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A velencei Civil Ház, a Közösségi Ház va-
lamint a Green Residence Élményközpont 
programjairól a 23. oldalon olvashatnak.
Az Északi Strand programjairól az
eszakistrand.hu honlapon és a
https://www.facebook.com/
eszakistrandvelence/ oldalon
tájékozódhatnak.

2020. július 18 – október 10.
drMáriás kiállítása: Cecília
legyőzi a vírust!
Halász-kastély
(Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.
tel.: 06 21–292–047)

2020. augusztus 27. szerda 10:00
TakaríTÓ kenutúra 
Agárdi hajóállomás
(Agárd, Tópart u.1., tel.: 30–271–3292)

2020. augusztus 28. péntek 20:00
Nyárbúcsúztató fényfestés 
Magtár
(Agárd, Sigray u. 1.)

2020. augusztus 30. vasárnap 18:00
Antonio Caldara: Szent István,
Magyarország első királya
(oratórium) 
Közreműködik Jekl László, Jónás
Krisztina, Kéringer László, Najbauer 
Lóránt és a Savaria Barokk Zenekar.
Vezényel Németh Pál. A belépés ingyenes.
Velence, Szent István király templom
(Velence, Fő u. 70.)

2020. szeptember 4. péntek 17:00
Bondor Csilla KOGART-díjas fes-
tőművész és tanítványainak kiállítása
és aukciójának megnyitója
(Nyitva szeptember 30-ig, keddtől
péntekig, 10.00–16.00)
Meszleny–Wenckheim Kastély,
Helytörténeti Egyesület
(Velence, Tópart u. 52.)

2020. szeptember 4. péntek 17:00
Schmöltz Margit Kő kövön című 
kötetének bemutatója
Városi Könyvtár 
(Velence, Tópart u. 52., tel.: 22/472–453)

2020. szeptember 4. péntek –
szeptember 6. vasárnap
Süllő Fesztivál
Velence Korzó
(Velence, Tópart utca, tel.: 30–974–2566)

2020. szeptember 5. szombat 10:00
Patchwork piknik: foltvarró kiállítás, 
műhely és vásár 
Velence, Északi Strand
(Velence, Fő u. 144., tel.: 30–158–2829)

2020. szeptember 5. szombat 17:00
Kisasszony napi fecske búcsúztató
Madárdal tanösvény
(Dinnyési Fertő, tel.:  30–663–4630)

2020. szeptember 5. szombat 19:30
Holdfény kenuexpedíció 
Agárdi hajóállomás

2020. szeptember 12. szombat 10:30
Fülemüle kastélykoncert – Szonja 
álma 
Bodrogi Éva (ének) és
Marczi Mariann (zongora)
Halász-kastély, Kápolnásnyék

2020. szeptember 26. szombat 16:00
Jószágok és madarak napja
Madárdal tanösvény
(Dinnyési Fertő, tel.:  30–663–4630)

2020. szeptember 28. hétfő 10:00
Erdők hete: Interaktív beszélgetés 
játékos feladatokkal és facsemete-
ültetéssel
Pákozd–Sukorói Arborétum és Vadaspark
(Pákozd, tel.: 30–417–0133)

2020. szeptember 28. – október 4.
Erdők hete: Játékos feladatpálya az 
Arborétum területén
Pákozd–Sukorói Arborétum és Vadaspark
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den ilyen esetben igyekeztünk azonban 
a legoptimálisabb és a leginkább költ-
séghatékony megoldásokat megtalálni 
városunk és annak lakói számára. 

Talán nem túlzás azt állítani, hogy 
a tavaly októberi átadás-átvétel óta az 
önkormányzat folyamatosan vészhely-
zetek megoldásán fáradozik. Különösen 
igaz ez a Humán Bizottság munkájára, 
hiszen Velence demográfiai helyzete, 
vagyis az idősek nagy aránya és a gyer-
mekek évek óta növekvő száma eleve 
számos megoldandó feladat elé állított 
bennünket. Ezek olyan adottságok Ve-
lencén, amelyekkel már évekkel ezelőtt 
szembe kellett volna néznie a település-
vezetésnek, és amelyek megoldását nem 
lehet halogatni, hiszen nyakunkon az 
2020/2021-es tanév. Magyarul, a gye-
rekeknek csoportszobákra, osztályter-
mekre, valamint tanárokra és óvodape-
dagógusokra van szükségük. 

Az évek óta halmozódó, valamint 
az idén tavasszal bekövetkező váratlan, 
előre nem láható problémák dacára a 
város Humán Bizottsága és jómagam 
is optimistán nézünk a jövőbe. Minden 

jel arra mutat ugyanis, hogy a fennálló 
nehézségek ellenére a legégetőbb gon-
dokra még 2020-ban sikerül megol-
dást találnunk. Ennek elérését nemcsak 
a tisztségemből fakadó feladatomnak 
tartom, hanem személyes kötelessé-
gemnek is. A városnak sokféle vagyona 
van. Vannak intézményei, telkei, part-

szakaszai, de a legnagyobb gazdagsága 
mégis az itt élő emberek közössége. Ha 
a velencei lakosok úgy érzik, hogy ná-
lunk jó gyereket nevelni, szülőnek és 
nagyszülőnek lenni, akkor a bizottság 
munkája nem hiábavaló. 

Indul az új tanév, és bizottságunk 
ismét új kihívásokkal fog szembenéz-
ni. Ezeket a kihívásokat azonban az 
eddig közösen elvégzett munka ta-
pasztalatával felvértezve, csapatként 
fogjuk megoldani! Bízom abban, hogy 
városi újságunk hasábjain is egyre több 
jó hírt tudok megosztani Önökkel is-
koláinkról, óvodánkról, vagy éppen a 
betegellátásról. A jelenlegi helyzetről 
részletesen a  6–8. oldalakon számo-
lok be. Köszönöm, hogy megtiszteltek 
figyelmükkel és további jó olvasást kí-
vánok a Velencei Híradóhoz!

Faragó Péter
önkormányzati képviselő

a Humán Bizottság elnöke

Köszönettel fogadtam el a felkérést az 
augusztusi Velencei Híradó beköszöntő-
jének, valamint az önkormányzati rovat-
ban a Humán Bizottság részletes beszá-
molójának megírására. A célom az, hogy 
rálátást biztosítsak az olvasóknak azokra 
a projektekre, amelyekkel az elmúlt há-
romnegyed évben foglalkoztunk. 

Az általam vezetett bizottság tevé-
kenységi körébe a szociális, egészségügyi 
és oktatási ügyek tartoznak. Amikor 
2019 októberében elindult a bizottsági 
munka, rögtön látható volt, hogy komoly 
hiányosságokkal küzd városunk az emlí-
tett területeken. Nemcsak számunkra, de 
minden velencei lakos számára nyilván-
való és szembeötlő volt, hogy e téren is 
jelentős változásokra lesz szükség.

Amikor elvállaltam a bizottsági mun-
ka megtisztelő feladatát, tudtam, hogy 
közgazdász–gazdasági informatikusi 
végzettségem és a város civil szervező-
déseiben vállalt szerepem ellenére ele-
inte sokat kell tanulnom. A munkámból 
adódóan azonban az elmúlt években na-
gyon sok emberrel találkoztam, beszél-
gettem Velencén, és jó rálátásom volt a 
városunkban felmerülő problémákra. A 
Humán Bizottságban és a hozzátartozó 
intézményekben pedig olyan szakembe-
rekkel dolgozhatok együtt, akiktől az el-
múlt időszakban rendkívül sokat tanul-
tam, amiért hálás vagyok.

A munkánk 2019. október végén kez-
dődött el. Azóta nem hátráltunk meg 
sem az idén tavasszal bekövetkezett ko-
ronavírus-járvány, sem az önkormány-
zatokat érintő kormányzati elvonások 
és a város igen jelentős bevétel-kiesése 
ellenére. Mindkét ügy további nyomást 
helyezett az amúgy is feladatokban bő-
velkedő Humán Bizottságra – ami azzal 
járt, hogy át kellett dolgoznunk több, 
ősszel és télen már aprólékosan előkészí-
tett tervünket. Az új megoldások olykor 
kényszermegoldások, amelyeket az új 
helyzet feltételei követeltek meg. Min-
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Polgármesteri kalendárium Járdaépítés kezdődik
szeptembertől

Velence Város Önkormányzata beru-
házásában megkezdődnek a Fő utca 
– Templom köz, illetve az Iskola utca 
területén lévő gyalogjárdák felújításá-
nak kivitelezési munkálatai. 

A kivitelezés tervezett időszaka: 
2020. szeptember 1. – 2020. október 20.

Kivitelező: Szemper Plusz Építőipari 
Kft. (tel.: 06/20–546–7364)

Felelős műszaki vezető: Szabó Tamás

Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét 
arra, hogy a kivitelezési munkákkal 
érintett utcákban forgalomkorlátozá-
sokra vagy forgalomelterelésre lehet 
számítani. A várható lezárások idő-
szakáról és ütemezéséről a kivitelező 
helyszíni képviselője tud részletes 
felvilágosítást adni.

A felújítandó gyalogjárdák közvet-
lenül a magántulajdonú ingatlanok 
kerítésének vonalától számított
1.2 méter szélességben lesznek ki-
alakítva, ezért arra kérjük az érintett 
utcákban lakókat, hogy a kivitelezés-
sel érintett sávba ültetett, és az e fölé, 
illetve a kerítésre nőtt növényzet eltá-
volításáról a kivitelezés megkezdéséig 
gondoskodni szíveskedjenek.

A kivitelezéssel érintett utcák 
lakóinak segítő együttműködését és 
türelmét ezúton is köszönjük.
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2020. július 20-tól augusztus 20-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi 
megbeszéléseken, egyeztetéseken, eseményeken vett részt a város érdekében:

Július 20-án reggel találkozott Pusztai 
Lászlóval, a VVG Kft. ügyvezető igazgatójá-
val, és megvitatták az Északi Strand üzemel-
tetésének tanulságait, illetve a Kft. pénzügyi 
helyzetét. Ezután részt vett az óvodavezetői 
posztra pályázók meghallgatásán. Majd 
lakossági fogadóórát tartott, ahol többek 
között Cserje utcai és Bence-hegyi lakosok-
kal is megbeszélést folytatott. Ezt követően 
a város alpolgármesterével, Szabó Attilával 
és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
elnökével, Fésűs Attilával tekintették át a 
város ügyeit, különös tekintettel a megol-
datlan uszodaépítési projektre. 

Július 21-én egy építésszel folytatott 
megbeszélést a Halász utcában zajló 
építkezések kapcsán arról, hogy milyen 
vízelvezetési és árokrendezési problémák 
adódhatnak, és ezeket miként lehet meg-
oldani. Ezután Dr. Ferencz Péterrel, a Ve-
lencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellá-
tó Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatójával tárgyalt a szakrendelő üze-
meltetésével kapcsolatos problémákról. 

Július 22. és 27. között szabadságát 
töltötte. 

Július 28-án az elmúlt hét során fel-
torlódott ügyekben hivatali ügyintézés-
sel és adminisztrációval foglalkozott. 

Július 29-én délelőtt egy megkeresés 
kapcsán egy LEGO- és játékmúzeum 
Velencére telepítésének lehetőségeiről 
tárgyalt. Ezt követően a Velence Plus Kft. 
taggyűlésén vett részt. 

Július 31-én Egri Dáviddal, a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselő-
jével tárgyalt Székesfehérváron a Liget 
iskolarész melletti területek helyzetéről. 

Augusztus 3-án a Templom közben és 
az Iskola utcában megvalósítandó járdafel-
újítás munkaterületét járta be és átadta a 
területet a beruházást végző Szemper Plusz 
Kft. építőmérnökének. Ezt követően a Tó-
party  Strand vezetőjével egyeztetett. Végül 
délután lakossági fogadóórákat tartott. 

Augusztus 4-én a Velencei-tavi Kis-
térségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú 
Nonprofit Kft. taggyűlésén vett részt. Ezt 
követően Velence város városmarketing-
jének megerősítéséről tárgyalt. 

Augusztus 5-én a leendő velencei 
bölcsőde terveinek ügyében egyeztetett 
a pályázati anyag részét képező épület 
tervezőjével.  Ezután a Csemete utcát 
érintő területrendezés ügyében tárgyalt 
lakossági fogadóóra keretében. Végül a 
megbízott óvodavezetőhelyettessel vitat-
ta meg az óvodabővítés és a szeptemberi 
tanévkezdés ügyeit. 

Augusztus 6-án délelőtt a Közép-Du-
na Vidéke Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás projektirodájában 
tárgyalt Polgárdiban. Ezután Szőlősy Béla 
Attila baracskai polgármestert fogadta, 
megbeszélésükön Baracska és a Velen-
cei Szakrendelő kapcsolatát vitatták meg.  
Ezt követően felmondott egy szerződést, 
amelynek keretében a velencei önkormány-
zat 2006 óta évi bruttó 800.000 forintért bé-
relt egy közel 1000 négyzetméteres területet 
a DRV Zrt.-től  minden észszerű ok nélkül. 

Augusztus 10-én találkozott a VVG Kft. 
ügyvezetőjével, és megvitatták a zöldterü-
letek állapotával kapcsolatos problémákat, 
illetőleg a városba érkezett új munkagé-
pek üzemeltetésével kapcsolatos tapasz-
talatokat. Ezután részt vett a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság ülésén. Délután 
a Humán, Ügyrendi és Kulturális Bizottsá-
gok ülésén vett részt. 16.00-tól rendkívüli 
képviselőtestületi ülést tartott az önkor-
mányzat. 

Augusztus 19-én Pusztai Lászlóval át-
adta az új játszóteret Velence Város szü-
letésnapi ünnepségén.

Augusztus 20-án ökumenikus misén 
mondott ünnepi beszédet a plébánia-
templomban.

Augusztus 11. és 24. között szabadsá-
gát töltötte.

4
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Tájékoztató a helyi adókkal kapcsolatos
tudnivalókról

Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k

Annak, hogy Velence város önkormányzata immár átlátható módon kezeli pénzügyeit, részét képezi az 
is, hogy a Polgármesteri Hivatal időről-időre tájékoztatást ad a város pénzügyeiről. Ezúttal a Hivatal 
adócsoportja számol be a várost illető helyi adók típusairól, beszedésének módjáról, illetve a városi adó-
felderítés eljárásrendjéről.

5

Velence város önkormányzat képvise-
lő-testületének a helyi adókról szóló 
24/2016. (XI.28.) önkormányzati ren-
delete szerint Velence településen az 
alábbi helyi adók érintik a lakosságot: 
1. építményadó,  2. telekadó, 3. tar-
tózkodás utáni idegenforgalmi adó, 4. 
iparűzési adó, valamint a gépjárműadó 
és a talajterhelési díj, ami nem helyi 
rendelet, hanem törvény alapján sza-
bályozott központi adó, de az önkor-
mányzati adóhatóság hatáskörébe tar-
tozik a kezelésük.

Építmény- és telekadó
Velencén minden ingatlanra vonat-

kozik helyi adófizetési kötelezettség. 
Fontos tisztázni, hogy az önkormányza-
ti adóhatóságot nem értesíti sem a Föld-
hivatal, sem a közjegyző, illetve ügyvéd 
az ingatlanok tulajdonjogában bekö-
vetkező változásokról, ezért a változást 
az eladónak és a vevőnek egyaránt be 
kell jelentenie az önkormányzati adó-
hatóságnál. A bejelentési kötelezettség 
ajándékozás, öröklés, bővítés, bontás 
és használatbavétel esetében is fennáll. 
Az adatbejelentések határidejére vo-
natkozólag általános szabály az adókö-
telezettség keletkezését, megszűnését, 
változását követő 15 nap, legkésőbb a 
következő év január 15. napja. Az adat-
bejelentés kizárólag a kötelező adattar-
talmú nyomtatványon teljesíthető.

Az adó alanya a vagyoni értékű jog 
jogosultja (a továbbiakban: tulajdonos), 
amennyiben nincs vagyoni értékű jog 
bejegyezve, akkor a tulajdonosok a tu-
lajdoni hányaduk arányában. A tulajdo-
nostársak megállapodás alapján felru-
házhatnak egy tulajdonost az adózással 

kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére, 
így elegendő egy nyomtatványon beje-
lentést tenni, amit minden tulajdonos 
aláír (pl. egy háztartásban élő tulajdo-
nosok, házastársak stb.). Fontos, hogy az 
adó megállapításához beadott adatbeje-
lentésnek megfelelően szükséges a jövő-
ben az adót is megfizetni, tehát ha külön 
kérték a megállapítást, akkor külön tétel-
ben kell utalni is.

Tapasztalatunk szerint gyakran elő-
fordul az a rossz gyakorlat, hogy éveken 
keresztül a korábbi adóalany nevén telje-
sítik az adókötelezettséget. Ezért kérjük, 
hogy a korábbi tulajdonos nevére szóló 
csekket addig ne fizessék be, ameddig a 
helyi adóhatósággal erről nem történt 
egyeztetés.

A jövőben a hivatal fokozott figyelmet 
fordít arra, hogy az építményadó megál-
lapításánál a valós állapotot vegye figye-
lembe, megszüntetve a városban fennálló 
adófizetési hiányosságokat.

Tartózkodás utáni 
idegenforgalmi adó

Azok az ingatlan-tulajdonosok, 
akik szálláshely-szolgáltatásra (is) 
használják az ingatlanukat, kötelesek 
ezt az önkormányzatnál bejelenteni. 
A 140/2020. (V.21.) kormányrendelet 
idegenforgalmi adót érintő rendelkezé-
sei értelmében a szállásadónak a 2020. 
április 26. és 2020. december 31. közöt-
ti időszakban eltöltött vendégéjszakák 
után nem kell beszedni és nem kell 
megfizetni az önkormányzat felé az 
idegenforgalmi adót. Az adóbevallást 
azonban a korábban megszokott mó-
don be kell nyújtania a tárgyhónapot 
követő hónap 15. napjáig.

