Stossek Balázzsal, a
Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatójával, az iskola terüle-
tén kialakítandó kosárlabda-csarnokkal kapcsolatban.

Február 6-án megbeszélésen vett részt az Északi strand átadásának és átvételének tennivalóival kapcsolatban.
Február 7-én találkozott Mátrahalmi Tiborral, a  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság igazgatójával, aki 

arra kérte, hogy a város segítsen megállítani a területüket érintő illegális szemétlerakást.  Ezt követően bemutat-
kozó látogatáson fogadta a Velence Sportegyesület képviselőit, akik bemutatták az egyesület anyagi és morális 
problémáit. A megbeszélés során az önkormányzat a korábbi évekkel megegyező mértékű anyagi támogatásáról 
és együttműködéséről biztosította az egyesület képviselőit. 

Február 10-én a polgármester megtartotta szokásos, heti intézményvezetői értekezletét, ahol az óvodai és iskolai 
férőhelyek problémáira dolgoztak ki megoldási javaslatokat az érintettekkel. 

Február 11-én a polgármester a Velence Plus Kft. taggyűlésén vett részt.
Február 12-én Kantár Ferencnével a nyugdíjas klub 2020. évi pályázati lehetőségét tekintette át. Délután Pusz-

tai Lászlóval, a Velence Városgazdálkodási Kft. vezetőjével és a MÁV területi igazgatójával egyeztetett arról, 
hogy tekintettel a jogos lakossági panaszokra, a vasút melletti területeket a jövőben a Velence Városgazdálko-
dási Kft. kívánja rendben tartani. Ezt követően a Velencei Télűző Karnevállal kapcsolatos teendőket megvita-
tó stábértekezlet tartott a szervezőkkel. 

Február 17-én egyeztetett a Holz-Kom Bt. vezetőjével telephelyük bérleményének átadásáról.
Február 18-án Martonvásáron Tessely Zoltán országgyűlési képviselő meghívására találkozón vett részt, ahol a 

Velence Plus Kft. képviselőivel egyeztetett. A tárgyaláson Gerhard Ákos ismét megoldási javaslatokat ajánlott 
az uszoda építkezésével kapcsolatban. Késő délután részt vett az óvoda szülői értekezletén, ahol a megörökölt 
óvodai helyhiányról és az azt enyhíteni kívánó megoldási lehetőségekről szólt.

Em léK E z z ü n K  E g y ü t t  18 4 8 – 1 8 4 9  h ő s Ei r E !

Informatikai fejlesztések a
polgármesteri hivatalban

Az elmúlt években nem történt érdemi 
informatikai fejlesztés városunk pol-
gármesteri hivatalában. Ennek ered-
ményeképpen műszaki szempontból 
egy nem megfelelő állapotú számítógép 
működött a város szervereként. Ez az 
elavult, kis kapacitású számítógép sem 
volt megfelelően elhelyezve, mivel a 
polgármesteri hivatal irattárában (ál-
landó tűzveszélyt jelentve) működött  

egy nem védett elektromos hálózatra 
csatlakoztatva. Mindezeknél azonban 
nagyobb problémát jelentett az, hogy a 

nem megfelelő műszaki tartalmú szer-
ver működése sajnos adatvesztéshez is 
vezetett. 

Az önkormányzat zavartalan, ha-
tékony és egyúttal törvényes műkö-
désének alapvető feltétele egy olyan 
szerverközpont kialakítása, amely biz-
tonságosan és zavarmenetesen műkö-
dik. Az önkormányzat ezért a polgár-
mesteri hivatal informatikai rendszerét 
új alapokra helyezte, hogy az megbíz-
hatóan tárolja és kezelje a hivatal és 
városunk adatait. A beszerzett szerver 
immár kiküszöböli az adatvesztést. Kü-
lönösen azért, mert telepítésre kerül 
egyúttal egy további szerver is a vá-
rosgazdálkodás központjában, amely 
munkába állását követően folyamato-
san biztonsági mentést fog végezni a 
hivatali szerver adatairól. A régi szer-
veren lévő adatok biztonságos migrálá-
sa időt vesz igénybe, amely idő alatt a 
hivatal működése zavartalan marad.

A város megnövekedett és a törvényi 
előírásoknak megfelelő informatikai 
kapacitása reményeink szerint hosz-
szú időn át fogja szolgálni a hivatalt és 
a várost, lehetővé téve olyan további 
informatikai és szoftveres fejlesztések 
megvalósítását, amelyek a helyi lakos-
ság érdekeit szolgálják.

m
E
g
h
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V
Ó

„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,
Te a népek hajnalcsillaga!...
Megvirradt, fölébredett a föld, fut
A hajnaltól a nagy éjszaka.”

(Petőfi Sándor)

„Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,

és áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.”

Velence Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt 
2020. március 15-én
(vasárnap) 11 órára a
Hősök parkjába, 
az 1848–1849-es
forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezendő
ünnepi megemlékezésre. 

Himnusz
Ünnepi beszéd
Ünnepi műsor
A „Velencéért”

Emlékérem átadása
Koszorúzás

Szózat
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A múlt havi cikkben igyekeztem némi 
képet adni arról, hogy a Velence Vá-
rosgazdálkodási Kft. milyen jellegű te-
vékenységeket végez. Nos, az év első 
hónapjában rögtön bele is csaptunk a 
munkák sűrűjébe, köszönhetően a nem 
éppen barátságos időjárásnak. Emiatt 
nem mondhatnánk, hogy eseménytele-
nül telt el a január.

Síkosságmentesítés

A legfontosabb kihívást januárban a több 
napon át tartó, ködös idő okozta, amely a 
fagyokkal együtt igyekezett a teljes várost 
korcsolyapályává alakítani. Munkatársa-
im folyamatosan dolgoztak a járdák, il-
letve az aluljárók síkosság-mentesítésén, 
miközben a szerződött alvállalkozó az 
utakon tette ugyanezt. Folyamatosan 
figyeltük az időjárás-előrejelzést és pro-
aktív módon megelőző szórást is végez-
tünk, hogy a lakosság zökkenőmentesen, 
biztonságban indulhasson el reggel. Te-
kintettel arra, hogy a Városgazdálkodási 
Kft. nem rendelkezik saját eszközökkel, 
a sószórási munkákat alvállalkozó bevo-
násával végzi, aki folyamatosan készen-
létet biztosít a szerződéses időtartam 
alatt. Emiatt a havi síkosság-mentesítés 
2.138.807 forintba került a városnak. Ez-
úton is köszönöm a velencei lakosoknak 
azokat a visszajelzéseket, amelyek segí-
tettek abban, hogy munkánkat az Önök 
elvárásainak megfelelően végezzük.  E 
visszajelzések, illetve a személyes tapasz-
talatok alapján a következő szezonra 
igyekszünk átdolgozni a síkosság-men-
tesítési útvonalakat és prioritásokat, és a 
közös gondolkodásba szeretném bevon-
ni az itt élőket is.

Strandüzemeltetés
Január végén a képviselő-testület az 
Északi Strand üzemeltetési feladata-
it is a Kft.-re bízta, melynek kapcsán 
most az átvételi folyamat, valamint az 

üzemeltetés előkészítése is zajlik. Jelen-
leg a területen a partfal-rekonstrukciós 
munkálatok zajlanak, amelyeket a kivi-
telező ígérete szerint április végére be-
fejeznek, a terület helyreállításával. (A 
Velencei-tó partfal-rekonstrukciójával 
kapcsolatban a kivitelező kétheti bon-
tásban adja közre munkatervét, amelyet 
az önkormányzat a velence.hu oldalon, 
illetve Velence Város hivatalos facebook 
oldalán is rendszeresen közzétesz.) Ter-
veink szerint a lakosság számára to-
vábbra is megfelelő színvonalú strandot 
kívánunk üzemeltetni. Ahhoz, hogy ez 
megvalósulhasson, szívesen vesszük az 
Önök észrevételeit és javaslatait is, ame-
lyeket a témában jártas szakemberekkel 
közösen megvitatunk, és amennyiben 
lehetséges, megvalósítunk.

Parkolási rendszer
A parkolási rendszer üzemeltetése kap-
csán átalakítottuk az ügyfélfogadási 
rendet annak érdekében, hogy a lehető 
legjobban ki tudjuk szolgálni az engedé-
lyekkel kapcsolatos igényeket. 

Az új ügyfélfogadási időpontok: ked-
denként 12 és 16 óra, csütörtökönként  
8 és 12 óra között áll rendelkezésre 
munkatársunk a parkolási engedélyek-
kel kapcsolatos ügyek intézésére. Emel-
lett folyamatosan elérhetők vagyunk 
a parkolasugyfelszolgalat@velence.hu 
email címen.

A korábban kiváltott parkolási enge-
délyek (matricák) továbbra is érvény-
ben maradnak. Amennyiben pedig 
elveszett, lekopott, vagy szélvédőcsere 
miatt eltűnt a korábban kiváltott mat-

rica, akkor nem kell ez ügyben semmit 
tenniük, ugyanis az alkalmazott infor-
matikai rendszer a gépjármű rendszáma 
alapján tartja nyilván a kiadott engedé-
lyeket. Ha gépjárművet cseréltek, akkor 
szükséges ezt az ügyfélszolgálaton jelez-
ni a lakcímkártya, valamint a forgalmi 
engedély egyidejű bemutatásával.

Közutak karbantartása
A közutak karbantartása kapcsán két 
feladat is napirenden van: az utak tisz-
tán- és karbantartása, valamint a közúti 
jelzőtáblák cseréje. Februárban munka-
társaim a korábban megrongálódott, el-
kopott, vagy éppen eltulajdonított közúti 
táblák pótlását is elvégezték. A munkát a 
közterület-felügyelet munkatársai által 
készített felmérés alapján végeztük. A 
vasútállomásnál kihelyezett, a P+R par-
kolók számát jelző kiegészítő táblát is-
meretlenek eltulajdonították, így ennek 

pótlására került sor először. A közterü-
let-felügyelet munkatársai által készített 
lista alapján beszereztük a jelzőtáblákat 
és ki is helyeztük őket.

Sokan jelezték a Béke utcán található 
kátyúkat is, amelyek az elmúlt egy hó-
napban már veszélyessé váltak. Az év 
ezen szakaszában csak úgynevezett szá-
raz aszfalttal lehet ezeket a munkákat 
elvégezni, amelyet január második fe-
lében megrendeltünk. A további állag-
romlás megelőzése érdekében a Béke 
utca velencefürdői végén, valamint a 

Velence Resort 
& Spa felőli olda-
lán kihelyeztünk 
egy-egy  5 ton-
nánál nagyobb 
tömegű járművel 
behajtani tilos 
táblát, valamint 
a velencei kör-
forgalomnál egy 
ugyanilyen táb-
lát, a buszok be-
hajtását kivétel-
ként megengedő 
kiegészítő táb-
lával. Ezzel kap-

csolatban sajnos kedvezőtlen tapaszta-
latokat szereztünk, ugyanis a táblákat a 

kihelyezés után ismeretlenek rövid idő 
alatt három alkalommal is ellopták, ami 
miatt meg is tettük a szükséges feljelen-
téseket. Mivel a száraz aszfalttal akkor 
lehet dolgozni, amikor megfelelően 
száraz az időjárás, ezért munkatársa-
im február 17-én tudták megkezdeni a 
kátyúzási munkákat. 

Emellett polgármester úrral és a MÁV 
területi igazgatójával tárgyaltunk arról is, 
hogy a jogos lakossági panaszokra való 
tekintettel a vasút melletti területeket a 
Velence Városgazdálkodási Kft. kívánja 
rendben tartani a jövőben.

Mindeközben a meglévő szerződé-
sek felülvizsgálata is zajlik, hiszen a Kft. 
elsődleges célja a rá bízott feladatok 
szakszerű, gyors, ugyanakkor költség-
hatékony elvégzése, amelyet a jelenlegi 
eszközparkkal komoly kihívások árán 
tudunk csak ellátni.

Ki kell emelnem, hogy nagyon sokat 
köszönhetek a kollégáknak, akik nél-
kül nem működhetne ez a cég. Mun-
kánk lehetővé teszi az Önkormányzat 
számára a gyorsabb, gördülékenyebb 
ügyintézést az általunk ellátott felada-
tok tekintetében. 

Pusztai László
ügyvezető

A Velence Városgazdálkodási Kft.
beszámolója ingyenes buszjárat indult

Velencén
Velence Város Önkormányzata 
kísérleti jelleggel helyi buszjáratot 
indított Velencefürdő és Velen-
ce vasúti megállóhely között. 
A  2020. február 24. és március 
6. között, munkanapokon reggel 
6 és délután 18 óra között 30 
percenként induló kisbusz-járat a 
vasútállomásnál a vonatokhoz és 
a tó környékén járó autóbuszjára-
tokhoz csatlakozik. A járat célja 
a tervezett helyi buszjárat velen-
cefürdői útvonalával kapcsolatos 
tapasztalatszerzés. Az önkormány-
zat egy elektromos kisbuszt kapott 
két hétre kipróbálásra, ezen a kis-
buszon 14 utas utazhat egyszerre. 
Az utazás díjmentes. A járatok a 
Szabolcsi út elején lévő megál-
lóból indulnak, végighaladnak a 
7-es úton a Szakorvosi Rendelőig, 
majd onnan a Kis utcán – a Liget 
iskola érintésével –  az V. utcán, 
a Vörösmarty utcán, majd a XIII. 
utcán át érik el a Petőfi Sándor 
utcát. Visszafelé a XII. utcán elin-
dulva, de azonos útvonalon érik el 
a vasútállomást.
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Döbrentey Lászlóné
emlékére

91 éves korában elhunyt 
Döbrentey Lászlóné, Bo-
rika, aki 41 éven át volt 
Velence védőnője. A szo-
morú esemény kapcsán 
szeretettel és tisztelettel 
idézzük fel életútját, em-
lékét. Az ország nyugati 
régiójában, Őriszentpé-
teren született 1929-ben. 

Általános iskolába helyben és Nagyrá-
koson járt, majd a polgárit Körmenden 
végezte el. A gyermekkor felhőtlen éveit 
a világháború és az azt követő rendkívül 
rossz gazdasági és politikai helyzet tette 
nehezen elviselhetővé. A polgári elvég-

zése után felvették a Szegedi Állami Vé-
dőnőképző Intézetbe, ahol hároméves 
tanulás után védőnői diplomát kapott. 
Fiatal védőnőként először Tác községben 
és Soponyán szerzett tapasztalatokat hi-
vatása gyakorlásában.

A következő 41 évben már Velence 
védőnőjeként tevékenykedett, és egy 
ideig ellátta Sukoró és Nadap községek 
védőnői feladatait is. Velence lakossága 
szeretettel fogadta és támogatta mun-
kájában a fiatal, lelkes, követelmény-
támasztó védőnőt, aki egyre jobban 
megszerette és gyakorolta hivatását. Itt 
talált rá a szerelem is. Férjével boldog 
házasságban éltek, bár gyermekük nem 
született. Kárpótolta azonban az a sok 
csecsemő, gyermek, kismama, család, 

Döbrentey Lászlóné, Borika néni, a velencei gyermekeket és édesanyákat 
négy évtizeden át gondozó, munkássága elismeréseként Velencéért Em-
lékéremmel kitüntetett, köztiszteletben álló védőnő életének 91. évében 
elhunyt. Temetése 2020. február 14-én volt a velencei temetőben, ahol 
az Önkormányzat koszorúja a velenceiek köszönetét fejezte ki áldozatos 
munkájáért. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Nyugodjék békében!

