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A járványhelyzettel kapcsolatos aktuális he-
lyi  intézkedésekről Velence város  honlapja 
és hivatalos facebook oldala ad folyamato-
san tájékoztatást.

A veszélyhelyzet miatt
bezártak a velencei és
a tókörnyéki
kulturális-közösségi
intézmények

Magyarország Kormánya 2020. no-
vember 4. napi hatállyal Magyarország 
egész területére veszélyhelyzetet hirde-
tett ki. A koronavírus-fertőzés további 
terjedésének megakadályozása érde-
kében a Hauszmann Alajos Egységes 
Közművelődési Intézményközpont és 
Könyvtár minden intézménye további 
értesítésig zárva tart. Így jelenleg nem 
látogatható a Városi Könyvtár (Tópart 
u. 52.),  a Közösségi Ház (Iskola u. 4.) 
és a Civil Ház (Fő u. 64.) sem.
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ügyfélfogadást, a jogszabályi környeze-
tet, az ünnepeinket, és még sorolhat-
nám. Nemcsak a 2019 őszén megvá-
lasztott új képviselőtestület, hanem a 
polgármesteri hivatal is kényszerűen új, 
szokatlan körülmények és feltételek kö-
zött dolgozott, dolgozik.

Ma már, az oltási program megkez-
désével úgy tűnik, hogy ha lassan is, de 

azért belátható időn be-
lül talán úrrá leszünk a 
járványon, így véget ér-
hetnek a korlátozások, és 
újból birtokba vehetjük 
városunkat. Erre nem-
csak Önök készülnek, 
hanem az önkormány-
zat is. 

Idén tavasszal több 
olyan fejlesztést kívá-
nunk végrehajtani, ame-
lyek még inkább kö-
zösségbaráttá teszik 
Velencét. A Zöld Város 
projekt és a strandfej-
lesztés jelentős mérték-
ben megváltoztatja majd 
városunk arculatát, és 
hiszem, hogy kedvező 
irányban. Hasonló mér-
tékű és arculati jelentő-
ségű változást legutoljá-
ra talán 10 évvel ezelőtt 
a Korzó létesítése miatt a 
tóparti hatalmas, árnyas 
fák tömeges kivágása és 
a füves zöldterület kiet-
len homokparttá változ-
tatása jelentett. 

Itt azonban meg is 
szűnik a hasonlóság, hi-

szen a Zöld Város projekt (ahogyan azt 
neve is mutatja) a helyi emberekért, a 
városlakókért jön létre, és a zöldterü-
letek növelését, közösségi funkciókkal 
való felruházását (nem pedig a csökken-
tését)  tűzi ki célul. 

Hasonló a helyzet a strandfejlesztés-
sel is. Itt is az elsődlegesen megcélzott 

közönség a velenceiek közössége (az ál-
landó lakosok és a nyaralótulajdono-
sok). A strandok felújításának elsődle-
ges célja az, hogy vonzóbb pihenőhellyé 
tegye számunkra a vízpartot. 

Ehhez a két fejlesztéshez kapcsoló-
dik majd egy további előrelépés is köz-
területeinken, ez pedig a tavaly óta hú-
zódó faültetés idei megvalósítása.  Itt is 
a járványhelyzet, és az azzal összefüg-
gésben meghozott korlátozó intézkedé-
sek, illetve a kiszámíthatatlanság és így 
a tervezhetőség  sérülése szabott eddig 
gátat a város további szépítésének. A 
„10 milló fa”-mozgalommal azon va-
gyunk, hogy idén olyan időben, amely 
a fák megmaradásához szükséges felté-
teleket biztosít, közel 1000 fát ültessünk 
el Velencén. 

A fák nemcsak ökológiai szempont-
ból járulnak hozzá egy még inkább él-
hető Velence kialakításához, hanem 
városképileg is. Amíg egy hinta telepí-
tése vagy egy térkövezés kapcsán elég 
konkrétan meg lehet határozni a beru-
házás értékét, addig egy fa esetében ezt 
ritkán tesszük meg. Szemléletváltozás-
ra van szükség, mindannyiunk és gye-
rekeink jövője érdekében. Ha elkészül a 
velencei fakataszter, vagyis a fák felmé-
rése, akkor számszerűsíthető adataink 
lesznek arról is, hogy milyen állapot-
ban vannak és mennyit érnek közterü-
leten álló fáink. 

Vitán felül az egyik legjobb befekte-
tés a zöldterületek fejlesztése. Az év-
ről évre szépülő növények értéke az 
idő múlásával egyre csak növekszik, és 
megnő azon zöldterületek (és települé-
sek) értéke is, amelyek a forró nyarak, a 
zsúfoltság, a beton és térkő, a szennye-
zett levegő világával szemben alterna-
tívát jelenthetnek.  Amikor tehát Zöld 
Várost építünk, akkor a jövőbe fekte-
tünk be. Egy olyan közös jövőbe, amely-
ben korlátozások nélkül használhatjuk 
egyre szépülő és egyre otthonosabbá 
váló közterületeinket.

Addig azonban még vár ránk néhány 
igen nehéz hónap. Ehhez kívánok min-
den velenceinek sok erőt, kitartást és jó 
egészséget!

Gerhard Ákos
polgármester

Kedves Velenceiek!

Egy évvel ezelőtt, 2020 márciusában így 
kezdtem beköszöntőmet: „pár hét lefor-
gása alatt megváltozott az életünk. Min-
denkié. Soha nem tapasztalt kihívással 
állunk szemben az egyre nagyobb mér-
tékben terjedő koronavírus-járvány mi-
att.” Azt is írtam, hogy a járvány jelen-
tős akadályokat gördített a megkezdett 
közös munkák és fejlesztések elé. Ez 

így is van. Azóta viszont eltelt egy év, 
és mára hosszabb ideje dolgozom pol-
gármesterként járványhelyzetben, mint 
azon kívül. Meg kellett tanulni együtt 
élni, együtt dolgozni ezzel a helyzet-
tel. A járvány ugyanis az önkormány-
zat működésének szinte minden ele-
mét megváltoztatta: a költségvetést, az 
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2021. február 22-től március 19-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi megbeszéléseken, 
egyeztetéseken, eseményeken vett részt a város érdekében:

Február 22-én reggel megtartotta szo-
kásos heti egyeztetését a VVG Kft. ügy-
vezetőjével, amelyen részt vett Fésűs 
Attila, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottság elnöke valamint Szabó Attila al-
polgármester. Ezt követően találkozott 
Bozzay Balázzsal, a „10 millió fa” orszá-
gos közösség képviselőjével, és megvi-
tatták az idén esedékes velencei faültetés 
helyszíneit, melyeket helyrajzi számok 
szerint kijelöltek.

Február 23-án a VTT Nonprofit Kft. 
képviselőjével tárgyalt arról, hogyan  ve-
heti át az önkormányzat a partfal keze-
lését. A megállapodás-tervezettel ösz-
szefüggő egyeztetésen részt vett Faragó 
Péter önkormányzati képviselő valamint 
a polgármesteri hivatal pénzügyi és gaz-
dasági osztályának vezetője. 

Február 24-én egy új, Velencére tele-
pülő termelői bolt megnyitásával kap-
csolatosan egyeztetett a városban üzlet-
helyiséget nyitni kívánó vállalkozóval. 
Ezt követően a Fejér Megyei Pedagó-
giai Szakszolgálat szakértőjével vitatta 
meg a sajátos nevelési igényű gyerekek 
óvodai szakellátásával kapcsolatos fel-
adatokat és problémákat. A találkozót 
követően üzemorvosi vizsgálaton volt, 
amelyen dr. Sirák Andrásné dr. Szige-
ti Margit további egy évre alkalmasnak 
találta polgármesteri feladatai ellátásá-
ra. Végül egy helyi lakossal egyeztetett a 
Halász utca forgalmának sebességcsil-
lapításáról. Az utca lakói a sokszor nagy 
sebességgel száguldó, a 40 km-es sebes-
ségkorlátozást figyelembe nem vevő au-
tósokra panaszkodtak. A polgármester 
támogatásáról biztosította a lakossági 
kezdeményezést.

Február 25-én a Velencei-tavi part-
fal-rekonstrukcióval kapcsolatban vett 
részt online megbeszélésen.

Február 26-án hivatali ügyintézéssel 
foglalkozott. 

Március 1-jén reggel a szokásos 
heti egyeztetéssel kezdte a napot, ame-
lyen részt vett a VVG Kft. ügyvezetője, 

Fésűs Attila képviselő és Szabó Attila 
alpolgármester is. Az egyeztetés után 
Haász Zoltánnal, a Velencei-tó Térség-
fejlesztő Egyesület elnökével tárgyalt 
a turisztikai és LEADER pályázatok-
kal kapcsolatos 
e g y ü t t m ű k ö -
dés lehetőségei-
ről. Délután Fara-
gó Péter képviselő 
társaságában részt 
vett az óvodai be-
iratkozással kap-
csolatos online 
fórumon, ahol a 
szülők kérdéseire 
is választ adott. 

Március 2-án 
hivatalában fogad-
ta Kurcz Máriát és 
Kardos Ádámot, 
Vereb, illetve Pá-
kozd polgármesterét. A találkozón a 
felek megvitatták a Velencei-tavi Kis-
térségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú 
Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos problé-
mákat, kifogásokat.

Március 3-án megtartotta a Telepü-
lésképi Arculati Kézikönyv módosítá-
sával kapcsolatos online fórumot. 

Március 4-én szabadságát töltötte.
Március 5-én a Pearl Marketing and 

Management Kft. szakértőjével megvi-
tatta a város pályázati stratégiájával és 
fejlesztési igényeivel kapcsolatos kérdé-
seket.

Március 8-án megtartotta hétkezdő 
egyeztetését a VVG Kft. ügyvezetőjével, 
valamint Fésűs Attilával és Szabó Attilával. 

Március 9-én átadta a Velencéért 
Oklevelet dr. Oszvald Évának, megkö-
szönve áldozatos munkáját, majd hiva-
talában fogadta a Velencéért Emléké-
rem 2020. évi posztumusz díjazottjának, 
Stuhl Evelinnek a lányát, akinek átadta 
az édesanyját megillető díjat.

Március 10-én egy velencei marke-
ting szakemberrel vitatta meg az Északi 
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strand turisztikai marketingjével kap-
csolatos kérdéseket és a rendezvény-
szervezés lehetőségeit. 

Március 11-én online megbeszélésen 
vett részt Faragó Péter társaságában a 

Velencei-tavi partfal-rekonstrukcióval 
kapcsolatban.

Március 12-én hivatali ügyintézéssel, 
pályázati anyag előkészítésével töltötte a 
napot. 

Március 15. alkalmából az önkor-
mányzati képviselőkkel együtt megko-
szorúzta az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc emlékoszlopát a Hősök 
Parkjában.

Március 16-án reggel megtartotta a 
szokásos hétkezdő szakmai egyeztetését 
a VVG Kft. ügyvezetőjével, Szabó Attila 
társaságában. 

Március 17-én hivatali ügyintézéssel, 
illetve a Zöld Város projekt egyeztetésé-
vel töltötte a napot. 

Március 18-án a Tordas és Velence kö-
zötti létesítendő kerékpárúttal kapcso-
latosan tárgyalt, és átadta a munkálatok 
számára az érintett útszakaszokat: ezek a 
Panoráma út, az M7-es autópálya fölött 
átívelő gyaloghíd és az Enyedi utca.

Március 19-én a strandfejlesztéssel 
kapcsolatos projektirányítási feladatokat 
látta el.
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Ebben az évben a járvány terjedése miatt március 8-án életbe lépett szigo-
rítások értelmében nem volt lehetőség nyilvános ünnepi megemlékezésre 
március 15. alkalmából sem. Velence polgárainak nevében a polgármes-
ter és a képviselőtestület tagjai helyezték el a megemlékezés koszorúját a 
Hősök Parkjában lévő 48-as emlékhelynél, melyet korábban a Meseliget 
Óvoda óvodapedagógusai és kis óvodásai díszítettek fel piros-fehér-zöld 
színekkel. A képviselőtestület döntése értelmében Velencéért Emléké-
remben idén Kárpáti Miklós részesült helytörténészi munkássága elis-
meréseként. A koszorúzást, Gerhard Ákos ünnepi üzenetét, a korábbi és 
az idei díjazottak laudációját a városi facebook oldal tette közzé nemzeti 
ünnepünk alkalmából.
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Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc
évfordulóján

Tisztelt Velenceiek, Tisztelt Ünneplők!

Minden nemzeti ünnepünk egyben 
emlékezés is. Emlékezés olyan esemé-
nyekre, amelyekből erőt meríthetünk 
mindennapjaink során, és olyan kivá-
ló emberekre, akiktől példát vehetünk, 
akikre büszkék lehetünk. Az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc nagy 
alakjai, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor 
vagy éppen Batthyány Lajos előkelő he-

lyet kaptak a magyarság történelmi em-
lékezetében. Azonban nemcsak az ő 
cselekedeteik azok, amelyek jelenide-
jű üzeneteket fogalmaznak meg. Sok, 
ma már név szerint nem ismert ember 

Gerhard Ákos polgármester ünnepi üzenete 2021. március 15-én

önfeláldozó munkája, hozzájárulása is 
kellett ahhoz, hogy 1848 azzá váljon, 
ami: a bátorság és a helytállás történel-
mi példájává. 

Sokan vannak olyanok is, akiknek 
ugyan nem merült feledés-
be a neve, ám mégis ritkán 
említjük őket a forradalom 
jeles alakjai között. Egyi-
kük dr. Pólya József, aki az 
1848-as szabadságharc ki-

magasló személyisé-
ge. Nem említjük őt, 
mert nem a harctéren 
vagy a politikában 
állt helyt, hanem egy 
sokkal fontosabb te-
rületen: az egészség-
ügyben. 

1848 és 1849 nem-
csak a forradalom évei 
voltak Magyarorszá-
gon, hanem a második 
nagy kolerajárványé 

is. Szinte csoda volt az, hogy a 
közigazgatás megszervezése, 
az ország működtetése a hadi 
események és a pénzügyi ne-
hézségek mellett egyáltalán 

lehetséges volt a forradalom kitörése után. 
Ennek egyik zálogát adta az, hogy az or-
szág felelős vezetése a kezdetektől fog-
va komolyan vette a kolerajárvány jelen-
tette fenyegető veszélyt. Két hónappal az 
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első magyar kormány kinevezése után, 
1848. május 24-én Klauzál Gábor minisz-
ter egy háromtagú orvoscsoportot küldött 
a szomszédos román fejedelemségekbe, 
ahol ekkor már felütötte a fejét a kolera, 
vagy, ahogy a korban emlegették, az epe-

kórság. A küldöttség jelentései nyomán a 
miniszter július 9-én részletes felhívásban 
tájékoztatta az országot a fenyegető ve-
szélyről, illetve kérte az egyházakat, hogy 
híveik figyelmét hívják fel a megelőzésre.

A felkészülés az újjászerveződő or-
szág lehetőségeinek figyelembe vételé-
vel megkezdődött. A halálozások szá-
mának növekedésével 1848. október 
26-án az Országos Honvédelmi Bizott-
mány koleraügyi bizottságot nevezett 
ki dr. Pólya József vezetésével. 

Pólya József volt a kor legfelkészül-
tebb és a járványvédekezés területén 
legnagyobb tapasztalattal rendelkező 
orvosa. Már 1831-ben (az első nagy ko-
lerajárvány idején) is részt vett a beteg-
ség elleni küzdelemben. Ő volt a pes-
ti kolerakórház egyik kezelőorvosa és 
igazgatója. Pólya kinevezése után hala-
déktalanul meghozta a szükséges jár-
ványvédekezési intézkedéseket. Ügye-
letet szervezett a pesti városházán és 
több kolerakórházat is felállított az 

országban. Emellett, a korban egyedül-
álló módon, igyekezett a betegség terje-
dését folyamatosan figyelemmel kísér-
ni. Részben munkájának köszönhetően 
a megbetegedések egyre ritkultak, és az 
év végére jobbára meg is szűntek.