A havi bevallásban a szállásadónak 
összesítenie kell az adóköteles és az adó-
mentes éjszakák számát. A bevallást arra 
a hónapra nem kell benyújtani, amely 
hónapban a szállásadó vendéget nem 
fogadott. A bevallás benyújtható elekt-
ronikusan, ügyfélkapun keresztül az ASP 
ADO 035 számú űrlap kitöltésével, illet-
ve papír alapú nyomtatványon, eredeti 
aláírással ellátva.

Iparűzési adó
Adóköteles az önkormányzat ille-

tékességi területén állandó vagy ide-
iglenes jelleggel végzett vállalkozási 
tevékenység. A vállalkozó köteles az 
elektronikus úton történő kapcsolattar-
tásra: így a bejelentkezést, a vállalkozási 
tevékenység szüneteltetését, megszűné-
sét és az éves bevallásait elektronikus 
formában a cégkapun, ügyfélkapun ke-
resztül kell teljesítenie. 

Az adót a vállalkozó vallja be, tehát a 
bevallott adó alapján kiszámított előleget 
a bevallása alapján, külön felszólítás, 
tájékoztatás nélkül kell megfizetnie a 
március 15-i, illetve a szeptember 15-i 
határidőig. 

Gépjárműadó
A gépjárműadó 2004. január 1. napja 

óta hatósági adatszolgáltatás alapján ke-
rül megállapításra, az adókötelezettséget 
érintő változások feldolgozása kizáró-
lag ez alapján történik. A fentiek alap-
ján az önkormányzati adóhatóságnál 
nem kell bejelentést tenni a gépjármű 
eladásáról, vásárlásáról vagy foga-
lomba helyezéséről, forgalomból való 
kivonásról. Kivételt képez a gépjár-
műadó törvényben foglalt adómentesség 
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Beszámoló a Humán Bizottság 
munkájáról a tanévkezdés előtt

A Humán Bizottság feladatköre igen 
szerteágazó, és talán a legtöbb figyelemre 
tart számot a városban, hiszen döntése-
ink, intézkedéseink közvetlenül érinte-
nek nagyon sok velenceit. A következő 
oldalakon erről a munkáról kívánok 
számot adni, annak érdekében, hogy a 
velenceiek minél tisztább képet alkothas-
sanak a város jelenlegi helyzetéről és az 
előttünk tornyosuló feladatokról.

Meseliget Óvoda
Kezdjük talán a Meseliget Óvoda 

ügyével, mivel a legtöbb téves vagy fél-
információ ezzel kapcsolatban terjed. Ez 
nem is meglepő. Hiszen az óvodai be-
iratkozás és az óvodai helyhiány kérdé-
se nagyon sokakat érzékenyen érint. Az 
már évek óta világosan látszódott, hogy 
örvendetes módon egyre több és több 

kisgyermek születik Velencén, és egyre 
többen választják városunkat családala-
pításuk helyszíneként. Ennek ellenére az 

óvoda bővítésével kapcsolatban 2014 óta 
semmiféle előrelépés nem történt. Ami-
kor 2019 őszén megkezdtük munkánkat, 
teljes egyetértésben úgy gondoltuk, hogy 
az óvodabővítés megoldása nem tűr 
halasztást Velencén, azonnali cselekvésre 
van szükség. Ahogyan azt a márciusi Ve-
lencei Híradóban bemutattam, eredetileg 
2 csoportszobás, könnyűszerkezetes épü-
letbővítést terveztünk. Pályázati forrás 
nem állt rendelkezésre, de az önkormány-
zat nem akart tovább várni: ezért a 2020 
februárjában megszavazott városi költség-
vetésben sajáterős beruházásként 50 mil-
liós keretösszeget el is különítettünk erre 
a célra.

Csakhogy amikor tavasszal beütött 
a járványhelyzet, és erre Magyarország 
Kormánya önkormányzati elvonásokkal 
válaszolt, akkor ezt a döntésünket fe-

lül kellett vizsgálnunk, mivel az elvont 
bevételek (pl. idegenforgalmi adó, gép-
járműadó) miatt a város rendelkezésére 

Velence Város Humán Bizottsága, amely a város oktatási, szociális és 
egészségügyi kérdéseivel foglalkozik, feladatokban bővelkedő három-
negyed évet hagyott háta mögött. A 2019. októberi alakuló ülés óta eltelt 
időszak feladatairól és eredményeiről a bizottság elnöke, Faragó Péter 
tájékoztatja olvasóinkat.

igénylése, illetve a gépjármű jogtalan el-
tulajdonításának bejelentése. Ugyanak-
kor a gépjármű eladását 8 napon belül be 
kell jelenteni a kormányhivatalban (ok-
mányiroda).

Talajterhelési díj
Talajterhelési díj bevallási és fi-

zetési kötelezettség terhel minden 
ingatlan-tulajdonost, aki az ingatlanon 
szennyvíz elhelyezést alkalmaz, mi-
közben az ingatlannal határos közte-
rületen a csatorna közmű műszakilag 
rendelkezésre áll, de arra az ingatlan 
nincs rákötve. A DRV Zrt. ellenőrzé-
si céllal évente adatszolgáltatást küld 
az önkormányzatnak a felhasznált víz 
mennyiségéről, amiről az érintetteknek 
minden év március 31. napjáig adóbe-
vallást kell tenni, valamint a kiszámí-
tott díjat meg kell fizetni. Az adóbeval-
lási kötelezettség alól nem mentesülnek 
azok az adózók sem, akiknek valamely 
mentességi okból nem kell a talajterhe-
lési díjat megfizetni.

Adóbefizetés banki átutalással
A készpénzt helyettesítő fizetőeszkö-

zök elterjedése miatt jelentősen megnö-
vekedett azon adózók száma, akik banki 
átutalással teljesítik az adókötelezett-
ségüket. Kérjük Önöket, hogy ilyenkor 
a közlemény rovatban csak a befizető 
azonosítószámát tüntessék fel. Ameny-
nyiben a számlatulajdonos más adózó 
adóját utalja, abban az esetben a befi-
zető azonosítón túl a kedvezményezett 
nevét is fel kell tüntetni. A közlemény 
rovatba évszámot, határozatszámot, 
helyrajzi számot ne írjanak!

További adóügyi információk
A helyi adóügyekkel kapcso-

latosan felvilágosítás kérhető az 
ado@velence.hu e-mail címen, illetve 
munkaidőben a 22/589–409, 22/589–413 
és a 22/589–428 telefonszámokon.

Velence Város
Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
Adócsoport
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álló források drasztikusan lecsökkentek. 
A polgármesteri hivatal megvizsgálta 

a Civil Ház, illetve a volt óvodavezetői la-
kás átalakításának lehetőségét is, de sem 
anyagi, sem műszaki szempontból nem 
találtuk ezt megvalósíthatónak. Végül a 
Szent Erzsébet tér 1. szám alatt találha-
tó telephely konténeres bővítése mellett 
döntöttünk és ennek a tervezési munká-
latai kezdődtek el.

Tudtuk, hogy a konténeres bővítés 
engedélyeztetése bonyolult és lassú fo-
lyamat (különösen a járvány idején), és 
egy sereg hatósági engedély beszerzését 
igényli. Vagyis már ekkor valószínűsíthe-
tő volt, hogy nem tudnak szeptemberben 
megnyitni az új csoportszobák, így pró-
báltunk rövid távú megoldást is kínálni 
azon szülők számára, akik nem tudják 
megoldani gyermekük elhelyezését 2020 
őszén, addig, amíg a konténeres bővítés 
átadásra nem kerül. 

További többletforrásunk erre már 
sajnos nem volt, így merült fel az óvoda 
telep- és feladatellátási helyeként a Diny-
nyésen lévő óvoda felvétele is, egy cso-
portszobával, a hozzátartozó kiszolgáló 
helyiségekkel és udvarral. Közel 30 érin-
tett szülőnek írt az óvoda levelet, hogy 
nyilatkozzanak arról, igénybe vennék-e 
ezt az átmeneti megoldást (vagyis a tágas 
dinnyési óvodában létesítendő velencei 
csoportot), de mindösszesen 12-en vá-
laszoltak és csupán ketten jelezték azt, 
hogy élnének ezzel a lehetőséggel. Ezt a 
rövid távú megoldást így érdeklődés hi-
ányában nem tudtuk elindítani, annak 
ellenére, hogy a szükséges egyeztetések, 
a döntések előterjesztése megtörtént.   

A konténerbővítmény az újtelepi 
óvoda udvarának murvás részén, ideig-
lenes megoldásként, nagyjából 2–3 évre 
lenne elhelyezve, mivel közben folyama-
tosan azon dolgozunk, hogy végleges 
megoldást találjunk, és új, korszerű 
óvodát építhessünk a velencei gyere-
keknek. A hozzávetőleg 200 m2 alapte-
rületű konténercsoport 2 csoportszobát, 
2 mosdót és egy nagy öltözőt tartalmaz 
majd.  A hatósági egyeztetések lezajlot-
tak, a vázlatterv elkészült, jelenleg az en-
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gedélyezési és kiviteli tervek előkészítése, 
valamint a finanszírozási konstrukció 
összeállítása zajlik. A projekt tervezett 
befejezése novemberben várható, reá-
lisan 2021. január elejétől vehetik majd 
birtokba óvodásaink a bővítményt. 

Az óvoda kapcsán még egy jó hírről 
szeretnék itt beszámolni. A meghir-
detett óvodavezetői pályázatunkra két 
jelentkező adott be érvényes pályamun-
kát. Örömmel jelentem be, hogy a Me-
seliget Óvoda új vezetője Bóra Csilla 
lett. Az öröm nemcsak azért indokolt, 
mert Bóra Csilla személyében kiváló 
szakembert ismerhettem meg az elmúlt 
időszakban, hanem azért is, mert a pá-
lyázatra benyújtott szakmai anyagában 
olyan elképzeléseket és terveket fogal-
mazott meg, amelyek végre kilendítik 
az óvodát az évek óta tapasztalható egy 
helyben toporgás állapotából. 

Zöldliget Iskola
Röviden az iskoláról. A Zöldliget Ma-

gyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista 
Általános Iskola és Gimnázium az óvo-
dához hasonlóan szintén két telephely-
lyel rendelkezik Velencén. Újtelepen a 
Kis utcai „Liget” iskolarészben 2018-ban 
ideiglenes épületként „iskolakonténe-
rek” kerültek elhelyezésre. Ahhoz, hogy 
a gimnáziumi oktatás elindulhasson, az 

iskola saját finanszírozásból 2020 nya-
rán újabb 16 modulos konténercsoport 
ideiglenes telepítését végezte el, melyek 
az iskola hátsó udvarán kaptak helyet. 

Az Ófaluban a Bethlen utcai „Zöld” 
iskolarész bővítésére vonatkozóan 
2017-ben elkészült a tervdokumentá-
ció, amely akkor építési engedélyt ka-
pott. A bővítés megvalósítását az iskola 
fenntartója pályázati forrás hiányában 
önerőből kívánja megkezdeni. A fenn-
tartó a jelenlegi iskolaépület együttesét 
egy kb. 1225 m2 alapterületű új oktatá-
si épület felépítésével bővíti, amelyben 
8 db tanterem, 1 db informatika terem, 
60 fő ellátására alkalmas étkező és me-
legítő konyha, valamint tanári irodák 
kerülnek kialakításra. Az új épület tu-
lajdonjoga a fenntartót fogja megilletni. 

Az építéshez szükséges költségek 
csökkentése érdekében az épület terve-

inek módosítása mellett döntöttek, így 
folyamatban van a tervdokumentáció 
átdolgozása és az építési engedély mó-
dosításának kezdeményezése. A beru-
házás bekerülési költsége hozzávetőleg 
600 millió forint, és várhatóan 2021 
közepétől használhatják iskolásaink az 
új épületrészt. A bővítés miatt a busz-
járat útvonala, illetve a parkolási lehe-
tőségek változnak majd, amiről időben 
tájékoztatást fogunk adni.
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Bölcsőde
Velence Város Önkormányzata a Te-

rület- és Településfejlesztési Operatív 
Program keretében támogatást nyert 
„Bölcsődei intézmény létesítése Velen-
cén” című pályázatával. A projekt össz-
költsége nagyságrendileg 217 millió 
forintot tesz ki. A bölcsőde a Velence, 
Árok utca 11. szám alatti ingatlanon 
fog megvalósulni. Az ott található 
épület elbontása után összesen 337,64 
m2 hasznos alapterületű, 2 csoportos 
bölcsődét fogunk kialakítani. 

A földszinten 100,62 m2 területen 
foglalkoztatók kerülnek kialakításra, 
az emeleten a dolgozói irodák, öltözők, 
teakonyha, raktár, irattár és egy külön 
foglalkoztató helyiség is kialakításra 
kerül. Az épületre 5 kW-os napelemet 
tervezünk. A csoportszobák számára bú-
torzat, textíliák, működéshez szükséges 

eszközök, játékok, udvari eszközök ke-
rülnek beszerzésre. A bölcsődei étkezte-
tést főzőkonyha fogja biztosítani. 

A támogatási szerződést júniusban 
írtuk alá. Jelenleg a további döntések, a  
kiviteli tervezés  és szerződések előkészí-
tése zajlik. A közbeszerzések után a ki-
vitelezés várhatóan 2021 közepén indul-
hat, és 2022 őszével vehetik használatba 
az ingatlant a bölcsődéseink. 

Egészségügyi ellátás
Amint azt említettem, a Humán Bi-

zottság feladata az egészségügyhöz tar-
tozó projektek előkészítése és vélemé-

nyezése is. A legégetőbb problémát itt a 
védőnői körzetek átalakítása/bővítése 
jelentette, mert a megemelkedett gyer-
meklétszám miatt védőnőink rendkívül 
túlterheltek lettek. Jelenleg két védőnői 
körzet van Velencén, emellett egy isko-
lavédőnő működik még. Indokolttá vált 
egy harmadik védőnői körzet kiala-
kítása, amelyhez a szakmai előkészítés 
lezajlott, a szükséges tanácsadó helyiség 
helyszínének kialakítása előkészítés alatt 
áll. Ugyanez a probléma felmerült a 
gyermekorvosi körzet esetében is.
A második gyermekorvosi körzet szük-
ségességét felismertük, de ez ügyben 
még nem született végleges döntés.

Velence Város Önkormányzata több-
ségi tulajdonosa a Velencei-tavi Kistérsé-
gi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Non-
profit Kft.-nek, amely a szakrendelőt 
működteti. Itt is aktívan zajlik az élet. 

Egy ilyen vállalkozás 
esetében a legfonto-
sabb kritérium a köz-
hasznúság, de fontos 
azt is látnunk, hogy 
nem lehet hosszabb 
távon veszteséges. 
Próbáljuk itt is azt a 
szemléletet erősíteni, 
amely jó gazdaként 
tekint az intézmény-
re, hogy a jövőben 
további fejlesztésekre 
legyen lehetőség.

Szociális ellátás
A szociális feladatok esetében is 

igyekszünk a koronavírus-járvány okoz-
ta problémákat kezelni. Az egyértelműen 
látható, hogy Velencén is sokan kerül-
tek nehéz anyagi helyzetbe, veszítették 
el részben vagy teljesen a munkájukat, 
megélhetésüket a járványhelyzetnek 
következményeként. Az is szembetűnő, 
hogy sokan választották hétvégi házaikat 
„menedékként” és költöztek ki a főváros-
ból, lakóhelyükről ideiglenesen. 

A veszélyhelyzet ideje alatt polgár-
mesteri hatáskörbe került a kérelmek 
elbírálása, de természetesen részletes je-

lentést kapott a Humán Bizottság ezek-
ről a döntésekről is. Ebből jól látható, 
hogy több olyan „új” igénylő is jelent-
kezett támogatásért, akik korábban nem 
voltak a látókörünkben. Igyekeztünk és 
igyekszünk minden felmerülő problé-
mára megoldást találni, amennyire csak 
lehetséges. 

A vészhelyzeti időszak rengeteg több-
letmunkát rótt azokra az önkormányzati 
képviselőkre, akik Velence város négy te-
lepülésrészén az Ellátási Szolgálatot üze-
meltették, de ugyanúgy a polgármesteri 
hivatal és főként a családsegítő munka-
társaira is. 

A Humán Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatot Velence Nagyközség Ön-
kormányzata 1999-ben azzal a céllal 
hozta létre, hogy a Velencei-tó környé-
ki lakosokat segítse a szociális ügyek 
intézésében. Család- és gyermekjóléti 
szolgáltatásokkal, házi segítségnyújtás-
sal, jogi tanácsadással, valamint nyug-
díj, illetve társadalombiztosítási szakta-
nácsadással is foglalkoznak (a Velencei 
Híradó áprilisi és júliusi számában rész-
letesen ismertettük tevékenységüket). 
A vészhelyzet időszakában különösen 
fontos szerepet kaptak a rászorulók se-
gítésében, mivel az esetszám náluk is 
megnövekedett. Az Ellátási Szolgálat-
tal, illetve az önkéntesekkel együttmű-
ködve tevékenyen részt vettek az ellátás 
megszervezésében, a rászorulók, illet-
ve a karanténba kerülők ellátásában. 
Folyamatosan kapcsolatban voltunk 
egymással és a lehető legrövidebb idő 
alatt próbáltuk megoldani a felmerülő 
problémákat. Igyekeztünk olyan intéz-
kedéseket időben meghozni, amelyek 
lakosaink védelmét szolgálták. 

Köszönettel tartozunk az óvoda dol-
gozóinak is, akik segítettek az időseknek 
beszerzett maszkok kiszállításában, vala-
mint a sok önkéntesnek, a polgárőrök-
nek, a tűzoltóknak, akiknek köszönhető-
en sikerült rendet tartani városunkban.

Faragó Péter
önkormányzati képviselő

a Humán Bizottság elnöke
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Tavasz óta számos panasz érkezett a 
zöldterületek elhanyagoltsága miatt. 
Ezek a panaszok sajnos jogosak voltak. 
A hiányosságokat a város vezetése is 
tapasztalta, ezért egy több elemből álló 
cselekvési tervet dolgozott ki a problé-
ma kezelésére.