Velence Város Önkormányzata 
megrendülten tudatja, hogy a Ve-
lencei Könyvtár egykori vezetője, 
Stuhl Evelin, aki évtizedeken át 
kiemelkedő szerepet játszott a 
helyi kulturális élet  szervezésé-
ben, elhunyt. Emlékét kegyelettel 
megőrizzük. Nyugodjék békében!

Egy ember, akitől a
könyvek szeretetét kaptuk:
Búcsúzunk Stuhl Evelintől

Stuhl Evelin Budapesten kezdett el dol-
gozni a Szabó Ervin Könyvtárban és 
azért jött vidékre, hogy a népművelés 
többi területén is tevékenykedhessen. 
1972 és 2001 között Velence nagyközség 
könyvtárosa volt, hozzátartozott még 
a kápolnásnyéki, a pettendi és a nadapi 
fiókkönyvtár is. Amikor idekerült és át-
vette a teendőket, a könyvtárnak mind-
össze negyven beiratkozott olvasója volt 
Velencén – Evelin  322-vel zárta az évet. 

Abban az időben a könyvtár töltötte be 
valamennyi kulturális tevékenység köz-
pontját. Innen indultak ki a különböző 
programok: helyi közösségi ünnepek, 
koszorúzások, kulturális rendezvények. 
A könyvtár adott helyet az ifjúságnak 
is, az úgynevezett ifjúsági klubkönyv-
tárnak. Ennek keretein belül néptánc, 
szalontánc, balett, bábszakkörök és 
különféle tanfolyamok, német nyelv-
tanítás, valamint író-olvasó találkozók 
helyszíne volt, melyeket mind Evelin 
szervezett.  Evelin emellett a „Velencei 
Nyár” rendezvénysorozat, a szüreti bál 
és különféle kiállítások lebonyolításá-
ban is jelentős szerepet vállalt. Részt 
vett a Nyugdíjas Klub megalapításában 
is, amely először a kastély falain belül 
működött. Kirándulásokat szervezett az 
ifjúsági klubnak, akikkel nagyon jó volt 
a kapcsolata, kölcsönösen számíthattak 
egymásra. Nagyon szerette a könyveket, 
imádott olvasni és erről a könyvszeretet-

akiknek segített az újszülöttek ellátása, 
a gyermeknevelés területén. Számukat 
nehéz megbecsülni, de sokszázan le-
hetnek. Olyanok is, akik ma már nagy-
mamák. Munkájáért több elismerést is 
kapott életútja során, de a legnagyobb 
örömet mégis a szülők és a gyerekek 
szeretete jelentette.

Férjét egy szívroham 1990-ben örökre 
elválasztotta Tőle, azóta egyedül élt. A 
mozgalmas életút után nehezen viselte el 
a nyugdíjas élet magányát. Még egy kicsit 
segített a Vöröskeresztben, lejárt a Nyug-
díjasklubba a nagyobb rendezvényekre. 
Tavaly 90. születésnapján köszöntötte a 
Klub tagsága. Néhány lépést még táncolt 
is, miközben sejtelmesen mosolygott... 
Ez volt az utolsó tánc.

Most elutazott, visszavonhatatlanul, 
örökre, a csillagok közé. Kedves Bo-
rika! Jó utazást égi utadon! Kísérjen 
Téged azok szeretete, akikért oly sokat 
tettél életedben.

Ujvári Mihály

ről biztosította a legkisebbeket is, akik 
betértek a könyvtárba. 

2020. január 29-én kaptuk a szomorú 
hírt, hogy szíve örökre megpihent.

Emléke, példamutatása számunkra ge-
nerációkon keresztül megmarad.

Nyugodj békében, Evelin!

Bori néni és a tojások
Bori néni nagyon ritkán végezte 
védőnői munkáját gépkocsival utazva, 
többnyire gyalogosan vagy kerékpárral 
látogatta a babákat és a családokat. 
Mesélte, hogy a pályája kezdetén, még 
bizony télen is, pokrócokba bugyolál-
va, lovas kocsival utaztak ki a doktor 
úrral a házakhoz, szülésekhez és az 
újszülöttekhez. Ő leginkább világoskék 
Babetta motorkerékpárján ülve volt 
elsuhanó jelenség a környéken. Mindig 
elegánsan, egyenes tartással, megfon-
tolt sebességgel, kritikusan szemlélődve 
járta a körzetét.
Egyszer a rá oly jellemző derűs mo-
sollyal számolt be nekünk arról, hogy 
Nadapról jövet feltűnően sokan megis-
merték, szinte köszöntötték az útszéli 
emberek. Milyen kedvesek, még inte-
getnek is – gondolta magában.  Mikor 
aznap Borika megérkezett a velencei 
rendelőhöz, a motor csomagtartójáról 
a táskáját leemelve felkacagott. Akkor 
jött rá, hogy miért is integettek felé oly 
lelkesen a járókelő emberek. A tyúkto-
jásokkal telerakott tálca szinte üres lett. 
Egymás után pottyantak le a tojások a 
motorról Bori néni útja során, Nadap-
tól a velencei rendelőig hazaérkezve…
Éveken át nevettünk ezen, meg oly sok 
együtt megélt, humoros történeten. 
E szép emlékeinkben ott élsz majd 
továbbra is, kedves Bori néni!

Dr. Oszvald Éva

Helytörténet A-tól Z-ig
Szabó László Vilmos (1916–1998) ornitológus, szerzetes, tanár, a magyar 
természetvédelem jeles alakja 1951 és 1959 között Velencén tanított. Soro-
zatunk emléket állított egy elfeledett pedagógusnak, aki végre elfoglalhatta 
az őt megillető helyet a velenceiek emlékezetében és szívében. VII. rész

„Séta a múltba” címmel ismét elindítjuk 
tematikus sétáinkat!
Az első séta témája: Velence Kastélyai  
2020. március 28-án (szombaton) 15:30-
kor találkozunk a Meszleny–Wenckheim 
Kastélynál (Városi Könyvtár, Tópart u. 
52.) Programvezető: Sinkáné Mihály Zita
Várjuk azok jelentkezését is, akik kö-
zelebbről szeretnék megismerni eddigi 
munkánkat. Várjuk támogatók jelentke-
zését, hogy közösen segítsünk a velencei 
múlt értékeinek megőrzésében és tovább-
adásában. Köszönet Ludmann Ágotának, 
állandó tárlatunk megújításában végzett 
tevékenységéért!
Várjuk adója 1%-os felajánlását: K&H 
Bank  gárdonyi fiókja,
1042159-50514954-54571007

Látogatás a
Geszner-háznál

Laci bácsi a velencei évek után 1959-ben  
Csákvárra került, ahol átadhatta magát a 
természettudósi hivatásnak. Egyik ked-
venc területén, a Csákvári réten tanul-
mányozta az élővilágot, mélyedt el a nö-
vények és madarak életében. Halála után 
alakult meg a Pro Vértes Természetvédel-
mi Közalapítvány, melynek központja a 
hajdani vízimalom, mely Salamon Gess-
ner svájci-német költő után kapta a nevét. 
Az épület tó felőli falán helyezkedik el az 
a fehér mészkő dombormű, amely Laci 
bácsit ábrázolja, egyik kezében könyvet, a 
másikkal pedig egy madarat tartva.

2019.  szeptember 17-én a Helytörté-
neti Egyesület a Velencéről való eltávo-
zásának 60. évfordulója alkalmából ke-

reste fel az emlékhelyet, és helyezte el a 
megemlékezés koszorúját a műalkotás-
nál. Szívmelengető volt látni emlékének 
ápolását az alapítvány részéről, és az őt 
még személyesen ismerő vendéglátóink 

meleg szavait. Viszló Levente, a Dohá-
nyos-ház üzemeltetője szívesen látott 
minket portáján, megmutatta Laci bácsi 
kedves rétjét és levetítette azt az egye-
dülálló filmet, amelyben a 80. szüle-
tésnapján beszél életéről és hivatásáról. 
Még így is, sok év távlatából átsugárzik 
az a mérhetetlen szeretet és alázat, amit 
a munkájának szentelt, a sok történet-
ből pedig maga az ember, az örök taní-
tó, aki szívén viselte a természet minden 
rezdülését és a tudása átadását az ifjabb 
generációknak.

Laci bácsi egykori velencei 
tanítványainak
visszaemlékezései

1952–1960 között a velencei általános 
iskola tanulója voltam. Felső tagozatos-
ként tanított nekünk rajzot és biológiát 

Szabó László, „Laci bácsi”. Szelídsége 
közismert volt, jósága leszerelte a leg-
vásottabb gyereket is. Ámulva hallgat-
tuk előadásait a Velencei-tó állat- és nö-
vényvilágáról. A bagoly táplálkozásáról, 
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Farsangi bálok az egykori
Tükröspusztán
A farsangi időszak Velencén is az év egyik legvidámabb része volt. Bár a far-
sang megünneplése leginkább egy-egy bálra szorítkozott, ám ezek a tán-
cos mulatságok az év kiemelt eseményei voltak. Erről olvashatunk egyebek 
mellett a 2016-ban elhunyt Malomvári Tiborné visszaemlékezésében, aki 
férjével együtt 1955-től a Velence és Pusztaszabolcs között található Tük-
röspuszta iskolájában volt tanító. A Tükrös Tükre című kéziratát, melyet 
a Velencei Helytörténeti Egyesület őriz, közölte 2014-ben Fehér Árpád, 
a velenceblog szerzője, szerkesztője. Ebből adunk közre most egy rövid, 
szerkesztett kivonatot.

„Velence-Tükröspuszta a Pusztasza-
bolcs felé vezető főútvonalon volt, 
amely 1955-ben igen rossz minőségű 
makadámút volt – a LIDÓ-tól számítva 
a 7-es kilométerkőnél leágazott jobbra. 
Szép, széles fasorral beültetett bekötőút 
volt, ősztől-tavaszig vendégmarasztaló 
sárral. Télen méteres hófúvással, mert 

az út mélyen feküdt. Március 15-től ok-
tóber 15-ig igen szép látványt nyújtott 
az egyenes út, a végén elterülő kastély-
parkig, amely kb. 2 hold földterületet 
foglalt el, az emelkedő út végén lévő 
kastélyépülettel. Díszfák, dísznövé-
nyek, bokrok övezték három oldalról 
az épületet. 

Elérhetőségeink:
Velencei Helytörténeti Egyesület
2481 Velence, Tópart u. 52.
www.helytörtenet.eoldal.hu  
e-mail:
velencehelytortenet@gmail.com
facebook: Velencei Helytörténeti 
Egyesület

A Bekötő út jobbra 15–20 m hosszúság-
ban kikerülte a kastélyparkot. Szemben 
találtuk magunkat a régi gazdatiszti épü-
lettel, amely 1945 után iskola lett. A par-
kon egy gyalogösvényen keresztül lehetett 
menni, az élősövény gleditsiakerítést kike-
rülve elénk tárult az épület, amelyet min-
dig megcsodáltunk. Magas, földszintes, 
alápincézett épület volt a kastély, középen 
egy kis balkonnal, amely a parkra nézett. 
Az alápincézett, magasföldszinti épület 
kb. 30 m hosszú s 10 méter széles lehetett, 
irodákkal, üzemegység-vezetői lakással, 
kultúrteremmel, üzemegységi konyhá-
val, és ebédlővel a végén. Az iskolaépület 
is körülbelül 2 hold föld közepén terült 
el, nagy udvarral, gesztenyefákkal, virá-
goskerttel az iskola ablaka alatt, oldalt 
gyümölcsfákkal és veteményes kerttel. 
1963-ban a Velencei Tanácsházáról 1000 
db lucfenyő palántát küldtek azzal, hogy 
felével ültessük be az iskola kertet, a má-
sik felét osszuk el a lakosság között. A 7–8. 
osztályos tanulók be is ültették, öntözték. 
Meg is eredtek szépen. Kapálgatták, és 
gyönyörködtünk a fejlődésükben, 1971-
ig, az iskola körzetesítéséig.

Az iskolaépület előtt jobbra kanya-
rodott az út a Ferenc-tanya felé. A Du-
dás-tanya meg még néhány tanya vette 
körül az iskolát, onnan jártak be a gyere-
kek. Tükrös-puszta az agárdi „Győzelem” 

Állami Gazdaság egyik üzemegysége 
volt. Zsoldos György volt az üzemegy-
ség vezetője, több agronómussal és több 
hivatali dolgozóval. 1955-ben, mikor 
a pusztára kerültünk tanítani, három 

tanerős iskola volt, a tanulók létszáma 
miatt. Akkor 82 tanuló járt iskolába. 

Természetesen az ünnepélyek meg-
szervezése is a mi dolgunk volt: tanév-
nyitó, tanévzáró, ballagás, Anyák Napja, 
állami ünnepségek megrendezése. Igye-
keztünk nagy gonddal megszervezni. 
Műsoros estekre, irodalmi estre 
is volt igény, főleg a betakarítás 
után, márciusig. Az ifjak, fiatal 
lányok, leszerelt katonák szíve-
sen töltötték szabadidejüket az 
iskolában. Programokat szervez-
tünk és ők irányítással megvaló-
sították. Egy kis fényt vittünk a 
puszta életébe. Farsangi bálokat 
is rendeztünk. A nagy zsibongó 
alkalmas volt arra, hogy a ren-
dezvényeket lebonyolítsuk. A farsangi 
bálon forró virsli, sör és italmérés is 
volt. Jó híre lehetett a rendezvényeink-
nek, mert több alkalommal átjöttek a 
többi üzemegység vezető dolgozói is.”

Tükröspuszta aztán lassanként el-
néptelenedett. 1970-ben a felső tagozat, 
1973-ban az alsó tagozat is megszűnt az 
iskolában. Az 1990-es évekre pedig telje-

sen el is bontották az épületeket. Ma már 
csak néhány kő- és betondarab, az egy-
kori park néhány fája, a visszaemlékezők 
szavai és a helytörténészek munkája őrzi 
a pusztai élet emlékét. 

A szöveg megírása során Malomvári 
Tiborné visszaemlékezésére, Fehér Ár-
pád írására (velenceblog.com – amely 
több cikket és interjút is közzétett Tük-
röspuszta történetéről), és Kárpáti Mik-
lós megjegyzésére támaszkodtam. Kö-
szönet nekik és a Helytörténeti Egyesület 

tagjainak áldozatos munkájukért.  Egy-
ben bátorítunk mindenkit, jegyezzék fel 
emlékeiket, hogy tudásuk, élményeik, ta-
pasztalataik ne vesszenek el, s ha Velence 
történetével is kapcsolatosak e feljegy-
zések, a Helytörténeti Egyesület vállalja 
megőrzésüket és feldolgozásukat.

Mészáros Csaba

14 15

K u l t u r á l i s  é r t é ke i n k

a „köpetek” bemutatásáról szóló szemé-
lyes előadásai ritkaságszámba mentek. 
Kézügyessége akkor is megmutatkozott, 
amikor egy terepasztalon bemutatta a 
tó környezetét. Emlékeim szerint ez egy 
nagy kiállításra készült, emlékszem egy 
nagy rajzra is, amin a Vásártér (ma Hő-
sök parkja) látványterve volt. Lerajzol-
ta, hogy milyen lenne az akkori poros 
hely parkként, sétányokkal, utakkal. 
Aztán sokáig nem hallottam Laci bá-
csiról semmit, a tantestület Velencén 
kicserélődött, kibővült.  A férjem még 
az 1970-es évek közepén járt a Horto-
bágyon, és felkereste Nagyivánon volt 
tanárunkat.  A helyiek mind ismerték a 
„madarászt”. Sajnos ő nem volt otthon, 
mert éppen madárlesen volt. 