Talán 1849 győzedelmes tavaszi had-
járata is elképzelhetetlen lett volna az 
akkori kormány előrelátó intézkedései 
és egy valóban felkészült orvos irányí-
tása nélkül. Ahogyan az is kétségtelen, 
hogy ma nem is így emlékeznénk a ma-
gyar történelem e jeles időszakára, ha 
a felelősségvállalás, a tenni akarás és a 
szakértelem nem egyesült volna dr. Pó-
lya József személyében. 

Mint említettem, a történeti emléke-
zet lehetőséget ad arra, hogy legalább 
nemzeti ünnepeinken példát merítsünk 
a múlt nagyjainak emberi helytállásá-
ból. Én azt hiszem, erre – különösen a 
mai nehéz időszakban – nemcsak az ün-
nepnapokon, hanem a hétköznapokon 
is szükség van. 

Hajtsunk tehát fejet dr. Pólya József 
előtt, aki éppen azzal vált 1848 hőseinek 
egyikévé, hogy önfeladó szorgalommal 
és alapossággal végezte járványvéde-
kezési munkáját. Ma a szabadságharc 
éveire nem úgy emlékezünk, mint az 

országot sújtó egyik legveszedelmesebb 
járvány, hanem mint történelmünk 
egyik legjelesebb időszakára. És dr. Pó-
lya József emléke előtt adózva, gondol-
junk most tisztelettel és megbecsülés-
sel az egészségügyi szakemberekre: 

azokra, akik ma értünk és az országért 
teljesítenek szolgálatot kórházainkban, 
rendelőinkben, a mentőállomásokon és 
a gyógyszertárakban. 

Éljen a haza!

Fésűs Attila, Kernya Gábor, Pap János, Pap Zsigmond, dr. Gerhard-Kotroczó  Ágnes, Gerhard Ákos és Faragó Péter
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A Velencéért Emlékérem 2020. évi posztumusz 
díjazottja, Stuhl Evelin

Velencéért Oklevélben részesült
Dr. Oszvald Éva gyermekorvos

2020. január 29-én hunyt el 
városunk korábbi könyvtá-
rosa, Stuhl Evelin. Még ab-
ban az évben a város kép-
viselőtestülete posztumusz 
Velencéért Emlékérem 
odaítélésével fejezte ki elis-
merését művelődésszervező 
és közösségépítő tevékeny-
sége előtt. Sajnos az emlék-

érem átadása 2020. március 15-én az 
országos lezárások miatt nem volt lehetsé-
ges. Azt remélve, hogy erre az idei március 
15-i megemlékezésen ünnepélyes keretek 
között kerülhet sor, eddig váratott magá-
ra az átadás. Tekintettel azonban az újabb 
korlátozásokra, valamint arra, hogy to-
vábbra sincs lehetőség ünnepi alkalmaink 
megtartására, Gerhard Ákos polgármes-
ter március 9-én hivatalában adta át Stuhl 
Evelin lányának, Túri Tímeának az 
édesanyja munkássága előtt tisztelgő díjat. 

Stuhl Evelin Budapesten kezdte pálya-
futását a Szabó Ervin Könyvtárban, majd 
azért folytatta vidéken munkáját, hogy 
a népművelés, kultúraközvetítés egyéb 

Kevés olyan megbecsült tagja van kö-
zösségünknek, akit szinte egyáltalán 
nem kell bemutatni. Dr. Oszvald Éva 
kétségkívül ilyen. 1978-ban végzett a 
Semmelweis Orvostudományi Egye-
tem Általános Orvosi Karán. 1983-ban 
szakvizsgázott csecsemő- és gyermek-
gyógyászatból. Azonban az életrajzi és 
szakmai adatoknál sokkal többet árul el 
róla az, hogy 1986 óta, amióta Velen-
cén, Sukorón és Nadapon gyógyít, te-
vékenységét folyamatos megbecsülés és 
tisztelet övezi. 

területein is tevékenykedhessen. 1972-től 
2001-ig, nyugdíjba vonulásáig Velence 
nagyközség könyvtárosa volt. Ekkor még 
a velencei intézményhez tartozott a kápol-
násnyéki, a pettendi és a nadapi könyvtár 
is. Amikor Stuhl Evelin 1972-ben meg-
kezdte a munkát Velencén, a könyvtár-
nak mindössze 40 be-
iratkozott olvasója volt 
Velencén – az év végé-
re a könyvtárnak 322 
olvasója lett! Abban 
az időben a könyvtár 
töltötte be valameny-
nyi kulturális tevékeny-
ség központját. Innen 
indultak ki a különbö-
ző programok: a he-
lyi közösségi ünnepek, 
koszorúzások, kultu-
rális rendezvények. A 
könyvtár adott helyet 
az ifjúsági klubkönyv-
tárnak is. Ennek keretein belül néptánc, 
szalontánc, balett, bábszakkörök és kü-
lönféle tanfolyamok, német nyelvtanítás, 
valamint író-olvasó találkozók helyszíne 

Aki járt már 
rendelőjében, az 
pontosan tud-
ja, hogy ez mi-
ért van így. Az 
orvos nemcsak 
a testet gyógyít-
ja meg, hanem 
magát az embert. 
Különösen igaz 
ez a gyermekor-
vosra. A doktor-
nő rendeléseit és 

volt, melyeket Stuhl Evelin szervezett, aki  
később a „Velencei Nyár” rendezvényso-
rozat, a szüreti bál és különféle kiállítások 
lebonyolításában is jelentős szerepet vál-
lalt. Részt vett az I. számú Nyugdíjas Klub 
megalapításában is, amely először a kas-
tély falain belül működött.  

Stuhl Evelin nemcsak a kultúra őr-
zője, terjesztője, hanem igazi közösség-
építő ember is volt. Emlékét kegyelettel 
megőrizzük!

a rá bízott gyerekekkel való kapcsola-
tát elsősorban ez jellemzi: az empátia, 
az érzékenység és a figyelem folyto-
nos jelenléte. Példája azt mutatja, hogy 
gyógyítani nemcsak ésszel és alapos 

7
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A 2021. évi Velencéért Emlékérem díjazottja
Kárpáti Miklós

Kárpáti Miklós 1980 óta él Velen-
cén. Az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem könyvtár-történelem szakán szer-
zett diplomát. Nemzeti könyvtárunkban, 
az Országos Széchényi Könyvtárban volt 

könyvtáros Budapesten, majd ezt követő-
en 1975 óta dolgozott az antikvár szakmá-
ban. 1992-ben Gárdonyban megnyitotta a 
megye legszínvonalasabb antikváriumát, 

ahová nemcsak könyvekért, hanem egy-
egy jó szóért, tanácsért is érdemes betér-
ni. Kárpáti Miklós 1980 óta gyűjti a Ve-
lencei-tóhoz kapcsolható képeslapokat, 
dokumentumokat és adatokat.

Gyűjtőmunkáját és kutatásait az el-
múlt években sokféleképpen állította a 
velencei közösség szolgálatába.

1. Két facebook oldalon szokott 

közreadni ritka archív fényképeket, ké-
peslapokat, valamint általa megtalált, 
lejegyzett, közreadott, Velence és a Ve-
lencei-tó múltjáról szóló régi szövege-
ket. A Gárdonyi antikvárium oldalán a 
Velencei-tavi, a sajátján pedig a velencei 
tárgyú közlések szerepelnek.

2. Visszatérő szerzője a Velencei Hír-
adó helytörténeti rovatának.

3. A Velencei Értéktár Bizottság el-
nöke volt. Elnökletével a bizottság rend-
szerezte és közreadta Velence kulturá-
lis értékeit. Munkáját az önkormányzat 
szerint is rendkívül színvonalasan vé-
gezte.

4. A megyei sajtóorgánumokban is 
rendszeresen közöl velencei és Velen-
cei-tavi helytörténeti írásokat.

A velencei közösségért végzett tevé-
kenységének mozgatórugójáról így írt: 
„Fontosnak tartanám a közérthető hely-
történeti ismeretterjesztést. Szeretni azt 
tudja az ember és a közösség, akit és 
amit ismer.”

Egyéb, szintén igen fontos közössé-
gi tevékenységei mellett Kárpáti Miklós 
több évtizedes önként vállalt munkájával 
nemcsak településünk értékeit gyűjtöt-
te össze és tette közzé, de Velence város 
jó hírnevét is öregbítette. Megköszön-
ve és elismerve Kárpáti Miklós elkötele-
zett értékteremtő és értékmentő munká-
ját, 2021-ben a Velencéért Emlékérmet 
a képviselőtestület neki ítélte oda. A díj 
nyilvános átadására az első, valóban ün-
nepélyes keretek között megtartható vá-
rosi ünnepen kerül sor.

Szívből gratulálunk!

tudással, de jó szívvel és szeretettel is 
kell és lehet. Gyógyító munkája arról 
árulkodik, hogyan teszi teljesebbé az 
orvosi tudást – a több évtizedes múlt-
ra visszatekintő praxis mellett – a meg-
szeppent, beteg kicsiket megnyugta-
tó-vigasztaló gesztusaival és szavaival.

A Velencéért Oklevéllel az önkor-
mányzat nagyrabecsülését fejezi ki és 
megköszöni évtizedek óta tartó önzet-
len, segítő munkáját. Egy város gyara-
podásának alapvető feltétele az, hogy 
gyerekeinket minden szempontból 
biztonságban tudjuk. Dr. Oszvald Éva 

munkája nélkülözhetetlen része váro-
sunk életének. 

A Velencéért Oklevelet a március 15-i  
nyilvános megemlékezés elmaradása mi-
att Gerhard Ákos polgármester rendelő-
jében nyújtotta át dr. Oszvald Évának.

Szívből gratulálunk!
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A Zöld Város parkfejlesztés tavaszi munkálatai 
Sikeresen pályázott városunk a Babák Rózsakertje és a Hősök Parkja infrastrukturális fejlesztésére. 
Ehhez 498,90 millió forint vissza nem térítendő, Európai Uniós támogatást nyert. A kivitelezési 
munkálatok az elkövetkező hónapokban zajlanak majd közösségi tereinken.

A parkok fejlesztése során új, burkolt 
területek kialakítása, illetve a kertésze-
ti munkák elvégzése mellett a funkciók 
növelésére szabadtéri rekreációs esz-
közök telepítése (kültéri fitnesz esz-
közök), játszóterek fejlesztése, új ját-
szóterek kialakítása, padok elhelyezése, 
kültéri öntözőberendezések telepítése 
is megvalósul. A fejlesztést követően a 
parkok különféle funkciókat ellátó sza-
badidős, sport és közösségi központok-
ká válhatnak. 

A cél az, hogy a velenceiek ottho-
nosan érezzék magukat a közparkok-
ban, azokra úgy tekintsenek, mint sa-
ját kertjük meghosszabbítására, vagy 
mint egy nagy zöld közösségi térre. Ép-
pen ezért padok, asztalok, ivókutak, 

hulladékgyűjtők, valamint korszerű 
okospadok is kialakításra kerülnek. Az 
infrastrukturális fejlesztés részét képezi 
továbbá a parkok területén lévő közvi-
lágítás fejlesztése korszerű és energia-
takarékos LED-es technológiával.

 A közbiztonság növelése, valamint a 
felújított parkok és az oda látogató ve-
lenceiek védelmében a fejlesztések ré-
szeként térfigyelő kamerarendszer is 
telepítésre kerül. Az önkormányzat cél-
ja a projekt mihamarabbi befejezése, 

ennek érdekében nemzeti nyílt közbe-
szerzési eljárás keretében kiválasztásra 
került a legkedvezőbb ajánlatot adó cég 
is. A két megvalósítási helyszínen a kö-
vetkező főbb fejlesztések kerülnek kivi-
telezésre:

Babák Rózsakertje

A Velence-Újtelep és Velencefürdő ha-
tárán lévő parkban a felújítás során az 
első feladat a meglévő idős, fásszárú nö-
vényállomány pontos felmérése lesz, 
valamint az elszáradt fák kivágása, tus-
kójának kiemelése. A kivitelezés során 
minden meglévő és megmaradó növény 
gyökérzete, hajtásai kiemelt védelemben 
részesül. Az eredetileg zúzottkő burkola-
tú kerti utak helyett térkő burkolat ke-
rül kialakításra. Az új játszóterek és a fit-
nesz-sarok is megfelelő ütéscsillapító 
burkolattal lesz ellátva. 

A Babák Rózsakertje esetében az el-
sődleges cél az, hogy egy közösségi pi-
henésre alkalmas, minden korosztálynak 
pihenési lehetőséget nyújtó közösségi 
tér kerüljön kialakításra, amely mint-
egy „zöld közösségi házként” lesz ké-
pes szolgálni a lakosokat. További 
cél az, hogy a közösségi programok a 
járványügyi korlátozások feloldása után 
otthonra találjanak itt, színesítve a város 
rendezvényhelyszíneinek palettáját. 

Tervezett főbb építési munkálatok
Tipegő építése termőfölddel hézagolva, 

fűmaggal bevetve 
Szegély építése évelő és egynyári virág-

ágyásoknak
Tereprendezés
Fenyőkéreg burkolat terítése
Csepegtető rendszerű automata öntöző-

rendszer kialakítása 

Tervezett főbb kertészeti munkák
Konténeres cserjék ültetése
Évelő és egynyári növények ültetése
Sövénysor ültetése 
Földlabdás fák ültetése 

Tervezett főbb fejlesztési munkák
Sétányok kialakítása
Kisgyerekeknek való játszótér kialakítása
Nagyobb gyerekeknek való, különálló 

játszótér kialakítása

Kisebb gyerekek játszótere
Babák Rózsakertje
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Fitnesz eszközök kihelyezésével szabad-
téri sportolási lehetőség kialakítása 
felnőttek és fiatalok számára

Hősök Parkja
Az Ófaluban lévő Hősök Parkja eseté-
ben a terület hosszúkás, keskeny alak-
ját figyelembe véve az eredeti tervek 
átterveztetése során inkább az volt a cél, 
hogy egy élettel teli, ugyanakkor rep-

rezentatív ünnepi helyszín kerüljön ki-
alakításra. Fontos szempont tehát, hogy 
ne egy üres ceremoniális tér legyen, ha-
nem egy olyan hely, ahová szívesen el-
látogatnak a velenceiek akár hétköz-
napokon is. Jelenleg a kerékpárúttal 
kettészelt terület inkább csak áthaladás-
ra szolgál, nincsen kihasználva és nem 
rendelkezik szabadidős funkcióval. A 
cél az, hogy ez a terület is élettel teljen 
meg, és a velenceiek  nap mint nap tud-
ják használni, birtokba venni. 

Ennek érdekében teljes szakaszon 
térkő burkolat kerül kiépítésre. Az új 

játszóhelyek megfelelő eséscsillapító bur-
kolattal lesznek ellátva. A területen ke-
vés pad található, de a meglévők külleme 
és funkciója sem felel már meg az elvá-
rásoknak, ezért a következő utcabútorok 
kerülnek elhelyezésre: padok, hulladék-
gyűjtők, ivókút, kerékpártárolók, pikni-
kasztalok, információs táblák, és a busz-
megállóban fedett utasváró. A meglévő 
zöldfelület is kiegészítésre szorul: új, ma-

gas díszítőértékű szoliter fák telepítése 
szükséges, évelőkkel és cserjékkel kiegé-
szítve. 

Mindannyian tapasztaljuk azt, hogy 
a Hősök Parkja környékén az üdülősze-
zonban és hétvégenként állandó prob-
lémát okoz a sok, zöldterületre parkoló 
autó. A helyzet kezelése érdekében 34 új 
fizetős parkolóhely kerül kialakításra.