1. Az évek óta érvényben lévő, 
a zöldterületek gondozására 
vonatkozó vállalkozói szerződés 
felülvizsgálata

Az elmúlt években, egészen 2020. június 
6-ig, egy budapesti székhelyű vállalko-
zás végezte a zöldterületek karbantar-
tását városunkban. A cég velencei tevé-
kenysége a virágágyak karbantartására, 
valamint időszakosan a parkokban a 
kaszálás, a hulladék és a lehullott lom-
bozat összeszedésére terjedt ki. Ez a 
munka éves szinten több mint 50 millió 
forint kiadást  jelentett a város számára. 
Ezzel párhuzamosan a Velence Város-
gazdálkodási Kft. munkatársai végezték 
el az árkok, útszegélyek, járdák melletti 
zöldterület kaszálását, valamint a köz-
téri szemetesek ürítését. Tehát a város 
fizetett egy vállalkozónak, holott a saját 
cége is hasonló tevékenységet végzett. 
Hasonló a helyzet a téli síkosságmen-
tesítéssel is: miközben egy vállalkozó 
végezte a munka egy részét, a VVG Kft. 
munkatársai a járdák és a kerékpárutak 
esetében szintén részt vettek a munká-
ban.
A tavaszi munkálatok nem minden 
szempontból kielégítő eredményével 
késő tavasszal kezdett szembesülni az 
önkormányzat. Számos közterületen 
(különösen parkjainkban) kifogásol-
ható volt a munka minősége. A tava-
szi gondos munka elmaradása nyárra 

Megújulnak a város zöldterületei: munkagépek
segítik a VVG Kft. munkáját
A város zöldterületeinek rendezettsége és a sok virág éveken át városunk jelképe volt. Idén tavasszal azon-
ban a parkok és virágágyások nem a megszokott arcukat mutatták. Ekkor a város vezetése cselekvési 
tervet dolgozott ki a helyzet megoldására.

bosszulta meg magát, amikor például 
gyomlálás hiányában már teljesen ellep-
ték a gyomnövények a rózsákat és a le-
vendulákat. Mivel a zöldterület-karban-
tartási szerződés lejártához közeledett, a 
város vezetésének döntést kellett hoznia 
arról, újra kiír-e egy közbeszerzési eljá-
rást, vagy más megoldást keres. 

2. A zöldterületek kezelésének 
saját kézbe vétele

Ekkor indult el az a belső vizsgálat, 
amely arra vonatkozott, hogy saját erő-
ből is el lehet-e látni ezeket a tevékenysé-
geket, és ha igen, akkor ennek mekkora 
költségei vannak. Fontos szempont volt 
a költséghatékonyság mellett az is, hogy 
lehetőleg helyi lakosokra építve, 12 hó-
napos foglalkoztatást tudjunk nyújtani 
a városért tenni akaró velenceieknek, és 
ne csupán alkalmi vagy szezonális mun-
kahelyek jöjjenek létre. A pénzügyi szá-
mítások és a műszaki szakemberekkel 
történt egyeztetés egyaránt azt mutatta, 
hogy amennyiben az önkormányzat sa-
ját eszközparkkal végzi 
a fenti tevékenységeket, 
már rövid távon is meg-
takarítást tud elérni a 
korábbi évekhez képest. 

3. A szükséges 
személyi és
technikai háttér 
megteremtése

A város e számítások és 
szakvélemények ered-
ményeképpen meg-
kezdte a zöldterületek 
gondozásához szükséges 
emberi és technikai feltételek megte-
remtését. A járványhelyzet az új felté-

telek megteremtésében nem volt segít-
ségünkre, jelentősen késleltette a gépek 
beszerzését és engedélyeztetését.  Július 
30-án azonban kézzelfoghatóvá vált 
a munka eredménye.  Aznap érkezett 
meg az az első két munkagép, amellyel a 
VVG Kft. képes lesz hatékonyan ellátni 
a zöldterületek karbantartását, valamint 
a téli síkosságmentesítést. A gépek be-
szerzése költséghatékony módon, tartós 
bérleti konstrukcióban valósul meg. To-
vábbi lényeges előny az is, hogy a mun-
kabért velencei dolgozóknak és nem a 
várostól független vállalkozóknak fog-
juk kifizetni. (A kalkulációkról és a be-
szerzett gépekről részletes tájékoztatást 
a VVG Kft. beszámolójában olvashat-
nak a  13–14.  oldalon.) 

4. A városképet előnyösen alakí-
tó és fenntartható évelőágyások 
és fasorok létrehozása

Az évelőágyások kialakítása és a fásítás 
egy része már tavasszal elkezdődött, er-
ről már korábban is hírt adtunk a Velen-

cei Híradóban. Ezek a munkálatok ősz-
szel és azt követően is folytatódnak.
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Vélemények, viták
Pap Zsigmond képviselő újságunk júniusi számában közzétett, városfejlesztési gondolatait tartalmazó és pár-
beszédre buzdító írására számos válasz érkezett. A múlt számban is olvasható volt ezek közül egy, az e havi 
számban is közzé teszünk egyet – ezzel a Velencei Híradó hasábjain az e tárgyban kialakult eszmecserét lezárva. 

Miben reménykedhetünk?

A Velencei Híradó 2020/6. június havi 
száma 7. oldalán „A városfejlesztés és  
városüzemeltetés alapvető kérdései Ve-
lencén” címmel cikk jelent meg Pap Zsig-
mond úr, közlekedési mérnöktől. Ő egyéb-
ként önkormányzati képviselő, a Pénzügyi  
és Városfejlesztési  Bizottság  tagja.

Én a cikk 3. „Járdaépítés és forgalom-
csillapítás” részében foglaltakhoz írok.  Az 
önkormányzati törvényből fakadóan az 
egyik, talán legfontosabb teendője a te-
lepülés vezetőinek a lakosság közérzetét 
javító munkák! Az előző polgármesterek 
mindegyike zászlajára tűzte, azonban 
semmit nem tettek. (Csak megjegyez-
tem.) Az igények felmérése, a pénzügyi 
szükségletek előteremtése, a megvaló-
sítás ütemezése.  Sajnos, Velence város 
településszerkezete a lehető legrosszabb. 
Nem ismerek a megyében falut, várost, 
ahol annyi zsákutca lenne, mint Velen-
cén! A jelenlegi városvezetőknek ebből 
a helyzetből kell kiindulni!  A jelenlegi 
városszerkezet a természetes környezeti 
adottságokra fittyet hányva lett kialakítva!

A cikk írója koncepcióként (?) írja: 
„Nincs lehetőség, és nem is kell min-
denhová járdát építeni. A város útháló-
zata a hagyományos elrendezés szerint 
jött létre.” Nem kívánok azon vitatkozni, 
mit jelent a hagyományos elrendezés. Én 
szakszerűtlenségnek, hozzá nem értés-
nek tulajdonítom!  Én nem tudnék olyan 
tervet támogatni, ami a jelenlegi állapo-
tokat fixa ideaként fogadja, és arra óhaj-
tana városfejlesztést építeni. A cikk írója 
a „hagyományos járda üzemeltetését, 
síkosság mentesítését, közvilágításának 
lehetetlenségét” mint problémát említi. 
Megjegyzi még: „ezek a járdák szűkek, 
nem alkalmasak babakocsik tolására.” 
Mennyire igaz! Ám felhívnám a figyel-
met, képviselő-testületi határozat intéz-

kedett arról, hogy a telekhatárok előtti 5 
méter széles sávot a telek tulajdonosának 
kell tisztán (hó- és jégmentesítés) tartani. 
Nem lehet probléma! 

Velencén a járdák, már ahol van-
nak, az építési előírásoknak nem felel-
nek meg. Nos, adott a feladat, az építési 
előírásoknak megfelelő gyalogjárókat 
kell építeni.  Ugyanez vonatkoztatható 
az utakra, a közvilágításra! A pénzügyi 
forrásokat a pályázati lehetőségek széles 
tárháza között kell megtalálni! Megjegy-
zem, csak ott lehet és kell építeni, ahol a 
környezet arra alkalmas!

Szerintem teljességgel elfogadhatat-
lan a gyalogos forgalmat az autóknak 
fenntartott úttestre „kényszeríteni”!  A 
KRESZ előírásaiba ütközik! Amellett 
rendkívül balesetveszélyes! Véleményem 
szerint a lakosság véleményét az őket 
érintő ügyekben ki kell kérni! Építeni, 
fejleszteni, csak a szabályoknak minden-
ben megfelelő tervet lehet támogatni!  

A város pénzügyi állapota kritikus 
szinten van. Az abból való kilábalást 
egyedül az önkormányzat nem lesz 
képes megoldani. A kialakult helyzet 
okozói, az előző képviselő-testület és 
annak polgármestere, akit Tessely Zol-
tán, országgyűlési képviselő a mai na-
pig támogat. Sőt, amint tapasztalható, a 
város jogos igényű támogatási kérelmét 
nem támogatja!   

Hatni kell, ha kell, a kormányzati szer-
vek segítségét kell kérni! Felvázolva a je-
lenlegi helyzetet és annak eredőjét! Nem 
finnyáskodva, annak okait megnevezni. 
Velencén, az emberléptékű járdák, a fe-
lületi vizek előírásszerű kezelése, a köz-
világítás rekonstrukciója (lásd Kápolnás-
nyék példáját), az utak fejlesztése, mind, 
mind változtatásra érett! Megjegyzem, a 
felületi vizek rendezett kezelését Európai 
Uniós előírás szabályozza.

Nos, minderről mi a lakosság vélemé-
nye?  Megjegyzem még, a városfejlesztés 
koncepciójának tartósan érvényesülő, fő 
irányzatnak kell lenni! Választási ciklu-
sokat átívelőnek, csak akkor válik a város 
hasznára! Nem szabad, hogy a jelenlegi 
„pénztelenség” irányítsa a tervezőket!

Brájer György
Győr Megyei Jogú Város Környezet-

védelmi Bizottságának exelnöke

Válasz Brájer György levelére
Tisztelt Brájer György!
A hagyományos járdaelrendezés sa-

játosságait a júniusi cikkben részletesen 
elmagyaráztam. Hagyományosan a ha-
zai, nem kifejezetten hegyvidéki fekvésű 
településeken az úttest mellett két oldalt 
szikkasztó árok fekszik. Ezekben az ár-
kokban a csapadékvíz felgyűlhet, mivel 
a vizet a talaj a csapadékhozamnál sok-
kal lassabban tudja felszívni. Ez amúgy 
egy igen környezetbarát megoldás, 
ugyanis a lehulló csapadékvizet hely-
ben megtartja, szemben a városiasabb 
megoldásokkal, amelyek az esővizet el-
vezetik, hosszú távon kiszárítva a talajt. 
Nem célunk tehát ezt a hidromechaniz-
must megváltoztatni, igazodnunk kell a 
környezetünk igényeihez is. 

A joggyakorlat valóban az, hogy a 
telek előtti járdafelület tisztántartása az 
ingatlantulajdonos kötelezettsége, de a 
járda fenntartása, növénymentesítése 
stb. már nem. Kertes házas övezetben 
teljesen más a jogszabályi előírások be-
tartása, mint egy nagyvárosban, ahol a 
társasházak a közös képviselők útján 
általában rendelkeznek ilyenkor moz-
gósítható, szerződött takarító szolgál-
tatással. 

Folyamatosan figyeljük a pályázati 
lehetőségeket. Éppen a napokban indul 
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Gerhard Ákos polgármester üzenete Velence Város
Születésnapja alkalmából

Tisztelt Velenceiek! 

Ha van az évnek olyan napja, amelyet mindannyian nagyon várunk, az a 
születésnap. Ahogyan telnek az évek, úgy jelent egyre többet a születésna-
pokon az összegyűlő családot, rokonokat, barátokat látni, mindenkivel szót 
váltani. Hasonlóképpen van ez a város születésnapjával is, amit 2004, a 
várossá avatás óta ünneplünk meg minden évben. A közösségi esemény és 
élmény teszi igazán tartalmassá az ünnepet – vagyis az együtt töltött idő.
A városi rendezvényeknek, a kulturális eseményeknek a legfontosabb 
feladata is az, hogy azok, akik egy városban laknak, egyre inkább közösséget 
alkossanak. Ezért a városi rendezvények haszna felbecsülhetetlen. Sajnos az 
idei év ebből a szempontból nem volt kegyes hozzánk. A februárban meg-
rendezett nagysikerű Velencei Karnevál óta egyetlen ünnepünket, rendezvé-
nyünket sem tudtuk méltóképpen, szándékaink szerint megtartani. 

Ez azonban mit sem vesz el a születésnap értékéből! Az idei év ugyanis 
másként volt közösségteremtő, mint a korábbiak. Nem az ünnepek, hanem 
a hétköznapok, a járvány elleni együttes védekezés kovácsolta közösséggé 
városunk lakóit. Hosszasan lehetne sorolni azt, hogy idén milyen, soha 
nem látott mértékű összefogásnak voltunk tanúi Velencén. Nemcsak a 
tűzoltókra, a polgárőrökre vagy a városgazdálkodás munkatársaira gon-
dolok köszönettel, hanem azokra a helyi lakosokra is, akik adományaik-
kal, önkéntes munkájukkal, tanácsaikkal és legfőképpen jószándékukkal 
segítettek abban, hogy Velence városa sikeresen megbirkózzon az elmúlt 
hónapok nehézségeivel és töretlenül fejlődjön. 

Egy város organikusan, szervesen fejlődik, él. Hasonlóan ahhoz, ahogy 
a fa évgyűrűinek vastagsága beszámol a szűkösebb és bővebb eszten-
dőkről, a város élete is évről évre változik. A nehezebb, kihívásokkal teli 
évek évgyűrűi ugyan keskenyebbek, ám ezek az évek és évgyűrűk teszik 
majd tömörebbé, ellenállóbbá a fa szövetét. Ez valóban így is van. Hi-
szen vitathatatlan, hogy az elmúlt időszak közösségi szempontból nagy 
előrelépést hozott városunkba. Idén egyre többen vonódtak be a velen-
cei közéletbe, és egyre többen érezték így vagy úgy magukénak közös 
ügyeinket. Ennél nagyobb siker kevés létezik. Hiszen Velence mindany-
nyiunké. Ennek tudatában tekintek bizakodón az elkövetkező évekre, és 
ezért gondolom úgy, hogy a rendhagyó körülmények dacára sikeres évet 
tudhatunk magunk mögött. 

Örömmel mondom tehát, hogy Boldog Születésnapot, Velence!
Boldog Születésnapot, velenceiek!

Tisztelt Olvasóink, a továbbiak-
ban a fent említett városfejlesztési 
elképzelésekre vonatkozó észrevé-
teleiket, megjegyzéseiket, kérjük,  
legyenek szívesek Pap Zsigmond 
képviselő úrnak eljuttatni írásban 
(pap.zsigmond@velence.hu), 
emellett képviselői fogadóráján 
személyesen is lehetőség nyílik ezek 
ismertetésére, megbeszélésére.

az Iskola utcában és a Fő utcában pályá-
zati forrásokból járdaépítés és -felújítás.  

Az úttest közlekedés céljából van 
fenntartva, nem kizárólag az autók ér-
dekében. A gyalogosok lakó-pihenő 
övezetben, korlátozott forgalmú öve-
zetekben teljes joggal használják az út-
testet, ilyen jellegű utcákban pl. kijelölt 
gyalogos átkelő sem építhető, pont ezért. 
Érdekes történelmi folyamat volt az, 
ahogyan az autógyártók évtizedes kitar-
tó lobbitevékenységgel elérték, hogy a 
jogszabályokat megfordítsák, és elérjék, 
hogy ne az autóvezetőnek kelljen ügyelni 
a gyalogosokra, hanem fordítva. Tehát az 
úttest korábban sem kizárólag autóhasz-
nálat céljából létesült, és ma sincs így!

Abszolút egyetértek Önnel abban, 
hogy a lakosság véleményét ki kell 
kérni az őket érintő ügyekben. A vé-
leménykérés mellett azonban hasznos, 
ha a szakma szempontjai és a pénzügyi 
keretek is megismerhetők. Dolgozunk 
egy forgalomcsillapítási, forgalomsza-
bályozási tervcsomagon, melyet ha-
marosan véleményezésre bocsáthatunk. 
Azonban nem értek egyet Önnel abban, 
hogy városunk működését az országy-
gyűlési képviselő úr, vagy mások nem 
támogatják. Pályázati forrásból tudunk 
bölcsődét építeni, ugyanilyen forrásból 
épül most új járda, és újul meg a régi, és 
szintén pályázati források állnak rendel-
kezésünkre a Babák Rózsakertje és a Hő-
sök parkjának felújításához. 

Köszönöm, hogy figyelemmel kíséri 
és észrevételeivel segíti munkámat.

Pap Zsigmond
önkormányzati képviselő
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Velence Város Születésnapja

Velence 2004-ben nyerte el a városi cí-
met. Idén rendhagyó módon és rendha-
gyó helyen ünnepeltük Velence Város 
Születésnapját. A kormány döntése, az 
Operatív Törzs szakmai javaslatai, vala-

mint a hatályos jogszabályok nem tették 
lehetővé azt, hogy a város a megszokott 
módon tűzijátékkal és koncertekkel 
tartsa meg nagyszabású ünnepi rendez-
vényét. A rendezvények létszámkorláto-
zására vonatkozó országos szabályozást 
jogkövető módon tiszteletben kell tar-
tani, így az augusztus 19-i 
születésnapi ünnepséget 
az Északi Strandon ren-
dezte meg a város. 

Azért az Északi Strand-
ra esett a választás, mert 
ezen a zárt, önkormány-
zati tulajdonú és üzemel-
tetésű, nagy kiterjedésű 
területen lehetett megol-
dani a résztvevők számá-
nak ellenőrzését. És azért a 
gyerekeket előtérbe helyezve szerveztük 
meg a programokat, mert a járvány mi-
att hónapokon át nem járhattak közös-
ségbe, nem találkozhattak barátaikkal, 

még a játszótérre sem mehettek ki, és 
a városi gyereknapot sem tudtuk meg-
rendezni számukra. A gyerekek pedig 
a jövőt jelentik, és egy születésnapon a 
jövőre vonatkoznak a jókívánságok.