Az 1990-es években az akkori osz-
tályommal a Bakonyban vándortábo-
roztunk. Túrázásaink során eljutottunk 
Zircre. Megtudtam, hogy Laci bácsi itt 
van az apátságban. Apró híreket hallot-
tunk volt tanárainkról, ha találkoztunk 
régi osztálytársakkal, előjött a szó ró-
luk. Zircen bementem a papi otthonba, 
elmondtam, hogy miért és ki miatt jöt-
tem. Pár perc türelmet kértek, majd egy 
atya kíséretében felvezettek az emeletre. 
Egy cella ajtaja nyitva volt, a puritán 
szobában feküdt Laci bácsi. Egy lépést 
tettünk befelé, ott megállva elmondtam 
egy Miatyánkot, ő közben a mennye-
zetet nézte, nem szólt semmit.  Az ima 
után könnyeimmel küszködtem,  kí-
sérőm finoman kitessékelt a szobából. 
Ott tudtam meg, hogy tanárunk Vilmos 
testvérként élt itt. Az előcsarnokban 
gimnazista gyerekek ácsorogtak veze-
tésre várva. Az atya ekkor csendet kér-
ve elmondta, hogy három és fél évtized 
után  tanáromat jöttem meglátogatni, 
aki már közel van Teremtőjéhez. Majd 
ők is így becsüljék meg tanáraikat, akik 
mindig csak jót akartak nekik. Ezután 
már csak a Fejér megyei hírlap nekro-
lógját olvastam Vilmos testvér haláláról 
– Laci bácsiról, egykori tanárunkról.

Galambos Mihályné
Bognár Zsuzsanna 

Laci bácsi biológiát tanított, jó idő-
ben kirándulni vitte a gyerekeket, té-
len a tóra korcsolyázni. A fiúk imádták 
emiatt. Mindig magyarázott, komoly 
gyűjteménye volt tojásokból, a szertár 
állatait maga preparálta. Nagyon sok 
madár is volt, csontvázak is. Távozása 
után sok szemléltetőeszközét kidobták, 
de maradt is belőlük, az 1970-es évek-
ben még ezeket használták a biológia 
órákon. Az iskola melléképületében 
volt a szobája, tréfásan „toronynak” 
hívták, egy emeltebb része volt az épü-
letnek, kívülről lehetett felmenni oda 
egy falépcsőn. Reggelente, amikor a 
gyerekek az iskolába mentek, Laci bácsi 
az újtelepi részen található kis kápolná-
ban misézett egyedül, az igazgató meg-
engedte neki. Volt kötelező filmvetítés 
is az iskolásoknak, ilyenkor a tanárok 
felváltva ügyelték a rendet. A mozi a 
Halászcsárdánál volt, ahol a cukrász-
üzem és jégverem is. Egy forint volt 
a belépő, minden gyerek ennyit fize-
tett. Amikor rosszalkodtak, Laci bácsi 
mondta nekik: „Nece forint, kiméc!”

1993-ban Velence díszpolgárává vá-
lasztották. Eljött a díjátadóra, régi tanít-
ványai örömmel üdvözölték. És minden-
kit megismert!

Bognár Józsefné
Stockinger Zsuzsa 
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nyebben nyár elején, közepén a fiókák 
éjszakai sivalkodásából következtethe-
tünk jelenlétükre, amikor órák hosszat 
hallatják kifejezetten hangos „píííííí” 
kiáltásukat, ezzel jelezve a szülőknek, 
hogy melyik faágon ülve várják a vacso-
rát. Tavaly nyáron volt szerencsém öt 
erdei fülesbagoly fióka felcseperedését 
követni kápolnásnyéki otthonunkból, 
hetekig hallgatva az éjszakai koncer-
tet. Kedves szomszédunk érdeklődött, 
hogy miért kínozzuk szegény kutyán-
kat éjszakánként, mit csinálunk vele, 
hogy ennyire vonyít. Mikor megtudta, 
hogy fülesbagoly fiókák óbégatnak az 
ő ablaka alatt is, egészen elérzékenyült. 
Láttuk a fiókákat alkonyatkor is, amikor 
még csendben ültek egy akácfán, mind 
az öten együtt és egyáltalán nem féltek 
tőlünk, hosszú ideig engedték, hogy 
lentről csodáljuk őket, és fejüket forgat-
va néztek le ők is kíváncsian ránk. Té-
len leginkább örökzöld fákon láthatjuk 
őket, ahogyan összegyűlve – madarász 
szakszóval – „nappaloznak”.

a Velencei-tóban is, természetvédelmi 
státuszuk szerint nem fenyegetettek. A 
nagyobb (másfél kiló feletti) példányokat 
fogasnak hívják, elsősorban a szájukban 
található hatalmas, többi közül kiemel-
kedő ebfogak miatt. E látványos határo-
zóbélyeg segítségével egyértelműen meg 
lehet különböztetni a kősüllőtől, mely-
nek nincsenek ebfogai. Érdekesség, hogy 
sokáig azt hitték, hogy a süllő a csuka és a 
sügér keresztezéséből született, ez a hie-
delem a hal latin nevében is visszaköszön 
(lucio – a csukára, perca – a sügérre utal). 
A süllő alkonyatkor és éjszaka vadászik, 
leginkább küszökre, de más halakat sem 
vet meg. A víz oxigénszintjének csökke-
nésére érzékeny, azt csak rövid ideig ké-
pes elviselni. A Magyar Haltani Társaság 
honlapja szerint legnagyobb hazai fogása 
egy 15,5 kg-os példány, amely 2014-ben 
akadt horogra.

2020-ban az év madara az erdei fü-
lesbagoly (Asio Otus). Talán nem is 
hinnénk, de nem is oly ritka madár a 
Velencei-tó környékén! Nevével ellen-
tétben szereti a sík területeket is, míg 
a magasan fekvő, zárt erdőket inkább 
kerüli. Szerencsére még országszerte el-
terjedt, nem veszélyeztetett faj, védett-
ségének (eszmei értéke 50.000 ft) célja a 
stabil állományok megőrzése. Legköny-

Nehéz az emberek figyelmét általánossá-
gokkal felkelteni. Még nehezebb cselek-
vésre bírni őket. Szeresd a természetet, 
védd a környezetedet, óvd a sokféleséget!  
Fontos és nemes felszólítások, mégis ne-
héz konkrét, hétköznapi tetté formálni 
őket. Igazán szeretni és ezért védeni is 
csak azt tudjuk, amit ismerünk. Ezért 
nagyon jó kezdeményezés a már évek óta 
újabb és újabb élőlénycsoporttal, vagy 
éppen élettelen ásvánnyal bővülő Év faja, 
Év ásványa program. Több mint 40 éve 
elsőként a Magyar Madártani Egyesület 
hirdette meg az „év madara” program-
ját, majd később ehhez csatlakoztak más 
szakmai szervezetek saját javaslataikkal, 
így ma már 12 féle  „év sztárját” választ-
hatunk a madarak, az emlősök, a hüllők 
és kétéltűek, a halak, a rovarok, a fák, a 
vadvirágok közül. Így minden évben 
konkrét állatfajokat, fás- és lágyszárú 
növényeket ismerhetünk meg, melyeken 
keresztül könnyebben kapcsolódhatunk 
a biodiverzitás (az élővilág sokfélesége) 
fogalmához. Lássunk néhány ilyen „év 
faját”, melyeknek egyedei a Velencei-tó-
ban vagy környékén is előfordulnak.

Az év hala 2020-ban a süllő (Sander 
Lucioperca), egy hazánkban szerencsé-
re még gyakorinak mondható ragado-
zó hal, melynek egyedei ott úszkálnak 

Az év fajai a Velencei-tóban és
környékén

A Velencei-tó környékén 
ilyen bagoly-lelőhelyekről is 
tudunk. 

Az év emlőse idén az európai 
vidra, gyakoribb nevén vidra 
(Lutra lutra).  Egész Európában 
veszélyeztetett állat. Magyar-
ország vidra nagyhatalomnak 
számít, a még európai viszony-
latban jelentősnek mondható és 
örvendetes módon zavartalan 
formájukban megőrzött vizes 
élőhelyeknek köszönhetően. Ép-
pen ezért a vidra természetvé-
delmi státusza fokozottan védett, 

eszmei értéke 250.000 forint. Éjszaka ak-
tív, ilyenkor fogja főként halakból, kisebb 
kétéltűekből, bogarakból álló vacsoráját. 
Akkor is hajlamos folytatni a halfogást, ha 
már jóllakott, ilyenkor a másnapi lefejezett 
haltetemek árulkodnak jelenlétéről. A Ve-
lencei-tó környékén bizonyosan előfordul, 
de éjszakai és kifejezetten emberkerülő 
életmódja miatt kicsi az esélye, hogy meg-
pillantjuk. A vidra – ahogyan Fekete Ist-
ván Lutrája is – az év legnagyobb részében 
magányosan él, a szaporodás érdekében a 
hím az év egy rövid szakában keresi a nős-
tények társaságát, de a szülői feladatokból 
már nem veszi ki a részét. A vidra anyuka 
többnyire sikeresen nevel fel az 1–4 számú 
alomból valahány utódot. A kicsiket pár 
hónapig szoptatja és ezután még hónapo-
kig szoros közelségben él velük, ezért nem 
is születik minden évben kicsinye.

Csóka Szilvia
zoológus, környezeti nevelő

Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Ökoturisztikai és

Környezeti Nevelési Osztály

Felhívás közösségi faültetésre
Március 21-én, szombaton (esőnap: március 22., vasárnap) és
március 28-án, szombaton (esőnap: március 29., vasárnap) Velence 
Város Önkormányzata valamint a „10 millió fa” alapítvány közös tavaszi 
faültetést szervez, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk, aki 
szeretne tenni Velence zöldebbé tételéért és a Föld jövőjéért.  

Velence Város Önkormányzata  kiemelten fontos feladatának tekinti 
a város zöldfelületeinek átgondolt fejlesztését. Ennek érdekében 
megkezdte egy átfogó közösségi faültetési rendszer kidolgozását,  
egy az országban már több helyen jól működő minta alapján. Fontos 
szempont, hogy az ültetendő fák minden esetben szakszerűen legye-
nek kiválasztva, elültetve, és megfelelő gondozásban részesüljenek 
hosszútávon. 

A közösségi faültetési programban többféle módon lehet részt 
venni. Egyaránt számítunk egyének, családok, szervezetek, közössé-
gek, cégek, intézmények támogatására és részvételére. Hosszútávú és 
részletes ültetési tervvel a Velencei Híradó márciusi számában, illetve 
a város egyéb hivatalos fórumain (facebook, honlap) fogunk további 
tájékoztatást adni.

A munkálatok megtervezéséhez nagyon fontos információ számunk-
ra, hogy hány emberre és esetlegesen milyen felajánlásokra számítha-
tunk, ezért kérjük, jelezzék részvételi szándékukat az alábbi címen:

faultetes@velence.hu
Március 10. után Velence Város hivatalos facebook oldalán, a város 

weboldalán, hirdetőtábláin, valamint a résztvevőktől beérkezett e-mai-
lekre válaszolva további részletes információt közlünk az ültetés pontos 
menetéről, helyszíneiről. Emellett bármilyen, a faültetést érintő kérdé-
sükre, felvetésükre örömmel válaszolunk a faultetes@velence.hu címen.

Tegyük zöldebbé együtt Velencét!

Kesselyák Kinga

A magyar madártani Egyesület felhívása
A szaporodási és vegetációs időszakban végzett fa- és bokorkivágások súlyos 
természetvédelmi kockázatot jelentenek, ugyanis védett állatfajok, köztük 
gerincesek tömeges sérülését és kínhalálát okozzák. A bokros, fás élőhelyekhez 
kötődő énekesmadaraink költési szezonja már márciusban megindul a fészek-
építéssel, a tojások kiköltése és a fiókanevelés pedig április második felétől jú-
nius elejéig tart. Ezt követően számos fajnak másodköltése is van június-július-
ban. A tavasz és a kora nyár más állatcsoportok és a növények számára is fontos 
szaporodási, virágzási időszak. A csatorna- és hullámtértisztítás, az elektromos 
vezetékhálózat nyomvonalán túlnövő, az értékes gyepterületeket elfoglaló fás 
szárú vegetáció eltávolítása, visszavágása, különösen tömeges nagyságrendben, 
jól tervezhető és ütemezhető az őszi-téli időszakra. A szükséges területrende-
zési munkákat ezért inkább ilyenkor, ebben az őszi-téli nyugalmi időszakban 
végezzük.
Gondoljunk madarainkra is!

márciusi programok a
Duna–ipoly nemzeti Park
igazgatóság szervezésében

A Dinnyési-fertő nem is olyan régen még a Velencei-tó szerves része volt, 
ma is jóformán csak a balatoni vasútvonal és az országút választja el a tó 
délnyugati részeitől. Védett, biztonságos vizein, nádasaiban számtalan madár 
talál ideális fészkelő és táplálkozóhelyet.

2020. 03. 21 09.00 
József napi gólyavárás és a dinnyési mocsár
madárvilága

József napján már rendszerint megjönnek az első gólyák. Ha még várni kell 
rájuk, akkor a magas eget fürkésszük a kedvükért. Eközben a dinnyési mocsár-
ban már fészkükön vannak a kanalasgémek és a természetvédelem címerma-
darai is. Megfigyeljük a fészekrakásukat és különleges násztevékenységüket.
Találkozóhely: Dinnyés, Rózsa utca és Rákóczi utca sarka
(a gólyafészeknél). A területbejárás távolsága kb. 3 km.
Előzetes bejelentkezés szükséges:
Fenyvesi László szakvezető,
tel.:  06–30–663–4630
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A Meseliget Óvodásaiért
Alapítvány bálja 

18

„A farsangi maszkabálon, jelmez
díszlik, fiún, lányon…”

I n t é z m é n y e i n k     M e s e l i g e t  Ó v o d a I n t é z m é n y e i n k     M e s e l i g e t  Ó v o d a

Kedves Támogatóink és
Kedves Szülők!

Vannak ügyek, melyeket érdemes támo-
gatni! Márpedig egy jótékonysági bál 
ilyen eseménynek minősül, ezért indítot-
tuk útjára a rendezvény szervezését. Egy-
egy ügyért való összefogás sokféle lehet. 
Van úgy, hogy emberek milliói állnak 
ki egyetlen cél érdekében, de van, hogy 
csak egy kisebb csoport tagjai akarják 
megmutatni, mire képesek. Ezen társu-
lások tagjai azok, akik nem ország-világ 
megváltását tűzték ki célul maguk elé, 
hanem csak a közvetlen környezetüknek 
szeretnének hasznára lenni, és példá-
ul az óvodai alapítvány támogatásában 
részt venni. Ilyen összefogásnak voltunk 

részesei az óvodai jótékonysági bál szer-
vezésekor, ami az alapítvány tagjait is 
összekovácsolta, hiszen ebben a formá-

ban 2016 júniusa óta veszünk részt az 
alapítvány munkájában.  Sokat gondol-
kodtunk, hogyan tudnánk még jobban 
végezni a munkánkat, hozzájárulni ezzel 
az alapítvány bevételéhez.  

Eddig az  1%-ból befolyt összegből 
és egyéb felajánlásokból fedeztük a gye-
rekek számára az óvodai pólókat, a bal-
lagók tarisznyáját, kisebb ajándékokat, 
a tarisznyába való apróságokat, a mi-
kulásműsorokat, farsangi bábműsort, 
és a nagy sikernek és látogatottságnak 
örvendő Családi nap műsorait, udvari 
játékait. A meghirdetett dátum köze-
ledtével egyre izgatottabbá váltunk, 
hiszen óvodabál kb. 2007 óta nem volt 
Velencén.

2020. február 8-án meg-
tartottuk a Meseliget óvo-
dásait támogató Alapítványi 
Bált.