 
Tervezett főbb építési munkálatok

Térkőburkolat lerakása
Eséscsillapító, öntött gumiburkolat lerakása
Fenyőkéreg burkolat készítése 

játszószerek ütéscsillapításaként
Eséscsillapító homokburkolat készítése
Három kisebb fahíd kihelyezése
Szikkasztó kút építése
Parkolósáv kiépítése a Tópart utcában fi-

zetős parkolóhelyekkel

Tervezett főbb kertészeti munkák
Automata, csepegtető rendszerű 

öntözőrendszer kialakítása a meglévő 

rózsaágyásoknál és az új zöldfelületeken 
Konténeres cserjék ültetése
Évelő és egynyári növények ültetése
Sövénysor ültetése 
Földlabdás fák ültetése 

Tervezett főbb fejlesztési munkák:
Sétányok kialakítása
Három kis fahíd építése
Nagyobb gyerekeknek való játszótér ki-

alakítása
Fitnesz eszközök kihelyezésével szabad-

téri sportolási lehetőség kialakítása

Fitnesz park Hősök Parkja
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Strandfelújítás Velencén
A Velencei Híradó februári számában rövid tudósításban számoltunk be arról a friss hírről, hogy Ve-
lence város strandpályázatát pozitívan bírálta el a támogatás elosztásáról döntő bizottság. Most rész-
letes leírást közlünk arról, hogy pontosan milyen jellegű fejlesztésekre lehet számítani idén tavasszal 
a négy strandon.

Közel 120 millió forintot nyert Velence 
Város Önkormányzata a Kisfaludy Tu-
risztikai Fejlesztési Program keretén be-
lül a Kisfaludy Strandfejlesztési Konst-
rukció negyedik ütemében. Velence 
Város Önkormányzata részére a kiíró a 
Velence Északi Strand, a Velencei Tóbí-
ró Strand, a Velencefürdői Keleti Strand 
(Plázs44 Szabadstrand) és a Velencefür-
dői Nyugati Strand (Tóparty Strand) 
mindegyike részére 29.893.819 Ft támo-
gatást ítélt meg.

A pályázati anyag úgy lett összeállít-
va, hogy mind a négy felújítandó stran-
don azonos műszaki tartalmú fejlesz-
tésekre kerülhessen sor. A pályázati 
támogatásból megvalósítani szándéko-
zott beruházások strandonként a kö-
vetkezők: 

1. Három faváz-szerkezetes családi 
mosdó, egyenként 20 négyzetméter 
területen.

2. Egy darab faváz-szerkezetes ba-
ba-mama mosdóegység, szintén 20 
négyzetméter területen.

3. Favázas öltözők telepítése.
4. Vízpart közeli napvitorlák telepítése 

a gyerekpancsolók környékére.

5. Faváz-szerkezetes információs pon-
tok elhelyezése.

6. A szabadtéri zuhanyzók felújítása.
7. Szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése. 

A pályázati anyag összeállítása során 
az önkormányzatnak tekintettel kellett 
lenni a kiíró által megszabott feltéte-
lekre és arculati kézikönyvre. A kézi-
könyvben foglalt arculati útmutató ha-
tározza ugyanis meg a kialakítandó 
helyiségek és infrastrukturális fejlesz-

tések kinézetét. A pályázati felhívás ré-
szét képező, a Pagony Táj- és Kertépítész 
Iroda által készített berendezési tárgya-
kat bemutató kézikönyv, illetve az arcu-
lati kézikönyv együttes figyelembevéte-
lével fog megvalósulni a fejlesztés. 

A Velencei-tavi strandok arculatának 
kialakításakor az iroda fő szempontja az 
volt, hogy az itt felújított strandok il-
leszkedjenek a balatoni és tiszai stran-
dok vizuális arculatához. A központi 
motívum kiválasztásakor a Velencei-tó 
növényeit és állatait igyekeztek megje-
leníteni. Emellett fontos volt a vízi élet 
megragadása is. Így a kézikönyvben ja-
vasolt dizájnelemek olyan tárgyakra 
utalnak, mint a hajókötél, lapát, vagy 

éppen a horgászat és vitorlázás szimbó-
lumai. Az alábbiakban ezen kéziköny-
vek anyagaiból teszünk közzé néhány 
mintát, bemutatandó, hogy milyen épü-
letekkel és építményekkel fognak bővül-
ni, szépülni  strandjaink.

Öltöző tervek
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Tervezett velencei 
településfejlesztési projektek
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2021 elején Gerhard Ákos polgármester megkereste azokat a megyei és országos döntéshozókat, akik közvetlenül 
vagy közvetve hatással lehetnek az Európai Uniós és állami támogatások elosztására. Felkészülve a találkozókra, a 
képviselő-testület tagjaival egyeztetve egy listába gyűjtötte azokat a fejlesztési javaslatokat, amelyek megvalósítása 
a város számára különösen fontos. E célnak megfelelően a következő években az önkormányzat minden pályázati 
lehetőséget meg fog ragadni annak érdekében, hogy az alább felsorolt fejlesztési terveket megvalósítsa. A lista nem 
jelöl fontossági sorrendet. Ezek azok a fejlesztési célkitűzések, amelyekhez a város megfelelő pályázati lehetősége-
ket keres. A pályázatok benyújtásáról és elbírálásáról minden esetben hírt fogunk adni a Velencei Híradóban.

1. A konténeres óvodabővítéshez 60 millió Ft 
támogatás (a jelenleg csupán bérleti jogvi-
szony keretében biztosítandó konténerek 
megvásárlása).

2. Az önkormányzat informatikai rendszerének 
fejlesztése (gépek, szoftverek, új weboldal, Ve-
lence applikáció).

3. A városközpontban a könyvtár épületének fel-
újítása, illetve az önkormányzat épületének 
felújítása. A felújításokat követően további 
egyeztetések mellett lehetőség nyílna a két épü-
let funkciócseréjére. 

4. A Korzó zöldfelületének növelése, fásítás. 
Emellett fontos a terület turisztikai fejleszté-
se, az egységes és igényes kiszolgáló épületek 
építése.

5. Tekintettel a demográfiai helyzetre: új bölcsőde, 
új óvoda és új általános iskola létrehozása – 
állami területen, állami működtetés mellett. 

6. Négy teremmel rendelkező sportközpont épí-
tése (a termek mérete egyenként: 120 m2, 80 
m2, 80 m2, 90 m2) (judo, karate, aikido; mászó-
fal, ritmikus sportgimnasztika, torna; súly-
zós edzőterem). Ezt a sportközpontot hétköz-
naponként délelőtt az iskola és/vagy az óvoda 
használhatná.

7. Járdák, utak felújítása, a közvilágítás fejlesztése.

8. Az M7-es autópálya alatt járda építése, hogy bal-
esetmentesen lehessen közlekedni a gyalogo-
soknak.

9. Külterületi helyi utak fejlesztése
(pl. Hajdú-tanya, laktanya).

10. Termelői piac létrehozása, a helyi termelők 
segítése. 

11. Az Északi Strand területén ősztől tavaszig kor-
csolyapálya létesítése (hétköznap délelőtt és 
délután a jégkorong egyesületek, óvodák, isko-
lák számára,  késő délután és hétvégén a lakos-
ságnak).

12. Okosváros beruházások: okos buszmegállók 
(napelemes, kijelzős, led világitás), új zebrák és 
forgalomlassító rendőrlámpák (pl. Pusztasza-
bolcsról Velencére érve), forgalomlassító szige-
tek, wifi hotspotok kialakítása, kamerarendszer 
a település belépő kilépő pontjain és azokon 
a helyeken, ahol nagyobb tömeg fordul meg. 
Parkolóórák telepítése és parkolási applikáció 
létrehozása.

13. További játszóterek telepítése: a ciklus végéig 
3–4 db (ezt az egyre növekvő gyerekszám kö-
veteli meg).

14. A szakrendelő melletti jelenleg üres terület 
fejlesztése: háziorvosi rendelők létrehozása (3 
körzet egy helyen), új gyermekorvosi rendelő, 
szolgáltatóház, büfé, bankautomata, parkolók.

15. A Velencei Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
szertárának felújítása, modernizálása.

16. Központi forrásszerzés a vendégmólók és a 
csónakkikötők megfelelő kialakítására.

17. Az égetési tilalomra tekintettel közös komposz-
táló telep létrehozása Gárdonnyal.

18. Felszíni vízelvezetés megoldása Gárdonnyal 
közösen aVelencei-tó déli partján.
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Február 28-án tette közzé a Velencei Önkormányzat azokat a tényfeltáró dokumentumokat, amelyek a 
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. működését eddig nem ismert 
oldaláról világították meg. A dokumentumok közzétételét az előzte meg, hogy megyei és országos 
lapokban az ügyvezető az ellátást veszélyeztető támadásokról írt. Az Önkormányzat álláspontjáról 
Gerhard Ákos polgármestert kérdeztük.

Mi az önkormányzat gondja a 
Szakellátó működésével?

Ha egy szóban kellene megfogalmaznom, 
akkor az átláthatatlanság. Lassan nyolc 
hónapja kéri az önkormányzat az általa 
99,7%-ban tulajdonolt cég ügyvezetőjé-
től azt, hogy engedjen betekintést a mű-
ködéssel kapcsolatos iratokba. Érthetetlen 
módon még a Kft. saját könyvelője sem 
kapott betekintést például a pályázatok el-
számolásával kapcsolatos, illetve a veze-
tői juttatások kifizetésével összefüggésben 
keletkezett iratokba. A felkért független 
könyvvizsgáló pedig el sem tudta kezde-
ni a feladat teljesítését. Szóbeli, teljeskörű 
együttműködésről biztosító nyilatkozata 
ellenére az ügyvezető úr még az alapvető 
pénzügyi, gazdálkodási adatokba történő 
betekintést sem biztosította. 

Miért gondolta azt az
önkormányzat azt, hogy
szükséges az ellenőrzés,
az átvilágítás?

Erre is egyszerű a válasz: a felelősség-
érzet. Először: a város egyik legfonto-
sabb intézményéről van szó, és a meg-
felelő egészségügyi ellátás biztosítását 
elsődleges feladatomnak tartom. Má-
sodszor: a kft. érték. Velence Város Ön-
kormányzata a társaság 99,71% arányú 
tulajdonosaként 2019-ben mintegy 16 
millió forinttal támogatta bérkiegészí-
tés, ügyeleti ellátás és önkormányza-
ti hozzájárulás címén a céget. És akkor 
itt nem térek ki az alapítástól napjainkig 
juttatott többszáz millió forint vagyon-
ra. Az egészségügy támogatása befek-
tetés a helyi lakosok jólétébe. Rendkí-
vül aggasztó volt az, hogy az ügyvezető 
a független könyvvizsgáló által elvég-
zendő átvilágítást, valamint a hivatal ve-
zetői által lefolytatandó belső vizsgálat 

lefolytatását megakadályozta. Mit tehet-
tünk volna? Kutya kötelessége az önkor-
mányzatnak meggyőződnie arról, hogy 
jól mennek-e a Szakellátó dolgai.

És jól mennek? 
Minden bizonnyal nem – de a legna-
gyobb baj az, hogy nem kaptunk bete-
kintést az elmúlt években keletkezett 
iratokba, elszámolásokba. Rég nem tar-
tanánk itt, ha bármiféle együttműkö-
dést tapasztalatunk volna az ügyveze-
tő úr részéről. Intő jel volt, hogy egyre 
több helyről érkezett jelzés arra vonat-
kozóan, hogy valami nincsen rendben a 
Szakellátó gazdálkodásával és működé-
sével kapcsolatban. 

Milyen intő jelekről van szó? 
Rögtön azzal kezdeném, hogy több, 
az önkormányzattól független in-
tézmény súlyos szabálytalanságokat 
tárt fel a Szakellátó működésével kap-
csolatban.  Nem egyszerű figyelmez-
tetések voltak ezek. Az Állami Szám-
vevőszék (ÁSZ), a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) valamint a Fejér 
Megyei Főügyészség is problémásnak 
tartotta a Szakellátó működését.  Mi-
ről is van szó?  Az ÁSZ például a 2015–
2018 közötti időszakra vonatkozóan 
keletkezett iratokat ellenőrizte. 2020 au-
gusztusában lezárult a vizsgálat. Az erről 
született jelentésben az ÁSZ számos he-
lyen elmarasztalja a Kft. működését. El-
sőként megállapította azt, hogy nem volt 
megfelelő a tulajdonosi jogok gyakorlása 
az előző polgármester és a képviselőtestü-
let részéről. Vagyis a szükséges tulajdono-
si ellenőrzés nem valósult meg teljes mér-
tékben. Nagyobb gond az, hogy nem volt 
szabályszerű a társaság vagyongazdálko-
dása, mivel a cég egyes adatszolgáltatási 

kötelezettségeinek nem tett eleget. Nem 
tisztem megítélni azt, hogy mindez kinek 
a jogi felelősségét veti fel, de a jelentés ke-
rek perec kijelenti, hogy a társaság ügyve-
zetőjének tevékenysége, működése 2018-
ban nem volt megfelelő. 

Ez a személyes felelősség kérdését is 
felveti. Mit állapított meg tehát a je-
lentés ezen része?

Ezt bárki elolvashatja, hiszen a dokumen-
tumokat a városi honlapunkra (velence.
hu) feltöltöttük, hozzáférhetővé tettük. 
Többféle probléma merült fel. Elsőként 
az ügyvezető nem határozta meg a társa-
ság működésével kapcsolatos stratégiai- 
és teljesítmény-célokat, nem alakított ki 

teljesítmény-értékelési rendszert, ezáltal 
nem biztosította a gazdaságos, hatékony 
és eredményes gazdálkodás feltételrend-
szerét. Különösen aggályos szerintem az, 
hogy nem működtette sem a belső el-
lenőrzési, sem pedig a humánpolitikai 
rendszert. Mégiscsak egy kizárólag köz-
pénzekből gazdálkodó, 100%-ban ön-
kormányzati tulajdonban álló cégről van 
szó. Az egyértelmű volt, hogy ez a helyzet 
tarthatatlan. Amikor tehát kézhez kaptuk 
ezt az elmarasztaló iratot, nyilvánvalóvá 

Főügyészi levél
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vált, hogy az önkormányzatnak lépnie 
kell. Nem a nyilvánosság előtt kívántunk 
politikai harcot folytatni, nem palávert 
akartunk csapni, hanem a párbeszéd je-
gyében az ügyvezető úrhoz fordultunk 
információkért, hogy akkor hogy is ál-
lunk, mi is a helyzet. 

Volt emellett egy NAV vizsgálat is. 
Az mit állapított meg?

A 2015–2018 közötti időszakra vonat-
kozóan a NAV is lefolytatott egy vizs-
gálatot. Ez a vizsgálat szintén 2020 au-
gusztusában zárult le. Az ÁSZ jelentés 
önmagában talán nem adott volna aggo-
dalomra okot, ha nem állt volna mellette 

a NAV jelentés is. Itt is feketén-fehéren 
mulasztásokat rögzítettek. A vizsgálat 
szerint a cég 2017-re és 2018-ra vonat-
kozóan késedelmesen, csak az adóha-
tósági vizsgálat hatására nyújtotta be a 
KATÁ-s vállalkozások részére évi egy-
millió forintot meghaladó kifizetésekről 
szóló bevallást, a 2016-os évre vonatko-
zóan azonban ezt a revízió felhívása el-
lenére sem pótolta, annak ellenére, hogy 
folyamatosan történtek a KATA törvény 
hatálya alá tartozó adózók részére 1 
millió forint feletti kifizetések.  Emellett 
a biztosítási jogviszony-bejelentések és 
a járulékbevallások adataiban 28 fő ese-
tében voltak eltérések. Jóhiszeműen azt 
gondoltam, hogy ezek mind olyan ad-
minisztratív hibák, amelyeket egy belső 
ellenőrzés segítségével ki lehet küszö-
bölni, meg lehet oldani. A Kft. szabály-
szerű működése közös érdek. Hogyan 
lehetünk bizonyosak abban, hogy a jö-
vőben nem tárnak fel a hatóságok ilyen, 
vagy még súlyosabb szabálytalansá-
gokat? Honnan tudhatjuk, hogy a Kft. 

ilyen vagy olyan okból nem kap a nya-
kába egy jelentős büntetést?  

Volt-e ezeknek a szabálytalanságok-
nak valamilyen következményük? 