Bár a keretek visszafogottak voltak, de a 
hangulat korántsem! Erről nemcsak Kalap 
Jakab bábkoncertje, a „Kutyabál” gondos-
kodott, hanem a Balance RG Sportegyesü-
let versenyzőinek művészi igényű ritmikus 
gimnasztika bemutatója, valamint a Répa-
retekmogyoró Társulat interaktív, zenés 

gyermekműsora. Ekkor került sor a régen 
várt új játszótér átadására is. A rendezvé-
nyen készült képek ízelítőt adnak abból, 
hogy ez a születésnap is jókedvű volt!



13

V á r o s g a z d á l ko d á s

Beszámoló a Velence Városgazdálkodási Kft.
július-augusztusi munkájáról

Miért volt szükség saját munkagé-
pekre és miért nem a korábbi szer-
ződéses vállalkozók végzik továbbra 
is ezt a munkát?

A parkfenntartás esetében a korábban köz-
beszerzésen nyertes vállalkozó szerződése 
2020 júniusában lejárt. Ennek a szerződés-
nek a keretében történt a parkfenntartási 
tevékenység, beleértve az ágyások művelé-
sét is. A város által a vállalkozónak kifizetett 
összeg évről évre folyamatosan emelkedett: 
2011 és 2014 között havi 1.499.317 Ft + 
ÁFA, majd 2015–2016-ban havi 2.075.098 
Ft + ÁFA, ezután 2018-ig havi 2.488.680 Ft  
+ ÁFA, végül 2018-tól (24 hónapra)  havi 
3.325.800 Ft  + ÁFA lett a szolgáltatási díj.  
Vagyis az elmúlt két évben már (ÁFÁ-val 
együtt) évi 50,6  millió forint  volt a város 
kiadása erre a célra. Ezzel párhuzamosan 

ugyanakkor az önkormányzati cég, a VVG 
Kft. munkatársai végezték a zöldterületek 
parkokon kívüli részének karbantartását, 
amelynek költségét – közfeladat lévén – 
szintén a város fizette.

A Velence Városgazdálkodási Kft. életében a július mérföldkő volt. Előbb hónapokig tartó munka után júli-
us elsején megnyílt az önkormányzati kezelésbe került Északi Strand, majd szintén több hónapos előkészítés 
után végre megérkezett az első két olyan munkagép, amelyek feladata a korábban vállalkozók által végzett 
parkfenntartási valamint síkosságmentesítési tevékenység ellátása lesz. A beszerzéssel kapcsolatban felmerülő 
kérdésekre Pusztai László, a VVG Kft. ügyvezetője ad választ.

A síkosságmentesítés esetében min-
den évben vállalkozói szerződés kötte-
tett, amelynek keretében akkor is fizetni 
kellett a készenléti díjat, ha gyönyörű, 
napsütéses idő volt. Ez első olvasás-
ra furcsának tűnhet, azonban teljesen 
természetes, hiszen ha fagyosabb vagy 
csapadékosabb idő jön, akkor azonnal 
meg kell kezdeni a síkosságmentesítést, 
tehát valóban készenlétben kell állnia a 
vállalkozónak. Ennek a költsége az el-
múlt négy évben 29,5 millió forint volt, 
vagyis éves bontásban ez 7,4 millió fo-
rint. Emellett ugyanakkor a VVG Kft. 
munkatársai is végeztek síkosságmen-
tesítési munkát, amelynek az anyag- és 
bérköltsége további évi 2 millió forintot 
tett ki. Összességében a síkosságmente-
sítés az eddigi gyakorlat szerint évente 
közel 10 millió forint költséggel járt a 
város számára. 

Parkfenntartásra és síkosságmente-
sítésre eddig tehát évente mintegy 60 
millió forintot fizetett ki Velence városa 
a szerződéses vállalkozóknak, miköz-
ben hasonló jellegű munkákat végzett az 
önkormányzati cég is, ami értelemszerű-
en további költségekkel járt.

A város vezetése azzal a feladattal bí-
zott meg, hogy költséghatékonyan és le-
hetőség szerint saját erőből oldjuk meg 
a felmerülő feladatokat, a párhuzamos 
munkavégzést pedig szüntessük meg. 
Emiatt született meg az a döntés, hogy 
ezeket a feladatokat saját gépparkkal és 
saját munkaerővel oldjuk meg, kiter-
jesztve a már meglévő tevékenységünket, 
és teremtsünk helyben munkahelyeket 
úgy, hogy mindeközben a zöldterü-
let-fenntartás városunk számára keve-
sebb kiadással járjon. 

A kiinduló helyzet nem volt túl rózsás: 
a VVG Kft. ugyanis a 2020. januári át-
adás idején összesen négy darab, műkö-
dő kézi motoros kaszával rendelkezett. 

A többi gép hasznavehetetlen állapotban 
volt.  Egyetlen fűnyíró golftraktor állt 
dolgavégezetlen hónapok óta, mert el-
romlott – de ennek hibáját egy négyezer 
forintos új kés beszerzésével orvosolni 
tudtuk. Azt gondolom, mindenki számá-
ra belátható, hogy egy város zöldfelüle-
teinek fenntartását ennyi eszközzel nem 
lehet megoldani.

Pontosan milyen gépek
beszerzésére kerül sor?

A beszerzés eredményeként első 
körben egy John Deere 5075 traktor, 
a hozzá kapcsolható kalapácsos fűka-
szával, ágdarálóval, homlokrakodóval, 
valamint egy John Deere 1026 traktor 
a hozzá kapcsolódó has alatti fűnyíróval 
érkezett meg. A második körben, vár-
hatóan szeptember végén, érkezik még 
egy John Deere 1026 traktor has alatti 
fűnyíróval, valamint mindegyik géphez 
tolólap és sószóró, továbbá még egy ka-
ros szárzúzó is. 

Emellett a második körben kerülnek 
lecserélésre a jelenleg használt járművek 
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is. Ezek a járművek 15 évesek, rengeteg 
futott kilométerrel, elhanyagolt állapot-
ban. Felújításuk és üzemeltetésük nem 
költséghatékony. A VVG Kft. mindenki 
által ismert, sárga villogós, platós jármű-
ve például három személyes, vagyis a ka-
szálást végző munkatársaink nem fértek 
el benne. Ez a gyakorlatban azt jelentette, 
hogy egy ember az autóval kivitte a kézi 
kaszákat a város különböző pontjain 
lévő munkaterületre, majd ott megvárta, 
amíg a kollégák kerékpárral megérkez-
tek. Ez naponta legalább egy óra kiesést 
jelentett a tényleges munkavégzésben. 
Ezért ehelyett egy olyan járművet szerez-
tünk be, amiben már nemcsak az eszkö-
zöket lehet a munkaterületre szállítani, 
hanem a munkatársak is beférnek.

Mennyibe kerülnek ezek az
eszközök?

Az eszközök összértéke 50.791.100 
forint lesz, amelyet öt év alatt egyenlő 
részletekben kell kifizetnünk. Ez azt 
jelenti, hogy évente 10.158.220 forin-
tot kell ezen eszközökre fizetni. Ehhez 
jönnek még az üzemeltetési, valamint a 
személyi jellegű költségek, amelyek az 
előzetes tervek alapján évente 23,8 millió 
forintot tesznek ki. Természetesen ez eb-
ben az évben lényegesen kevesebb lesz, 
hiszen idén mindössze öt hónapot kell 
fizetni. Ebből látható, hogy éves szinten 
komoly megtakarítás érhető el a saját 
munkavégzéssel. 

Milyen konstrukcióban lesznek 
fizetve a gépek?

A finanszírozási elképzelés az volt, 
hogy hosszú távon folyamatosan lehes-
sen fizetni a gépeket, amire jellemzően 
három megoldás létezik: 1. hitelfelvétel-
lel részletfizetésre történő gépbeszerzés; 
2. lízingkonstrukcióban történő beszer-
zés; 3. tartós bérleti konstrukcióban tör-
ténő beszerzés.

A hitelfelvétel lehetőségét már az 
elején elvetettük, mert nem szerettük 
volna egy hitellel gyengíteni a vállalko-
zás, illetve a város pénzügyi helyzetét. 
A lízingkonstrukció tűnt a megfelelő 

megoldásnak, ám tudni kell, hogy az ön-
kormányzati tulajdonú vállalkozásoknak 
a 10 millió forint feletti beszerzéseknél 
hitel vagy lízing esetében kormányzati 
szintű jóváhagyás szükséges, ami rend-
kívül elnyújtotta volna a beszerzési idő-
szakot és az adminisztrációs terhek miatt 
bonyolította volna a folyamatot.

Ezért döntöttünk a tartós bérlet mel-
lett, amelynek végén – ugyanúgy, mint a 
lízing esetében – az eszközök átkerülhet-
nek a bérlő tulajdonába.

Miért csak átkerülhetnek?
Azért, mert jelen esetben dönthet 

úgy a bérlő, hogy a gépeket beszámít-
va újakat kér és folytatja a bérlést, de 
dönthet úgy is, hogy saját tulajdonában 
folytatja az üzemeltetést, vagyis a bérleti 
konstrukció lejártát követően már csak 
az üzemeltetésnek van költsége.

A teljes géppark beérkezésével a VVG 
Kft. minden eddiginél (költség)hatéko-
nyabban lesz képes ellátni városunk 
zöldterületeinek gondozását. A város-
ban ma látható sajnálatos állapot az átál-
lás időszakának az eredménye. Ez ősztől 
kezdve – amikor már a teljes géppark a 
VVG Kft. rendelkezésére fog állni – jelen-
tős mértékben javulni fog.

Milyen további munkákat végzett el 
a VVG Kft. az elmúlt időszakban?

Megkezdődött az évelőágyások to-
vábbi tervezése, amelynek eredmé-
nyeként nemcsak szép, hanem egyben 

fenntartható évelőágyásokat alakítunk 
ki. Egyes közterületeinkre méhlegelő-
ként is működő virágos rét kialakítását 
tervezzük.

A köztéri padok felújításához szük-
séges anyagokat beszereztük, jelenleg 
azok festése zajlik. A festést követően 
szeptemberben felszereljük őket, ezáltal 
ismét mindenki által használhatóak lesz-
nek a korábban elhanyagolt padjaink.

Az Európa Parkban található szökő-
kút motorja a folyamatos üzemelés 
miatt sajnos felmondta a szolgálatot, és 
javításra szorult. A tekercselést követően 
ismét munkába állt, valamint beszerez-
tünk egy megfelelő időzítő kapcsolót is, 
hogy az éjszakai órákban pihenhessen a 
szökőkút. Ennek eredményeként bízunk 
benne, hogy évekkel meghosszabbodott 
az élettartama.

 Nemcsak a zöldterületeken, hanem 
az általunk karbantartott ingatlanokban 
is zajlott a munka. A Közösségi Ház 
megrongálódott cserepeit kicseréltük, 
valamint kitisztítottuk az eltömődött 
ereszt is. Hasonlóan tisztítani kellett az 
óvodaépületek ereszeit is. Emellett a 
már tavaly óta problémás világítótestek 
cseréje is megtörtént.

Felmérés alatt vannak a köztéri lám-
pák, amelyek sajnos több helyen sem mű-
ködnek. Az a cél, hogy lehetőleg októberre 
ki tudjuk cserélni a hibás világítótesteket. 

Párhuzamosan megkezdődtek a kátyú-
zási munkálatok is. Első körben a Béke 
úton, valamint a Szabolcsi út gyalogos 
részén javíttattuk ki a kátyúkat, miközben 
a teljes úthálózat felmérését végezzük, és 
megfelelő árajánlatokat szerzünk be.

Pusztai László
ügyvezető
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Vigasságának, amelynek 2004 óta a leg-
látogatottabb és elengedhetetlen része az 
eseményzáró tűzijáték is. Idén a járvány 
miatt – rendhagyó módon – ismét vissza-
került az esemény az Északi Strandra. 

Augusztus 20. A velencei
templombúcsú napja

A vidéki falvakban a búcsúnak egyrészt 
vallási, másrészt közösségi szempontból 
volt jelentősége, így volt ez Velencén is. 
Vallási szempontból a templom búcsúja, 
vagyis a templom címének ünnepe, annak 
a szentnek, „titok”-nak (pl. Szenthárom-
ság, Szent Kereszt stb.) a napja, akinek 
tiszteletére a templomot felszentelték. 
Magyarországon a legtöbb templomi bú-
csút az aratás utáni időszakra tették: An-
na-nap, István-nap vagy Mária ünnepei. 
A templomi búcsú napján a falubeliek és 
a faluból elszármazottak együtt ünnepel-
tek. Régebben a meghívott vendégeknek 
illett már a mise előtt megérkezniük. Ezt 
követte az ételben, italban bőséges ebéd. 

Ebéd közben és utána az egymást ritkán 
látott rokonok és barátok megbeszélték az 
elmúlt időszak eseményeit. A fiatalok ebéd 
után ünnepséget, bált rendeztek. A meghí-
vott vendégek, a közeli településeken lakó 
rokonok általában még aznap hazatértek.

Velencén augusztus 20-án, az ófalusi 
templom védőszentjének, Szent István 
királynak napján volt a búcsú. Az egyik 
legnagyobb ünnep volt ez a faluban. A 

Velencén augusztusban egymást éri két ünnep. Augusztus 19-én tartja 
városunk a születésnapját, és augusztus 20-án van az ófalusi templomnál a 
búcsú. De vajon mit is lehet tudni ezekről az ünnepekről?

Helytörténet A-tól Z-ig

Augusztus 19.  Velence Város
születésnapja

1997-ben Velence nagyközség képviselő-
testülete egy kétnapos, az augusztus 20-i 
nemzeti ünnephez kötődő, szórakoztató 
zenei programsorozat megrendezéséről 
döntött. Többnyire az ünnepet megelő-
ző két vagy három napban került sor 
az eseményre, amelynek a kezdetektől, 
hosszú ideig meghatározó része volt a 
Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett 
Nap. Ennek az is érdekessége volt, hogy 
a település főbb utcáin zenés ébresztéssel 
vonultak fel a csoportok. Ehhez kapcso-
lódóan a Nemzetközi Néptáncestet első 
alkalommal 1998 augusztusában rendez-
te meg Velence nagyközség. 

2004. augusztus 19-én Velencét ünne-
pélyes keretek között várossá nyilvánítot-
ták. Ettől az évtől kezdve minden augusz-
tus 19. az ünneplésről, a vigasságról szólt. 
Az esemény a kor igényei szerint folyama-
tosan változott. Másfél évtizedig központi 
eleme volt a fúvószene és a mazsorettek 
műsora, majd a Velencei Zene és Tánc 
Napja váltotta fel ezeket a programokat.

Ugyancsak hagyományossá vált a Ve-
lencei Nemzetközi Néptáncest, amelyen 
többnyire a székesfehérvári Királyi Na-
pokra meghívott együttesek mutatkoztak 
be. Alkalmanként négy táncegyüttes lé-
pett fel. Volt olyan év is, hogy a százha-
lombattai Summerfest folkfesztivál nem-
zetközi résztvevői közül érkeztek fellépők 
Velencére. Ilyenkor meg lehetett csodálni 
a világ minden tájának táncait. A rendez-
vény helyszíne eleinte a tóparti Ezüst-
parkolóban felállított rendezvénysátor és 
környéke volt, majd a Velencei-tó Kapuja 
építkezés miatt ideiglenesen átkerült az 
Északi Strandra. A Korzó megnyitásától, 
vagyis 2014-től kezdve a Velence Korzó 
adott helyt Velence Város Születésnapi 

Két augusztusi ünnep Velencén

Amit ajánlunk
Bondor Csilla festőművész és tanít-
ványainak kiállítása és aukciója 
(Velencei-tavi  Nagycsaládosokért és 
Rászoruló Családokért Alapítvány)

A kiállítás szeptember 4-én 
(pénteken) 17 órakor nyílik meg a 
Meszleny-Wenckheim Kastélyban 
(Tópart u. 52.). Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk a szeptember 30-
ig nyitva tartó kiállításra!

Amit kérünk
Várjuk helyi vagy környékbeli 

lakosok Velencével  kapcsolatos 
eszközeit, tárgyait vagy szellemi 
értékeit; fotókat (ezeket digitalizálás 
után visszajuttatjuk), családi törté-
neteket, személyes rekvizitumokat, 
melyeket szívesen felajánlanának 
egyesületünknek.

Elérhetőségeink:
Velencei Helytörténeti Egyesület
Adószámunk: 18502411–1–07
2481 Velence, Tópart u 52.
www.helytörtenet.eoldal.hu
velencehelytortenet@gmail.com
Facebook: Velencei Helytörténeti 
Egyesület kedvelők

QR kódunkon
Velence látnivalóival 
ismerkedhet meg.

Templom köz elejétől egészen Domjáné-
kig álltak a sátrak. Hegyi Sándor bácsiék 
előtt árulták a márcot (szörpöt). Tóthék 
előtt volt a céllövölde a templom falánál. 
(A lövedékek miatt volt így beállítva.) 
Ajándékért lehetett lőni, és bizony a férfi-
ak kedves szórakozása volt ez.

Kiss Eszter Zsófia
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A gyík, a város és a szimmetria
A nyár a gyíkok ideje is. A legtöbb kert-
ben, ahol található egy kis farakás vagy 
kőhalom, a gyíkok máris otthonra talál-
nak és birtokba veszik ezeket a számukra 
tökéletes kis mikroélőhelyeket. Ha eddig 
egyszerű kis fakupacként tekintettünk a 
ház mellé gyűjtött tüzelőre, itt az ideje, 
hogy új nevet adjunk a rakásnak, hívhat-
juk ezentúl természetvédelmi farakás-
nak is. Ezek a hétköznapi kis építmények 
ugyanis kulcsfontosságú élőhelyek az 
emberi településeken gyakran előforduló 
gyíkok számára.