Ezúton is köszönjük 
Görgicze Zoltánnak, hogy 
befogadott minket, helyet 
biztosított a Juventus Hotel-
ben, és számos ötlettel járult 
hozzá a szervezéshez, hi-
szen még egyikünk sem vett 
részt hasonló munkában. 
Köszönjük a komoly tom-
bola-felajánlását is! Csodás 
környezetben tölthettünk 
el egy kellemes, vidám es-
tét. A svédasztalos, bőséges 
vacsora minden igényt ki-
elégített, olyannyira finom 
volt, hogy szinte csak üres 
tányérok kerültek vissza.  A 
fellépő Lagúna Táncegyüttes 
fiatal táncosai megalapozták 
a hangulatot a táncoláshoz, 
ami aztán hajnalig tartott. 
Igazán színvonalas műsort 

láthattunk! A jó hangulatról Boldog 
Ádám és zenekara gondoskodott. Csak 
a tombolasorsolással szakítottuk meg a 

mulatozást! Minden ajándékunk gazdá-
ra talált.

Köszönöm az alapítvány tagjainak, 
hogy nagy lelkesedéssel vettek részt a 
szervezésben, előkészületekben! Köszö-
nöm az óvoda dolgozóinak támogatását, 
az előkészületekben való aktív részvéte-
lüket! Örömmel tölt el bennünket, hogy 
ennyien eljöttek és támogatták az alapít-
ványunkat, ez által a Velencei Meseliget 
Óvodába járó gyermekek programjainak 
színesebbé tételét. Ezt talán azzal növel-
hetnénk még tovább, ha Önök, akik ott 
voltak, és jól érezték magukat, elmesélik 
mindenkinek, hogy jövőre még többen 
tölthessünk el egy kellemes estét együtt.

Bevételünk az összes kiadás után 
704000 forint lett. A bevételt az alapít-
vány céljainak és feladatainak megfele-
lően fogjuk felhasználni, többek között 
május 29-én a nagycsoportosok óvodai 
ballagására a tarisznyákkal, a ballagók 
kiskönyvével, valamint a május 30-án  
megrendezendő Családi Napra a Ke-
zes-Lábas Játszóház élményprogramjával 
fogunk a gyerekeknek kedveskedni.

Végtelenül hálásak vagyunk Önök-
nek! Mindazoknak, akik ilyen vagy olyan 
formában, de támogatták a kezdeménye-
zésünket. Hálásak vagyunk természete-
sen azoknak is, akik ugyan valamilyen 
oknál fogva nem tudtak velünk lenni, 
de támogató jegyek vásárlásával hozzá-
járultak ahhoz, hogy az Alapítványunk 
hatékonyan tudjon működni a gyerekek 
javára. Köszönjük mindazoknak a vállal-
kozásoknak, üzleteknek és magánembe-
reknek, családoknak, akik felajánlásaik-
kal hozzájárultak a tombolasorsoláshoz.

„Összeköt minket egy közös cél, 
senki sincs, aki magának él. 
Mindent, amit másnak adunk, 
előbb-utóbb visszakapunk.”  (Edwin Markham) 

Jövőre ismét megrendezzük a bált! 
Aki lemaradt, sajnálhatja, de várjuk a kö-
vetkezőre nagy-nagy szeretettel!

Köszönjük és találkozunk jövőre!

Csincsi Éva
A Meseliget Óvodásaiért

Alapítvány elnöke

A Meseliget Óvoda aprónépei már alig 
várták, hogy elérkezzen a farsang nap-
ja és közösen, vidám-zajos mulatság-
gal elűzzük a telet. Már az ünnep előtt 
tréfás versekkel, dalokkal kezdtünk el 
ráhangolódni a nagy napra. Az óvo-
dába belépve a gyermekek örömmel 
fogadták a színpompás dekorációt, és 
maguk is lelkesen vettek részt a mó-
kás alkotások elkészítésében. Farsang 
napján már valamennyien mesehős-
ként toppantak be a csoportszobákba. 
Tündérek, pókemberek, hercegnők, 
balerinák, rendőrök és katicák serege 
népesítette be a zsengő-zsongó óvo-
dát. A gyerekek csillogó szemmel, 
büszkén mutatták be jelmezeiket, mi 
pedig csodálkozva fedeztük fel, kiket 

rejtenek az ügyes kezű anyukák által 
megálmodott maskarák. Majd kezde-
tét vette a dínom-dánom. Egykettőre 
elkészültünk a pompásan megterített 
asztalokkal, rajtuk a sok-sok finom-
sággal, melyeket a gyerekek boldo-
gan kóstolgattak a délelőtt folyamán. 
Tánccal, játékos versengésekkel tettük 
élménydúsabbá a farsang napját. Jó 
hangulatunkat fokozta a „Kölyökidő 
Alapítvány” néptáncosa és népzené-
sze, akik húzták a talpalávalót és új 
tánclépéseket tanítottak nekünk.
Végül minden kis jelmezest fotó örö-
kített meg ezen a napon. A mulatság-
ban elfáradt gyerekeket délben már az 
illatozó ebéd várta.

„Heje-huja vigalom, habos fánk a ju-

talom!” Ám annál még  több is… mind-
annyiunk jutalma: a gyerekek felszaba-
dult öröme.

Kövesdiné Benedek Csilla
 óvodapedagógus

Tulipán csoport
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Medvenap az óvodánkban

A medve február 2-án kibújik-e a bar-
langjából vagy sem?   S hogy ez mit je-
lent? Népi jóslásokra utalva, megfigyel-
tetjük az időjárást ezen a napon. Ha ezen 
a napon kisüt a nap és a medve meglátja 
az árnyékát, akkor visszamegy a barlang-
jába és még negyven napig tart a hideg. 

Ha pedig zord idő van, akkor a bundáját 
megrázza, és kinn marad.  

Óvodánkban egész héten a medvékről 
szólt minden tevékenységünk. A hét elejé-
től a kiállításhoz különböző plüssmacikat 
gyűjtöttünk.  Célunk komplex cselekvés 
útján, játékos tevékenységek által a termé-
szet és környezetvédelem fontosságának 
megismertetésével, az állatok védelmével 
kapcsolatos magatartás alakítása, fejlesz-
tése.  Fontos szempont volt a tervezés so-
rán, hogy a gyerekek minél több ismeretet 
szerezzenek a medvék életmódjáról, élő-
helyükről, veszélyeztetettségükről. A tevé-
kenységekben megjelenő műveltség-tar-
talmak (környezet, mese, vers, ének, zene, 
mozgás, vizualitás) sokoldalú feldolgozás-
ra adnak lehetőséget. 

Énekeltünk, verseltünk a mackók-
ról, a gyerekek mozgásos játékok során 
utánozhatták mozdulataikat. Színes 
térképen megnéztük Magyarországon 
fellelhető élőhelyeiket.  Beszéltünk a táp-
lálkozásukról, testi felépítésükről, visel-
kedésükről, szokásaikról (erdő mélyén, 

barlangban, állatkertben stb.). Képeket 
válogathattak, filmet nézhettek a med-
vékről és a kicsinyeikről. Festhettek, haj-
togathattak, színezhettek a medvékkel 
kapcsolatban.

Végül pénteken elérkezett a nagy med-
venap.  A csoportokban dolgozók külön-
böző érdekes játékos feladatokkal készül-
tek erre a napra. A délelőtt folyamán az 
óvónők a saját gyerekeikkel meglátogat-
tak minden csoportot, ahol várta őket 
egy-egy tréfás, gondolkodtató, verseny-
helyzetekbe hívó feladat, amely meglepe-
tés volt a gyerekeknek.

Részt vehettek a „Mackókereső” já-
tékban, melynek során egy macit kellett 
megkeresni. A szabály szerint, aki meg-
találta a mackót, nem árulhatta el ezt el 

(hanggal, gesztikulációval sem), csend-
ben le kellett ülnie a szőnyegre. Ennél a 
feladatnál szükség volt türelmükre, ki-
tartásukra, fegyelmezett magatartásuk-
ra, önfegyelmükre, szabálykövetésükre. 
A következő feladatnál egyensúlyozó 
érzékükre volt szükség. „Vízmosás fö-
lött, fagerendán” (színes kötélen) kel-
lett a medvéknek áthaladni, így jutottak 
el a medvebarlanghoz. Mivel egyszerre 
ketten játszhatták, így versenyhelyzet 
alakult ki, mely komoly koncentrációs 
képesség meglétét kívánta. Szabálytar-
tás folyamán frusztrációs helyzetekben 
is helyt kellett állniuk (tévesztés esetén, 
újrakezdés). A mackók összegyűjtése 
játék során csapatokat alkotva indulhat-
tak keresésükre. Gyorsaságukra, szám-
lálási képességükre, egymás segítésére 
(csapatjáték), kitartásukra volt szükség. 
„Az erdei kalandparkban” különböző 
akadályokat kellett leküzdeniük, hogy 
a medvemamához eljussanak a kis bo-
csok. A következő csoportban mackó-
járásukat mutathatták be s egy ide illő 
dalra („…mackó, mackó ugorjál…”) 
medvetáncot járhattak. S végül, de nem 
utolsósorban, diafilmen nézhettek meg 
egy mesét Vackorról, a „piszén pisze 
kölyökmackóról”.

A nagycsoportosok közül délben 
többen is vidáman megjegyezték: „Ez 
volt a legjobb napom!” Természetesen 
a feladatok során minden gyerek ka-
pott egy kis ajándékot, s a csoportban 
is várta őket egy kis meglepetés, melyet 
hazavihettek.  Reméljük, hogy ezek a 
játékos feladatok közösségi érzésük-
ben megerősítették őket, s a játékok 
felszabadult, vidám perceket adtak.  
Hagyományőrzésünk során bővültek 
ismereteik s reméljük a jövőben pozití-
van alakul a gyerekek környezettudatos 
magatartása, az állatok védelmével kap-
csolatos attitűdje.

Bencsik Éva
óvodapedagógus,

Maci csoport

„Ébredezik már a medve, álmos szemét törölgetve. 
Busa fejét nagy gond nyomja, nincsen néki rádiója. 
Így hát honnan tudja meg, meddig tart még a hideg?”
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Intézményünk a 2019/2020. évi akkre-
ditációs folyamatban elnyerte a „Kivá-
lóan akkreditált tehetségpont” címet. 
Az akkreditációban résztvevő szakértők 
így méltatták az iskolában folyó tehet-
séggondozó munkát: „A tehetségpont 
látogatása során egy tudatosan átgondolt 
és felépített tehetséggondozó folyamatba 
nyertünk betekintést (…) Komplexitá-
suk, tudatos tervező munkájuk, adaptív 
pedagógiai szemléletük és feladat iránti 
elkötelezettségük példaértékű.”

A tehetségpont működtetését, tehet-
ségműhelyek indítását három évvel ez-
előtt kezdte el nevelőtestületünk néhány 
tagja. Azóta egyre több pedagógus és 
tanuló dolgozik együtt, minden évben 
növekszik a műhelyek száma és a benne 
tevékenykedő tanulók létszáma is. 

Jelenlegi tehetséggondozó
műhelyfoglalkozásaink:

Játék a matek: 3. évfolyam 
Játék a matek: 4. évfolyam
MATEH tehetségműhely: 5. évfolyam
MATEH tehetségműhely: 6. évfolyam
MATEH tehetségműhely: 7. évfolyam
N-Joy and Share angol nyelvi

tehetségműhely: 5. évfolyam
N-Joy and Share angol nyelvi

tehetségműhely: 6. évfolyam
Robotika műhely: 4. évfolyam
Társasjáték szakkör
Gyorsítóprogram

Köszönjük kollégáink elhivatottságát!
Ebben a tanévben az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által meghirdetett, „A 
hazai és határon túli köznevelési intéz-
ményekben, iskolai rendszerű szakkép-
zést folytató intézményekben működő 
komplex tehetséggondozó programok 
támogatása” című pályázati kiírására 
benyújtott N-Joy and Share angol nyelvi 
komplex tehetséggondozó program (5. 
évfolyam) című pályázatunk 720 000 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban ré-
szesült. A fenti támogatásból tanulóink-
nak a nyelvgyakorláshoz szükséges újabb 

eszközöket tudtunk vásárolni, illetve a 
lazító, gazdagító programjukat tudjuk 
majd májusban megvalósítani. 

Tóthné Benkő Mónika
műhelyvezető

A 4. b osztály kirándulása 
Budapesten

A „b-sek napja” keretében kirándul-
ni mentünk a Fővárosi Nagycirkuszba 
és a Csodák Palotájába. A cirkuszban a 
„Hófödte álom” című előadást néztük 
meg, de előtte énekelt Király Viktor is. 
Csodálatos és lenyűgöző produkció-
kat láttunk. A műsor után elindultunk 
a Csodák Palotájába. A bejáratnál egy 
szépen faragott szobrot láttunk, ami egy 
öreg szarvast ábrázolt. Azután minden-
ki a kerengő pénznyelőhöz rohant, hogy 
kipróbálhassa. Az Öveges teremben kü-
lönböző fizikai és kémiai kísérleteket lát-
tunk. Az illúzióteremben igazán megtré-
fáltak bennünket a különböző kísérleti 
bemutatókkal. A nap végére elfáradtunk 
ugyan, de rengeteg élménnyel gazdagod-
va tértünk haza.

Héger Letícia 4. b osztályos tanuló

„Debrecenbe kéne menni…” 
Zöldligetes diákok sikere 
a megyei döntőn

A velencei baptista iskolások sikeré-
vel zárult Székesfehérváron a sakk 
diákolimpia megyei döntője. Az egyes 
korcsoportban Kerekes János (a tavalyi 
országos döntőben elért bronzérmével) 
a mezőny esélyesének számított, hét 
játszmából hat megszerzett pontjával 
sikerült igazolnia a papírformát, és baj-
nokként léphetett dobogóra. Testvére, 
Kerekes László, egy korcsoporttal fel-
jebb szintén hat ponttal a második to-
vábbjutó helyen zárt, itt Centgráf Dáni-
el negyedik helyezésének köszönhetően 
két Zöldligetes diák is az élmezőnyben 
szerepelt. Gratulálunk!

Tehetséggondozás a Zöldligetben Bodrogi Bendegúz a harmadik kor-
csoportban ezüstéremmel bizto-
sította részvételét a döntőn, míg 
testvére, Bodrogi Lili az iskola 

képviseletét vállalva – hosszú kiha-
gyás után – biztató játékkal tért vissza a 
sakkfigurák világába, kemény csatákra 
kényszerítette ellenfeleit, végül negye-
dik helyen zárta a versenyt.

Idén Debrecen lesz a házigazdája a di-
ákolimpia országos döntőjének, ahová 
minden megyéből a korosztály három 
legjobb versenyzője kap meghívást. Ér-
meseink a döntőn is éremeséllyel ülnek 
asztalhoz május első hétvégéjén.

Két hét múlva a csapatversennyel foly-
tatódik a megyei  iskolák csatája, a Zöld-
liget suli egy alsós és egy felsős csapat-
tal száll majd ringbe a selejtezőn, ahol a 
megyei bajnokok jutnak majd a rangos 
döntőbe.