Sajnos igen. Az egészségügy nem az a 
hely, ahol pénzügyi profit keletkezik, a 
profit a velenceiek jó egészsége és magas 
szintű ellátása. Ezért non-profit a szerve-
zet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 
gazdálkodás felelőtlen és szabályozatlan 
lehet. A 2019. évről készült közhasznúsá-
gi jelentésből és a beszámolóból kiderül, 
hogy a Szakellátó gazdálkodása kapcsán 
az évek alatt felhalmozódott veszteség 
elérte az 52.756.000 forintot. Szerettünk 

volna megtudni, hogy ez a veszteség mi-
ből, hogyan keletkezett, és miként lehet-
ne ésszerűbbé tenni a gazdálkodást. Sem-
miféle választ nem kaptunk.

Szóba került egy hatmillió forintos 
bírság is. 

Ez így van.  Ez egy 2018-ban elnyert 
EFOP-os pályázattal kapcsolatban ke-
rült kiszabásra a közbeszerzési szabályok 
megsértése miatt. Ez egyszerűen tény-
kérdés, nincs mit vitatni rajta. A vég-
ső lökést az azonnali cselekvésre a Fejér 
Megyei Főügyészség törvényességi 
felügyeleti eljárást megelőző felhívá-
sa adta meg. Itt már egyértelművé vált, 
hogy nem késlekedhetünk tovább.  Au-
gusztus óta ugyanis tucatnyi levelet ír-
tunk az ügyvezető úrnak, személyesen is 
többször kerestük a társaság székhelyén. 
Kértem a belső ellenőrzésekről készített 
jelentéseket, az elmarasztaló vizsgálati je-
lentések után született intézkedési terve-
ket. Az ügyvezető úr az együttműködés-
nek jelét sem mutatta. Emiatt az elmúlt 

öt év gazdálkodására vonatkozólag rend-
kívüli átvilágítást kértem. Az ügyvezető 
úr ebben sem volt hajlandó részt venni, 
sőt a taggyűlés összehívására – ülés tar-
tása nélküli döntéshozatalra – tett indít-
ványomnak kétszeri ügyvédi felszólítást 
követően, csak határidőn túl tett eleget.

Kapott választ arra, hogy miért 
nem hajlandó az ügyvezető úr az 
önkormányzattal együttműködni? 

Csak a sajtón keresztül. A fent bemutatott 
és a város honlapján nyilvánosságra ho-
zott és dokumentumokkal alátámasztott 
tények ellenére az ügyvezető úr egyetlen 
magyarázata a büntetésre, a veszteségre, 

a hibákra, a hiányosságokra és az elma-
rasztaló vizsgálatokra az, hogy őt politi-
kai támadás éri. Aki egy kicsit is figyeli 
Velence város közéletét, az pontosan tud-
ja, hogy semmiféle pártpolitikai érdeket 
nem szolgálok. Egyetlen párttag sem ül 
benn a testületben, soha semmilyen párt-
tal nem volt, nincs – és ezt bizton állít-
hatom – nem is lesz semmilyen kapcso-
latunk. Ahelyett, hogy választ kapnánk a 
számos elmarasztaló vizsgálati jelentésre, 
az ügyvezető úr vallásháborút vizionál. 
Ebbe az irányba azonban már nem is kí-
vánom követni a gondolatmenetét. 

Hogyan tovább? Mi lesz a helyzet 
megoldása?

Nem maradt más választás, mint az, 
hogy kezdeményezzem az ügyvezető úr 
visszahívását. Mindezt teszem úgy, hogy 
tudom, a rendelőintézet zavartalan mű-
ködése megoldott, és az ügyvezetés fo-
lyamatosan biztosított lesz a pályáztatá-
sig terjedő átmeneti időszakban is, Dr. 
Egyed Péter személyében.

ÁSZ jelentés, részlet
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Természetesen a Szakorvosi Rendelőintézet ügyvezetőjét, Dr. Ferencz Pétert is megkerestük kérdése-
inkkel, és felkértük, ismertesse álláspontját az ügy kapcsán. Az alábbiakban a kérdések, és az azokra 
adott válaszok olvashatók.

Dr. Ferencz Péter válasza

A Szakorvosi Rendelőintézet Európai 
Uniós pályázatírásának időszakában, 
2008-ban kaptam felkérést Oláhné 
Surányi Ágnes polgármester asszony-
tól a munka szakmai koordinálására. 
A pályázat sikere után, a kiírási felté-
teleknek megfelelően, az egészségügyi 
ellátási területet reprezentáló nyolc ön-
kormányzat, Velence, Kápolnásnyék, 
Nadap, Martonvásár, Pázmánd, Suko-
ró, Vereb és Zichyújfalu, 100%-os ön-
kormányzati tulajdonú nonprofit Kft-t 
hozott létre. A közel egy milliárd fo-
rint összértékű pályázat 90%-os ak-
tivitású volt. A 10% önrész 99,7%-át 
Velence Város Önkormányzata bizto-
sította. A Velencei-tavi Kistérségi Já-
róbeteg Szakellátó Közhasznú Non-
profit Kft. ügyvezetőjeként feladatom 
az orvostechnikai és informatikai köz-
beszerzések lebonyolítása, az épület 
berendezése, a szakorvosi szerződé-
sek megkötése, valamint a szakdolgo-
zói és technikai csapat fölállítása volt. 
A működési engedély megszerzése és 
a finanszírozási szerződés megköté-
se után, 2010 szeptemberében kezdtük 
meg a szakmai munkát.

A szakellátás és a diagnosztikai szol-
gáltatás hamar népszerű lett. Szabad ka-
pacitásunk terhére sokan nálunk keres-
ték a járóbeteg szakellátást Gárdonyból, 
Agárdról, Dinnyésről, Baracskáról és 
Pusztaszabolcsról is.

2012-ben egy önkormányzati dön-
tés következtében a Velencei-tó környéki 
Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat is 
a Nonprofit Kft. működtetésében a Ren-
delőintézet épületébe került. Ezzel nagy-
részt megvalósult az a szakmai cél, hogy 
a járóbeteg szakellátás, a diagnosztika, a 

mentőszolgálat, a háziorvosi-, a házi-gyer-
mekorvosi alapellátás, a védőnői szolgálat 
és a gyógyszertár együttesében igazi térségi 
egészségügyi központ alakuljon ki.

Működésünk negyedik évétől szak-
orvosi és diagnosztikai kereteinket már 
110–120%-ban kihasználtuk. A helyzet 
megoldása érdekében 2016-ban kapaci-
tás bővítési kérelmet adtam be a Nemze-
ti Egészségbiztosítási Alapkezelő Több-
letkapacitás-befogadási Bizottságához. 

Kérelmünket 2018 végén befogadták. 
2019-től a megnövekedett szakorvosi 
órakeretet kihasználva szolgáltuk a bete-
gellátást, amire azért is nagy szükség volt, 

1. Miképp értékeli a Szakellátó tevékenységét az Ön vezetése alatt? Milyen eredmények és milyen nehézségek jellemezték az el-
múlt időszakot? 

2. Miért nem kaphatott betekintést sem a pályázatok elszámolásába, sem a vezetői juttatások kifizetésével összefüggésben keletke-
zett iratokba a társaság könyvvizsgálója, illetve a független kirendelt könyvvizsgáló? 

3. Miből származik a 2019. évről készült közhasznúsági jelentésben jelölt 52.756.000 forintnyi veszteség? Miképpen kezelte ezt a 
problémát Ön a Szakellátó ügyvezetőjeként?  

4. Igaz-e, hogy egy 2018-ban elnyert EFOP pályázatban a közbeszerzési szabályok megsértése miatt a Közbeszerzési Döntőbizott-
ság 6.000.000 forintos bírsággal sújtotta a céget? Mi volt ennek az oka? 

5. Mi az oka annak, hogy a 2020. augusztus 4-én született taggyűlési határozat ellenére a belső ellenőrzési tervet és jelentést vala-
mint az ehhez kapcsolódó dokumentumokat a Felügyelő Bizottság és a tulajdonos önkormányzatok számára többszöri írás-
beli kérés ellenére sem küldte meg? 

6. Említette az egyik interjúban, hogy az önkormányzat vezetőjének támadásai miatt át kellett csoportosítania a Kft. erőit. Miképp 
hátráltatja a rendeléseket a tulajdonos kezdeményezte átvilágítás? 

A Szakrendelő átadása 2010-ben Oláhné Surányi Ágnes, Ferencz Péter, 
L. Simon László és Szócska Miklós államtitkár jelenlétében

* * * 
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mert az elmúlt öt évben a Velencei-tó 
környékének lakosságszáma 20%-kal 
gyarapodott. A többletkapacitás teljes ki-
használása azt is eredményezte, hogy a 
Nonprofit Kft. a 2019-es gazdasági évet 
nyereséggel zárta. (A Velencei-tavi Kis-
térségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú 
Nonprofit Kft. könyvvizsgáló által elle-
nőrzött Egyszerűsített Éves Beszámoló-
jának Eredménykimutatása 22. sor.)

A kórházak és a rendelőintézetek 
nagy részének állami kezelésbe véte-
lét követően az Állami Számvevőszék 
az egészségügyi intézményeket orszá-
gosan ellenőrizte. Rendelőintézetünket 
az elmúlt három évben hat adatbeké-
rés során ellenőrizték, több száz do-
kumentum bekérésével négy teljes év 
anyagának vonatkozásában. Ellenőr-
zésre kerültek a könyvelési, könyvvizs-
gálati dokumentumok, a teljes leltári 
dokumentációk, a mérlegbeszámolók, 
közhasznúsági jelentések, Felügyelő Bi-
zottsági és Taggyűlési jegyzőkönyvek, 
Társasági Szerződések, szabályzatok, 
közreműködői szerződések stb. 

A 2020-ban lezárt ÁSZ vizsgálat 
szeptemberben megkapott jelentése 
több hiányosságot tárt fel. A Nonprofit 
Kft. működésével kapcsolatos hiányos-
ságok kijavítására intézkedési tervet ké-
szítettünk. A könyvelési hibákat a Non-
profit Kft. könyvelését végző Velencei 
Városgazdálkodási Kft. könyvelői kija-
vították. A könyvvizsgálattal kapcsola-
tos korrekciót a Nonprofit Kft. Taggyű-
lése által a közelmúltban újabb öt évre 
megbízott könyvvizsgáló korrigálta. A 
javítások után a könyvelési és könyv-
vizsgálati dokumentációt a NAV vizs-
gálat rendben találta. E mellett a NAV 
megbízási szerződéseinket is ellenőriz-
te, és ott sem talált hibát.

A Rendelőintézetben folyó szakmai 
munkát illetően többletkapacitás kérel-
münk elbírálása során 2018-ban meg-
kaptuk az összes Szakmai Kollégium 
támogató véleményét valamennyi álta-
lunk működtetett orvos-szakma vonat-
kozásában.

Rendelőintézetünkben jelenleg két 
pályázat lezárása folyik. 

Az EFOP-1.8.2-17-2017-00049 azo-
nosítószámú az „Alapellátás fejlesztése 
a Velencei-tó térségében” című projekt 

kiírása szerint a programot a gárdonyi 
járásban kellett megvalósítanunk. Bár 
a kiírás szakmai feltételeinek minden-
ben megfeleltünk, a Közbeszerzési Ha-
tóság közbeszerzési eljárási hiba mi-
att szabálytalansági eljárást indított. A 
részletek tisztázása után az eljárást meg-
szüntették, valamint lehetőséget kap-
tunk központi keretből a projekt finan-
szírozási keretének bővítésére. Ennek 
az úgynevezett „praxis-pályázatnak” a 
tapasztalatai most jelentenek segítséget 
háziorvosaink számára az alapellátás 
működését is átformáló jogszabályi kör-
nyezet feltételeinek való legjobb megfe-
lelés szempontjából.

EFOP-1.8.19-17-2017-00021 azono-
sítószámú az „Egészségfejlesztés a Velen-
cei-tó környékén” című projekt tapasz-
talatainak összegzése is most folyik. A 
múlt héten kaptuk a Minisztériumból a 
tájékoztatást, hogy egy több mint 20 mil-
lió forintos keretből lehetőségünk lesz a 
járvány lezajlása után a gárdonyi járá-
si Egészségfejlesztési Iroda további mű-
ködtetésére.

Mint közismert, 2019 őszén független 
jelöltként, FIDESZ-KDNP támogatás-
sal indultam Velencén az önkormányza-
ti választásokon. „Politikai programom” 
három pontból állt:

1. Egynapos sebészeti részleg kialakí-
tása a Szakorvosi Rendelőintézet mellett.

2. Mammográfiás szűrőállomás létre-
hozása a Rendelőintézetben.

3. Várandós kismamák 3D-4D-s ult-
rahang vizsgálatának beindítása.

A programból a 3. pont megvalósult. 
Az ultrahang vizsgálatok elkezdődtek. A 
Covid-járvány lezajlása után ismét indul 
a szolgáltatás.

Az Egynapos sebészeti részleg kiala-
kításának előkészítését a Velencei Köz-
ponti Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási 
Tanácsa többségében támogatta (Velen-
ce, Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pá-
kozd, Pázmánd Sukoró, Vereb, Zichyúj-
falu). Dr. Kásler Miklós miniszter úr és 
Dr. Horváth Ildikó államtitkár asszony 
az Egynapos sebészeti részleg megvaló-
sításának érdekében Kormány-előter-
jesztés írását kezdeményezte. Az előter-
jesztés minket érintő építész-tervezői 
és orvos-technológiai részét elkészítet-
tük. A több mint egy milliárd forintos 

beruházás megvalósulásával a gárdonyi 
járás lakosainak úgynevezett „egyna-
pos” szemészeti, nőgyógyászati, sebé-
szeti, ortopédiai műtéteit helyben tud-
nánk elvégezni.

Velencei orvos-vezetői munkám so-
rán jelenleg a harmadik polgármestert 
és a negyedik képviselőtestületet szol-
gálom. Korábban, megyei tisztifőorvos-
ként megtanultam, hogyan kell a szak-
mai munkát politikamentesen végezni. 
Tizennégy éves megyei tisztifőorvo-
si munkám során hat miniszterelnököt 
és nyolc egészségügyi minisztert szol-
gáltam. Nem gondoltam, hogy politikai 
meggyőződésem miatt ilyen jogi kön-
tösbe bújtatott támadásnak leszek kité-
ve. Nem hiszem, hogy ennek hatására 
bármilyen „baloldali”, vagy „baloldali-
nak mondott” párt ideológiája elfogad-
ható lesz a számomra.

Istenben hiszek. Szabadidőmben ke-
resztény közösségekben szolgálok. Hi-
szem és vallom, hogy Isten az embert 
férfinak és nőnek teremtette. A férfi és 
a nő házasságán alapuló család a nem-
zet legfontosabb, támogatandó alap-
egysége. Nem tervezem, hogy a külső 
körülmények nyomásának hatására át-
térek a buddhista, vagy bármilyen más 
hitre. A vallásos meggyőződést szemé-
lyes ügynek gondolom és tiszteletben 
tartom. A magam szempontjából is ezt 
várom el másoktól.

A Covid-19 járvány harmadik hullá-
mának csúcsán, a szakrendelések és az 
ügyeleti szolgálat működésének fenn-
tartása mellett az oltóhely kialakítá-
sát és az ütemezett és a tömeges oltási 
programban való részvételünket szer-
vezzük. Néhány napja kaptuk meg Ren-
delőintézetünk oltóhellyé történő kije-
lölésének határozatát.

A 2020. évi C. törvény az egészség-
ügyi szolgálati jogviszonyról és végre-
hajtási rendeletei alapvetően változtat-
ták meg az egészségügyi intézmények 
működését, ami ezekben a napokban a 
rendelőintézeti csapatnak további fela-
datot és kihívást jelent.

Velence, 2021. március 18.
Tisztelettel:

Ferencz Péter dr.
ügyvezető igazgató
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Beszámoló a Velence Városgazdálkodási Kft.
február-márciusi tevékenységeiről

Lassan, de biztosan érkezik a tavasz. En-
nek jegyében a Velence Városgazdálko-
dási Kft. munkatársai is megkezdték azo-
kat a munkálatokat, amelyek a tavasszal 
együtt járnak.

Köztéri szemetesek megújítása
Városunk szinte összes, fémből készült 
szemetese megújult. Kijavítottuk a le-
mezhibákat, valamint lefestettük őket.