Itt, a Velencei-tó környékén, leginkább 
zöld gyíkkal, fali gyíkkal és fürge gyíkok-
kal találkozhatunk. Legjobban a fali gyík 

bírja a meleget, ő még akkor is sütkérezik, 
mikor a többiek már árnyasabb pihenőhe-
lyeket keresnek. Ha tudatosan készítünk 
gyíkvárat, akkor érdemes a kert zavartala-
nabb részébe telepíteni az építményt  – a 
legjobb vegyesen, kőből és fából. A szikla-
kertek szintén első osztályú gyíkhotelek, a 
virágzó növények még a táplálékul szolgá-
ló rovarokat is odacsalogatják. 

Mivel a gyíkok híresen jól bírják a 
városi környezetet, a kutatók kíván-

csiak voltak arra, 
hogy vajon a felté-
telezhetően sokkal 
több stresszel járó 
urbanizált környe-
zetnek van-e va-
lamilyen negatív 
hatása az állatokra 
nézve. A szimmet-
ria az élővilágban 
egy nagyon jó jel 
és hasznos dolog: a 
szimmetrikus egye-
dek rátermettebbek 
és hatékonyabban 
állnak ellen a nega-
tív környezeti hatá-
soknak. Azt is tud-
juk, hogy a fejlődés 
során az állatokat 
ért stressz megmutatkozik testük ké-
sőbbi szimmetriájában: minél stressze-
sebb környezetben nő fel az egyed, an-
nál nagyobb fokú a mért aszimmetria 
(úgynevezett fluktuáló asszimmetriát 
mérnek ilyenkor, ez a testszerte vélet-
lenszerűen előforduló, kismértékű asz-
szimmetriák összessége, első ránézésre 
gyakran nem szembetűnő jelenség).

A kutatók a nagyon elterjedt és a 
városhoz jól alkalmazkodó fali gyík 
(Podarcis muralis) különböző populá-
cióit hasonlították össze: vajon  ugyan-
annak a fajnak az eltérő környezetben 
élő egyedei mutatnak-e különbséget 
szimmetriájukban. Az eredmények 

azt bizonyítják, hogy bizony a városi 
környezet mérhetően stresszesebb élő-
helynek minősül: az ilyen környezet-

ben élő fali gyíkok aszimmetrikusab-
bak a természetes élőhelyen található 
egyedeknél.

Az eredménynek természetvédelmi 
jelentősége is van, hiszen rámutat arra, 
hogy egy adott faj egyedeinek jelenléte 
még nem biztosíték arra, hogy az a faj 
alapvetően „jól is van”. A nagyobb fokú 
asszimmetria mindig nagyobb sérülé-
kenységgel jár, ez pedig jobban veszé-
lyezteti a populációt. Ennek megfele-
lően – a fali gyík példájánál maradva 
– azoknál a fajoknál is törekedni kell a 
természetes környezetükben való meg-
óvásra, melyek egyébként jól alkalmaz-
kodnak a városi életmódhoz. 

Zöld gyík

Fali gyík. Gulyás Kis Csaba
felvétele

Kis zöldgyíkok
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Készítsünk-e terítékfotót?
A tapasztalatok szerint és a közösségi mé-
diában fellelhető képek alapján elmond-
ható, hogy a horgásztársadalom jelentős 
része nem fordul kellő alázattal az általa 
kifogott halakhoz. A kifogott halak sza-
bályszerű kezeléséről a halgazdálkodás és 
a halvédelem szabályairól szóló 133/2013. 
(XII. 29.) Vidékfejlesztési Minisztérium 
rendelet 28. § (14) bekezdése a követke-
zőképpen rendelkezik: „Tilos a megfogott 
halak kínzása. A megfogott és kifogott ha-
lakkal úgy kell bánni, hogy az azok számá-
ra okozott fizikai sérülés ne haladja meg a 
halászmódszerből, illetve a horgászmód-
szerből adódó szükséges minimumot. A 
megtartani nem kívánt halat –  a 30. § (1) 
bekezdés alá eső horgászverseny kivételé-
vel – azonnal vissza kell helyezni a vízbe. 
A kifogott halakat azok elpusztításáig ma-
radandó sérülést nem okozó módon élve 
kell tartani, vagy azonnal le kell ölni.”

A halakról való terítékfotó-készítés 
erkölcsi kérdéseket vet fel. A fényképezé-
si procedúrából adódó felesleges stressz 
és gyötrődés alkalmas lehet arra, hogy a 
halnak maradandó egészségkárosodást 
okozzon vagy elpusztítsa. Tudatosítani 
kell a horgászokban azt, hogy a fényké-
pezés, szelfizés semmiképp sem tekint-
hető a horgászmódszerből adódó fizikai 
sérülés szükséges minimumának. Sajnos 
a gyakorlat azt mutatja, hogy a horgász 
akár órákig is betárolja a halakat, hogy 
aztán tökéletes képet készíthessen a 
szenvedő állatokról, hogy azt a közösségi 
média oldalain megoszthassa társaival. 
Az élő hal nem egy tárgy, akit közegé-
ből kiemelve jogunk lenne csupán egy jó 
fénykép kedvéért gyötörni.

Tisztában vagyok azzal, hogy a digitális 
technika és az okostelefonok általánossá 
válásával ma soha nem látott mennyiségű 
fénykép készül kifogott (magyarul gyöt-
rődő és fulladozó) halakról. Gondoljunk 
csak bele, hogy élő, fuldokoló, szenvedő 
állattal a vadászok sem szoktak fényké-
pezkedni! Mi se tegyük! A hal is érző lény! 
Számtalan neves kutatócsoport állapította 
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Programok a
Dinnyési-fertőn
Kisasszony napi
fecske-búcsúztató

2020. szeptember 5. 17.00–20.00. 
Kisasszony napján útnak indulnak 
a fecskék. Ezt tartja a régi népi 
megfigyelés, és valóban, a nálunk 
fészkelő fecskék nagy csapatokban 
gyülekeznek ezekben a napokban, 
és elindulnak a messze Délnek. 
Ezeket a magyar nép lelkéhez közel 
álló kismadarakat szeretnénk bemu-
tatni a lehető legközelebbről.

Jószágok és madarak napja
2020. szeptember 26. 16.00–19.00.  
Szent Mihály napján a hagyo-
mány szerint beterelik a mezőről a 
jószágot.
Nem titkolt szándékunk, hogy a 
jószágtartást népszerűsítsük egy 
jó hangulatú tereléssel. A munka 
végeztével pásztortűz gyullad, és 
népdalok is megelevenednek.
Bejelentkezés a programokra
Fenyvesi Lászlónál (30–663–4630)

meg, hogy mint minden gerinces, fejlett 
idegrendszerrel rendelkező élőlény, a hal 
is felfogja, érzékeli az őt ért fájdalmat és 
gyötrődést. 

A horgászat során az állat gyötrődése 
már ott megkezdődik, hogy a horog a hal 
szájában táplálkozása közben megakad. 
Majd a horgász addig fárasztja, amíg a hal 
kimerülésében feladja a küzdelmet. Ezt ha-
tározza meg a fent idézett kormányrende-
let a horgászmódszerből adódó szükséges 
minimumként. Azonban a hal szabadságá-
tól való megfosztása is gyötrés, pláne a hal 
fényképezés céljával történő visszatartása. 
Ez – függetlenül az időintervallumtól – 
nem méltányolható indok a kínzásra, tehát 
erkölcsileg és jogszabályilag is aggályos.

Fokozottan igaz ez azokban az esetek-
ben, amikor a horgász az éjjel fogott halat 
egészen hajnalig szákban tartja, hogy a 
megfelelő szelfit, fényképet elkészíthesse. 
Különösen a nagyméretű fogások esetében 
jelentős a kísértés arra, hogy az ember ki-
emelje, megfogja és fényképezgesse a halat. 
A Velencei-tó esetében egyértelmű méret-
korlátozások szabályozzák ezt. A ponty 
esetében a 60 centiméteres, a süllő eseté-
ben a  70 centiméteres, a csuka esetében 
a 80 centiméteres kifogott példányokat 
haladéktalanul vissza kell juttatni a tóba. 

Ha valaki a kifogott halat betárolja (szák-
ba teszi, hogy később lefényképezhesse) és 
a fogási naplójába nem vezeti be, az vagy az 
adott vízterületen a fogott halfaj felső méret-
korlátozását, vagy a tilalmi időszakot sérti 
meg, így könnyen elveszítheti az engedélyét. 

De mindez nem kellene, hogy pénzbün-
tetéssel és bírsággal szabályozott területe 
legyen a sporthorgászatnak. Minden élővi-
zet és halat szerető horgász belső erkölcsi 
kötelessége az, hogy ezeket a szabályokat a 
horgászat során érvényre juttassa. Tekin-
tettel a témára, nem is csatolok képeket az 
íráshoz. Arra kérem minden horgásztársa-
mat, hogy hallgasson a szívére, amikor leül 
a parton és kiveti a horgát!

Faragó Zoltán
biomérnök

Közvetlen környezetünkben azzal se-
gíthetjük a gyíkokat, hogy igyekszünk 
az általuk elfoglalt farakást, kőhalmot 

zavartalanul meghagyni szá-
mukra a kertben, és nagy 
melegben időnként locsoljuk 
meg a halmot – nagyon há-
lásak lesznek érte. Városon 
kívüli természetes élőhelye-
iket, a sziklagyepeket pedig 
őrizzük meg eredeti for-
májukban, ne parkoljunk a 
gyepre, ne szemeteljünk, ne 
keltsünk nagy zajt, legyünk 
tekintettel védett gyíkfajaink 
otthonára.

Csóka Szilvia
zoológus, környezeti 

nevelő
Duna–Ipoly Nemzeti

Park Igazgatóság
Ökoturisztikai és

Környezeti Nevelési
Osztály
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A Velencei Híradó nevében gratulá-
lunk a megbízatáshoz, és sok sikert 
kívánunk a következő évekhez! 
Kezdjük rögtön az első, kézenfekvő 
kérdéssel: honnan jött az indíttatás 
az óvodapedagógusi hivatás felé?

Először is köszönöm a gratulációt, és 
ezúton is szeretném megköszönni a 
polgármester úrnak és a képviselő-tes-
tületnek a nekem szavazott bizalmat. 
Kolléganőimnek, az egész nevelőtestü-
letnek is köszönöm a bizalmat és a sok 
támogatást!

Pedagógusi pályámon a körülöttem 
lévő sok pozitív példa indított el. Nagyon 
kedves óvónénim volt, és családomban 
is több óvodapedagógus van. Gimnazis-
ta korom óta pedagógusnak készültem, 
nagyon érdekeltek a különböző pedagó-
giai irányzatok, módszerek. Az eredeti 
szakmám konduktor, 18 éven keresztül a 
Nemzetközi Pető Intézetben dolgoztam. 
Itt különböző életkorú sérült gyermeke-
ket és felnőtteket tanítottam. Helyemet 
végül az óvodáskorú gyermekek csoport-
jában találtam meg. Itt született meg ben-
nem a döntés, hogy a konduktori hivatás 
mellé választom az óvónői hivatást is.

A nemzetközileg elismert Pető 
Intézet után hogyan jött a váltás és a 
velencei Meseliget Óvoda?

Eredetileg velencei vagyok, itt szü-
lettem, a velencei óvodába és iskolába 
jártam. Székesfehérváron, a Vasvári Pál 
Gimnáziumban érettségiztem. Majd a 
főiskolai tanulmányaim és a munkahe-
lyem miatt Budapestre költöztem. Mi-
után a harmadik gyermekünk megszü-
letett, férjemmel úgy döntöttünk, hogy 
visszaköltözünk a szülői házba. Gyerme-
keim a Meseliget Óvodába jártak, amely 

egy nagyon nyitott és szeretetteljes kö-
zösség volt. A GYES lejárta után szeret-
tem volna dolgozni. Ebben az időszak-
ban az óvoda újabb csoportokkal bővült, 
a vezető óvónő bátorítására megpályáz-
tam az óvodapedagógusi munkakört. 

Így 11 éve vagyok tagja az óvoda kiváló 
szakmai közösségének. 

Milyen tapasztalatokat adott az 
óvodapedagógusként eltöltött 
időszak? Melyek a velencei óvoda és 
közösség leginkább szembeötlő sa-
játosságai? Mire kellett különöskép-
pen odafigyelni az elmúlt években?

Módszertani ismeretektől kezdve a 
gyermekekkel való egyéni bánásmód 
elsajátításáig gazdagodtak ismereteim, 

tapasztalataim. Megtanultam, hogy min-
den gyermek más, minden gyermekhez 
meg kell találni az utat azért, hogy a leg-
többet tudjam kihozni belőlük. Erősö-
dött bennem a türelem, a segítőkészség, 
a megértés és az elfogadás. A Meseliget 

Óvoda legfőbb jellemzője az inkluzív, 
befogadó pedagógiai szemlélet és gya-
korlat. A közösség legfontosabb megha-
tározó tényezői a gyerekek szeretete és 
a folyamatos magas színvonalú nevelői 
munka. A szülői közösség rendkívül ösz-
szetartó és támogató. 

Az elmúlt években a munkámat sza-
bályozó, folyamatosan változó törvényi 
előírásokra, illetve a pedagógusi életpá-
lya modell kihívásaira kellett legjobban 
odafigyelnem. Természetesen a szülői 

2020. augusztus 10-én Velence Város képviselőtestülete egyhangú szavazással Bóra Csillát bízta meg a 
Meseliget Óvoda vezetésével. A város legnagyobb és legtöbb embert foglalkoztató intézményének veze-
tése nem kis feladat és nem kis felelősség. A pályázatokat elbíráló szakmai bizottság véleménye azonban 
egyértelmű volt, Bóra Csillát szakmai kiválósága alkalmassá teszi a poszt betöltésére. A döntést követően 
Bóra Csillát arról kérdeztük, hogy miért pályázott a vezetői pozícióra, milyen feladatokat lát maga előtt, 
és milyen változások várhatók az óvodában.
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igények is változtak, változnak, illetve a 
gyermekek érdeklődése is. Ezeket meg-
próbáltam mindig szem előtt tartani és 
a pedagógiai elvárásoknak megfelelően 
folyamatos önképzéssel és tanulással 
megfelelni a kihívásoknak.

Az óvodapedagógusi tapasztalatok 
miként segítettek a megüresedő 
óvodavezetői pozíció
megpályázásában?

„…. minden kihívás erősíthet ben-
nünket, és érettebbek lehetünk” (Robert 
Lawson). Olyan ember vagyok, aki sze-
reti a kihívásokat. Úgy gondolom, hogy 
az életben, illetve a szakmában szerzett 

tapasztalatokat nem magunknak kell 
megtartani, hanem meg kell osztani. 
Amennyiben ezt megtehetem egy ki-
váló közösség érdekében, akkor érde-
mes lépni, tenni és a tapasztalatokat 
kamatoztatni. 

Hogyan lehet felkészülni erre a 
feladatra? Milyen vezetői isme-
retekkel, tapasztalatokkal kell 
rendelkezni egy sikeres pályázat 
benyújtásához? 

Szakmai fejlődésem szempont-
jából mindig is fontosnak tartot-
tam, hogy naprakész ismeretekkel 
rendelkezzek. Ennek megfelelően 
folyamatosan képeztem magam. 
1992-ben konduktor és általános 
iskolai tanító diplomát szereztem, 
majd 2000-ben az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettu-
dományi Karán pedagógia szakon 
végeztem. 2003-ban óvodapeda-

gógusi diplomám lett, 2016-ban pedig 
a Miskolci Egyetemen végeztem köz-
oktatás-vezetőként. Közben különböző 
továbbképzéseken vettem részt. Tanul-
mányaim során pedagógiai ismeretek 
mellett vezetéselméletet, gazdálkodási 
és jogi ismereteket is tanultam. 2019 
őszétől intézményvezető-helyettesként 
alkalmaztam a tanultakat. Ezen szakmai 
tapasztalatok alapján nyújtottam be a 
pályázatomat.

Az óvoda a városban folyamatosan 

növekvő gyerekszám miatt jelentős 
kihívásokkal néz szembe. Melyek az 
azonnal kezelendő problémák, ame-
lyek rövid távú megoldást sürgetnek, 
és melyek a hosszú távon megoldan-
dó feladatok?

Velence nagyon dinamikusan fejlő-
dő város, jó elhelyezkedése miatt egy-
re több család választja otthonául. Az 
elmúlt öt évben tapasztaljuk, hogy na-
gyon sok kisgyermekes család költözik 
városunkba, illetve sok kisbaba is szü-
letik. Jelenleg a legnagyobb problémát 
a férőhelyhiány okozza az óvodában. 
Így a fenntartóval közösen együttmű-
ködve ezt kell legelőbb megoldani. Fo-
lyamatosan dolgozunk azon, hogy ez 
minél előbb megoldódjon, és minden 
velencei kisgyermeknek megfelelő he-
lyet tudjunk biztosítani az óvodában. 
Természetesen a hosszútávú megoldás 
egy Velencéhez méltó 21. századi óvoda 
felépítése lesz.

Folyamatos kihívás a nyugdíjba vo-
nuló kollégák pótlása. Sajnos az óvónői 
szakma hiányszakma lett, ezért a meg-
felelő motiváció megtalálása is felada-
tom/feladatunk a fenntartóval együtt. 
Szükséges lesz hosszútávon gondolkod-
ni a sajátos nevelési igényű gyermekek 
szakszerű ellátásán is. Ehhez a megfe-
lelő szakemberek foglalkoztatása, és a 
források megtalálása is a céljaim között 
szerepel.

Az óvoda nyilvánvalóan nemcsak 
ingatlanokból áll, hanem gyere-
kekből, óvodapedagógusokból és 
szülőkből is. Kezdjük a gyerekekkel. 
Milyen változások, hangsúly-eltoló-
dások várhatók az óvoda pedagógiai 
programjában?