Gratulálunk sakkozóink sikeréhez!
Molnár Béla

nemzetközi mester, sakkedző

Iskolai angol könyvtár
Az anyanyelvi tanárok és Scharle Anna 
tanárnő vezetésével angol nyelvű könyv-
tár működik évek óta a Liget iskolarész-

ben. Amerikai és brit tanáraink nemcsak 
a könyvek kölcsönzésével foglalkoznak, 
hanem programok, versenyek szervezé-
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sével is igyekeznek minél több gyereket 
olvasásra biztatni. A „Star Reader of the 
Month” cím elnyerése annak a tanulónak 
a jutalma, aki az adott hónapban a leg-
több könyvet olvasta el, míg a „Reading 
Competition” egy osztályok közötti olva-
sóverseny. A tanulóknak a könyv elolva-
sásán kívül egy rövid feladatsort is ki kell 
tölteniük az elolvasott könyvről, mellyel 
bizonyítják, hogy nemcsak kikölcsönöz-
ték az olvasmányokat, hanem valóban 
el is olvasták azokat. Az első félévben a 
nyertesek Sarbak Luca (6.a), Havai Júlia 
(6.a) és Kilbertus Csenge (6.a) voltak. A 
6.a lelkes olvasótábora nyerte az osztá-
lyok közötti versenyt. Jutalmuk egy für-
déssel töltött tanítási nap volt. Gratulá-
lunk mindenkinek!

Book Collection
Az iskolai angol könyvtár adomány 
könyvekből tud gyarapodni, ezért né-
hány évenként könyvgyűjtő akciót hir-
detnek anyanyelvi tanáraink. Január vé-
gén is így volt, és ennek eredményeként 
több mint 40 könyvvel lett gazdagabb a 
kölcsönözhető könyvállomány. Köszön-
jük az adományokat mindenkinek, aki 
részt vett ebben az akcióban! A könyvek 
könyvtári elhelyezéséért pedig köszönet 
illeti Lakatos Samantha és Scharle Anna 
tanárnőket, valamint Németh Tamás ta-
nár urat!

Stillné Szabó Zoé

„Csárdást járt a habverő…”
Alsósok farsangja a
Ligetben

A Liget iskolarészben 2020. február 7-én 
tartottuk a farsangot a harmadik és ne-
gyedik évfolyamosoknak. A program-
ban osztályprodukciók, egyéni jelmezes 
verseny és természetesen tombolahúzás 
szerepelt. A tornatermet szinte megtöltő 
népes közönség nagyszerű előadásokat 
láthatott a hat  fellépő osztálytól. 

A 3.a-sok a kedvenc sporttevékeny-
ségeikről készítettek műsort, a 3.b-sek 
tűztáncot jártak, a 3.c-sek pedig a ta-
nár-diák viszonyt mutatták be vicces 
formában. A 4.a-sok „Men in black” 
című előadással, a 4.b-sek pedig a 

vel gyakoroltuk a j-ly-es szavak írását. 
Matematika órán a feladatok megoldása 
egy kedves arcú hóember lett. Délután 
csoportonként óriásposztert színeztünk 
és papírhóembert készítettünk. Témana-
punk végén kiállítottuk alkotásainkat és 
otthonról hozott kedvenc hóemberfigu-
ráinkat azért, hogy iskolánk többi tanu-
lója is megismerje ezt a kedves eseményt. 

Horváthné Zólyomi Ágota
tanító

Játékok a napközibe
A 2019-es városi adventi sütivásáron 

befolyt pénzből játékokat vásároltunk 
mindkét épületrészbe. Tanulóink nagy 
örömére sok társasjátékkal, kártyával, 
célbadobós játékkal, labdával gazdago-
dott az iskola. Nagyon szépen köszönjük 
mindenkinek a segítséget: azoknak, akik 
süteményt sütöttek, vásároltak, és akik 
az árusításban részt vettek. Hálásak va-
gyunk segítségükért!

Köszönettel: a Zöldliget sulisok.

„Grease”-szel készültek, míg a 4.c-sek 
színkavalkáddal szórakoztatták a kö-
zönséget.

Az egyéni jelmezes versenyben rendkí-
vül ötletes alkotásokkal szerepeltek a gye-
rekek, akik közül osztályonként két-két 
diákot különdíjjal is jutalmazott a zsűri. 
A tanulók nagyon jól érezték magukat,  a 
szülők pedig kiváló műsorokat láthattak.

Arányi Norbert

Hóembernap a 2. a
osztályban

Január 18. a Hóemberek világnapja. Ezt 
az eseményt Cornelius Grätz német 
gyűjtő találta ki. A hóemberrel kapcso-
latos különféle tárgyakból álló gyűjtemé-
nye több, mint 3000 darabot számlál. 

Sajnos az idei tél nem volt kegyes 
hozzánk. Nemcsak Velence, de az egész 
ország sem bővelkedett hóesésben. El-
maradt a sok havas játék, hógolyózás, 
szánkózás és hóemberépítés. Nem sze-
rettünk volna hóember nélkül maradni, 
azért sem, mert a télnek ez egy szeretni-
való és kedves jelképe. Mi is csatlakoz-
tunk a világnaphoz. Osztályunkkal olva-
sás órán Gazdag Erzsi „Hóember” című 
versét elevenítettük fel,  majd „A tudat-
lan hóember” című mesét dolgoztuk fel. 
Rövid fogalmazást írtunk arról, hogy mit 
tennénk akkor, ha egyszer egy éjszaká-
ra hóemberek lehetnénk. Nyelvtan órán 
a tollbamondásunk szereplője is ő volt, 
majd hóember alakú szófelhő segítségé-

zöldliget Alapítványi Bál
Március 21-én, szombaton, 19 órai 
kezdettel kerül megrendezésre a 
velencei Zöldliget Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Baptista Általános 
Iskola és Gimnázium tanárai és szülői 
szervezésében a Zöldliget Alapítványi 
Bál a DFT  Eseményközpontban, 
Kápolnásnyéken. A bál bevételét egy 
nemes cél támogatására szeretné az 
Alapítvány fordítani. Az iskola egyik 
informatikai termében, melyet na-
ponta több osztály használ, a géppark 
életkora több mint 10 év. Tizenhét 
új számítógépre és monitorra lenne 
szüksége az iskolának ahhoz, hogy 
gyerekeink informatikai oktatása zök-
kenőmentes legyen. A gépek beszer-
zésének tervezett költsége meghaladja 
a hárommillió forintot. 

A bálra belépő- valamit támogatói 
jegyek is vásárolhatók a Zöld és a 
Liget iskolarész titkárságán. Báli be-
lépőjegy: 7500 ft/db és helyszíni tom-
bola 500 ft/db; pártolói jegy: 1000 
ft/db, „Fogadj  örökbe egy számító-
gépet” akció:  150 000 ft/db. Abban 
az esetben, ha egy cég, család vagy 
magánszemély adománya elegendő 
egy komplett számítógép+monitor 
konfigurációra, akkor a megvásá-
rolt gépen kérés alapján köszönettel 
feltüntetjük az adományozó nevét. 
Bármekkora összegű támogatás segít 
a cél elérésében. 
A Zöldliget alapítvány
bankszámlaszáma:
57800167–10010330–00000000. 
A Zöldliget Alapítvány nevében 
köszönettel:
Czuppon István iskolaigazgató és 
Sipos Zoltán alapítványi elnök

Családi kórus
Gyermekek és szülők jelentkezését várjuk a frissen alakult Családi Kórusba!
Célunk az, hogy könnyedebb hangvételű darabok  éneklésével  többszólamú 
vegyeskórust hozzunk létre. 
A próbák helyszíne és időpontja: Zöldliget Iskola, Liget Iskolarész
(Velence, Kis u. 1. fszt. 4. a. tanterem, a főbejárat után az első ajtó jobbra),
csütörtök 18.15–19.15.
Karvezetőnk Vulekovic Szonja (ének szakos tanár, jazz énekes előadóművész, a 
Fehérvár Hangja 2017-es verseny közönségdíjasa)
További információ, jelentkezés: Frantsik Ferenc: frantsik.ferenc@gmail.com, 
Sisa Dániel: 06 30 444 6404
Várjuk a kórusmuzsikára fogékony szülőket és gyerekeket a rendszeres, közös 
örömzenélésre!

Entz-iklopédia
Kollégiumi sikerek az
év elején
Képzőművészeti alkotó-
verseny Székesfehérváron

2020. január 21-én Székesfehérváron részt 
vettünk a Nemes Nagy Ágnes Kollégium 
által szervezett képzőművészeti alkotói 
versenyen. Intézményenként 2 fős csa-
patok jelentkezését várták az alkalomra, 
mely a névadó tiszteletére tartott Nemes 
Nagy Ágnes-hét keretén belül került meg-
rendezésre.  A versenyre nevező nyolc csa-
pat tagjainak a következő feladatot kellett 
megoldaniuk: illusztráció készítése a hely-
színen Nemes Nagy Ágnes Fák című verse 
alapján, visszaadva ezzel a mű hangulatát. 
Vegyes technikát alkalmazhattak (pl. fes-
tés, ragasztás, rajz), amelyhez alapanya-
gokat és eszközöket a helyszínen is biz-
tosítottak. Az iskolát két lányunk, Hopka 
Karina 10., és Pózsa Henrietta 9. osztályos  
virágkötő képviselte. Mindketten szeret-
nek rajzolni, alkotni. Heninek nagyon 
értékes festékei, ecsetjei vannak, melye-
ket a versenyen használtak is. Tehát saját 
eszközökkel készült el időre a műalkotás, 
melyben vegyes technikát alkalmaztak.  
Itthon nagy buzgalommal készültünk a 
versenyre, hiszen a meghívó megérkezése 
után szinte azonnal jelentkezett a két lány, 
és a verset is meg tudtuk beszélni. Azt már 
az elején eldöntöttük, hogy a ragasztás és 
grafika mellett a festés fog dominálni. 
Próbaképeket is készítettünk, hogy a ver-
senyre már legyen egy kész elképzelés a 

munkafolyamatról. Megérkezésünkkor 
örömmel és kedvesen fogadtak minket, 
a verseny igazán jó hangulatban telt, halk 
zene segítette az alkotó munkát. A lányok 
kitettek magukért, végül is a 3. helyezést 
sikerült elérni. De mint mondani szokás: 
nem a győzelem, hanem a részvétel a fon-
tos. Igazán értékes és jó tapasztalat volt ez 
a verseny. 

        Viniczainé Csurgó Mariann
kollégiumi nevelő, felkészítő tanár

Megyei asztalitenisz
verseny

A tavalyi nagy siker után csak csonka csa-
pattal vághattunk neki a versenynek, így 
vegyes párosban nem indultunk. Egyé-
niben a fiúkat Kozma Viktor képviselte, 
akinek ez volt az első versenye. Újoncként 
remekül helyt állt – meccset és szetteket 
nyerve sok hasznos tapasztalatot szerzett! 
A lányoknál a tavalyi győztes Juhász Petra 
ismét nagy reményekkel indult, és nem is 
okozott csalódást: mind a hét mérkőzését 
megnyerve és csupán egy szettet veszítve 
védte meg bajnoki címét! Petra megérde-
melte a sok ajándékot és gratulációt, így 
elmondhatjuk, hogy ismét eredményesen 
szerepeltünk egy sportversenyen!

Pálmai Norbert nevelőtanár
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Csocsóbajnokság
Mint eddig minden évben, az idén janu-
árban is megrendezésre került a kollégi-
umi diákok között nagy népszerűségnek 
örvendő csocsóverseny. A verseny kihir-
detése után diákjaink nagy szervezkedés-
be kezdtek. Eleinte csak egymás között 
beszélgettek arról, hogy ki kivel szeretne 
együtt az asztalhoz állni, majd a verseny 
időpontjához közelítve azt tapasztaltuk, 
hogy a diákok egyre-másra osztják fel 
maguk között a kezdő és befejező páro-

kat – persze két nap múlva már más volt 
a felállás, és senki nem emlékezett az elő-
zőekben szinte kőbe vésett párosokra –, 
míg végül a fiúk és a lányok egymást túl-
beszélve állapodtak meg a verseny mene-
tében.  A meghirdetett időpontban olyan 
sok diák akart játszani, hogy nem volt 
elég a megadott időkeret, így a befejező 
mérkőzéseket el kellett halasztani. Ennek 
az lett a következménye, hogy nem egy, 
hanem két délutánt töltöttünk el nagyon 
jó hangulatban. A versenyről természe-

tesen fotók is készültek, hitelesen doku-
mentálva a történteket.

Eredmények:         
Vegyes páros kategóriában 

I. helyezett: Újvári Leila – Pál Adrián
Lány egyéni kategóriában

I. helyezett: Szabados Dominika
Fiú egyéni kategóriában

I. helyezett:  Pál Adrián

Szűcsné Boros Terézia
nevelőtanár, szervező

A Városi Könyvtár új könyvei
Jorge Bucay: Mesék, melyek megtaní-
tottak élni
Pápai Ildikó: Azt beszéltük meg, hogy 
boldog leszel
Jonathan Lethem: Árva Brooklyn
Snorri Kristjansson: Az istenek útja: 
Vikingek végnapjai, 3. könyv
Miklya Luzsányi Mónika: Mit tegyek 
a kütyüre kattant gyerekemmel?
Robert Matzen: A holland lány: Aud-
rey Hepburn a II. világháborúban
Edward Carey: Kicsi: Madame
Tussaud életének rémisztő
és csodálatos regénye
Holden Rose: Micsoda költözés:
Nyomozás a Pipacs utcában
Christelle Dabos: Bábel emlékezete:
A tükörjáró 3. könyv
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
(hangoskönyv)
Raphaëlle Giordano: Tanuld meg 
szeretni magad, és megtanulod szeretni 
a másikat is
Luca Novelli: Hawking és a fekete 
lyukak rejtélye

Aktív fiatalok a Velencei-tó
környékén

Ha aktivitásról van szó, a Velencei-tó kör-
nyékén élő fiatalokra mindig lehet számítani! 
Több százan vettek részt az elmúlt két évben 
a Vektor Közösségi Pont által megvalósított 
programokon, melyek némelyike kimondot-
tan a fiatal korosztályt célozta meg. 

A fiatalság megmozgatását és közösségfej-
lesztését megcélzó City Rally nevű program-
sorozatunk állomásain a helyi fiatalok jobban 
megismerhették településük, környezetük 
fontos helyszíneit, miközben jól is szórakoz-
tak egy-egy alkalmon. A projektben részt 
vevő öt településen három-három alkalommal 
került sor a City Rallyra. A helyszínek között 
szerepelt többek között az agárdi Parkerdő, 
a velencei Babák rózsakertje, a pákozdi Bel-
la-tó, a kápolnásnyéki Vörösmarty Emlékház, 
a sukorói katolikus plébánia és maga, a Ve-
lencei-tó is. Volt, ahol énekléssel és zenéléssel 
kerültek közelebb egymáshoz a fiatalok, 
máshol pedig játékos sportolással vetélkedtek 
egymás közt. Volt olyan alkalom is, amikor 
a történelem és a hagyományok segítségével 
formálódtak a közösségek, és több alka-
lommal a tó vizén is összecsaptak a fiatalok 
csapatai egymással egy-egy sárkányhajó túrát 
követő barátságos mérkőzésen.

A tó környéki fiatalokat azonban nem 
csak a City Rallyk mozgatták meg, hanem 
az önkéntes tevékenység is, melynek során 
sok hasznos tapasztalattal gyarapodhattak. 
Több rendezvényünk megvalósításában is 
segédkeztek a középiskolás és egyetemista 
korosztály képviselői, többek között a Moz-
gaTó sportágválasztókon, a helyi sportnapo-
kon és a City Rallykon is. Ezen kívül többen 
fontos szerepet vállaltak az idős korosztállyal 
való összekapcsolódást célzó Szívességcsere 
programban is. 

A projekt egyik legfontosabb, fiatalo-
kat támogató pontja volt a két tanévben is 
meghirdetett tanulmányi ösztöndíjpályázat, 
melyet tanévenként a 30-30 legjobb teljesít-
ményt felmutató tanuló nyerhetett el telepü-
lésenként. Az ösztöndíjjal motiválni kívántuk 
őket tanulmányaik további magas színvonalú 
folytatására és a közösségi programokon való 
részvételre is.