Buszmegállók karbantartása,
felújítása
Szintén frissítő festésen estek át a fém-

ből készült buszmegállók is. A fa buszmeg-
állók esetében már egy picit bonyolultabb a 
helyzet, hiszen ezeknél kevés egy csiszolás 
és festés. Munkatársaink e buszmegállók 
esetében elvégezték a szükséges javításokat 
és csak ezt követően jöhet a festésük. Sajná-
latos módon azonban van olyan buszmeg-
álló, ami az évek során oly mértékben le-
romlott, hogy nem lehet felújítani. Ebben 
az esetben keressük a megfelelő megoldást, 
hogy ne kelljen felszámolni.

Szökőkút-karbantartás
Aki arra jár rendszeresen, észrevehet-

te, hogy az Európa (Keszegező) Park 
szökőkútján is megkezdődtek a javítási 
munkálatok. Évek óta nem volt a felü-
lete kezelve, ami a rengeteg repedésen 
és a festék szinte teljes lekopásán látszott. 
Munkatársaink a felújítás során először 
letisztították a problémás felületeket, 
majd hézagkitöltő anyaggal kezelték. Ezt 
követően, amint az éjszakai fagyok vég-
leg elmúlnak, jöhet a festés. Természete-
sen jobb lett volna egy műgyanta alapú 
anyaggal kikenni a szökőkutat, azonban 
erre most anyagi okok miatt nem volt 

lehetőség. Azonban a látogatók számára 
így is szinte újként fog majd pompázni a 
kút, különösen mert a benne lévő, évek-
kel ezelőtt elromlott világítást is sikerül 
a reményeink szerint megjavítani.

Parkgondozás
Ahogyan egy másik cikkben olvashat-

ták, 2021-ben megújul két nagy parkunk 
is. A projekt előkészítéseként néhány fel-

adatot a Városgazdálkodásnak 
kellett megoldani. Az arra járók 
láthatták, amint éppen eltávolít-
juk a parkokban lévő, már rég 
kivágott fák után maradt tön-
köket, valamint a fák kezelése 
sem marad el. A projekt tervei 
alapján végezzük a fák metszé-
sét, az odúkezelést, valamint 

szükség esetén a kivágást is.

Árkok, vízátfolyók, űrszelvények 
tisztítása

Megkezdtük az árkok, valamint a 
víz átfolyók tisztítását is. Februárban 

munkatársaink folyamatosan haladva el-
végezték Velencefürdő, valamint Újtelep 
űrszelvényeinek tisztítását, valamint a 
belátást gátló növényzet vágását, eltávo-
lítását. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek-
re a munkákra azért van szükség, mert 

az utcára ültetett fák, valamint az osz-
lopokat takaró növényzet balesetveszé-
lyes. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy ne 
várják meg, amíg munkatársaink vágják 
a növényzetet, hanem gondoskodjanak 
Önök is a telküknél lévő fákról, cserjék-
ről, így elkerülhetik, hogy akár az E-on 
munkatársai, akár a mi munkatársaink 
végezzék el ezt, nem biztos, hogy úgy, 
ahogy az Önöknek tetszik.

Újtelepi buszforduló környéké-
nek rendezése

A környék lakóinak régi kívánsága is telje-
sülni látszik a Szabolcsi út – Vásártér utca 
sarkán található, korábbi buszfordulóban. 
Megkezdtük a lerakott murvaréteg felsze-
dését, majd március-április hónapban a 
terület földdel történő feltöltése és a fü-
vesítés mellett szeretnénk faültetéssel ha-
tárolni a területet, így elkerülendő, hogy 
ismét a gépkocsik tapossák ki. A felsze-
dett murva sem vész kárba, ugyanis eb-
ből a környező utcák szegélyeiben kiala-
kult kátyúkat tudjuk feltölteni, így a lehető 

legköltséghatékonyabb módon tud-
juk az erőforrásainkat mozgósítani.

Játszóterek
Ha tavasz, akkor irány a szabad. 
Jogos igény, hogy a játszótereken 
lehessen a gyerekekkel játszani. 
Azonban nagyon kérem Önöket, 
hogy a lezárt játszóterekre ne men-
jenek, ott gyermeküket ne enged-
jék játszani, mert a lezárások oka 
minden esetben a balesetveszély. 
Különösen igaz ez a Tóbíró stran-
don található egységre is, ráadásul 
a legjobb tudomásom szerint nincs 
is semmilyen engedélye, így nem is 
játszótér. Az eszközök közül pedig 
több  komoly sérülést okozhat. Ha-
marosan lesz még játszótér, hiszen 

a két megújuló parkban is kialakításra 
kerül egy-egy, ami a környékbeli gyer-
mekek és szülők örömére szolgálhat.

Pusztai László
ügyvezető



Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k

18

K u l t u r á l i s  é r t é ke i n k

18

Húsvétra hangolódva
„Barka nyílik, ünnepet ül a föld, feltámadt Jézus, megtörik a csönd, milyen szép az ölelő szeretet, gyógyítja a fájdalmas
sebeket.” (Kristófné Vidók Margit)

Emlékeim az ötvenes évekből

 Vágyva az ünnepre, meghitt családi kör-
nyezetben, várva a csodára, nagy öröm-
mel gondolok az akkori világra.  Az évek 
visszavonhatatlanul múlnak, de a húsvét 
értéke nem változott –  mi pedig  tovább 
visszük azt, ahogyan évtizedekkel ez-
előtt ünnepeltünk. A legelső, és legfon-
tosabb képek egyike édesanyám kedves 
mosolya. Csak szeretet fakadt belőle. Ő 
minden évben elmesélte, miért fontos a 
húsvét, mi pedig próbáltuk megérteni, 
mekkora ajándékot kaptunk: Jézus meg-
halt a kereszten, azért, hogy mi bűneink-
től megszabadulva, tisztán, szabadon él-
hessük életünket. És az előttünk álló böjti 
napok mindegyike tartogatott valamit 
ennek jegyében. Sosem felejtem  a nagy-
pénteki menüt: az aszaltszilva levest, és 
az öntött kiflit – ez a menü évről évre 
visszatért családunk asztalára. Nagypén-
teken hús nem került az asztalra, hiszen 
ez a nap böjttel telt. Nagyszombat dél-
utánjára sok dolgunk lett, hiszen várt 
bennünket a locsolóknak szánt tojások 
elkészítése is, de ezen a napon főzte meg 
édesanyám a húsvétra szánt sonkát is.

A berzselt tojás technikáját is édes-
anyám mutatta meg. Benedvesítettünk pár 
kisebb levelet, különbözőket, hogy aztán a 

tojásokra „ragasszuk” őket, majd egy géz-
lap került rá leszorításképpen. Megfőztük 
a hagyma külső leveleit, rétegeit, hogy az-
tán az előkészített bebugyolált tojások eb-
ben fürdőzhessenek. Az immár színes, 
mintás darabokat főtt sonka bőrével ken-
tük be, hogy szép fényesek legyenek.

Az írókázás már veszélyesebb mulat-
ság volt, nem is csinálhattam kicsi korom-
ban, hiszen édesanyám attól tartott, hogy 
a forró viasz, melybe az írókát kell már-
tani, megéget majd. Később aztán, mikor 

kicsit idősebb lettem, szép motívumokat 
rajzolhattam a tojásokra, melyeket aztán 
tojásfestékbe mártottunk. Így készültek a 
viaszos hímes tojások.  

A szombat délután is az izgalmaké volt, 
és ráadásul még több dolgunk akadt. Kicsi 
gyermekként, türelmetlenül, izgatottan  – 
és kicsit bizonytalankodva is – fűszálakból 
és kicsi ágacskákból készítettük a nyuszi-
fészket, epedve várva a tapsifüles megle-
petéseit. Legnagyobb meglepetésünkre 
aztán a nyuszi nem mindig találta meg a 
fészket, és a piros tojások után végül ne-
künk kellett kutatni. 

Befejezésképpen egy locsolóvers: 

Szépen kérem az apját,
De még szebben az anyját:
Adja elő a lányát,
Hadd locsolom a haját!
Hadd nőjön nagyra,
Mint a csikó farka,
Még annál is nagyobbra,
Mint a Duna hossza.
Szabad-e locsolni?
      

Húsvéti népszokások: a hintázás

Fejér megyében ismert volt a húsvéti 
időszakban a hintázás szokása is. Kor-
látozódhatott a hintázás csak a szent-
háromnapra, azaz Krisztus halála és 
feltámadása napjaira: Nagypéntek-
től húsvétig. Talán Krisztus halála és 

pokoljárása emlékére ördöglovaztak 
(vagyis hintáztak) a Fejér megyei Sár-
keresztesen. Általában a február eleji 
gyertyaszentelőtől, húshagyókeddtől, 
a böjti vasárnapoktól, esetleg nagycsü-
törtöktől kezdve, de főleg húsvétkor, 
a feltámadáskor, esetleg pünkösdkor 
volt szokásban 
hintázni, vala-
mint az egyes 
falvak búcsús 
napján. Felsejlik 
egy olyan lehet-
séges időrend, 
miszerint hús-
hagyókedd táján 
inkább a mér-
leghinta, a böj-
ti periódusban 
inkább a forgó-
hinta járta, hús-
vétkor mindeni-
ket működtették, de a lengő- és kézi-, 
majd gyári készítésű szárnyas-, illetve 
körhintáé volt a főszerep.

(Gazda Klára, 2017)

Kérjük, hogy adója 1%-nak
felajánlásával segítse a
Helytörténeti Egyesület
munkáját! 

A kedvezményezett neve:
Velencei Helytörténeti Egyesület
A kedvezményezett adószáma:
18502411-1-07
A nyilatkozatot tegye borítékba, 

amelyre írja rá az Ön nevét, lakcí-
mét és az adóazonosító jelét.

Számlaszám:
10402159-50514954-54571007,
K&H Bank gárdonyi fiókja
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Volt egyszer egy híres velencei biológia szakkör – 
természetleírás Velencéről az 1950-es évekből

(3. rész)

A Helytörténeti Egyesület bő egy éve folytatásokban közölte lapunkban Kovács Gergely tollából a volgy-
hid.blogspot.com felületen közreadott Szabó László-életrajzot. Természetes, hogy abban Velence csak 
érintőlegesen szerepelhetett, inkább a neves ornitológus, paptanár hányattatásait, tudományos mun-
kásságát ismerhettük meg benne. Kárpáti Miklós találta meg Szabó László Vilmosnak azt az 1956-ban 
született írását, amelyben rendkívül olvasmányos formában írja meg a velencei biológia szakkör történe-
tét, tevékenységét, emellett bepillantást nyújt pedagógiai hitvallásába, hetven évvel ezelőtti, meglepően 
korszerűnek tűnő tanítási módszereibe is.

Szabó László: Biológiai tájszemlélet
(Beszámoló egy biológiai
szakkör életéről, 1957)

Kaszálók, rétek
A náderdő után a fűerdő rejtelmei kö-
vetkeznek. A Csontrét, a Gurgyal, a 
tóparti kaszálók, a kisvelencei szikes, 
végül a meleghegyi sziklás, köves lej-
tők, illetve tetők. Hasonlítsuk csak ösz-
sze! Egy-két kirándulás kell hozzá! Ta-
vasszal a virágok csalogatnak. Kikerül 
a falra a Virágnaptár. Aztán kaszálás 
előtt lassanként megismerjük, hogy a 
legfontosabb virág a fűvirág, az igazi 
„búzavirágok” őse. A Gurgyal főleg a 
telepi gyerekek kutatási terepe. Kora 
tavasszal a bíbicektől, ősszel a száraz 

fűszálak fölött röpködő sisakos sáská-
ig de sok minden kerül elő! Hamar ki-
virágzik a szik is, mikor visszahúzódik 
a víz, gyűjtjük a kamillát s a szikes só-
tűrő növényei egymásután kerülnek a 
gyűjteménybe. Felejthetetlenek az első 
őszi kirándulások: sziki őszirózsák 
nyílnak, sáskák, szöcskék kerülnek a 
fűhálóba.

A Meleghegyen
Náderdő, fűerdő, „kultúrerdők”, most 
végre már az igazi erdő: a faerdő. Mi-
előtt idejöttem, alig járt itt velencei gye-
rek, nem is beszélve az újtelepiekről. S 
most ide kívánkoznak legjobban. Va-
sárnap délelőtt indulás. Az autóbusz is 
segít, hogy több időt tölthessünk a te-
repen. Sukoró. Kiszállás. Áthaladunk a 
murvás talajú szőlőkön, melyek az er-
dőkig nyúlnak. Tovább a tölgyeseken át, 
föl a tetőre, az őskövekkel teleszórt fü-
ves fennsíkra. Angelika forrás, Pákozd-
vári barlang, ősembertelepülések, s a 
legszebb: a Hurkavölgy. 

Mély, hűvös gyertyános, óriás sziklák. 
Kora tavasszal ide visz az első út. Nyílik 

a hóvirág, hunyor, Scilla és galambvi-
rág. Fent a füves tetőn a leánykökörcsin, 
majd a hérics s a „fiú”-kökörcsin. Rügyek 
pattannak. Megismerjük mind a fákat és 
bokrokat. Hullajtott agancs, rókakopo-
nya, tűzgomba (piros csészegomba) mint 
égő pipa az avarba hullott száraz gallya-
kon. A madarakat hang után is megis-
merjük! Milyen zöld a mohapárna, hogy 

húzódik felfelé a fák törzsén, aztán a zuz-
mók továbbsorakoznak a kérgen. Ott 
fészkel a fakopáncs, hatalmas ölyvfészek 
fent magasan. Itt van már a vadaskert ke-
rítése. Éjjel kijárnak a drót alatt, elárulják 
a nyomok: őz, szarvas, vaddisznó, borz és 
róka járt itt. Hirtelen egy szarvascsorda 
ugrik fel nagy robajjal. Fent ülünk a hí-
res „Likas-kő” tetején. Hazagondolunk 
a kis iskolai sziklakertre, ahol kicsiben 
megvan a Hurkavölgy, a Likaskő, az Ibo-
lya meg Vadjácint (Scilla) völgy, a Kö-
körcsinhegy... mennyi gyökeres virágot 
hordtunk bele tavasszal, ősszel...

Szedjük a gyöngyvirágot, — jaj, fel 
tetszett rúgni egy fészket! Visszanézek: a 
csilp-csalp füzike gombolyag fészkének 

széles száján 2 apró madár néz ki ijed-
ten. Megvan a sisegő füzike fészke is. 
Gyűrűk kerülnek a csepp lábacskák-
ra, hátha ők is elviszik valamerre a Me-
leghegy hírét, mint egy gyurgyalagunk 
Görögországba. Végre itt a Meleghegy 
csúcsa: 315 m. A kilátóról széjjelné-
zünk még utoljára. Tele vannak az ece-
téteres üvegek aranyos bábrablókkal, 

A Velencei-hegység sziklás tája. Jantsky Béla felvétele
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Észre se vesszük, hogy kirándulások 
után mindig teljesebb lesz a táj élete ben-
nünk. Leszáll a Nap messze a Vértes mö-
gött. Az ott az inotai erőmű füstje. Köz-
vetlenül előttünk ott a tó, a nádsziget, a 
Csontrét, mindenfelé a szántóföldek sok-
színű szalagjai... mindenütt az ember ke-
zenyoma. Igen, egy kicsit most összeolvad 
a magasból nézve a Velencei-tó és környé-

kének élővilága s talán ebben 
a 15 fiúban lassan, mélyen vi-
rágba borul és termést hoz a 
biológiai szemlélet: az élővi-
lág egysége, az életközösségek 
törvényei, az ember által meg-
teremtett új biotópok. S köz-
ben érzik, ők is urai, irányítói 
ennek a tájnak.