Intézményünkben Helyi Óvodai 
Program alapján dolgozunk, amely 
összhangban áll az Óvodai Nevelés 
Országos Alapprogramjával. A prog-
ramunk rólunk szól, környezetünkről, 
értékeinkről. A program megírásakor 
figyelembe vettük a helyi igényeket és 
sajátosságokat. Természetesen a közne-
velési törvénymódosításoknak megfe-

lelően, illetve az új módszerek, ötletek 
kapcsán felülvizsgáljuk és módosítjuk 
ezt. Így került bele például a hazaszere-
tetre nevelés, vagy most, a 2020/21-es 
tanévtől a „Boldog Óvoda” és a tehet-
séggondozó program megfelelő elemei. 

Melyek azok az értékek, amelyek a 
legfontosabbak az óvodai nevelés 
során? Hogyan lehet ezeket a
nevelései elveket a hétköznapok 
nyelvére lefordítani, az óvodai
csoportszobákba bevinni?

Óvodai nevelésünk maximálisan 
gyermek központú. Befogadó szellemi-
ségű óvodánkban a gyermekek békés 
környezetben nevelkednek, ahol termé-
szetes a másokra figyelés, a különbö-
zőség elfogadása és tisztelete. Célunk, 
hogy gyermekkorukat szeretetben, sok 
mozgással, játékkal, felszabadultan és 
boldogan élhessék meg. Így minden te-
vékenységünket biztonságos légkörben, 
játékos tevékenységben szervezzük. 
Hangsúlyt fektetünk az egészséges élet-
mód kialakítására és sok, mozgás adta 
lehetőség kihasználására.  A gyermeke-
ket játékosan tanulva juttatjuk el az is-
kolaérettségig.

 
Változik-e az óvoda házirendje?  
Lesznek-e újítások az óvoda
hétköznapjaiban, napirendjében?

Az óvoda házirendjét minden tanév 
elején felülvizsgáljuk (szükség esetén 
tanév közben is), hiszen a törvény-
módosítások, kormányrendeletek vál-
tozásának meg kell felelnie. Jelen pil-
lanatban a járvány miatt biztos, hogy 
módosul a házirend, mivel szabályoz-
nunk kell, hogy milyen módon, meny-
nyi ember (szülő) tartózkodhat bent, 
például az öltözőkben stb. A honlapon 
(www.meseligetovi.hu) találhatják a 
szülők a házirendet, és itt értesülhet-
nek a változásokról is. Minden szülői 
értekezleten kérjük a szülőket, hogy 
olvassák el és nyilatkozzanak arról, 
hogy tudomásul veszik a házirendben 
leírtakat. 

A meglévő napirendi tevékenysége-
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ink, eseményeink mellé az idei tanév-
től, mint már említettem, bekerülnek 
a „Boldog Óvoda” program elemei is, 
valamint a tehetséggondozó progra-
munk is elindul. Erről is folyamatosan 
tájékoztatni fogjuk a szülőket a honla-
pon keresztül, illetve a szülői értekez-
leteken. 

Az óvoda sikeres működtetéséhez 
nagyon fontos a szülők tájékoztatá-
sa, bevonása az óvoda ügyeibe.
E tekintetben milyen
előrelépésekre lehet számítani?

A sikeres együttműködés alapja a 
kölcsönös kommunikáció. Az elmúlt 
időszakban igen fontossá vált az online 
kapcsolattartás. Az óvoda folyamato-
san e-mailben tájékoztatta a szülőket 
az őket érintő eseményekről, valamint 
a honlapon találhatták meg az óvodai 
híreket. A Velencei Híradóban pedig 
havonta számolunk be az óvodában 
történt eseményekről. Minden óvo-
dai csoportunknak saját zárt facebook 
csoportja van, ahol szintén a csopor-

tot érintő változásokról, események-
ről tájékozódhatnak a szülők a Szülői 
Munkaközösség tagjainak segítségével. 
Célom a szülők naprakész informáci-
ókkal való tájékoztatása a már meglé-
vő rendszeren keresztül. A személyes 
találkozások lehetőségét szeretném 
biztosítani fogadóórákon, szülői fóru-
mokon keresztül is, valamint egy jól 
működő telefonos rendszer kialakítá-
sát tervezem és a honlapunk folyama-
tos frissítését.

Az óvoda idén nyáron többször
is álláshirdetést tett közzé.
Sikerült új óvodapedagógusokat
felvenni?  Maradtak-e még
betöltetlen státuszok? 

A következő tanévre sikerült megfe-
lelő számú óvodapedagógust találnunk, 
így a megfelelő működést tudjuk biztosí-
tani. Érkeztek új óvónénik, illetve lelkes 
nyugdíjas kolléganőink is csatlakoznak 
hozzánk.

Hogyan látja az óvoda jövőjét? Hová 
szeretné eljuttatni az óvodát a
következő időszakban? 

A Meseliget Óvodát egy dinamikusan 
fejlődő intézményként képzelem el, kör-
nyezeti, tárgyi és szakmai téren is. Ennek 
megvalósítása érdekében szeretnék szo-
rosan együttműködni a fenntartóval és 
Alapítványunkkal. Szeretnék támogatókat, 
pályázati lehetőségeket keresni. A pályá-
zatomban az alábbiak szerint fogalmaz-
tam meg az intézményi jövőképet: olyan 
gyermek- és tevékenységközpontú, korrekt, 
partnerkapcsolatokra épülő intézményt 
szeretnék, amellyel a gyerekek, a szülők és a 
fenntartó is elégedett. A hatékonyság alapja 
a minőségi munka, amely során olyan ér-
tékeket közvetítünk a gyermekek felé, ame-
lyek a szociális és a tanuláshoz szükséges 
kompetenciák kialakulását segítik. Az el-
következendő öt évben azon szeretnék dol-
gozni, hogy a Meseliget Óvodában minden 
velencei kisgyerek egy bizalommal teli, 
kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkörben 
fejlődjön, valamint minden kollégám ered-
ményes lehessen választott hivatásában.

Játékország vár rád...

Óvodánkban a nyári életet összevont 
csoportokban szerveztük. Arra töreked-
tünk, hogy minél színesebb, tartalma-
sabb és fejlesztő hatású játékötleteket 
kínáljunk a gyermekeknek, hogy min-
denki megtalálja a számára megfelelő, 
a neki legjobban tetsző elfoglaltságot. A 
legtöbb időt a szabadban, a friss levegőn 
töltöttük, hiszen az óvoda udvara sok-
sok lehetőséget nyújt a mozgásra. 

A kisebbek szívesen motoroznak, 
rollereznek, a nagyobbak örömmel 
fociznak. Nagy kedvenc a fészekhinta: 
hintáztatás közben mindig vidám be-
szélgetések bontakoznak ki, tréfás dalo-
kat énekelgetünk és nagyokat nevetünk. 
Máskor pedig hallgatjuk a fenyőfán fész-
kelő madarak énekét és nézegetjük az 

égen úszó bárányfelhőket, melyekbe kü-
lönféle formákat képzelünk bele. 

A homokozó a másik népszerű játék, 
ahol lehet vízzel, ágakkal rajzolni, kavi-
csokkal mintát kirakni, sarazni. Termé-
szetesen itt készülnek a város legfino-
mabb tortái és legmagasabb várai... 

A játéktevékenységek változatosabbá 
tétele, a gyermeki kreativitás fejlődésé-
nek fokozása érdekében teret adunk a 
rajzolásnak, hajtogatásnak, alkotások-
nak. Erre lehetőség van az árnyékban el-
helyezett kisasztaloknál. 

Számunkra az a  legfontosabb, hogy 
a gyerekek jól érezzék magukat az 
óvodában, aktívan tudjanak pihenni 
és kikapcsolódni, és nap mint nap él-
ményekkel gazdagodva térjenek haza. 
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Boldog ÓvodaEzért elhatároztuk, hogy olyan új moz-
gásos játékokkal bővítjük az udvari já-
tékok tárházát, amit magunk is el tu-
dunk készíteni.  

Kis költséggel, sok ötlettel és egy 
kis összefogással szebbé, izgalma-
sabbá varázsoltuk az óvoda udvarát. 

Ötleteink megvalósításaként a nagy 
szürke betonfelületre színes ugróis-
kolákat álmodtunk meg, melyeket a 
gyerekek örömmel fedeztek fel, hiszen 
mindenben megtalálják a játékot. Ez-
zel nemcsak a mozgás iránti vágyu-
kat keltettük fel, hanem játék közben 
fejlesztjük mozgáskoordinációjukat, 
térérzékelésüket, ügyességüket, az egy-
máshoz való alkalmazkodásukat, szo-
ciális kompetenciáikat. A szabadtéri 
játékokban együtt tudnak játszani a 
kicsik és a nagyok, az életkori sajátos-
ságaiknak megfelelően, egymást segít-
ve, biztatva, pozitív példát mutatva. A 
gyerekek örömteli játéka megerősített 
bennünket abban, hogy további új öt-
leteket dolgozzunk ki az udvari játékok 
bővítésére…de erről majd később.

Ható Hajnalka és
Kövesdiné Benedek Csilla

óvodapedagógusok

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, 
valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet.
Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, 
majd boldogságra képes emberré válhatnak.”   (Prof. Dr. Bagdy Emőke)

Óvodánk a 2020/2021-
es tanévre megpályázta 
a Boldog Óvoda címet. 
A pályázat pozitív elbírá-
lásban részesült, így erre 
a  tanévre  Boldog Óvoda 
lettünk. A jövőben lehe-
tőség van a cím megtar-
tására, illetve az Örökös 
Boldog Óvoda cím el-
nyerésére.  A program ke-
retein belül az óvodape-
dagógusok elvégezhetnek 
egy képzést, amely által 
a boldogságórák megtar-
tásához szükséges mód-
szertant sajátíthatják el.  

A program középpont-
jában az a kérdés áll, hogy 
miként lehet a gyerekek 
negatív gondolkodásmód 
változtatni és optimista 
hozzáállást kialakítani a 
tanuláshoz. A program 
tudományosan is igazolt. 
A pozitív pszichológia módszereire 
épül, amely mind a gyermekek, mind a 
pedagógusok jól-létével foglalkozik, és 
ahol lehetőség van rá, a szülőket is be-
vonja  a programba. 

A pályázat célja, hogy a pozitív pszi-
chológia kutatásainak eredményeire 
építve és annak módszereit alkalmazva 
az óvodás gyermekek csoportosan és 
egyénileg ismerjék meg a boldogság fő 
összetevőit. Olyan gyakorlatok elvégzé-
sére inspiráljuk őket, melyek – a boldog-
ságkutatók tapasztalatai alapján – hozzá-
járulnak a gyerekek boldogságszintjének 
növekedéséhez. 

A Boldogságóra program 10 egymásra 
épülő témából áll, amelyek szintről szint-
re ismertetik meg a boldogság különböző 
összetevőit, feltételeit. Ezek közül néhány 

példa: hála, jó cselekedetek, apró örö-
mök élvezete, megbocsátás, testmozgás. 
Nagy örömmel várjuk, hogy a program 
által nyújtott lehetőségeket elsajátítsuk 
és az elnyert tudást játékos formában át 
tudjuk adni a gyermekeknek. 

Tóth Alexandra
óvodapedagógus

A Meseliget Óvoda nevében 
szeretnénk megköszönni Stróbl 
Balázsnak, az emaki.hu webáruház 
ügyvezető igazgatójának a felaján-
lott Truelife Q7 érintésmentes 
infra lázmérőket.

Bóra Csilla
óvodavezető
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Zöldliget hírek Entz-iklopédia
A Velencei Híradó augusztusi számához 
– rendhagyó módon – a Zöldliget Iskola 
csak egy rövid tájékoztatással járul hoz-
zá. Ennek oka az, hogy a megkezdett 
iskolai beruházásokat és a konténeres 
bővítést igen szűk határidők mellett 
kell megoldanunk, és ezért még számos 
bizonytalansági tényező befolyásolja az 
iskolakezdés mikéntjét. További nehéz-
séget jelent az is, hogy jelenleg nem áll 
rendelkezésünkre egyértelmű miniszté-

riumi útmutatás arról, hogy milyen kere-
tek között indulhat meg az oktatás szep-
tember elsején intézményünkben. 

Bár az augusztusi lapzárta időpontjáig 
még biztosat nem tudunk mondani az év-
kezdésről, de minden felmerülő kérdésre, 
problémára választ fogunk találni szep-
tember 1-ig. Az már most biztosan kije-
lenthető, hogy évnyitó ünnepséget csak 
az 1. és a 9. osztályos tanulóinknak 
fogunk rendezni. Az évkezdéssel kap-
csolatos többi tudnivalót a lehető legko-
rábbi időpontban a szokásos felületeken 
megosztjuk a szülőkkel. Kérjük, kövessék 
az iskola honlapját és a város facebook ol-
dalát ez ügyben. Megértésüket köszönjük!

Czuppon István
igazgató

Gazdatábor
A Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra (NAK) Fejér megyei szervezete által 
szervezett „Szakmakóstoló” címen meg-
hirdetett pályaorientációs programso-
rozat keretében iskolánk adott otthont 
az augusztus második hetében megren-
dezett gazdatábornak. 

A NAK által indított – és iskolánk ál-
tal teljes egyetértéssel  
támogatott – kezdemé-
nyezés célja az, hogy 
felkeltse a mezőgaz-
daság iránti érdeklő-
dést a felső tagozatos 
diákokban, és hosz-
szabb távon elősegítse 
az érdeklődő fiatalok 
továbbtanulását az ag-
rárium területén.

Az egyhetes táborban résztvevő diákok 
ennek megfelelően olyan gazdag és színes 
programokon vehettek részt, amelyek az 
agrárszektor minél szélesebb spektrumát 
ölelik fel. A szervezők részéről az is elsőd-
leges célként fogalmazódott meg, hogy a 
résztvevők testközelből tapasztalhassák 
meg a mezőgazdaság mindennapjait, 
azaz a programokban, az egyes tevékeny-
ségi formákban aktívan részt vehessenek, 
és tevékenységük eredményét akár kézzel 
fogható formában is hazavihessék.

A tábor egy része az iskolában zajlott: 
a gyerekek megismerkedtek a tanüzem 
egységeivel (állattartó telep, kertészet, 
gépüzem), az ott folyó mindennapi és 
éves munkákkal. Emellett – mintegy 
mellékesen, pihenésként – megtanultak 
ostort fonni, savanyúságot (csalamádét 
és uborkát) eltenni, illetve joghurtot, saj-
tot készíteni. Mindezen tevékenységek 
során szakképzett oktatók vezették kezü-
ket. A „hazai” programokon túl a szer-
vezők igyekeztek szélesebb kitekintést is 
adni a táborozóknak. 

Ennek szellemében a kis gaz-
dák egy aktív délelőttöt töltöttek a 
Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. különböző 

egységeiben (fejőház, borjú nevelde, 
marhatelep, gépház, tejüzem), ahol a tá-
jékoztató előadások között parenyica- és 
gomolyasajtot készítettek, formáztak. 

Hasonlóképpen felejthetetlen napnak 
bizonyult az is, amikor Martonvásárra, 
az Agroverzum Tudományos Élmény-
központba látogattak el a diákok. Itt részt 
vettek az Agroverzum Élménylabor és 
Agroverzum kiállítás kétórás interaktív 
programján, majd szakértő vezetés mellett 
végigjárták a parkban található tanösvény 

állomásait. A kiadós ebéd és rövid pihenő 
után pedig megtekintették az MTA ATK 
Fitotroni növénynevelő klímakamráit, és 
meghallgatták Dr. Soós Vilmos tudomá-
nyos főmunkatárs előadását a Fitotronban 
folyó munkákról. 

Köszönjük a szervezőknek, különös-
képpen Novozáncki Veronika táborveze-
tő tanárnőnek! Az első alkalommal meg-
rendezett gazdatábor végén zárásként 
csak azt mondhatjuk: remek kezdés volt 
– jövőre újra ugyanitt!
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Augusztusi könyvújdonságok

Darvasi László: Magyar sellő
Sándor Erzsi: Meddig jössz
Stacey Halls: Familiárisok
Paolo Giordano: Ide nekünk a csillagokat is!
Ana Johns: Nő fehér kimonóban
Wilbur Smith: Szellemtűz
Rowan Coleman: Az eltűnt hitves –  A Brontë
nővérek nyomoznak
Urbánszki László: Vérszerződés – A Honfogla-
lás-sorozat 1. kötete
Dina Jefferies: Az elveszett nővér
Földvári András: Elmentem világgá
Marie Fredriksson: Listen to my heart – Hall-
gass a szívemre
Vekerdy Tamás: Honnan? Hová?
Csillag Péter: Kapufák és kényszerítők
Charles Downing: Ásásmentes biokert
Boldizsár Ildikó: A fiú, aki Varjúvárról álmodott
Martha Gómez Mata: Nagymamák és nagy-
papák világa
Ulrike Rylance: Bors Bori – Kirándul az osztály
Katja Richert: Egy nap az állatorvosnál
Tea Stilton: Költőnők klubja
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Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
2020 júliusában egyesületünk 10 esetben kezdte meg a vonulást.
Részletes leírás a káresetekről:
Július 3-án 14:15-kor a gárdonyi Nefelejcs utcába kér-

ték segítségünket, ahol egy fa kidőlt. Négy fővel vonultunk a 
helyszínre, a pusztaszabolcsi kollégákkal a fát motorfűrésszel 
eltávolítottuk.

Július 10-én 11:36-kor Velencére, a VII. utcába riasztot-
tak minket, ahol a vihar miatt egy fa kerítésre dőlt. Két fővel 
vonultunk a helyszínre, a pusztaszabolcsi kollégák segítségével, 
motoros láncfűrésszel a fát eltávolítottuk.

Július 11-én 17:10-kor Kápolnásnyéken a Fő utcában egy 12 
méteres fa dőlt ki a vihar miatt, teljes útzárat képezve. Négy fővel 
vonultunk a helyszínre, a pázmándi kollégákkal a fát feldarabol-
tuk, az utat megtisztítottuk. A szélvihar tovább tombolt ezen a 
napon, így 19:19-kor Gárdonyban, a III. utcában is kidőlt egy 
fa, ahová szintén négy fővel érkeztünk, majd a pusztaszabolcsi 
kollégákkal itt is elhárítottuk a veszélyt. Később, este 20:59-kor a sukorói Lankás utcában is hasonló viharkárokhoz riasztot-
tak minket, ahol a székesfehérvári kollégákkal nyújtottunk segítséget. Még ezen a napon riasztottak minket 21:43-kor, ám ez 
esetben téves riasztás történt.