A programok az EFOP-1.5.2-16 kódszá-
mú, „Humán szolgáltatások komplex fej-
lesztése a Velencei-tó térségében” elnevezésű 
pályázat keretében, a Vektor Közösségi Pont 

szervezésében valósultak meg. Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki lehetővé tette a programok megvalósulását!
A programokról és a pályázat egyéb programjairól részletesen a www.vttnonprofit.hu/vektor weboldalon és a www.facebook.com/vek-

torkozossegipont oldalon lehet tájékozódni.
Szabó Dóra

Vektor Közösségi Pont

Könyvtári hírek

A hópárduc és a Hópárduc 
közötti különbség

Zsúfolásig megtelt január 17-én 
a Wenckheim-kastély házasságkötő 
terme, amikor a Hauszmann Alajos 
Egységes Közművelődési Intézmény-
központ és Könyvtár szervezésében 
író-olvasó találkozóra került sor.

A Velencén élő író, Révész Szilvia be-
szélgetett könyvbéli interjúalanyával, 
Sterczer Hildával. A legendás hegy-
mászó, Erőss Zsolt feleségét egyébként 
városunkban ismerte meg, így kettős a 
velencei kötődés. 

A mindvégig izgalmas beszélgetésből 
megtudhattuk, hogy a kétgyermekes 
édesanya, aki maga is hegymászó, mi-
ként ápolja tovább férje szellemiségét, 
hogy Zsolt a tizennégy nyolcezer mé-
ter feletti hegycsúcsból tízet mászott 
meg, közülük kettőt műlábbal, és hogy 
a Hópárduc – így, nagybetűvel – ezút-
tal nem egy a macskafélékhez tartozó 
állatot, hanem díjat jelöl, amelyet azok 
a hegymászók kaptak meg, akik a volt 
Szovjetunió mind az öt, hétezer méter 
fölötti csúcsát megmászták.

A rendezvény kötetlen beszélgetéssel, 
dedikálással zárult.

 Kalmár Zsolt

Luca Novelli: Leonardo és a toll, amely 
megrajzolta a jövőt
Stephenie Meyer: Life and death: Egy 
életem, egy halálom
Rachel Renée Russell: Egy zizi naplója: 
szívbaj
Luca Di Fulvio: Amikor álmaink ránk 
találnak
Colin Falconer: Szabadság, szerelem, 
Levine
Alison Weir: Boleyn Anna: Egy király 
rögeszméje
Boldizsár Ildikó: Mesék a csodakertről
Jakupcsek Gabriella: Nagy levegő
Krizsó Szilvia: KrizShow 2
Podhorányi Zsolt: Gyerekek a kastélyban
Fiona Davis: A lakcím
Jeff Kinney: Egy ropi naplója: romhalmaz
Roald Dahl: Georgie és a csodaszérum
Vadadi Adrienn: Ákos óvodába megy
John Le Carré: Ügynök a terepen
Heinrich Harrer: Hét év Tibetben
John Green: Let it snow: hull a hó
Berg Judit: Rumini Tükör-szigeten
Berg Judit: Rumini (hangoskönyv)

Civilház
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Tai chi

17:15-18:15
Gymstick

17:30-18:30
III. sz. Nyugdíjas klub

15.00 órától
Ovis balett

16:00-16:30
II.sz. Nyugdíjas klub

15:00-19:00
Női torna

18:30-19:30
Gymstick

17:30-18:30
Női torna

18:30-19:30
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Velence sportja Tavasszal is a dobogóért 
küzdenek a velencei
fiatalok

Mint arról korábban már többször 
beszámoltunk, egyre szélesedő, eredmé-
nyes utánpótlással rendelkezik a Velence 
SE labdarúgó szakosztálya. Az első szá-
mú felnőtt együttes háttérbázisát jelentő 
második csapatot – amely a megyei II. 
osztályban vitézkedik – a „nagyoktól” 
éppen kimaradó tapasztaltabb futballis-
ták mellett az ifjoncok alkotják, akik a 
korosztályos gárdákban is hétről hétre 
bizonyítanak. Nem véletlen, hogy a má-
sodik alakulatot és a korban legidősebb 
utánpótlás korosztályos csapatot egyaránt 
ifj. Serhók György irányítja, biztosítva a 
legtehetségesebb focistapalánták felfelé 
áramlását. A klubot hosszú évek óta szol-
gáló fiatal szakember bízik abban, hogy 
tavasszal tudják folytatni eredményes 
szereplésüket az U19-es együttessel, mint 
ahogyan a többi csapat is tovább fejlődik.

– A sportszerető lakosság számára 
bizonyára ismert, hogy a FLAVUS Velence 
SE labdarúgó szakosztálya a 2019–2020-as 
idényben 10 korosztályban képviselteti 
magát. A jelenlegi bajnokság legsikeresebb 
csapata az U–19 éves korosztály. Ez 
a garnitúra a megyei első vonalban a 
Kislánggal holtversenyben a 2. helyről 
várhatja a márciusi folytatást a Videoton 
BK csapata mögött. Ez nem kis lépés, 
hiszen ennek a gárdának a gerince tavaly 
még a 16 évesek között szerepelt és végzett 

san célozni a finisben, akkor ez a – ka-
jakozóknál magas szinten lévő – savtűrő 
képesség jól jön, bízom benne, hogy itt is 
sokat segít majd nekem. Nagyon várom 
az első futamot, az első akadálypályát, 
ami remélem, hogy megfelelően fog si-
kerülni, ezzel szerzek egy olyan lendüle-
tet, amivel végig fogom tudni csinálni az 
összes többi pályát is.

Tóth Dávid előzetesen azt is elmond-
ta, hogy a versenyek mellett a szülei és 
barátai hiányának feldolgozása lesz a leg-
nagyobb kihívás Dominikán, de ahogy a 
fizikai megpróbáltatásokat, remélhetőleg 
ezt is jól tűri majd. Az eddig látottak alap-
ján ez így is van. Az újpesti klubszínekben 
lapátoló velencei kajakos, vb aranyérmes 
mellett az egykori profi bajnok (volt az 
egyik kisebb szervezet vb-győztese is) 
ökölvívó, Kótai Mihály és az olimpiai baj-
nok tornász, Csollány Szilveszter volt a 
legismertebb név a mezőnyben, ugyanak-
kor ez nem sokat jelent, hiszen Dáviddal 
ellentétben ők már évekkel ezelőtt befe-
jezték pályafutásukat, így a rajt előtt erő-
sen kérdéses volt, milyen fizikális állapot-
ban vágnak neki a viadalnak, s veszik fel a 
versenyt a kevésbé ismert, de jóval fiata-
labb, folyamatosan edzésben lévő vetély-
társakkal. Most már tudjuk, nem voltak 
a topon, főleg a huszonéves „csikókhoz” 
képest. Kótai már az első héten kivált a 
bajnokoktól agyrázkódás miatt, Csollány 
pedig párbajban esett ki január végén.

Az Exatlonban az erőnlét, a fizikális és 
mentális állapot mellett nagyon fontos 
az ügyesség, főképp a labdaérzék, a kéz-
ügyesség, hogy ki mennyire bánik jól a 
labdával, karikával, koronggal, stb. a fel-
adatsorok végén a célba dobós feladatok-
nál. Mindent mérlegre téve, nehéz lenne 
esélyest megnevezni, de eddig nagy a 
küzdelem, élvezetes a csata, Tóth Dávid 
pedig versenyben van február közepén, 
így esetében már mindenképpen kijár a 
kalapemelés, kiválóan képviseli Velencét. 
Az áprilisig tartó sorozat után, illetve ak-
kor, amikor világbajnokuk hazatér, egy 
terjedelmesebb interjút is tervezünk vele. 
Addig is: Hajrá, Dávid!

Mátay Balázs

A tóparti világbajnok az 
extrém vetélkedésen is
bizonyít

Az új év új Exatlon versenyt hozott a mű-
faj kedvelőinek. Január eleje óta folyik a 
második hazai széria Dominikán, ahová 
már karácsonykor elrepültek a szereplők, 
egykori és jelenlegi élsportolók, a „Bajno-
kok”, valamint az ugyancsak sportos múlt-

tal vagy jelennel 
bíró „Kihívók” 
csapata. Az első 
sorozatban is 
több Fejér me-
gyéhez kötődő 
versenyző küz-
dött a fődíjért, 
mi több, közü-
lük került ki a 
végső győztes, 
az ex-fehérvári 
rögbis hölgy, 
Huszti Kata 
személyében, 

aki bár alapsportágában többszörös ma-
gyar bajnok, az Exatlonban a Kihívók 
kék szerelésében jutott el a csúcsig. A 
most zajló szériában a velencei illetőségű 
olimpiai ezüstérmes, világbajnok kajakos, 
Tóth Dávid pályázhat a 15 milliós fődíjra 
(ezúttal külön férfi és női győztes is lesz, 
fejenként 15–15 milliós nyereménnyel), 
folytatva a kiváló megyei szereplést.

A sportágában szinte minden hazai 
és világverseny éremkollekciójával ren-
delkező Tóth nagyon komolyan veszi 
ezt a megmérettetést is, nyerni szeretne 
Dominikán. Reálisan bízik abban, hogy 
céljai elérésében sokat segíthet neki a 
versenysport során elsajátított néhány 
nagyon fontos, speciális tulajdonsága: 

–  Úgy gondolom, hogy a monotónia- 
és fájdalomtűrésre jól megtanított az él-
vonalbeli kajakozás, s ennek bizony nagy 
hasznát vehetem a nehéz Exatlonban. 
Amikor végigfutsz egy pályán, tele vagy 
tejsavval és úgy kell koncentrálni, ponto-
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Karate 2019
1999 óta  történetének legeredmé-
nyesebb évét zárta a Velencei-tó 
Környéki Kyokushin Karate Köz-
hasznú Sportegyesület, vagy  ahogy 
sokan ismerik, a Fudoshin Dojo.

A májusban megrendezett 
wroclawi Európa Bajnokságon 
fantasztikus versenyzéssel Horváth 
Bence felnőtt EB ezüstérmet szer-
zett,  Berki Lóránt junior kategó-
riában bronzérmes lett, Németh 
András az ifjúságiak mezőnyében a 
nyolcban végzett. Ezután a júniusi 
US Open volt a következő kiemel-
kedő verseny, ahol Horváth Bence 
első helyen végzett. Ezen kívül a 
Diákolimpián is volt döntősünk: 
Tímár Barbara, Szedlák András, 
Lakatos Bálint és Kovács Eszter. 
Ezek az eredmények komoly visz-
szaigazolást jelentenek az egyesüle-
tünkben folyó munkáról. Jóérzéssel 
tölt el, hogy a tanítványok, küzdve 
a ma jellemző visszahúzó elemekkel 
(elektronikus kütyük, lustaság stb.) 
komoly munkát befektetve sikere-
sen vették az akadályokat, amiből 
nagyon sokat tapasztaltak! Egyesü-
letünk komoly hírnevet szerzett a 
karate táborában évek óta sikeresen 
szereplő karatékák által.

Az ország egyik legeredményesebb 
karate klubja várja a kezdő vagy a 
sportolást folytatni vágyó tanítvá-
nyokat! Az edzések helyszíne és 
időpontja:   hétfő, szerda 17:00, ká-
polnásnyéki iskola tornaterme;  hétfő 
18:00, szerda 18:30, gárdonyi iskola 
tornaterme. 

Shihan Rohonyi István 
edző (5:DAN)
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a dobogó legalsó fokán irányításommal. 
Erre a szezonra ezeknek a srácoknak 
a zömét sikerült zökkenőmentesen 
beépíteni az idősebbek mellé az U-19-
es alakulatba, ez pedig bizonyítéka 
annak, hogy a felmenő rendszer kiválóan 
működik az utánpótlásban – emelte ki a 
lényeget ifj. Serhók György. 

A tréner hozzátette, hogy a kitűzött cél 
a 3–6. hely elérése a bajnokság végén. A 
csapat kerete 20 fő, s meglátása szerint az 
összetétele nagyon jó. Külön öröm szá-
mára, hogy a 16–19 évesek között sok 
tehetséges velencei fiatal található, akik 
már megyei szinten bizonyítanak. Közü-
lük is kiemelkedik egy vérbeli gólvadász.

– Legeredményesebb játékosunk a 
korosztályában Horváth Flórián, aki 19 
góljával jelenleg házi gólkirályunk (övé 
lett a tavalyi U-16-os bajnokságában a 
megyei gólkirályi cím 72 találattal!), ő 
nagy tehetség. Több, magasabb osztályú 
csapat vezetője, szakembere figyelt fel a 

tehetségére, s nyomon is kísérik fejlődé-
sét. Reméljük, sikeres pályafutás elé néz 
a „mi Flórink”! Félévente zavaró tényező 
az átigazolási időszak, amikor bejelent-
keznek a jobb képességű játékosokért a 
magasabb osztályban szereplő, jobb le-
hetőségekkel bíró egyesületek, hogy elvi-
gyék a tehetségeinket, így – bár ez öröm 
is számunkra –, nem kis problémát okoz, 
hogy gyakorlatilag mindent kezdhetünk 
elölről, hiszen újra kell építkezni, csa-
patot formálni, összerakni egy ütőképes 

gárdát – tette hozzá a szakember, akinek 
magas szintű munkáját minősíti a tény, 
hogy jól szereplő csapatainak játékosai 
kapósak a tehetősebb klubok között. 

Ifj. Serhók György szerint a fiatalok 
lelkes hozzáállása is nagyban segíti, hogy 
meg tudja találni a kellő összhangot ta-
nítványai között, akik igazán jó közössé-
get alkotnak. Mint mondta, erős kapocs 
ez az edző és a játékosok között, ami 
ugyancsak fontos. Az edző végül a téli 
felkészülésről és a folytatásról is szólt.

– A tavaszi szezonra való hangolódá-
sunk az alapozással kezdődött január 
19-én. Most már a labdás gyakorlatok, a 
taktikai elemek is fókuszba kerülnek. Bár 
több riválisunk jobb technikai körülmé-
nyek között, ideálisabb feltételek mellett 
készülhet, mint mi, elszántan vágunk 
majd neki a szezonnak, hiszen a kitű-
zött céljainkat mindenképpen teljesíteni 
akarjuk! A csapat gerince jelenleg adott, 
bízunk benne, hogy minimális lesz a „já-
tékosmozgás” (eligazolás) a márciusi foly-
tatásig, így Uschler Máté, Kovács Soma, 
Török Orion, Horváth Flórián, Horváth 
Fecó és társai az elmúlt években elért sike-
reket folytathatják a tavaszi szezonban is.

A Flavus Velence SE megyei I. osztá-
lyú gárdája március 21-én 15.00 órakor 
a Sárosd ellen hazai pályán kezdi a baj-
nokság második szakaszát. A második 
csapat március 1-jén Szabadbattyánban 
startol a megye kettőben, míg az U19-es 
alakulat március 14-én, Mezőfalván lép 
pályára először tétmeccsen 2020-ban.

Mátay Balázs
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„…De az Úristen kiáltott az embernek, 
és ezt kérdezte: Hol vagy?” (1Mózes 3,9)
Biztosan sokan ismerik a tékozló fiú 
történetét, mikor a fiú, habár atyjánál 
mindene megvolt, mégis előre elkérte 
örökségét, elment egy távoli helyre, és ki-
csapongó életet élve eltékozolta vagyonát. 
„Milyen felelőtlen!” – mondhatnánk. De 
elcsendesedünk az ítélgetésben, mikor 
rájövünk, hogy a történetben Jézus tu-
lajdonképpen rólunk beszél. Arról, hogy 
fogjuk mindazt, amit kapunk mennyei 
Atyánktól: a javainkat, a tehetségünket, 
az időnket, és az Ő működő tervei he-
lyett elindulunk inkább megvalósítani 
saját céljainkat.