Milyen más a tantárgyakra, 
órákra osztott biológia az isko-
lában. Az élővilág egysége szét-
tagolva élettelen természet-, 
növény-, állat-, embertanra. 
Hiába érdeklődik az ötödikes 
az élőlények iránt (bevallom, 
én külön 3–4 órát tartottam a 
levegő, a víz és a talaj életéről 
mindegyik nagy fejezet után). 
Belefáradnak a növényélet-

tanba és száraz rendszertanba. Jelenlegi 
tantervünk és tankönyveink nem a gyer-
mekek számára készültek! Sok, túl sok 
bennük a logika, a tudomány, de kevés, 
nagyon kevés a biosz, az élet. Nem az ok-
keresés, a fogalmak, a rendszeresség ellen 
akarok szólni, hanem pedagógus szemmel 
nézem tárgyaimat s teljesebb, szintétiku-
sabb, de egyszerűbb természetszemléle-
tet szeretnék adni. Egyszerűbb, de egyben 
korszerűbb biológiai alapműveltséget. 

A rendszertani és fejlődéstani irány 
elavult. Immár 100 éve is elmúlt, hogy 
ez a két kategória termékenyítőleg hat 
a biológiára. De már elvégezte mun-
káját. Ki tagadja ma a fejlődést? Túlju-
tottunk már rajta. A szociológia nyom-
ja ma rá bélyegét nemcsak az emberi 
társadalom „fejlődésére”, hanem min-
denféle életközösségre is. Bioszocioló-
gia az új tudomány, mely a közösségi, 
társulási törvények kutatása közben ki 
tudja majd dolgozni az új közösségek 
megteremtésének feltételeit, törvényeit, 
irányvonalait. Ébredjünk már rá, hogy 
új szelek fújnak. Növényszociológia, 

szarvasbogarakkal és hőscincérekkel (a 
legkedvesebb júniusi zsákmányok). Van 
virág bőven a növénygyűjtőben, a há-
tizsák is tele van, pedig már az uzson-
nánkat mind megettük. Árvalányhaj 
leng a botok végére kötve. Lenézünk. 
Ott a tó, a náderdő, a nádszigetek, fölöt-
tük fehér kócsagok, kanalasgémek és si-
rályok, mint apró lebegő felhők. 

Amott a Csúcsoshegy kvarcitos kúp-
ja! Micsoda sebek a legvénebb magyar 
hegy oldalában! Itt baritot bányásznak, 
amott fluoritot Pákozd felé. — Éjjel-nap-
pal zúg a fúrógép, molibdén után kutat-
nak. Mennyi érték: gránit, andezit, kvar-
cit. Pátkán a galénit. A Templomhegyen 
a kaolinbányát csodáljuk meg. De ne-
héz cipelni a sokféle követ. Mégis jó lesz 
majd, mikor a tanórákon sorra kerül-
nek a Meleghegy kincsei. Ott sorakoznak 
már szertárunk egyik sarkában.

***
Legcsodálatosabb az ősz. Megismer-

jük a gyilkosgalócát, a jó gombákat. De 
végezzünk már egy kis „hasznos“ ki-
rándulást is. Hull a makk. Telnek a zsá-
kok. Csak molyhostölgyet szedünk, az 
drágább. Gyűlik a makk. Közben hány-
féle gubacs kerül elő. Az őszi erdő kí-
sér hazafelé. A zsákokban cipelt makk 
hamarosan könyvvé válik. Megvesszük 
5 példányban az „Erdő mező virágai‘’-t. 
Tavasszal pedig már a csemetekertek-
ben látjuk viszont. A parkba is jut új 
kis tölgycsemete.

biocoenotika, vagyis a Synbiológia ágai 
terebélyesednek. De itt nem úgy hala-
dunk mi pedagógusok a korral, hogy az 
új, még eléggé ki nem kristályosodott 
tudományágaknak rövid foglalatát ad-
juk (lásd általános gimnáziumi növény-
tan), hanem úgy, hogy biológiai szem-
léletünket ennek új fényébe állítjuk be! 
Ne akarjunk Biológiai Lexikont bele-
gyűrni a gyerekekbe, mert ítéletalkotá-
sukat, látókörüket teljesen megbénítjuk 
az anyaghalmazokkal. Lássunk inkább 
neki az új irány tanulmányozásának, s 
megdöbbenve látjuk, mennyivel jobban 
megfelel a mi céljainknak.

Engedjék meg, hogy egy kis velen-
cei képpel zárjam beszámolómat. A nap 
már lebukott a Meleghegy mögött. Va-
sárnapi szürkület. A balatoni műút mel-
lett gyerekek ülnek, köztük két szak-
körösöm is. Szívük és eszük a robogó 
motorok nyomában száguld. Típusok, 
rendszámok, lóerők, köbcentiméterek, 
hengerek — de a modern áramvonalas 
szépségideál is — töltik be fantáziájukat. 
Új világ felé rohannak a sebesség szár-
nyán. Hátuk mögött a csendes tó mély 
tükre, benne a Meleghegy, Csúcsoshegy, 
a Gépállomás víztornya, a Nádüzem, az 
iskolánk parkja mind elsüllyed, elmarad, 
szinte valószínűtlenné válik, elmosódik 
a száguldó gép mellett.

Sokan talán aggódva nézik, hogy a 
gyerek annyira „bolondja” a gépnek. 
Nem helyes. Ha éppen biológus az ille-
tő, inkább azt kutassa, hogy mi az ő fel-
adata ebben a gépkorszakban. S rájön, 
hogy van feladata bőven, hiszen gépek, 
műszerek nélkül a biológia sem tud már 
megélni. Ugyanígy gépek nélkül sem 
az élő, sem az élettelen természet meg-
hódítása, illetve átalakítása nem lehet-
séges. Feladatunk tehát röviden; a ter-
mészet mély valóságát – melynek az 
emberiség életét köszönheti – úgy gyö-
kereztessük bele a gyerek lelkébe, hogy 
a felnövekvő ember élete, otthona, meg-
újulásának örök forrása mindig ez az 
élő természet maradjon.

 
Forrás: Köznevelés 1957. augusztus 1.
Közreadja: Kárpáti Miklós
Képek: Weiland Ferenc szívességéből és Kárpáti 
Miklós gyűjteményéből.
Jantsky Béla fényképe a Geológus kalapáccsal… 
című, a Velencei-hegység feltárását leíró művéből 
származik.

Jantsky Béla szép sk. dedikációja a 
Velencei-hegységről írt könyvében
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Március vége felé – nem sokkal a gó-
lyák után – érkeznek telelésükből az 
első fecskék. Nem is olyan régen még 
úgy hitték, hogy nyár végén a leve-
gőből eltűnő légivadászok a tavakba 

húzódnak vissza és a befagyott víz alatt 
élik túl a telet, majd tavasszal a vízből 
kirepülve térnek vissza égi életükhöz. 
A vonuláskutatás kezdetével és a ma-
dárgyűrűzés elterjedésével derült fény 
az igazságra, melyet néhány természet-
tudós már korábban is felvetett: a téli 
táplálékhiány – tehát elsősorban nem a 
hideg – űzi olyan távoli vidékekre a ma-
darakat, ahol továbbra is rendelkezésre 
áll megfelelő mennyiségű élelem.

A fecskék szélsőségesen alkalmaz-
kodtak a repülő életmódhoz, szinte 
minden élettevékenységüket a levegőben 
végzik, a családalapítás köti őket a föld-
höz. Lábaik éppen ezért kicsik és gyen-
gék, nem túl ügyesek a földön, inkább 
ágakon, vezetékeken kapaszkodva ülnek, 
ha már leszállnak. A sok repülés ener-
giaigényes dolog, így nagyon sok időt 
töltenek táplálkozással a levegőben. Ők 
a leghatékonyabb szúnyogpusztítók. 
A többnapos nyári eső viszont akár vég-
zetes lehet számukra, hiszen ezalatt nem 
jutnak táplálékhoz sem a szülők, sem a 
fészekben várakozó éhes fiókák.

Három állandó hazai fecskefajunk 
mindegyikével találkozhatunk a Ve-
lencei-tó környékén. Ebből két faj igen 
szorosan kötődik az ember (és építmé-
nyei) jelenlétéhez. 

A füsti fecske (Hirundo rustica) az 
ember közelsége mellett igényli még, de 
legalábbis erősen preferálja az állattar-
tást, hiszen így nem kell messzire mennie 

a táplálékul szolgáló rovarokért. „Füsti” 
neve és régies „kéményföcske” elnevezé-
se is utal rá, hogy akár a ház nyitott tűz-
helye fölött is megépítette sárból készült 
fészkét. Nagyon bizalmas madár, éppen 
ezért különösen fájó levert fecskefészkek 
nyomaira bukkanni. 

A molnár fecske (Delichon urbicum) 
a füsti fecskéhez hasonlóan nagyszerű-
en alkalmazkodott az emberek lakta te-
lepülések nagyarányú elterjedéséhez. 
Korábbi fészkelési szokásaival felhagy-
va (amikor is sziklafalakon, barlangok-
ban költött), az épületeket használja 
fészkeinek alapjául. Nevében (urbicus) 
visszaköszön, hogy a városoktól sem riad 
vissza, nagyszámú telepeket épít forgal-
masabb helyeken is.

A füsti és molnár fecskéknek segíthe-
tünk megtelepedni mesterséges fészkek 
kihelyezésével. A Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület honlap-
ján (mme.hu) megtaláljuk az összes eh-
hez szükséges praktikus információt. A 
fecskefajok visszaszorulását elsősorban 
olyan globális problémák okozzák, mint 
a felmelegedés és az intenzív mezőgaz-
daság (és ennek következményeként 
a kevesebb repülő rovar). Emellett vo-
nuló fajokként védelmüket nemzetkö-
zi összefogással lehet csak hatékonyan 
biztosítani. A szakemberek mégis arra 
biztatnak, hogy érdemes „kicsiben” is 

Tüskés vértecs

Az ég akrobatái, a fecskék 

Füsti fecske

Molnár fecske



Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k

2222

Te r m é s z e t i  é r t é ke i n k

Faültetés Velencén
Velencén a tervek szerint körülbelül 850 fa kerül elültetésre április elején. Velence város önkormányzata a „10 millió fa” civil 
kezdeményezéssel együttműködve és képviselőivel folyamatosan egyeztetve, két ültetési helyszínnel és a fák további gondozásá-
val, ápolásával járul hozzá a faültetés sikerességéhez. 

Az első helyszínen, az Északi Strandtól északra található, jelenleg elhanyagolt zöldterületen erdészeti csemeték és díszfák 
kerülnek telepítésre. A cél egy kis ligetes, természetes terület kialakítása. Erre kiválóan alkalmas ez az ültetési helyszín, hiszen 
itt egyelőre egy kihasználatlan terület található.

A másik ültetési helyszín Újtelepen a Szabolcsi út és a szervizút közötti terület lesz. Ez a terület a légifelvételek tanúsága 
és az itt élők emlékei szerint évtizedekkel ezelőtt még bővelkedett a fákban, cserjékben, azonban az ültetés mértéke nem tudta 
követni a fák pusztulását, így az utóbbi években helyenként kifejezetten kietlen, ápolatlan benyomást kelt az itteni zöldterület. 
A Szabolcsi út elején, a körforgalomnál induló fasor szinte megköveteli a folytatást. Éppen ezért erre a területre nem kisméretű 
erdészeti csemetéket, hanem a fasorhoz illő díszfákat ültetünk.

A járványügyi korlátozások miatt a faültetés pontos időpontjával, menetével és a lehetséges részvétellel, támogatással kapcso-
latban részletes információk a „10 millió fa – Velencei-tó Észak” facebook csoportban, illetve Velence  város hivatalos facebook 
oldalán jelennek majd meg. Kérjük, ha érdekli Önöket a faültetés, kövessék figyelemmel az ott megjelenő tudnivalókat!

támogatni a fecskéket a műfészkek ki-
helyezésével. 

Harmadik fecskefajunk a parti fecs-
ke (Riparia riparia). Klasszikus költőhe-
lyei a nagyobb folyók leszakadt függő-
leges partfalai. Mivel egyre kevesebb az 

ilyen természetes földfal, így sajnos sok-
szor vonzzák ezeket a fecskéket (és velük 
együtt a gyurgyalagokat) az építkezések 
során mesterségesen létrehozott, függő-
leges földfelületek. Ez önmagában még 
nem jelentene problémát. Baj akkor van, 
ha a madarak által elfoglalt földfalak be-
építésre kerülnek a költési időszakban. 

Szintén előfordul, de a fentiekkel el-
lentétben nem fészkel a Velencei-tó kör-
nyékén a sarlósfecske (Apus apus). Első 

ránézésre hasonlít a valódi fecskékhez, 
de nevével ellentétben taxonómiai szem-
pontból nem tartozik közéjük. Latin ne-
vének jelentése sokat elárul a madárról: lá-
batlan, láb nélküli (a-pous). A sarlósfecske 
már képtelen a földön járni és felszállni 

onnan, apró lábaival csak arra alkalmas 
felületen képes megkapaszkodni. Magas 
épületeken fészkel, kifejezetten városi ma-
dár ebből a szempontból, az elinduláshoz 
szüksége van bizonyos magasságra. A fo-
lyamatos repülés egyik rekordere: jel-
adókkal felszerelt madarak bizonyították, 
hogy akár 10 hónapot képesek a levegő-
ben tölteni. Több kérdést felvet ez az ext-
rém légi életforma. Alvásukat is kutat-
ják, hiszen a több hónapos repülés során 

valamilyen módon aludniuk is kell, mind-
ezt azonban folyamatos izommunka és tá-
jékozódás mellett. A sarlósfecskék csak 
április vége felé érkeznek hozzánk, és már 
augusztusban elrepülnek. Éppen csak 
fészkelni járnak vissza – a nyári fiókane-
velések között eltelt időt, az év legnagyobb 
részét az égben töltik.

Csóka Szilvia
zoológus, környezeti nevelő

Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

Parti fecske

Parti fecske élőhely
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Meseliget-hírek

Kedves Szülők! Tisztelt Velenceiek!

Lassan egy éve, hogy az önkormányzat 
képviselőtestülete megbízott a Meseliget 
Óvoda vezetésével. Sok minden történt 
ez alatt az egy év alatt. Néhány mondat-
ban szeretném Önöket tájékoztatni az 
óvoda mindenapjairól, az óvodában zaj-
ló eseményekről.

A járványhelyzet jelentősen átírta az 
óvoda megszokott működési rendjét, 
hétköznapjait. Először is a kommuniká-
ciós rendszerünket kellett átszervezni, 
hogy minden információ pontosan eljus-
son a szülőkhöz. Itt szeretnék köszönetet 
mondani Pápai Attilának, aki biztosítot-
ta, biztosítja, hogy megfelelő informati-
kai felületen tudjuk megtartani a szülői 
értekezleteket, fogadóórákat. Továbbá na-
gyon köszönöm a Szülői Munkaközösség 
tagjainak, hogy az óvodai csoportok face-
book-oldalain a szülők és az óvodapeda-
gógusok közötti kommunikáció zökkenő-
mentes megvalósításában segítenek.

A 2020/2021-es nevelési év indításá-
nál a kiscsoportosok beszoktatása a ha-
gyományos módon megtörténhetett még, 
de a sorozatos szigorítások következté-
ben szeptember második felétől a szülők 
már csak az ajtóig kísérhették el a gyer-
mekeiket. Ott a pedagógus asszisztensek, 
a dajkák fogadták a kicsiket. A gyermekek 
ügyesen alkalmazkodtak a helyzethez, és 
rövid időn belül láttuk, hogy napról nap-
ra ügyesebbek, önállóbbak. A hazamene-
tel megszervezésében szintén nagyon fon-
tos a szülők együttműködése azért, hogy 
gyorsan, várakozás nélkül jusson ki min-
denki az óvoda területéről. A fegyelme-
zett kooperációt, a rugalmas hozzáállást 
köszönöm mindenkinek! 

Az idei tanévben, sajnos, a szülőket 
nem tudtuk bevonni az óvodai életünkbe, 
elmaradtak a hagyományos, közös prog-
ramok (pl. adventi barkácsolás, nyílt na-
pok). De a gyermekekkel minden ünne-
pet, jeles napot, projektet megtartottunk, 
ezekről itt, az újságban is beszámoltunk. 