Július 19-én 10:50-kor Kápolnásnyékre, a 8117-es útra kérték a segítségünket, ahol négy autó ütközött össze. Négy 
fővel vonultunk a helyszínre, a pusztaszabolcsi, pázmándi és 
székesfehérvári kollégákkal a gépjárműveket áramtalanítot-
tuk, a forgalmi akadályt megszüntettük.

Július 25-én 10:38-kor riasztottak minket Gárdonyba, 
a Pisztráng utcába, ahol egy kb. 15 méteres fa rádőlt egy 
épületre. Öt fővel vonultunk a helyszínre, a pusztaszabolcsi 
kollégákkal a veszélyt elhárítottuk.

Július 29-én 12:22-kor Velencére, az M7-es autópálya 
sukorói benzinkútjához szólt a riasztásunk, ahol egy sze-
mélygépkocsi kigyulladt. Két fővel vonultunk a helyszínre, 
kiérkezésünkkor a veszélyt már elhárították.

Július 31-én 16:11-kor Velencére, a Turista utcába szólt 
a riasztásunk. Négy fővel vonultunk a helyszínre, ez esetben 
valaki hulladékot tüzelt, így a segítségünkre nem volt szükség.

Horváth-Szabó Nóra
szóvivő

A Velencei Polgárőrség hírei
A nyári időszakban is szünetelnek a nagyobb rendezvények, sportesemények a koronavírus miatt, ezért a rendezvények 

biztosítása jelenleg kimarad tevékenységünkből.  Ennek következtében a Velencei Polgárőrség júliusban elsősorban a par-
lagfüves területek felderítésével foglalkozott  hat alkalommal, 2–2 fővel, 58 órában. Mezőgazdasági területek ellenőrzését 
12 alkalommal, esetenként 2–2 fővel, 177 órában végeztük, elsősorban a gyümölcsösök környezetében. Emellett továbbra 
is folytatjuk az illegális szemétlerakatok felderítését. Ezt a tevékenységet két alkalommal, 2–2 fővel, 19 órában végeztük.

Közbiztonsági járőrözést 2–2 fővel 68 órában teljesítettünk. Koordinátori tevékenységre 50 órát fordítottam. Mindösz-
szesen 372 órát önkénteskedtünk.

Ezekben az igazi nyári napokban nagyon nagy forgalom jellemzi városunkat. Rendkívül sokan látogatják strandjainkat. 
A nagy tömegben nehezebb betartani a koronavírus miatti előírásokat. Hajlamosak vagyunk lazábban kezelni az óvintéz-
kedéseket, amivel sajnos veszélybe sodorhatjuk saját magunkat, de környezetünket is. A nyaralás, strandolás, kirándulás 
során se feledkezzünk meg a körültekintésről. Vigyázzunk egymásra és saját egészségünkre!

Fehér István
elnök
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„NOSZTALGIA”
3. sz. NYUGDÍJAS KLUB

Nagyon megörültünk, amikor július 15-
én újra a Civilházban tarthattuk szerda 
délutáni összejövetelünket. Jó érzés volt 
együtt lenni megszokott, szeretett klubhe-
lyiségünkben. A következő két hét szerda 
délutánját is ott töltöttük, névnapjukat, 
születésnapjukat ünneplő társainkat kö-
szöntöttük. Jó hangulatban telik ilyenkor 
az idő, különösen, ha bográcsban főtt, fi-
nom paprikás krumplit eszünk.

Augusztus 5-én busszal Úrkútra ki-
rándultunk. A Csárda-hegyi őskarszt 
tanösvényt jártuk végig. Jó hasznát vet-
tük nordic walking botjainknak, mert 
sok helyen nedves, csúszós úton halad-
tunk. 100 millió éves, a világon egye-
dülálló geológiai képződményeket cso-
dálhattunk meg sétánk során. Az egyes 
állomásoknál elhelyezett információs 
táblák elolvasásával értékes tudniva-
lók birtokába jutottunk. Megtudtuk, 
hogyan keletkeztek a terület felszíni 
formái, és hogy a helyszínen egykor 
mangánércet bányásztak, ily módon ke-
rültek a felszínre a ma látható, jura-ko-
ri képződmények. Egy hosszú – fából 
készült – lépcsősoron leereszkedve 
dzsungelszerű, párás erdőbe érkeztünk. 

Körülöttünk hatalmas sziklák emelked-
tek, melyeknek falában mohákat és mi-
nipáfrányokat fedezhettünk fel. Olyan 
csodálatos volt a látvány, hogy a szitáló 
esőt észre sem vettük. Sétánk végeztével 
Herendre, a művészi porcelánkészítés 
fellegvárába látogattunk el. 

Mivel kicsit fáradtak voltunk, beül-
tünk az Apiciusról, a híres római gour-
met-ről elnevezett kávézóba. Klubunk 
bőkezű támogatója, Linardics Iván úr 
hívott meg minket egy kávéra. Jól esett 

az elegáns környezetben, herendi por-
celáncsészékben felszolgált finom kávé. 
Köszönjük szépen!

Megtekintettük a múzeumot, ahol cso-
dálatos remekműveket láttunk. A mini-
manufaktúrában vezetett túra keretében 
betekinthettünk a porcelángyártás folya-
matába. Szemtanúi lehettünk, hogyan lesz 
a nehéz masszából könnyű, törékeny por-
celán. Láttuk, hogyan formázzák, koron-
gozzák, festik fürge ujjak a remekműve-
ket. Az ajándékboltban csak nézelődtünk, 
mert igen borsos áron lehet ott vásárolni.

A Márkói Csárdában finom ebédet 
ettünk, majd hazaindultunk. Útközben 
még megálltunk Pákozdon, Miska hu-
szár szobránál, gyönyörködtünk a szép 
panorámában.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek Velencén:

2020. július 24-én
Horváth Bernadett és

Dézsi Kornél

2020. július 25-én
Geczkó Viktória Mária és 

Bognár Imre

2020. augusztus 1-jén
Kovács Erzsébet Szilvia és 

Darnai László

Bozai Tímea és
Pribér János Krisztián

2020. augusztus 7-én
Pataki Andrea és

Hullár Zoltán

dr. Kertész Anikó és
Kuller Tamás Gyula

2020. augusztus 8-án
Nádas Kata és
Klein György

Köllő Alexandra és
Zsolnai Márk

Stefkó Fruzsina Borbála és
Imre Bálint Antal

Gratulálunk!

Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

Másnap, augusztus 6-án is nagyon szép 
élményben volt részünk. A Déryné prog-
ram keretében a Magyar Nemzeti Tánc-
együttes Kárpátok visszhangja című előa-
dását tekintettük meg a kápolnásnyéki 
Csajághy Laura Szabadtéri Színpadon. A 
Kárpát-medence legszebb táncai mellett 
a gazdag népviseleti kultúrát is megcso-
dálhattuk a virtuóz előadásban. Reméljük 
még sok hasonló előadásban  lesz részünk.

Minden kedves nyugdíjas társunknak 
jó egészséget kívánunk!

Lója Ervinné
klubtag
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REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Az igazság maga az élet…!

„Aki ragaszkodik az igazsághoz, az 
életre jut, de aki a rosszat hajhássza, az 
a halálra.” (Péld.11:19.) Megdöbbentő 
ez az ószövetségi mondat.  Sokan hi-
szik azt, hogy többféle igazság létezik, 
illetve, hogy mindig az az igazság, amit 

ők, vagy netán a hatalom birtokosai 
mondanak. Ezért is fontos, hogy tisz-
tában legyünk az egy és oszthatatlan 
„igazság” tartalmával és fogalmával. Ha 
nem így teszünk, bizony könnyen rossz 
ösvényre tévedhetünk… 

Gondoljunk arra, hogy az „igazság” 
eltérő, egymástól különböző értelmezé-
se mennyi vért, háborút, viszályt szült az 
emberiség történelme során… Amikor 
a sokféle, vélt „igazság” harcol egymás-
sal, akkor hatalomra jut az „igazságta-
lanság”. Arany János A fülemile című 
versében milyen kicsinységen megy 
ölre az a bizonyos Péter és Pál, akik egy-
más szomszédjai voltak. Perre mentek 
egy fülemile énekén, azon, hogy kinek 

„fütyöl a madárka” vasárnap reggel. 
Mert ugyan Pál diófáján, de egy Péter 
portája fölé hajló ágon dicsérte az Istent 
szép énekkel a kismadár. 

Mi, egyszerű emberek is keressük 
egy életen át az igazságot. Ahogy kere-
sik a világ vezető politikusai, a népek és 
az országok vezetői is. A sokfelé kere-
sett, s megtaláltnak vélt „igazságokból” 

látjuk a múltból, a jelenből is, 
hogy mennyi félreértés, harag, 
per, szeretetlenség, háború szár-
mazott már.  Mégis mindenki 
az igazság feddhetetlen bajno-
ka akar lenni. Tegyük a kezün-
ket a szívünkre! Mi magunk is 
ugyanilyen kizárólagossággal, 
önhittséggel, indulatos lélek-
kel ragaszkodunk legtöbbször 
a magunk igazához, s úgy gon-
doljuk, hogy csak a mi igazunk 
az egyedül létező valóság. Éppen 
ezért oly kemény a fenti ószö-
vetségi ige. „Aki ragaszkodik az 
igazsághoz, az életre jut, de aki 
a rosszat hajhássza, az a halálra.” 
(Péld.11:19.) Ezt írja a Példabe-
szédek Könyvének bölcs szer-
zője. Nyilván nem kevés életta-
pasztalat van e mondat mögött. 

De hogy gondolkodik erről az 
Újszövetség, maga Jézus?  Igaza 
van-e bármelyikünknek, bárme-
lyik harcoló, küzdő, a kizáróla-

gossághoz ragaszkodó, akár hívő ember-
nek is?  Bizony nem! Csak akkor lenne 
megfellebbezhetetlen az emberi igazság, 
ha lenne tökéletesen bűntelen, igaz em-
ber ezen a földön. De ilyen nincs! Isten 
igéje szerint valójában egyik embernek 
sincs „igaza”, már csak azért sem, mert 
egyikünk sem „igaz”. Egyikünk sem tö-
kéletes. Itt nem feltétlenül az egyszerű, 
hétköznapi ügyekre kell gondolnunk, 
hanem az Isten előtt való megállásunkra. 

Pál apostol ezt írja: „Nincsen igaz 
ember egy sem, nincsen, aki értse, 
nincsen, aki keresse Istent. Mind el-
hajlottak, valamennyien megromlot-
tak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs 
egyetlen egy sem.” (Róma 3:10/b-12.)  

Ez elég lehangoló, szomorú diagnózis 
a mindenkori emberről.  Tény, hogy hi-
báink, mulasztásaink, kisebb-nagyobb 
vétkeink „beszennyeznek” bennünket a 
mindennapokban, eltorzítják szívünket, 
gondolatainkat, korlátozzák szeretetün-
ket, meghamisítják igazságérzetünket.  

Eljuthat-e hát a halandó ember az 
igazság forrásához? A Biblia azt vallja: 
igen!  Ennek a tökéletes, megfellebbez-
hetetlen igazságnak a forrása, letétemé-
nyese maga Isten Fia, Krisztus.  Ő ezt 
vallja magáról: „Én vagyok az út, az 
igazság, az élet!” (Jn14:6.) Sőt, még azt 
is hozzá teszi: „…senki sem mehet az 
Atyához, hanem csak énáltalam…” 

Csak a jézusi perspektívában érthet-
jük meg a fenti, ószövetségi bölcsessé-
get. Aki ehhez az egy és oszthatatlan, 
tökéletes „igazsághoz” ragaszkodik, 
csak az „jut az életre”. Az örök életre is! 
Az igazság maga Jézus Krisztus. Egye-
dül az Ő igazságáért kaptunk Istentől 
kegyelmet, irgalmat, s bűneinkre bo-
csánatot. Csak Benne, Vele és Általa 
juthatunk életre, vagyis az örök életre. 
Nincs más „út” és nincs más „igazság”, 
amely üdvösségre visz!  Ez keresztyén 
hitünk biztos fundamentuma és remé-
nye. Az a bizonyos „rossz” a fenti igé-
ben nem más, mint nem fogadni el, sőt 
megtagadni Isten örök igazságát, Jézus 
Krisztust. Persze a tévút is út, lehet járni 
rajta... Járnak is rajta oly sokan.  De az 
ószövetségi bölcs szerint aki ezt választ-
ja, az „halálra jut”. Kérjük Istent, hogy 
ne így legyen!  De döntenünk kell, hogy 
mi melyik igazsághoz ragaszkodunk?  

Ámen.

Nt. Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Istentiszteleteink
Minden vasárnap délelőtt 9 órakor – 
Kálvin Ház (Újváros, Kossuth u. 1.)

fél 11-kor – Templom
(Óváros, Templom köz 1.)

Elérhetőségeink
2481 Velence, Templom köz 1.

Telefon/fax: 22/472–372, 20–340–6079 
E-mail: papaiszabogyorgy@yahoo.com



Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k

27

Kö z ö s s é g e i n k     E g y e s ü l e t e i n k

27

A Velence SE nyári tevékenysége
Idén két nyári tábort is szervezett a Ve-
lence SE a korosztályos csapatok és az 
érdeklődők részére. A táborokban a napi 
két edzés mellett egyéb programokról is 
gondoskodtunk. Ilyen kiegészítő program 
volt például a Ferencváros és a Videoton 
stadionjának meglátogatása, vetélkedők, 
ügyességi feladatok szervezése és az elma-
radhatatlan strandolás.  A táboraink idén 
is, hagyományainknak megfelelően, jó 
hangulatú családi piknikkel zárultak, ahol 
megrendezésre kerültek a minden év-
ben nagy népszerűségnek örvendő gyer-
mek-szülő focimeccsek. Az utolsó napon 
meglátogatott bennünket egyik jó bará-
tom, Hajagos Máté (többszörös freestyle 
magyar bajnok), és színvonalas műsort 
mutatott be, sőt, egy-két trükk elsajátítá-
sába is beavatott bennünket. A bemutató 
és a tanítás után jött a játék: akinek kedve 
volt, egy „kötény” versenyre is kihívhat-
ta őt. Ezúton is köszönöm, hogy eljöttél 
hozzánk, Máté! Elmondható tehát, hogy 
igazán gazdag élményt és sokszínű szóra-
kozást nyújtó kalandban volt része azok-
nak a gyerekeknek és fiataloknak, akik a 
Velence SE focitáborát választották idén 
nyáron. Az együtt töltött idő azonban 
nemcsak a szórakozásról szólt, hanem a 

sportról is: a sok más jellegű elfoglaltság 
mellett a táborban azért a testedzés, a foci-
zás kapta a főszerepet.

A nyár azonban lassan a végéhez köze-
ledik, és gondolnunk kell az őszi szezonra. 
A Velence SE keretében működő korosz-
tályos csapatok egytől-egyig be let-
tek nevezve a bajnokságba. Reméljük, 
hogy sikeresen fognak szerepelni idén is. 
Eközben a háttérben folyamatosan zajlik 
a Velence SE pénzügyi helyzetének sta-
bilizálása is. Ennek keretében a megörö-
költ tartozások közül (sok egyéb mellett), 
végre sikerült rendezni a korábbi személyi 
állomány felé fennálló restanciák jelentős 
részét is. Végezetül, tekintettel a még min-
dig fennálló kaotikus anyagi helyzetre, és 
a nyári, nehezen megindokolható elnöki 
kifizetésekre, levélben kértük Ferenczi 
Gyula és Győrffy Gergely elnököket arra, 
hogy mihamarabb rendkívüli taggyű-
lést hívjanak össze. A taggyűlés kere-
tében lehetőséget kívánunk biztosítani 
számukra arra, hogy számot adjanak az 
elmúlt féléves tevékenységükről és köl-
téseikről, valamint felvázolják a jövővel 
kapcsolatos terveiket.

Cseke Zoltán
Velence SE

Velence Térségi
Sportegyesület

A judo több mint sport. A rendszeres 
mozgás serkenti az idegrendszer fejlő-
dését. A résztvevők a judo edzések során 
olyan feladatokat végeznek mint kúszás, 
mászás, gördülés, forgás, bukfencezés és 
küzdő játékok. Ezek a feladatok dinami-
kusan fejlesztik a koordinációs képes-
ségeket, a koncentrációs képességeket, 
önfegyelemre és tudatosságra nevelnek. 
A nálunk edző gyerekek megtanulják 
a különféle dobástechnikákat, földhar-
cokat és eséseket is. A judo eséstana 
kiválóan megtanítja azt, hogy mikép-
pen kell szabályosan esni úgy, hogy a 
gyerekek elkerüljék a sérülést. Emellett 
a rendszeres judo edzés önvédelemre 
tanít, magabiztosságot ad, szorgalomra, 
kitartásra és alázatra nevel.

Augusztus 24-től nyílt hetet tartunk, 
amikor is mindenki számára ingyenes 
lesz a részvétel az edzéseken. Így kívá-
nunk bepillantást nyújtani a sportág rej-
telmeibe, szépségeibe. Szeretettel várunk 
mindenkit! Jelentkezni Nagy Ferenc és 
Bíró László II danos judo mestereknél 
lehet (tel.: 30–242–1193, 70–638–0275).