A történetben azután eljött az idő, 
mikor a fiúnak a végén már nem volt 
mit ennie. Azt olvassuk: „Ekkor magá-
ba szállt és ezt mondta: Az én apámnak 
hány bérese bővelkedik kenyérben, én 
pedig itt éhen halok!” (Lukács 15,17) 
És ezen a ponton kezdte végre tisztán 
látni a helyzetét. Sokunknak ugyanúgy 
egy kilátástalan helyzet, vagy egy trau-
ma kell ahhoz, hogy megálljunk, és el-

gondolkodjunk. És ha a te életedben ez 
még nem jött el, az kegyelem. A fiú ek-
kor azt mondta: „Útra kelek, elmegyek 
apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, 
vétkeztem az ég ellen és teellened.  Nem 
vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak 
nevezzenek, tégy engem olyanná, mint 
béreseid közül egy.” (Lukács 15,18–19) 
Ezzel visszaindult atyja házához.

A történet egy fiúról szól, és mégis az 
atyáról beszél, aki a távolban meglátva a 
fiát, megszánja őt, elébe fut, és a nyakába 
borul. Mert ilyen a mi Istenünk. Ahogy 
Barth Károly teológus mondta, amikor 
megkérdezték, milyen az Isten, azt felel-
te: „Egészen más…” Igen, kedves Olvasó, 
aki ha Istenre gondolsz, lehet, hogy az 
egyháztörténelem kétes oldala jut eszed-
be, lehet, hogy a hívő ismerősök botlása-
in ingatod a fejed, és ezekből ítéled meg 
Őt; de nem: a mi Atyánk tényleg egészen 
más, mint amilyennek gondoljuk. És mi-
óta Jézus mindnyájunk bűnéért meghalt, 
jöhetünk mi is az Atyához, úgy, ahogy ez 
a fiú: megtörten, bűntudattal, gyengén. 
Forduljunk meg, és menjünk vissza a mi 
mennyei Atyánk házához. Istentől távol 
csak az éhséget, a hiányt tudjuk megta-
pasztalni. De a fiú megtér, megfordul, és 
a tékozlóból ünnepelt lesz. És nem hívják 
többé tékozlónak.

Hitélet

Állandó alkalmaink
vasárnap:

09:30 imaóra, istentisztelet
(közben gyermekeknek Bibliaóra)

szerda: 
18:00 Bibliaóra felnőtteknek

péntek: 
15:00 Liget Klub
(Zöldliget Általános Iskola és
Gimnázium) 

szombat:
18:00 VIFI
(Velencei Ifjúsági Találkozó)

Alkalmainkra mindenkit
szeretettel várunk!

http://www.baptista.hu/velence/
https://www.facebook.com/

hajnalpirgyulekezet/
https://www.facebook.com/velenceifi/

E-mail címünk:
hajnalpir.be@gmail.com
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Polgárőrség
A Velencei Polgárőrség 2020 januárjában közbiztonsági járőrözést  9 alka-

lommal végzett esetenként 2–2 fővel, 98 órában. A jégpálya megnyitása körüli 
időszakban  polgárőreink több alkalommal ellenőrizték a pálya körüli területet. 
Január 16-án  lakossági bejelentés alapján egy idős, magatehetetlen, beteg férfit 
szállítottunk kápolnásnyéki otthonába a polgárőrség autójával. Koordinátori 
tevékenységet 30 órában végeztem. Összesen 140 órában végeztünk önkéntes 
tevékenységet.

Fehér István, elnök

Velencei Önkéntes tűzoltó Egyesület
2020. januárjában az egyesület hat  esetben kezdte meg a vonulást.
Részletes leírás a káresetekről:
Január 23-án 17:40-kor kaptunk riasztást Sukoró Újhegyi útra, ahol egy 40 nm-es, 

tetőtér beépítéses lakóház gyulladt ki. A helyszínre négy fővel vonultunk. A székesfehér-
vári kollégákkal a tüzet három vízsugárral eloltottuk. A 
lakóházat a nehéz megközelíthetőség miatt már nem tud-
tuk megmenteni, teljesen kiégett. A tűz a ház környezetére 
nem terjed ki, sikerült megfékeznünk. Személyi sérülés 
nem történt. Miután a tüzet eloltottuk, sajnos lejönni már 
nem tudtunk a dombról, az autónk benn ragadt a sárban. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a két traktoros 
fiatalembernek – Budai Kristófnak és Baki Györgynek 
–,  akik hamar a segítségünkre siettek és éjfélig küzdöttek, 
hogy kihúzzanak minket. Köszönjük!

Január 15-én 20:21-kor, majd 16-án 16:39-kor 
riasztottak minket Velence, Pusztaszabolcsi útra, ahol 
faágak estek az útra. Három fővel vonultunk a helyszín-
re, a pusztaszabolcsi kollégákkal az utat a törmeléktől 
megtisztítottuk.

Január 24-én 15:40-kor Sukoró, Kalász utcában egy háromszintes hétvégi ház 
földszintjén keletkezett tűz. Két fővel vonultunk a helyszínre. Krausz György kollé-
gánk, aki szolgálaton kívül volt, éppen a helyszín közelében járt, így még kiérkezé-
sünk előtt egy veszélyes gázpalackot az épületből ki tudott hozni. Ennek visszahű-
tését megérkezésünkkor azonnal megkezdtük. A székesfehérvári kollégákkal a tűz 
továbbterjedését megfékeztük, a veszélyt elhárítottuk.

Január 26-án este 20:40 h-kor csőtörés miatt 
kérték a segítségünket Gárdonyba, a Dobó utcá-
ba. Négy fővel vonultunk a helyszínre. A puszta-
szabolcsi kollégákkal a családi ház vízzel megtelt 
pincéjét kiszivattyúztuk, a veszélyt elhárítottuk.

Január  30-án reggel 6:35-kor riasztást kaptunk 
Sukoró, Körmös utcába, ahol egy személyautó 
a rendkívül eljegesedett, csúszós útról az árokba 
borult, utasa beszorult. Két fővel vonultunk a 
helyszínre. A székesfehérvári kollégákkal egy fa 
kivágása után az utast sikerült kiszabadítani, majd 
a mentőkkel közösen kiemelni az autóból.

Horváth-Szabó Nóra,
VÖTE szóvivő

29

Hazatérés

Jézus azt mondja: „Akit nekem ad 
az Atya, az mind énhozzám jön, és aki 
énhozzám jön, azt én nem küldöm el.” 
(János 6,37) A „nem” értelme az eredeti 
szövegben: „semmiképpen nem”. Hát ne 
törődnénk ilyen nagy kegyelemmel?

Isten ma is ezt kérdezi tőled:
„Hol vagy?”

Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

Itt és most
megvallani a hitet

2020 szeptemberében katolikus világ-
találkozó helyszíne lesz Magyarország: 
Budapesten rendezik meg a soron kö-
vetkező Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszust. Mohos Gábor püspök úr  
e kiemelkedő jelentőségű nemzetközi 
esemény kapcsán jött el Velencére.

Mi történik egy ilyen kongresszuson?

Ez ünnepség és találkozó is egyben: a Ka-
tolikus Egyháznak a világban idén ez a 
legnagyobb eseménye. Eddig több mint 
hetven országból regisztráltak résztvevők, 
nagy öröm, hogy a világ minden tájáról 
érkeznek hozzánk! Egyrészt találkozási 

lehetőséget jelent ez másokkal, másrészt 
megismerhetjük a más kultúrából érkező 
keresztény embereket, akik megosztják 
tapasztalataikat hitről, az ottani életről. 
Lehetőségünk van nekünk, magyaroknak 
is bemutatkozni: megismertethetjük a ma-
gyar kultúrát és történelmet. Amikor ven-
déget fogadunk, valamennyien igyekszünk 
rendbe tenni a házat, sütünk, főzünk, az 
egész család kitesz magáért. Körülbelül ezt 
tesszük most is, csak nem a családdal, ha-
nem az egész nemzet készül, együtt igyek-
szünk a magyar vendégszeretetet, valamint 
kultúránk sokszínűségét és gazdagságát 
megmutatni a vendégeinknek. Rengeteg jó 
program lesz azon a héten, érdemes figyel-
ni a programfüzetünket!

Az Eucharisztia a katolikus hit 
egyik legnehezebben felfogható 
hittitka. Miért pont ez adja a 
kongresszus témáját?

Mi, katolikusok hisszük, hogy van Isten, 
aki a világot alkotta, és hogy ő adja meg 
a rendjét a természetnek. Hisszük, hogy 
ez az Isten személyes, megszólítható, és 
hogy ő Jézus Krisztus személyében em-
beri testet öltött, amikor belépett ebbe a 
világba. Jézus a feltámadás után titokza-
tosan, de valóságosan velünk maradt az 
Oltáriszentségben. Hisszük, hogy Isten 
szeret minket, ezért akarta megélni a mi 
emberi életünket is. Számunkra mindezt 
jelenti az Oltáriszentség, az Eucharisztia, 
Jézus valóságos jelenlétét a szentmisé-

ben, illetve bennünk. Ettől még nem lesz 
a hívők számára minden könnyű, nem 
oldódik meg minden problémánk, de 
belül a lényegi változás meg tud történni: 
ha Jézussal élünk, értelme, iránya és célja 
lesz az életünknek. Tudjuk, hogy életünk 
végén nem a halálé és a szenvedésé az 
utolsó szó - ezt az örömhírt szeretnénk 
mindazokkal megosztani, akik erre nyi-
tottak. Mindezekről szól a kongresszus.

Nekünk, velenceieknek, mit adhat 
a szeptemberi egy hét?

Nem is tudjuk számbavenni, mennyi 
mindent köszönhetünk Jézusnak! „Aki 
megvall engem az emberek előtt, én is 
megvallom Atyám előtt” – azt gondo-
lom, hogy ha részt veszek a kongresz-
szuson, akkor ezzel megvallom, hogy 
Jézushoz tartozom, és ez a legkevesebb, 
amit hálám jeléül tehetek érte. Nick Vu-
jicic – a férfi, aki kezek és lábak nélkül 
született – sok nehézség után a hitben 
találta meg az utat, ahogy ezt az álla-
potot el lehet viselni. A szíve legmélyén 
persze ő arra vágyik, hogy legyenek 
végtagjai, és hiszi, hogy a feltámadás 
után ez megtörténik majd. Azt mondta, 
hogy a legelső, akit ezért át fog ölelni, 
az Jézus lesz, mert ő adja vissza a kezeit 
és a lábait.

(Folytatása következik.)
Békési Erika,

a Kavics Közösség tagja
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Utolsó beszámolóm óta átléptünk az 
új esztendőbe, rögtön egy jól sikerült 
pótszilveszteri mulatsággal, melyen ze-
nével, tánccal, finom falatokkal és pezs-
gővel köszöntöttük a 2020-as évet, de 
leginkább egymást a háromhetes szünet 
után. Turánszky Gyuszi zenéjére kiváló 
hangulatban telt az estébe nyúló délután. 
Az évindító kikapcsolódás és lazítás után 
következő klubnapunkon kézhez kaptuk 
az első féléves program-tervezetet, melyet 
rögtön megvitattunk. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan ugyancsak számos feladat, ki-
hívás, színes program vár klubtagjainkra. 
Szeretnénk minél nagyobb létszámban 
részt venni a Velence város és a Hausz-
mann Alajos EKIK által szervezett prog-
ramokon, kulturális rendezvényeken. 
Autóbuszos és vonatos kirándulásokat ter-
vezünk, minél hasznosabban szeretnénk 
eltölteni szabadidőnket. Testünk ápolására 
és fitten tartására gondolva szorgalmasan 
részt veszünk az EFI által szervezett ge-
rinctornákon és tavasszal folytatjuk a nor-
dic walking edzéseket. Továbbra is járunk 
a Rejtvényfejtők klubjába, amit nagyon 

megszerettünk és a nevével ellentétben 
leginkább kvíz- kérdések megfejtésével és 
szó-kirakó (scrabble) játékkal töltünk el 
igen jó hangulatban kellemes, tartalmas 
két órát.  Klubdélutánjainkat is igyekszünk 
gazdagítani időnként saját műsorral, ese-
tenként előadók meghívásával.

A Magyar Kultúra napját is színvona-
las műsorral ünnepeltük meg. Lukácsné 
Icuka, Kesztyűsné Ilike, Pluhárné Gitta, 
Pardi Erzsi és a klubvezető szép műsort 
állítottak össze és adtak elő. Még aznap 

néhányan elmentünk a Kastélyban meg-
rendezett előadásra is, melyen Hajtmann 
Ildikó és Szabó Ila (Bonis Bona-díjas) 
művésznők „Lélekmelegítő” című előadá-
sát láthattuk. A váltakozva előadott versek 
és dalok igazán szívet-lelket melenget-
tek, nagyon szép összeállítás volt, kiváló 
előadókkal. Köszönjük az élményt, csak 
sajnálatos, hogy kevés ember volt kíváncsi 
rá. Nem úgy, mint „A Hópárduc felesége” 
című estre, melyen zsúfolásig megtelt a 
Kastély házasságkötő terme. Erőss Zsolt 
hegymászó özvegyével, Sterczer Hildával 
beszélgetett Révész Szilvia írónő, akinek 
az előadás címével megegyező, nemré-
giben megjelent könyvéből idéztek fel 
részleteket és beszélgettek a tragikus kö-
rülmények között elhunyt hegymászóról. 
Nagyon érdekes és lebilincselő beszélge-
tést láthattunk, hallhattunk.

Egyik klubnapunkon méltó búcsút vet-
tünk a 91. évében elhunyt klubtagunktól, 
Döbrentey Lászlóné Borika nénitől, aki 
41 éven keresztül dolgozott Velence vé-
dőnőjeként és segített a város aprajának 
egészséges fejlődésében, felnövekedésé-
ben. Ujvári Misi megható beszéde után 
egy perces néma felállással fejet hajtot-
tunk a Borika néni fényképével, virágok-
kal és mécsessel díszített asztalka előtt. 
Nyugodjék békében!

Sokan voltunk kíváncsiak a Szépművé-
szeti Múzeumban megrendezett „Rubens, 
Van Dyck és a flamand festészet fénykora” 
című időszaki kiállításra. A mintegy 120 
művet felvonultató tárlatra a világ min-
den tájáról érkeztek remekművek, mint 
például a párizsi Louvre-ból, a madridi 
Prado-ból, a szentpétervári Ermitázs-
ból, a londoni és a washingtoni National 
Galleryből, stb. Fényképezni ugyan nem 
lehetett, de emlékezetünkbe örökre bevé-
sődtek az ott látott csodás alkotások. Ezen 
kívül még néhány állandó kiállítást is vé-
gigjártunk a szépen felújított épületben.

Többen ellátogattunk a korzóra a „II. 
Esküvőkorzó Velence” elnevezésű ren-
dezvényre. Sok szép ruhakölteményt és 
kiegészítőt láttunk, miközben az járt a 
fejünkben, hogy ma már sajnos kevesen 
őrzik a hagyományokat, a család iránti 

tiszteletet, hogy netán a tulipános ládá-
ból előkotorják nagyanyáink féltve őrzött 
esküvői ruháját és méretre szabva, kissé 
átalakítva abban mondják ki a boldogí-
tó igent. Néha azért, nagy örömünkre, 
találkozhatunk ilyennel is. Nyugdíjas 
társaimnak és a lap olvasóinak kívánok 
jó egészséget, békességet és egy mielőbb 
beköszöntő, szép tavaszt.