Városunk életébe is online rendszeren 
keresztül kapcsolódtunk be. Készült ké-
pes videó-beszámoló a gyermekek óvodai 
életéről, mindennapjainkról, amit a város 

honlapján, facebook oldalán láthattak. A 
szülőket és Velence polgárait megleptük 
egy csodálatos karácsonyi műsorral is. 

A járványügyi helyzet miatt több szülő 
kérelmezte, hogy gyermeke távol marad-
hasson az óvodától. Ezért döntött nevelő-
testületünk arról, hogy minden óvodai 
hét fejlesztési tervét 
e-mailben, messen-
geren, facebook cso-
portban a hét végén 
kiküldjük a szülők-
nek. így aki szeretne, 
bekapcsolódhatott, 
bekapcsolódhat ott-
hon is a csoportjában 
zajló tevékenységekbe. 
Nagyon sok pozitív 
visszajelzést kaptunk 
– például fényképeket 
küldenek a szülők az 
otthon lévő gyerme-
kek munkáiról (rajzokról, feladatlapokról).

Természetesen a gyermekek fejleszté-
se mellett a pedagógusok számára elő-
írt kötelező feladatokat is végezzük. Eb-
ben a tanévben minden hónapban sor 
kerül egy-egy pedagógus önértékelésére, 
ami jelentős többletfeladat az adott pe-
dagógus és az intézményvezetés számá-
ra. Az önértékelési program elemeit (a 
kérdőíveket, tervezeteket, a tevékenysé-
gek értékelését, az önfejlesztési meglátá-
sokat és terveket) az Oktatási Hivatal felé 
kell továbbítanunk. Az idáig értékelt pe-
dagógusaink nagyon szép eredménnyel 
zárták az önértékelésüket. 

Március elsején megtartottuk a „le-
endő óvodások” szülői értekezletét, 
amelyre közel 100 szülő kapcsolódott be 
Zoom-meetingen keresztül. Meghívott 
vendégeink voltak Gerhard Ákos pol-
gármester úr és Faragó Péter képviselő 
úr. Intézményvezetőként tájékoztattam a 
szülőket óvodánk „felépítéséről”, műkö-
déséről, értékeinkről, hagyományainkról 
és a beiratkozás menetéről. Polgármester 
úr tájékoztatta a szülőket az intézmény 
bővítési tervének aktuális állapotáról. 

Szeretném újra felhívni a leendő óvodás 
gyermekek szüleinek figyelmét arra, hogy 

a beiratkozással kapcsolatos teendőkről 
szóló tájékoztatást figyeljék az óvoda hon-
lapján (www.meseligetovi.hu), a városi új-
ságban (Velencei Híradó), illetve Velence 
város honlapján (www.velence.hu) és hiva-
talos facebook-oldalán (https://hu-hu.fa-
cebook.com/Velencevaros/). 

Március 8-tól újra felülírta terveinket a 
járvány. A kormány az óvodák bezárásá-
ról döntött egy hónapra. Jelenleg mind-
két épületrészben ügyeletet tartunk azon 

gyermekeknek, akiknek szülei nem tud-
ják az otthoni felügyeletet megoldani. Az 
otthon lévő gyermekeknek az óvodape-
dagógusok játékos fejlesztő feladatokat 
(verseket, meséket, énekeket, barkácso-
ló ötleteket) küldenek ki heti terv alapján, 
napi bontásban. Belső szakmai tovább-
képzéseket tartunk online, illetve online 
szakmai konferenciákba kapcsolódunk be. 

Szeretnék köszönetet mondani ebben 
a nehéz, járványügyi helyzetben a pol-
gármester úrnak és a képviselőtestületnek 
(mint fenntartónak) folyamatos támoga-
tásáért, valamint minden egyes kolléga-
nőmnek a példaértékű helytállásáért.

Bóra Csilla
óvodavezető

Kérjük, továbbra is támogassák 
személyi jövedelemadójuk

1%-ával az Óvoda Alapítványát. 
A kedvezményezett neve: Mese-

liget Óvodásaiért Alapítvány. 
A kedvezményezett adószáma: 

18492587-1-07 
Köszönjük!
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Zöldliget-hírek

1848 történései – ahogyan a
negyedikesek látják

A normál tantervű osztályokban projekt-
munkával igyekszünk közelebb vinni a 
gyerekekhez a tananyagot. Színesebbé, ér-
dekesebbé téve ezzel az adott témát. Vizs-
gálatok szerint a hallottak 20%-át, a látot-
tak 30%-át, a hallottak és látottak 50%-át, 
a saját szavainkkal elmondottak 70%-át, a 
cselekedeteinkkel megtapasztaltak 90%-
át jegyezzük meg. Ezért is tartom fontos-
nak, hogy minél több oldalról közelítsünk 
meg egy-egy témakört, ezzel is felkeltve a 
gyerekek érdeklődését.

A történelmi olvasmányok kapcsán 
az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc projekt keretén belül plakátversenyt 
rendeztünk a 4.b osztályban, valamint 
terepasztalon mutattuk be és játszottuk 

el a pákozd-sukorói csata jeleneteit. A 
történelmi olvasmányok feldolgozása, a 
témához kapcsolódó film megtekintése, 
valamint kutatás és gyűjtőmunka előzte 
meg a tanórai munkát. Sajnos a járvány-
helyzet miatt a tervezett kirándulások és 
találkozók elmaradtak, de amit az osz-
tálykereteken belül lehetett, azt igyekez-
tünk megoldani.

A következő projektünk az Élőhe-
lyünk a Föld témakörhöz kapcsolódik. 
Jelenleg az előkészítő szakasz zajlik. Mi-
vel ezeket a feladatokat 4–5 fős csoport-
ban, együtt dolgozva valósítják meg, a 
gyerekek már türelmetlenül várják, hogy 
a távolléti oktatás után elkezdhessék a 
közös munkát.

Maslonkáné Tengely Jolán
osztályfőnök

Adományok, felajánlások
Január végén a Baptista Szeretetszolgá-
lat által felajánlott dzsekiket, csizmákat, 
bakancsokat, di-
vatos ruhákat si-
került kiosztani 
iskolánk 14 csa-
ládjának.  Nagy 
örömünkre sok 
felajánlás érke-
zett az egyes csa-
ládoktól is. Így 
sikerült új gazdát 
találni egy mo-
sógépnek, ház-
tartási gépeknek, 
edényeknek, ka-
bátoknak, ruhák-
nak.  Egy kedves 
szülő felajánlása 3 db számítógép volt, 
melyeknek még a digitális munkarend 
bevezetése előtt sikerült gazdát találni. 

Nagyon szépen köszönünk mindent! 
Bízom benne, hogy nagy örömet szerez-
tek ezek az ajándékok! Továbbra is vár-
juk azokat a felajánlásokat, amelyek 
otthon feleslegessé váltak, de úgy látják, 
még valaki számára használhatóak. Kö-
szönjük szépen a segítő szándékot!

Papp Sándorné Zsóka
hitéleti igazgatóhelyettes 

A legkisebbek zöldligetes
farsangja

Mint mostanában mindent, a közösségi 
eseményeket is szigorú szabályok szerint 
kell, kellett megszerveznünk. Így történt 
ez az idei farsanggal is, ami az iskolai kö-
zösségi élet egyik „főszereplője”, szín-

foltja. Az osztályok saját tantermükben, 
szűk körben, csak a tanító nénik és a ta-
nulók részvételével mulatoztak. Termé-
szetesen a jókedv, a klassz játékok és a 
tánc így sem maradt el. Az ötletes jelme-
zek bemutatása, kreatív foglalkozások, 
vidám játékok után minden kisgyerek 
örömmel és fáradtan ment haza. Elűz-
tük a telet, bizakodva várjuk a napsüté-
ses, madárcsicsergős tavaszt és a termé-
szet újraéledését. 

Bálintné Nagy-Kaszap Ditta
tanító
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Entz-iklopédia

Kiskecskék születtek az
állattartó telepen

Március elején három gida látta meg a 
napvilágot, de sajnos egyikük túl gyen-
gének bizonyult és elpusztult. A két 
megmaradt állatka viszont egészségben, 
vidáman tölti napjait. Foltos, a kecske-
mama már gyakorlott a kölykök gondo-
zásában, felnevelésében, és féltőn kísér-
geti a kicsiket, míg Elek – az apuka – a 
szomszédos bokszból kíséri figyelemmel 
az események alakulását.  

A párhetes jövevények most ismerked-
nek otthonukkal, amely a napokban szo-
katlan sürgést-forgást élt meg a gyakori 
látogatók miatt, akik kíváncsiak a cukisá-
gokra. A látnivalókból és cukiságokból jut 
majd a közeli napokra is, hiszen Kedves, 

a telep másik kecskemamája is mindenna-
pos vemhes, bármikor megellhet. 

Hobbikertész tanfolyam
Idén sem marad el a tavasz, noha iga-

zi rajongói korlátozások közepette él-
nek, ám ha csak saját portánkon tudunk 

fesztelen körbenézni, úgy is 
találhatunk elfoglaltságot ma-
gunknak. A tavaszi „nyitni-
kék” idejére eső újranyitás hí-
ján kerttulajdonosként kerti 
programok és teendők várhat-
nak minket.

Még a járvány harmadik 
hulláma miatt elrendelt szi-
gorú korlátozások előtt indult 
el kiscsoportos, akkreditáció 
nélküli „hobby” képzésünk 
kiskerttulajdonosoknak, akik 
annál nagyobb álmokat dédel-
getnek termésről, terményről 
(a kettő közti különbség kide-
rül a képzésen), gyarapodásról 
kertjük kapcsán.

A képzés helyszíne az isko-
lánk, ahol a témakörök ismer-
tetésére, bemutatására ren-
delkezésre áll a  helyszín, az 
eszközök és anyagok…  A té-
makörök pedig a gyümölcsfa 
ültetésétől a zöldségtermeszté-
sen át a metszésig számos ker-

ti feladatot felölelnek. Az egészségvédelmi 
rendszabályok betartása mellett a képzés 
hallgatói elméletben és szakszerű gyakor-
lati fogások elsajátítása közben megismer-
kednek – és a szigorítások enyhítése után 
meg is fognak ismerkedni – a legfonto-
sabb mesterfogásokkal a témákban. 

A kurzusok megálmodója és tető alá 
hozója Virág Krisztina, aki többek kö-
zött bloggerként és a Mum Goes Green és 
Kiskertem-mozgalmak szervezőjeként is 
ismerős lehet a Velencei-tó körül lakók-
nak, valamint mindenkinek a térségben, 
aki hozzá hasonlóan a fenntartható zöld 
közösségek, illetve „zero waste” szemlé-
let minél szélesebb körben való elsajátí-
tására valamint alkalmazására szeretné 
felhívni az emberek figyelmét. Szakma-
ilag Boruzs Ferenc, az iskola gyakorlati 
oktatója igyekszik rendet tenni a kerti te-
vékenységek témájában.
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Könyvújdonságok
Bereményi Géza: Azóta is élek
Sándor Anikó: Asszonymesék
Karády Anna: A füredi lány
Zsuffa Tünde: Az Ég tartja a

Földet
R. Kelényi Angelika: Rejtélyes Rio
Sophie Benedict: Grace Kelly és a 

szerelem eleganciája
Lee Child: Az őrszem
Sarah Crossan: Darázsfészek
Joanna Courtney: Tűzkirályné 
Samantha Harvey: Nyugati szél
Pamela Binnings Ewen: Párizs

királynője 
Max Seeck: Boszorkányvadász 

(Skandináv krimik)
Mario Escobar: Emlékezz rám!
Martina Cole: Elégtétel
Madeline L’Engle: Szélvarázs 
Kiss Judit Ágnes: Zsálya hercegnő 

és az öregnek hitt herceg
Kiss Judit Ágnes: Babaróka kertje
Tóth Krisztina: Kígyóuborka - 

gyerekversek
Janikovszky Éva: Már óvodás

vagyok
Jill Tomlinson: A pingvin, aki 

mindenre kíváncsi volt
Frank Schwieger: Zeusz és bandá-

ja – Görög mitológia újratöltve

Amíg a könyvtár zárva tart…

Addig is van egy sereg lehetőség online 
könyveket kölcsönözni, olvasni, hangos-
könyveket hallgatni és irodalmi élménye-
ket szerezni. Ehhez nyújtunk egy kis segít-
séget az alábbi listával.

1. A Petőfi Irodalmi Múzeum által 
üzemeltetett Digitális Irodalmi Akadé-
mia (DIA) a legkiemelkedőbb magyar 
írók-költők forrásértékű szövegeinek 
megismertetésére és elérhetővé tételére 
jött létre, ahol száz író, költő életművét 
érhetjük el. A felületen egyebek mellett 
Regénytár, Drámatár és Gyerekkönyvtár 
menüpontok közül lehet választani:
https://pim.hu/hu/dia

2. Az Országos Széchényi Könyvtár 
Magyar Elektronikus Könyvtárában szak-
könyvek és szépirodalmi alkotások egya-
ránt olvashatók: https://mek.oszk.hu/

3. Az Országos Széchényi Könyvtár 
Elektronikus Periodika Archívumában 
sajtótermékeket, folyóiratokat, magazino-
kat olvashatunk: http://epa.oszk.hu/

4. Az MTVA Archívum több száz han-
goskönyvet, köztük meséket, kötelező és 
ajánlott olvasmányokat, valamint rádió-
játékokat tesz ingyenesen hallgathatóvá, 
hogy a koronavírus-járvány idején meg-
könnyítse a hozzáférést az oktatási tartal-
makhoz és a kulturált szórakozáshoz. Az 
archívum az alábbi címen érhető el:
https://archivum.mtva.hu/radio/

5. Rejtő Jenő rajongói online olvashat-
ják és hallgathatják a jól ismert szerző re-
gényeit az alábbi oldalon:
https://rejtojenokonyvek.hu/

6. A http://konyvespolc.com/ olda-
lon szabadon lehet választani a letölthető 
könyvek listájából. További előnye az oldal-
nak, hogy külön csoportban letölthetővé 
teszi az iskolai kötelező olvasmányokat is. 

7. Hasonló ingyenes letöltési szolgálta-
tást nyújt, habár kicsit szűkebb választék-
kal a http://ingyenesenletolthetokony-
vek.hu/konyvek oldal. A könyvek pdf 
formátumban tölthetők le.

8. A könnyedebb műfajok kedvelői 
számára ad otthoni lehetőséget roman-
tikus könyvek letöltésére ingyenesen a 
https://pdfkonyvek.com/ oldal.

Több mint 300 romantikus pdf könyv ér-
hető el szerző szerinti ABC sorrendbe 
rendezve.

Kedves Olvasóink!

A kihirdetett, fokozott veszélyhely-
zetre tekintettel 2021. március 8-tól 
visszavonásig a karantén idejére  ko-
rábban bevezetett, különleges könyv-

kölcsönzés szünetel. Nem veszünk 
vissza és nem adunk ki könyveket 

ezen időszakban. Köszönjük a megér-
tésüket! A Városi Könyvtár dolgozói

2021. február 20-án
Zólyomi Rebeka és Papp Bertalan 

2021. február 27-én
Bodnár Ágnes és Ipacs Balázs 

2021. március 6-án
Pohánka Gerda és Bödő Gábor 

2021. március 8-án
Kovács Anikó és Kupi János 

2021. március 13-án
Harangozó Anita és Tóth Barnabás

Gratulálunk!

Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek

Velencén:

Humán Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat

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

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

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

Házi segítségnyújtás, jelzőrendsze-
res házi segítségnyújtás
egységvezető: Palánki Katalin,
tel.: 22/589–157

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

Ingyenes jogi tanácsadás a
Szolgálat székhelyén.
Előzetes időpont-egyeztetés után. 
Tel.: 22/470–288
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COVID VÍRUS ELLENI VÉDŐOLTÁS
REGISZTRÁCIÓJÁBAN VALÓ

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Február első hetében elkezdődött a re-
gisztrált legidősebbek oltása, ezzel pár-
huzamosan február második hetében 
megkezdődött a 60 év alatti krónikus 
betegek oltása is. A regisztrált oltan-
dókat a háziorvosuk értesíti és egyez-
tet velük az oltás pontos időpontjáról és 
helyszínéről. Az oltások ütemét a ren-
delkezésre álló vakcina határozza meg.