Funkcionális termünkben szeptembertől új órarenddel várjuk a sportolni, mo-
zogni vágyó fiatalokat és időseket egyaránt. Újításként a reggeli edzések mellett 
a nagy érdeklődésre való tekintettel helyet kapott az idősek és szépkorúak 
edzése is.
A gyerek-edzéseket tartja Nagy Ferenc II danos judo mester és sportedző (tel.: 
30–242–1193). A felnőtt edzéseket Nagy Lilian személyi edző, funkcionális 
tréner tartja (tel.: 30–385–2208).
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Bemutatkozik a Balance RG
Sportegyesület

A ritmikus gimnasztikáról

A ritmikus gimnasztika a kéziszerrel 
(kötél, karika, labda, szalag, buzogány) 
vagy anélkül végzett, zenére bemutatott, 
egyéni és csoportos gyakorlatokból álló, 
egyetlen női (nem koedukált), pontozásos 
olimpiai sportág. Elnevezése először mű-
vészi torna, majd modern gimnasztika, 
később ritmikus sportgimnasztika, végül 
a ma is használatos ritmikus gimnasztika 
(röviden: RG) lett. A ritmikus gimnasz-
tika magában foglalja a balett, a torna és 
a tánc elemeit, így ideális mindazoknak, 
akik olyan átfogó mozgás- és koordiná-
ció-fejlesztő sportra szeretnének járni, 
amelyet minden laikus és szakmabeli a 
legnőiesebb sportként jellemez. 

A Balance RG Sportegyesületről

Egyesületünk 2017-ben alakult, abból 
a célból, hogy a Velencei-tó környéki te-
lepülésekre is elhozzuk ezt a különleges 
és gyönyörű sportot, és így lehetőséget 
adjunk a helybéli lányoknak arra, hogy 
kipróbálhassák magukat. A kezdetekben 
csak 5–6 kislány érezte úgy, hogy neki 

ezt kell csinálnia. De gyorsan elterjedt a 
hírünk és ma már több mint 100 (kis)
lány választotta ezt a sportot egyesüle-
tünk keretében. 

Tevékenységünk alapvetően két részre 
osztható.

Egyrészről tanfolyam szinten ismer-
tetjük meg a lányokkal a ritmikus gim-
nasztika alapjait. Ezt Velencén a Zöld-
liget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Gimnázium „Zöld” 
iskolarészében, heti két alkalommal 2x1 
órában tartom. Itt szeretném megkö-
szönni Czuppon István igazgató úrnak a 
sok éves támogatását, mert amikor már 
esélyét sem láttam annak, hogy hol fogok 
edzéseket tartani, ő volt az egyetlen, aki 
befogadott minket. Az Egyesület gyors 
fejlődésével sajnos, vagy szerencsére, a 
versenyzők ezt a termet már kinőtték, de 
így több lehetőséget tudok adni a tanfo-
lyamos gyerekeknek.

Ezekre a foglalkozásokra szívesen vá-
rom azokat az 5–14 év közötti kislányokat, 
akik szeretnék kipróbálni ezt a sportot. Itt 
lehetőség van akár hobbi szinten művelni 

a sportot, de a versenyezni vágyó „tehet-
ségesebb” gyerekeket is innen választom 
ki. Ezek a foglalkozások már jók arra, 
hogy az RG alapjain túl a szép testtartást, 
testkoordinációt, ritmusérzéket és a sport 
szeretetét is elsajátítsák a lányok.

Másrészről versenyző-képzéssel fog-
lalkozunk. Ezek a foglalkozások sok-
kal összetettebbek, mint a tanfolyamos 
foglalkozások. Már a feltételeket sem 
egyszerű megteremteni  az edzésekhez, 
mivel ezt a sportot egy 12x12 méteres 
szőnyegen végzik, és a szertechnikák mi-
att 6–8 méter belmagasságú csarnokra 

van szükség. Ezt nehezíti még az, hogy 
nálunk egy edzés 2,5–4 órás és heti 3–4 
alkalommal kerül rá sor. A környéken 
sajnos nem sok ilyen terem van, és azok-
ban sincs annyi szabad hely, hogy ennyi 
időt kapjunk. De szerencsére Pázmánd 
önkormányzata és dr. Virányiné dr. Rei-
chenbach Mónika polgármester asszony 
segítségünkre sietett, és egy együttmű-
ködés keretében helyet biztosítottak a 
pázmándi Sportközpontban, otthont 
adva a versenyző csoportunknak.

Ebben a csoportban kifejezetten ver-
senyekre készülünk. Itt mindenki saját 
gyakorlatot/gyakorlatokat kap, ami más-
fél percig tart, és forgásokat, ugrásokat, 
egyensúlyokat valamint táncos eleme-
ket is tartalmaz. Egy versenygyakorlat 
gyakorlása nagyon sok időt és energiát 
vesz igénybe, és egy bizonyos kor és tu-
dásszint felett 2, 3 vagy akár 4 különböző 
szergyakorlatot is be kell mutatniuk egy 
versenyen. Ezért versenyzőink  heti 8–10 
órát edzenek!

Ezeken az edzéseken a komolyabb, 
közel egy órás bemelegítés már elenged-

Magamról
Pollákné Tóth Barbara vagyok, a 
Balance RG Sportegyesület elnö-
ke és vezetőedzője, két gyermek 
édesanyja. 1983 óta foglalkozom a 
sportággal. 16 évig versenyeztem, 
egyéniben többszörös országos és 
Budapest bajnok vagyok. 1992-
ben bekerültem a junior egyéni 
válogatott keretbe, majd szintén 
ebben az évben vettem részt az 
Ifjúsági Európa Bajnokságon. A 
felnőtt együttes kéziszer csapat 
válogatottba 1996-ban kerültem 
be. Kiemelkedőbb eredményeink: 
1997 – Európa Bajnokság (Pat-
ras): összetett – 5. hely, 3 labda/2 
szalag – 6. hely, 5 labda – 4. hely. 
1998 – Világbajnokság (Sevilla): 
összetett – 10. hely.

Válogatottbeli pályafutásom 
után sem szakadtam el a sport-
ágtól. 2002 óta folyamatosan 
edzőként veszek részt a ritmikus 
gimnasztika világában, és 2019-
ben felkértek a válogatott felnőtt 
együttes kéziszer csapat felkészí-
tésére is. 
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hetetlen, mivel a lányok teste olyan ext-
rém igénybevételnek van kitéve, ami ezt 
indokolja. Ezután jönnek a nyújtó-lazító 
vagy erősítő feladatok, és csak ez után 
kezdenek bele az edzésbe.

2019-ben már 25, a Magyar Tornaszö-
vetség által leigazolt versenyzőnk volt. 
Jelen vagyunk a szabadidő, a III., és az 
idei évtől az I. osztályban is. Egyesüle-
tünk rövid fennállása óta már magáénak 
tudhat több diákolimpiai, vidékbajnoki 
címet, illetve az országos bajnokságokon 
is mindig az élmezőnyben végzünk, an-
nak ellenére is, hogy a nagy budapesti 
egyesületekkel indulunk együtt. Nagyon 
sok meghívásos és nemzetközi versenyen 
is elindulunk, és örömmel mondhatom, 
hogy nagyrészt a dobogón végzünk.  

Sokszor felmerül a szülőkben, hogy 
ilyen edzés mellett hogyan tudják azt 
az amúgy sem könnyű iskolai tanul-
mányokkal összeegyeztetni. Büszkén 
mondhatom, hogy ezek a gyerekek ki-
magaslóan jó tanulók, sőt, volt olyan 
tanítványom, aki elnyerte a „Jó tanuló, 
jó sportoló”-díjat. Számomra ez nem 
meglepő, ugyanis tudom, hogy a sport 
megtanít a szorgalomra, kitartásra, csa-
patmunkára és a különböző (verseny)
helyzetek kezelésére.

Aktív pályafutásom alatt mindig egy 
mondat lebegett a szemem előtt, és esze-
rint tanítom a gyerekeket is. Szerencse 
is kell a sporthoz, de én a munkában 
hiszek, mert mint tudjuk: „A kemény 
munka mindig kifizetődik.”

Szeptemberben induló tanfolya-
munkról érdeklődni és jelentkezni le-
het az info@balancerg.hu e-mail címen 
vagy a 30–553–1503 telefonszámon.

Hajrá lányok, hajrá Balance RG!

Mozgalmas nyár a Tóparti Sport Clubban
Amikor idén májusban újraindíthattuk az edzéseket, már az első alkalmak során világos-
sá vált, hogy rengeteg dolgunk lesz idén, és ez a nyár nem úgy fog telni, ahogy a nyarak 
általában szoktak. Bár a kijárási korlátozás alatt végig online edzéseket közvetítettünk 
tagjainknak, voltak, akiknek hely- és időhiány miatt 2–3 hónapig is nélkülözniük kellett 
az edzéseket. Ők persze mielőbb szerették volna visszanyerni korábbi edzettségüket, ere-
jüket; így hamar kiderült, hogy a korábbinál több edzésalkalomra lesz szükség. 

Több szülő is megkeresett minket azzal, hogy a gyerekeknek nagyon hiányzik a 
mozgás, a közösség, a sport – így hát mielőbb szükség volt egy kifejezetten az ő igé-
nyeiket figyelembe vevő junior edzés beindítására is. A korábbi évektől eltérően idén 
nyáron senki nem tervezett hosszas távoli nyaralást, így izgatottan vághattunk bele a 
népes csapat megmozgatásába. Háromféle edzést indítottunk újra.

A junior edzésen az általános iskolás korú gyerekeket várjuk hetente kétszer. Szá-
mukra a küzdősportnak különösen sok rétege van, amibe sokan talán nem is gondolnak 

bele. A mozgás örömén túl a gyerekek önbizalmat nyernek, önfegyelmet és önkontrollt 
tanulnak. Nagyon fontos ugyanakkor az önfeledtség és a játék, ezért is döntöttünk úgy, 
hogy a kezdő felnőtteknek külön edzést indítunk, és a junior edzés legyen csak a gyere-
keké. Itt játékosan, változatos eszközökkel és egymásra mindig vigyázva tanulják meg a 
sportág alapjait. Mivel ez az edzés rendkívül jól erősít, a hozzánk járó csemeték hamar 
leküzdötték a karantén okozta visszaesést.

Kezdő felnőtteinket a no-contact Kick-box Force edzésre várjuk. Ez egy erőnléti edzés; 
erősítő, cardio és zsírégető blokkokkal. Kick-box elemeket használva egy rendkívül intenzív 
edzésprogramot állítottunk össze, ahol 60 perc alatt akár 1000 kcal is elégethető. Ez az edzés 
ugyanakkor a haladó edzés „előcsarnoka”. Aki rendszeresen részt vesz ezeken az órákon, az 
néhány hónap alatt erőnlétben és technikai tudásban is eléri azt a szintet, hogy már csatla-
kozhat a haladó csapathoz (ahol persze még sokat kell fejlődnie). 

Haladó csapatunk létszáma egyre nő, ami szélesíti lehetőségeinket: mindenki talál 
magának súlyban, tudásszintben megfelelő edzőpartnert. Ugyanakkor gyakran kere-
sünk fel és hívunk meg más csapatokat egy-egy baráti közös edzésre; legutóbb Shihan 
Halász Károly karatecsapata vendégeskedett nálunk. 

A nyár kiváló alkalmat teremtett a csapatépítésre: júniusban játékos lézerharcot szer-
veztünk Székesfehérváron, júliusban gokartozni voltunk együtt Százhalombattán, au-
gusztusban pedig közös háromnapos edzőtábort szerveztünk csapatainknak. 

Az edzőtábor programja szakmailag is sokrétű volt: szombaton Dobos Ádám ököl-
vívó edző szemináriumán ütéstechnikát tanultunk, vasárnap Jankovics Tibor brazil-jitsu 
edzésén vehettünk részt, amivel kicsit kikacsintottunk a földharc és az MMA irányába. 
Sor került az immáron hagyományosnak mondható videó-elemzésre is, amikor minden 
résztvevő kap egy rövid filmanyagot és értékelést erősségeiről és a még fejlesztendő techni-
kákról. Az edzőtábor része volt persze a közös strandolás és bográcsozás is, így a harmadik 
nap végére minden szempontból összeért a csapat.

A nyár lassan véget ér, de minket ősztől még több munka vár: ideje megkezdeni 
a felkészülést a 2021-es versenyszezonra.  Az edzésmunka mellett azonban a nyáron 
felvett jó szokásokat sem hagyjuk el, és havonta rendszeres közösségi programokkal 
várjuk tagjainkat.

Mivel gyermek, felnőtt, kezdő, haladó csapatunk újraindult, bátran mondhatjuk: 
várunk mindenkit szeretettel!

Szabó-Tóth Eszter
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Kö z é r d e k ű  i n f o r m á c i ó k

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)

Molnárné Porcellán Ágnes, városüzemeltetési ügyintéző, 589–406
(fakivágás engedélyezése, házszám megállapítás, illegális
hulladék, kerti égetés)

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

Központi telefonszám: 06 22/589–400
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)

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
Halmainé Marsi Beatrix, pénzügyi ügyintéző, 589–410
Kátai Éva, pénzügyi ügyintéző, 589–410
Kovács Jánosné, adóigazgatási ügyintéző, 589–413

(építményadó, adókönyvelés, adó- és értékbizonyítvány)

Közérdekű telefonszámok 
Központi Háziorvosi Ügyelet: Velence, Balatoni út 65., 22/311–104
Szakorvosi Rendelőintézet: Velence, Balatoni út 65., 22/589–515
I.sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Fő u. 2., 22/574–019
II. sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Balatoni út 65., 22/471–231
III. sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Tópart u. 34., 22/472–242, 
22/598–149
Gyermekorvosi Rendelő: Velence, Balatoni út 65., 22/472–156
Velence Gyógyszertár: Velence, Balatoni út 65., 22/589–524
Újtelepi Gyógyszertár: Velence, Iskola u. 2., 22/472–074
Vörösmarty Gyógyszertár: Velence, Halász u. 5., 22/471–596
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (VÖTE): 30/631–5666
Gárdonyi Rendőrkapitányság, Velence Város különmegbízottja,

Kiss Balázs c. r. tőrm., (Gárdony, Balassi Bálint u. 5.):
70/199–5980

Polgárőrség (szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00–20.00):
30/927–0422

VVG (Velence Városgazdálkodási) Kft. 30/158–2829
Velence, Halász u. 37. (Cseppház),  30/158–2829
Parkolási ügyfélszolgálat: kedden 12.00–16.00,  csütörtökön
8.00–12.00
E-mail: parkolasugyfelszolgalat@velence.hu
Egyéb ügyekben ügyfélfogadás előzetes egyeztetés szerint
E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu

Falugazdász (őstermelői igazolvány ügyintézése): Horváthné Apró 
Aranka, 70/479–6753

Ügyfélfogadás (Meszleny–Wenckheim kastély házasságkötő terem,
Velence, Tópart u. 52.) minden szerdán 12.30–16.30
VHG (Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.) 

(hulladékszállítás, egyedi közvilágítási lámpatest
hibabejelentés): 22/579–185
1. Agárd, Gárdonyi Géza u. 34–38.
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00–12.00, szerda: 7.00–19.00,
péntek: 8.00–12.00
2. Velence, Tópart u. 26.
Ügyfélfogadás: szerda: 8.00–12.00

Folyékony hulladék elszállítása: Herke Bt., 20/939–1955 
MOHOSZ (Magyar Országos Horgász Szövetség) Velencei-tavi 
Kirendeltsége: 22/700–012
DRV (Dunántúli Regionális Vízmű) Zrt.

Információs pont: 80/240–240
Hibabejelentés: 80/240–240 (1-es menüpont)
Ügyfélfogadás (Velence, Szabolcsi u. 40.)
hétfő 8.00–15.00, csütörtök: 8.00–18.00, péntek 8.00–12.00

E.ON Áramszolgáltató
Közvilágítási hibabejelentő (szakaszhiba esetén): 80/533–533
Ügyfélfogadás (Kápolnásnyék, Tó u. 20., TÓ-VILL Bt. székháza)
kedd 8.00–12.00, csütörtök 14.00–18.00



A Velencei Híradó 2020. szeptember 1-től
érvényes hirdetési árai

Tekintettel arra, hogy a Velencei Híradó évek óta 
nem emelte hirdetési árait, miközben minden más 
költség emelkedett, 2020. szeptember 1-től sávosan 
megemeli hirdetési árait a lap. 

Az áremelés a legtöbb, jelenleg is nálunk hirdető 
velencei vállalkozó számára elhanyagolható mér-
tékű lesz, ugyanis a hirdetéseket szervező VVG Kft. 
2020. szeptember 1-től az általános hirdetési árakhoz 
képest jelentős kedvezményt ad a Velencén bejegy-
zett és adózó vállalkozások részére (HIPA: helyi 
iparűzési adó). A díjszabás sávos emelésével az a cél, 
hogy a helyi kis- és középvállalkozások támogatása 
mellett érvényesíthetők legyenek a piaci árak a lap 
hirdetésszervezésében.
(Kapcsolat: varosgazdalkodas@velence.hu)

Velence Város
Önkormányzat
Képviselőtestületének
fogadóórái

A képviselői fogadóórák pontos 
időpontja előzetes egyeztetést 
követően kerül rögzítésre. Egyez-
tetni személyesen a polgármes-
teri hivatal titkárságán (Velence, 
Tópart u. 26.), vagy telefonon 
(22/589–416), 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,  
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 hétfőn, 9.00–10.00

Humán Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálat

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

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

Személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások
Család- és gyermekjóléti 
szolgáltatás
egységvezető: Horváth Erika

Házi segítségnyújtás, jel-
zőrendszeres házi segítség-
nyújtás
egységvezető: Palánki Katalin,
tel.: 22/589–157

Szociális étkezés, jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás
Lukács Ildikó, tel.: 22/589–157

Ingyenes jogi tanácsadás
időpont-egyeztetés után,
tel.: 22/470–288
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Ácsmunkát, tetőfedést,

bádogozást vállalok!

Valamint gipszkartonozás 

és lambériázási munkákat.

Herák Tamás
Székesfehérvár

Kertész utca 3.

tel.: 0630/860-3320

herak.tamas@gmail.com

Minden hűtő és

fagyasztószekrény

javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag részek 

pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

0620/557-3008



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

Jámbor Attila
Családi házak,
panellakások

komplett szerelése,
kisebb

javítái munkák

+36 70 505 4034
+36 22 747 217

jamborattila62@gmail.com

Villanyszerelő