Egresfalviné Vidos Anna
klubvezető

„Nosztalgia”
3. számú Nyugdíjas Klub 

Gyorsan eltelt a január, érdekes progra-
mokkal tettük színesebbé sokszor szür-
ke, ködös napjait.

Január 17-én a Wenckheim-kastély há-
zasságkötő termében Révész Szilvia mu-
tatta be „A Hópárduc felesége – Életem 
Erőss Zsolttal” című interjúkötetét. Ven-
dégünk volt Sterczer Hilda, Erőss Zsolt 
hegymászó özvegye.

Január 22-én megemlékeztünk a Ma-
gyar Kultúra Napjáról. Egyik klubtár-
sunk elmondta Kölcsey Ferenc Himnusz, 
Radnóti Miklós Nem tudhatom című 
költeményét és Heltai Jenő Mert dalaim-
nak című versét.

Felköszöntöttük a névnapjukat és szü-
letésnapjukat ünneplő társainkat.

Január 24-én Budapestre utaztunk, 
megnéztük a „Tutanhamon rejtélye és 
kincsei” című kiállítást, amely az ókori 
Egyiptom titokzatos világába kalauzolt 
bennünket. A kiállítás magával ragadó 
és eleven betekintést nyújt a Királyok 
Völgyének legjelentősebb régészeti fel-
fedezésébe, gondosan megalkotott re-
konstrukciók segítségével. Ezeket a hiteles 
másolatokat egyiptomi kézművesek ké-
szítették neves egyiptológusok útmutatá-
sai alapján. Egy rövidfilmből megismer-
hettük e páratlan kincsek felfedezésének 
körülményeit és a felfedezőt, Howard 
Carter brit régészt. A tárlat azt az élményt 
adja át, hogy milyen látvány tárult a fel-
fedező szeme elé, amikor belépett a sír-
kamrába. A kiállítás eredeti formájában 
és teljes pompájában mutatja be a sírkam-
ra kegytárgyait és a gyönyörűen díszített 

„Velencei-tavi Rózsa”
1. számú Nyugdíjas Klub
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bútorokat, kincsekkel teli ládákat. Közel-
ről megcsodálhattuk Tutanhamon halotti 
maszkját is. Nagy élmény volt számunkra 
ez a kiállítás, valóságos időutazás.

Február 8-án ellátogattunk a Budapes-
ti Mangalica Fesztiválra, ahol a napfé-
nyes délelőttön kóstoltuk a jobbnál jobb 
mangalicakolbászt, töpörtyűt, disznó-
sajtot, sonkát stb. Megcsodáltuk a gön-
dörszőrű, szőke, vörös élő mangalicákat 
is. Finom forralt bor elfogyasztása után 
jókedvűen indultunk haza.

Február 12-én tartottuk szokásos far-
sangi mulatságunkat, ahol Molnár István 
zenész barátunk igazán jó hangulatot te-
remtett. 

Február 13-án a Szépművészeti Múze-
umba jártunk, ahol a flamand festészet 
nagyjainak (Van Dyck, Rubens és más 
művészek)  kiállítását tekintettük meg.

Beteg társainknak mielőbbi jobbulást, 
olvasóinknak, nyugdíjas társainak jó 
egészséget kívánunk!

Lója Ervinné
klubtag

Vegye igénybe a házi
segítségnyújtást!

A házi segítségnyújtás keretében szoci-
ális segítést vagy – a szociális segítést is 
magában foglaló – személyi gondozást 
biztosítunk.

Személyi gondozás: olyan célzott 
segítés, mely az igénybe vevő rendszeres, 
hosszabb idejű támogatása, fejlesztése, és  
elősegíti a körülményekhez képest legjobb 
életminőség elérését.

Szociális segítés: az ellátott minden-
napi életvitelében, személyes környezete 
rendben tartásában, mindennapi ügyeinek 
intézésében nyújt segítséget. 

A házi segítségnyújtás igénybevétele tele-
fonos vagy személyes kérelemre történik.

Intézményi térítési díj:
Személyi gondozás: 650 Ft/óra,
szociális segítés: 650 Ft/óra

További információ:
Humán Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat
Velence, Zárt u. 2., tel.: 22/589–157 
e-mail: human.velence@gmail.com

Palánki Katalin,
házi segítségnyújtás, egységvezető

születésnapi köszöntés
Városunk polgármestere 95. születésnapja alkalmából köszöntötte
Velence egyik legidősebb lakóját, Köhler Tiborné Bodnár Juliannát, aki 
1925. február 12-én született a Heves megyei Átányon. Később a szomszéd 
faluban, Tenken szolgált uradalmi cselédként. Mindig tevékeny élete során 
sok helyen dolgozott: Budapesten cipőgyárban, később a Gundel étterem-
ben is. Nyugdíjba vonulása után varrónőként tevékenykedett hosszú ideig. 
A család 1974-ben költözött Budapestről Érdre, majd 2004-ben Érdről 
Velencére. Juli néni nagyon szeret Velencén lakni; vidám, derűs személyi-
sége és bölcs mondanivalója igazán emlékezetes alkalommá tette a köszön-
tést. Jó egészséget és még sok-sok vidám napot kívánunk!

Velencei Karnevál
A kétnapos Velencei Télűző Karnevál 
február 21-én (lapzártánkkal egyidőben), 
péntek délután vette kezdetét a Korzó épü-
letében, ahol gyermekprogramok várták a 
legkisebbeket és családjaikat. Jelmezver-
seny, a Zöldliget Iskola diákjainak ze-
nés-táncos előadásai, hagyományos mes-
terségek bemutatója, arcfestés és a Bóbita 
zenekar koncertje alapozta meg a farsangi 
hangulatot. A farsangi közös barkácso-
lás, álarckészítés mellett különféle háztáji 
finomságok és szemet gyönyörködtető, 
aprólékos gonddal készült kézműves ter-
mékek várták a Karnevál közönségét. 
Szombat délután indult meg a Zöldliget 
Iskola elől, a Régiposta utcából a karne-
váli menet keresztül a városon. A jelme-
zes-zenés, látványos farsangi felvonulást 
játékos-félelmetes óriásbábok, valamint a 

Karnevál Hercegnő és Herceg vezették. A 
Korzón azután, ahol összeolvadt a tömeg,  
zászlóforgatók kezdték meg a nagyszerű 
mutatványok sorát, hogy táncosok, zené-
szek, majd az est leszálltával tűzzsonglőrök 
kövessék őket. A Korzó épületét elvará-
zsoló mesebeli fényfestés és a gondokat, 
bajokat jelképező kiszebábu elégetése a 
tóparton a fénynek a sötétség felett aratott 
győzelmét szimbolizálta. 

Köszönjük a szervezőknek, a fellépők-
nek, az esemény zavartalan lebonyolítását 
lehetővé tevő önkénteseknek és minden 
résztvevőnek, hogy együtt lehettünk és 
ünnepelhettünk e nagyszerű mulatság 
ideje alatt! Zene, tánc, játék, tűz és fény, 
nevetés űzte el rosszkedvünk telét. Várjuk 
most már a tavaszt és persze várunk min-
denkit jövőre is a Velencei Karneválon!
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Kovács Jánosné, adóigazgatási ügyintéző, 589–413
(építményadó, adókönyvelés, adó- és értékbizonyítvány)

Szendreiné Zakály Márta, adóigazgatási ügyintéző, 589–409
(iparűzési adó, talajterhelési díj, telekadó, adóigazolás,
tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, gépjárműadó)

Bíró Gábor, adóigazgatási ügyintéző, 589–428
(adóbehajtás, végrehajtás, adók módjára behajtandó köztartozások)

VÁROSÜZEMELTETÉSI  ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Szilassy Gabriella, városüzemeltetési ügyintéző, 589–405
(út- és közműépítési ügyek, tulajdonosi hozzájárulás,
közútkezelői hozzájárulás, közterület-használat)

Ruff-Pánczél Zsuzsanna, városüzemeltetési ügyintéző, 589–401
(zaj- és rezgésvédelem, HÉSZ, TAK, beruházási ügyek,
telekalakítási ügyek)

ÜGYFÉLFOGADÁS
Gerhard Ákos polgármester és
Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző
előzetes időpont-egyeztetés után (tel.: 589–416)

Ügyintézők ügyfélfogadása
hétfő 8.00–12.00
szerda 8.00–16.00
péntek 8.00–12.00

Pénztár nyitvatartása
hétfő 10.00–12.00
szerda 9.00–12.00, 13.00–15.00
péntek 9.00–12.00
Sürgős esetben munkaidőben, ügyfélfogadási időn kívül
is a lakosok rendelkezésére állunk.
A Velencei Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
e-mail: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu

VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERI  HIVATALA
(2481 Velence, Tópart u. 26.)

POLGÁRMESTER: Gerhard Ákos
HIVATALVEZETŐ: Szombathyné dr. Kézi Aranka, jegyző

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY
Vargáné Király Julianna, testületi referens, 589–419
Balogh Erika, titkársági ügyintéző, 589–425
Varga Viktor, titkársági ügyintéző, 589–402
Kiss Dorottya, titkársági ügyintéző, 589–416

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)

Setényi Ildikó, igazgatási ügyintéző, 589–400
(kereskedelmi igazgatás, fizetővendéglátás,
talált tárgyak, kifüggesztések)

Ablonczi Ernő, közterület-felügyelő, 589–422, 30/588–6416
Pécsi Viktor, közterület-felügyelő, 589–422, 30/255–7392

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Molnár Krisztina, osztályvezető, 589–414
Csikmérő Enricóné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Egri Andorné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Zsapka Judit, pénzügyi ügyintéző, 589–424
Csizik Gabriella, pénzügyi ügyintéző, 589–423
Sári Viktória, pénzügyi ügyintéző, 589–415
Kátai Éva, pénzügyi ügyintéző, 589–410

Közérdekű telefonszámok 
Központi Háziorvosi Ügyelet: 22/311–104
Szakorvosi Rendelőintézet: Velence, Balatoni út 65., 22/589–515
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (VÖTE): 30/631–5666
Polgárőrség (szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00–20.00): 30/927–0422
VVG (Velence Városgazdálkodási) Kft. Velence, Halász u. 37. (Cseppház),  30/158–2829
Parkolási ügyfélszolgálat: hétfő, szerda  8.00–12.00

E-mail: parkolasugyfelszolgalat@velence.hu
Egyéb ügyekben ügyfélfogadás előzetes egyeztetés szerint
E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu

Falugazdász (őstermelői igazolvány ügyintézés): Horváthné Apró Aranka, 70/479–6753
ügyfélfogadás (Meszleny-Wenckheim kastély házasságkötő terem, Velence, Tópart u. 52.),
minden páros héten szerda délután  13.00–17.00 

VHG (Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.) központi iroda: 22/579–185
Herke Bt., Folyékony hulladék elszállítása: 20/939–1955 
MOHOSZ (Magyar Országos Horgász Szövetség) Velencei-tavi Kirendeltsége: 22/700–012
DRV (Dunántúli Regionális Vízmű) Zrt. Információs pont: 80/240–240

Hibabejelentés: 22/584–200
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: 80/533–533
Ügyfélfogadás (Kápolnásnyék, Tó u. 20., TÓ-VILL Bt. székháza), kedd 8.00–12.00, csütörtök 14.00–18.00 

Velence Város területén
családsegítő: Csincsi Éva

ügyfélfogadási ideje:
szerda, 9.00–15.00

helye: Velence, Zárt u. 2.

Velencei és Velencei-tó
Környéki Nagycsaládosokért

és Rászoruló Családokért 
Alapítvány

Cím: Velence, Európa park. 
Állandó nyitvatartás:

hétfőtől péntekig
8.00-18.00-ig

szombaton
10.00-16.00-ig 
Megnyitottuk

Adomány kuckónkat,
ahol vásárlással is tudják 

támogatni Alapítványunkat.
Fekete Zsuzsanna
+36 70 310 0042

nagycsaladosklub@gmail.com
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humán Család- és
gyermekjóléti szolgálat

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

Személyes  gondoskodást
nyújtó ellátások
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
egységvezető: Horváth Erika
Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás:
egységvezető: Palánki Katalin,
tel.: 06 22 589 157
Szociális étkezés, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás: Lukács Ildikó,
tel.: 06 22 589 157
Ingyenes jogi tanácsadás a 
szolgálat székhelyén.
Előzetes időpont-egyeztetés után
(tel.: 06 22 470 288)

Velence Város
Önkormányzat
Képviselőtestülete
fogadóórái

A képviselői fogadóórák pontos idő-
pontja előzetes egyeztetést követően 
kerül rögzítésre. Egyeztetni személye-
sen a polgármesteri hivatal titkársá-
gán  (Velence, Tópart u. 26.), vagy az 
589–416-as telefonszámon, illetve a 
hivatal@velence.hu e-mail címen lehet. 
Sürgős ügyekben előzetes egyeztetés 
alapján a képviselők más időpontokban 
is a lakosok rendelkezésére állnak. 

Faragó Péter
minden hónap utolsó péntek
15:00–17:00
(májustól minden hónap utolsó
péntek, 10:00–12:00)

Fésűs Attila, Pap János, 
Pap zsigmond

minden hónap első péntek,
8:00–10:00

Kernya gábor,  sarf györgy
minden hónap első keddjén,
16:00–18:00

Dr. sirák András
minden csütörtökön,14:00–15:00

szabó Attila (alpolgármester)
minden hónap utolsó csütörtök, 
15:00–17:00



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

3534

Ácsmunkát, tetőfedést,

bádogozást vállalok!

Valamnit gipszkartonozás és 

lambériázási munkákat.

Herák Tamás
Székesfehérvár

Kertész utca 3.

tel.: 0630/860-3320

herak.tamas@gmail.com

Műanyag bejárati ajtók, ablakok, 
redőnyök forgalmazása és 

beépítése

Szúnyoghálók
kedvezménnyel

Továbbá párkányok, napellenzők, 
reluxák, szalagfüggönyök, ablakba 

építhető szellőzők

Redőnyjavítás
Szakszerű beépítés, visszahívás 
igény szerint. Ingyenes felmérés, 

szaktanácsadás.

Telefon: 06-30-781-8022

Jáme – Holz Kft.

Konyhabútorok, beépített szekrények, 
szekrénysorok,

ágyak, hálószoba bútorok, fa ajtók, 
ablakok és egyéb asztalos munkák 

tervezése és kivitelezése.

Laminált parketta lerakása!

Ingyenes felmérés és ajánlat!

Kovács János
0620/808-5362

Valóra váltjuk ál
mai mosolyát

+36 70 609 7226 www.drhatsagi.hu   Székesfehérvár, Zámoly köz 5.

Minden hűtő és fagyasztószekrény

javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag részek 

pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

0620/557-3008
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ÉLETMÓDOT VÁLTANA? 
 

Egészségesen szeretne étkezni? 
Számtalan fogyókúrán túl van már?  

 Szeretne megszabadulni a has, a derék és a comb 
pluszkilóitól, elkerülné a jojó effektust? 

Ételallergiával, illetve ételérzékenységgel kapcsolatos 
megválaszolatlan kérdései vannak? 

Aktív, egészséges életet élne, beépítené az életkorának, 
fizikai állapotának megfelelő testmozgást a 

mindennapokba? 
Hatékony stresszkezelő megoldásra van szüksége? 

Ha nem kampányszerű, gyors megoldást keres, és ha 
mindehhez szüksége van dietetikus, gyógytornász vagy 
pszichológus szakemberek tanácsaira, támogatására, 

akkor szeretettel várja Önt is az 
Egészségfejlesztési Iroda részletes állapotfelmérésre 

Időpontot hétköznap 8–12 óra között az alábbi 
telefonszámon egyeztethet: 30 316 0769 
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