A védőoltásra postai úton vagy inter-
neten regisztrált legidősebbeket kezd-
ték el először oltani. Minden háziorvos 
megkapta és heti frissítéssel megkapja a 
praxisában eddig regisztrált legidőseb-
bek listáját. Figyelembe veszi az oltandó 
idős ember dokumentált krónikus be-
tegségeit is. Tehát az életkoruk és egész-
ségi állapotuk alapján legveszélyeztetet-
tebbek vannak a lista elején.

Ki értesíti az oltandókat?
Jelenleg a háziorvos értesíti a praxi-
sához tartozó oltandókat, hogy ki és 

mikor számíthat az oltásra. Nagyon 
fontos, hogy a háziorvosnál leadott 
telefonszám érvényes és hívható le-
gyen!

A 60 év felettiek postai
regisztrációja

Amennyiben a postai küldemény eset-
leg nem érkezett meg a 60 év feletti 
személyhez, lehetőség van a levél újra-
küldésének kérésére. Ehhez a Magyar 
Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazga-
tóságát szükséges megkeresni az alábbi 
elérhetőségek valamelyikén:

Telefonszám: 06-80-204-884,
e-mail: nyufig@allamkincstar.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:

H, K, Cs: 7:30–15:45
Sze: 7:30–18:00
P: 7:30-13:00

A beazonosításhoz szükséges adatok: 
ellátás folyósítási törzsszáma, név, lak-
cím, anyja neve, születési idő, TAJ szám.

Nem regisztráltam,
megtehetem még?

Igen. A regisztráció folyamatos a 
www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, il-
letve az a 60 év feletti állampolgár, aki 
még nem tette, postán is visszaküldhe-
ti a Magyar Államkincstárhoz a jelent-
kezését. A regisztráltak névsorát heti 
rendszerességgel frissítik és továbbít-
ják a háziorvosokhoz.

Amennyiben valakinek nincsen in-
ternetes elérhetősége, az interneten 
történő regisztrációban rokona, ismerő-
se is nyújthat segítséget részére, így tud-
nak a leggyorsabban regisztrálni.

Az oltási regisztrációban a Humán 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
(2481 Velence, Zárt utca 2. Tel: 06–22–
470 288) segít, ha kitöltik és eljuttatják 
nekünk az alábbi adatlapot.

Koronavírus elleni oltás regisztrációjához segítségnyújtás

ADATLAP
NÉV:

LAKCÍM: 

TELEFON:

ÉLETKOR:

TAJ SZÁM: 

E-MAIL: 

HÁZIORVOSA NEVE:

Kérjük, hogy a kitöltött adatlapot a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Velence, Zárt utca 2.)
bejárata mellett lévő postaládába dobják be! 
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Február 27-én rendezték meg ICO Glory 
Magyar Bajnokságát; a sok induló miatt 
Zalaegerszeg helyett Budapesten, zárt ka-
puk mögött.  A Tóparti Sport Club Kick-
box szakosztályából Nagy Krisztián (Glo-
ry K-1 light) és Szabó-Tóth Dávid (Glory 
K-1) indultak, Szabó-Tóth Zoltán szak-
osztályvezető-edző felkészítésével.

Krisztián kemény, nagyszerű mérkő-
zésen győzött az első meccsén egy sokkal 
rutinosabb, magasabb harcos ellen. Krisz 
folyamatosan nyomás alatt tartotta az el-
lenfelét, minden akcióját megtorolta, és 
erőszakos bunyóval felőrölte. A horgok 
menetrendszerűen találtak, a combosokat 
pedig úgy osztotta, mintha ingyen lenné-
nek! Megérdemelten emelték a kezét a ma-
gasba a mérkőzés végén. Sajnos az ellenfél 
két nem szándékos, szabálytalan mélyrú-
gása betalált, ez nagyon nehézzé tette a 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
Februárban az egyesület három esetben kezdte meg a vonulást.
Február 6-án 11:50-kor riasztottak minket Sukoró, Völgy utcába, ahol nád égett. A helyszínre két fővel vonultunk, beavatkozásra 

azonban nem volt szükség.
Február 12-én 14:13-kor riasztásunk érkezett Velence, I. utcába, ahol egy kb. 5 méteres fa az úttestre dőlt, elzárva mindkét oldalon 

a közlekedést. A helyszínre négy fővel érkeztünk, a pusztaszabolcsi kollégákkal a veszélyt elhárítottuk.
Február  13-án 16:49-kor  Gárdony, Babits Mihály utcába kérték a segítségünket, ahol egy beteg hölgyhöz szerettek volna bejutni 

hozzátartozói, mert nem nyitott ajtót. Hat fővel kezdtük meg a vonulást, szerencsére kiérkezésünk előtt sikerült megoldani a bejutást.
Horváth-Szabó Nóra

szóvivő

A Velencei Polgárőrség hírei
A Velencei Polgárőrség tagjai februárban közbiztonsági járőrözést 16 alkalommal, esetenként 2–2 fővel, 140 órában teljesítettek.  Elsősor-

ban középületek környezetében, a vasútállomás környékén, a posták környezetében, nyaralóövezetek területén járőröztünk. Külterületek elle-
nőrzését, illegális szemétlerakatok felderítését is végeztük 14 alkalommal, esetenként 2–2 fővel, 110 órában. Rendőrséggel közös járőrözést 1 

polgárőrünk hajtott végre 6 alkalommal 30 órában.
Ez évben sajnos a Velencei Karnevál megrendezését a koronavírus felülírta, így a ha-

gyományos karneváli forgatag helyett Velence városa, figyelembe véve a járvány miatt 
bevezetett előírásokat egy szolidabb, ám színvonalas ünnepi programot szervezett. Részt 
vettünk a mutatványosok és a zenészek felvonulásának biztosításában,  két autóval kísérve 
a menetet. A kiszebáb égetésénél is felügyeltük a biztonságot. A karneváli programokat 
6 fővel biztosítottuk 60 órában. Koordinátori tevékenységre 60 órát fordítottam. A Fejér 
Megyei Polgárőr Szövetség által juttatott védőfelszereléseket és fertőtlenítőszereket osz-
tottam szét a Velencei-tó környéki polgárőr egyesületek között. Mindösszesen tehát 390 
órában végeztünk önkéntes tevékenységet február hónapban.

Fehér István elnök

ICO Glory Magyar Bajnokság 2021
folytatást, és elvitte a döntőt. Krisztián telje-
sítménye így is fantasztikus, tekintve, hogy 
ez volt élete első K-1 Light versenye! 

Dávid első ellenfelének nem adott le-
hetőséget a kibontakozásra, az első menet 
elejétől folyamatosan rohamozta, és bár 
az ellenfél nagyon erősnek, keménynek 
bizonyult, a menet végére harmadszor is 
rászámoltak, így a bíró – Dávid győzel-
mével – megállítot-
ta a küzdelmet döntő 
fölény kihirdetésével, 
az esetleges sérülés 
elkerülése végett – ez 
TKO győzelem!

A második ellen-
fél az első meccset 
látva inkább visszalé-
pett, így a döntő kö-
vetkezett, ahol egy 

nagyon rutinos, ügyes, erős harcossal ke-
rült szembe Dávid, aki ráadásul magasabb 
is nála. Azonnali támadó fellépéssel sike-
rült a stílusát ráerőltetnie az ellenfelére, 
így minden menetet biztosan hozva, egy-
hangú pontozással megnyerte a mérkő-
zést és ezzel a Magyar Bajnoki címet!

Le a kalappal a versenyzők teljesítmé-
nye előtt, akik ebben a nehéz helyzetben 
is felkészültek erre a kihívásra.

Haladunk, készülünk, edzünk tovább, 
hajrá TSC!

Szabó-Tóth Zoltán edző, Nagy Krisztián, Szabó-Tóth Dávid, Szabó Máté segédedző
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REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
A megtartó Isten dicsérete

(Textus: 147. zsoltár)
Isten dicséretének szépségéről és igazá-
ról beszél ez a zsoltár most is, amikor 
március idusára, az 1848. március 15-i 
forradalom emléknapjára emlékezünk, 
összeforrva az egész világon mindazok-
kal, akik egyként vallják: Krisztusban 
hívattak el magyarnak és hitvalló ke-
resztyénnek. 

A belső elmélyedés, s a hálatelt szív-
vel való visszatekintés, az Isten-magasz-
talás napja legyen ez az ünnep. Hisz Isten 
a történelem viharaiban, a megmaradá-
sért folytatott harcban, a szenvedésben 
és üldöztetésben is megtartotta a magyar 
népet, az ő választottját. Hányszor épí-
tett bennünket újjá, mint Jeruzsálemet? 
Hányszor gyűjtötte össze a szétszóródott 
magyar Izráelt? Hányszor gyógyított 
meg, s kötözött be? Hányszor vigasztalt, 
mint anya a gyermekét, látszólag elbu-
kott, de a történelem távlataiban mégis 
győztes forradalmak után: 

„Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában...”
Hányszor alázta porig a hatalmaso-

kat, a bűnösöket, amikor azok egyszer-
re törtek Isten s a haza ellen. Hányszor 
magasztosította fel, szentelte meg nem-
zeti áldozatunkat és gyászunkat, hogy 

a szenvedésben eggyé váljon, meg-
újuljon, s Istenhez hajoljon ez a nem-
zet? Így volt ez Mohács, az 1848-49-es 
szabadságharc vagy éppen az 1956-os 
forradalom után is. Krisztus elhívott 
magyar népe hányszor vállalta a Krisz-
tus-követés golgotai keresztjét? A ma-
gyar golgoták után most már itt az ide-
je a magyar nemzet feltámadásának és 
újjászületésének is.

Az Isten csodálatos kegyelme, hogy 
egy annyiszor legázolt, fölégetett or-
szágban újra és újra az áldás esőit hoz-

ta ránk, „s füvet sarjasztott a hegyeken, 
s eledelt adott az állatoknak, a károgó 
hollóknak is...” Ímé, ez a jövendő titka: 
Olyan lesz az Ő népének sorsa, mint a 
„holló-fiaké”, amelyek nem maradnak 
éhen. Más népek lehetnek erősebbek 
harci paripákban, izmos seregekben. De 
Isten előtt nem ez a döntő. Mert „az is-
tenfélőkben gyönyörködik az Úr, azok-
ban, akik az ő szeretetében bíznak.” Az 
Isten-hit és az Isten mindent elfedező 
szeretetébe vetett bizalom mindennél 
erősebb. Csak ez tehet bennünket le-
győzhetetlenné és fizikailag és lelkileg 
is megújult néppé. Isten szeretete pedig 
Jézus Krisztusban öltött testet: „Mert 
úgy szerette Isten e világot, hogy az ő 
egyszülött Fiát adta érette, hogy aki hi-
szen őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.” (Jn 3:16)

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

HAJNALPÍR BAPTISTA
GYÜLEKEZET
Jöjjetek, nézzétek meg

A húsvét a legnagyobb ünnepünk, mely-
ben az egész evangélium üzenete ben-
ne van. Nem mindegy tehát, mit értünk 
meg belőle, hogyan tekintünk rá. Ahhoz, 
hogy megérthessük, közelebb kell menni 
kicsit a történésekhez.

„Szombat elmúltával, a hét első nap-
jának hajnalán, elment a magdalai Mária 
és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. 
És íme, nagy földrengés volt, az Úr an-
gyala leszállt a mennyből, odament, el-
hengerítette a követ, és leült rá. Tekinte-
te olyan volt, mint a villámlás, és ruhája 
fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való fé-
lelem miatt megrettentek, és szinte holt-
ra váltak. Az asszonyokat pedig így szó-
lította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert 
tudom, hogy a megfeszített Jézust kere-
sitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint 
megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a 
helyet, ahol feküdt.” (Mt. 28:1–6)

Ha bárkit megkérdeznék arról, mi 
történt húsvétkor, talán nincs olyan em-
ber, aki ne tudná felvázolni a lényegét. 
Az eseményeket tudni azonban úgy min-
den, hogy közben alig valami. Önmagá-
ban arra emlékezni, hogy Jézus élt, meg-
halt, és feltámadt: lexikális tudás, nem 
lesz sok jelentősége az életünkben, ha 
nem győződünk meg erről a csodáról. A 
mi Istenünk jól tudja ezt, és már az el-
sőket, akik a feltámadt Krisztust keresik, 
arra bátorítja, hogy jöjjenek közelebb, 
győződjenek meg róla. Miért fontos ez? 
Nagyon egyszerű: hogy megbizonyosod-
janak az igazságról. Ha valamit hallunk 
Jézusról, az önmagában még nem fog-
ja megváltoztatni az életünket, az evan-
géliumnak mondhatni nem lesz ereje a 
mi életünkben. Az, hogy Jézus meghalt 
és feltámadt, ez tény. Azonban ennek az 
igazságnak  utána kell járni, hogy rácso-
dálkozzunk, meggyőződésre jussunk, és 
végül átvehessük mindazt, amit a mi Is-
tenünk ebben a csodában elkészített.

Egy ókori bölcstől egyszer megkér-
dezte a tanítványa: te hogy lettél ilyen 
bölcs? Mire az azt mondta: kövess engem. 
Megindult a bölcs a tengerbe, a tanítvá-
nya meg utána. Amikor már kb. mellka-
sig ért a víz, a bölcs lenyomta a víz alá a 
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tanítványát, és ott tartotta kis ideig, mi-
közben a tanítvány küzdött az életéért. 
Amikor felengedte újra a víz felszínére, a 
tanítvány megkérdezte tőle még fuldokol-
va: ezt most miért csináltad? A bölcs erre 
azt mondta: ha majd így fogsz küzdeni az 
igazságért, ha ennyire fontos lesz számod-
ra is hogy megtudd, mi az igazság, akkor 
majd te is olyan bölcs leszel mint én. 

A Példabeszédek így ír: „Ha figyelmez-
tetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod 

a te elmédet az értelemre, Igen, 
ha a bölcsességért kiáltasz, és az 
értelemért a te szódat felemeled, 
Ha keresed azt, mint az ezüstöt, 
és mint a kincseket kutatod azt: 
Akkor megérted az Úrnak fé-
lelmét, és az Istennek ismere-
tére jutsz.” (Péld. 2:2-5) Miénk 
is lehet a bölcsesség, ha ennyi-
re fontos lesz majd az igazság, 
és az arról való meggyőződés. 
A végén pedig, ha megtaláljuk a 
kincset, mi is csak annyit mon-
dunk, mint Péter: „Uram, kihez 
mennénk? Örök élet beszéde 
van nálad.”

Meg kell látnunk: tényleg 
üres az a sír. Oda kell hajol-
nunk: akarni kell, hogy lássuk, 
amit a mi Istenünk mutat-
ni akar. Akarjuk azonban lát-
ni? Jézus azt mondja a népről: 
„Mert megkövéredett e nép 
szíve, fülükkel nehezen hal-
lanak, szemüket behunyták, 
hogy szemükkel ne lássanak, 
fülükkel ne halljanak, szívük-
kel ne értsenek, hogy meg ne 
térjenek, és meg ne gyógyít-
sam őket.” (Mt. 13:15) Ne le-
gyünk restek meggyőződni az 
igazságról! Lehet, azért nem 
érezzük még Isten jelenlétét az 
életünkben, mert sosem akar-
tuk tudni igazán mi a valóság. 
Menjünk közelebb a sírhoz, és 
lássuk meg, hogy üres, hogy él 
a mi reménységünk, aki által 
nekünk is életünk lehet.

Két dolgot kérek imádság-
ban ezen az ünnepen: az egyik, 
hogy meggyőződj mindezek 
felől, aki ma ezeket a sorokat 
olvasod. A másik pedig: imád-

kozom mindegyikőtökért, hogy mihez 
kezdetek majd ezzel az igazsággal.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánva:

Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

Hajnalpír Baptista Gyülekezet
Velence, Szabolcsi út 3.

hajnalpir.be@gmail.com
vasárnaponként 9:30-tól Istentisztelet 

(az élő közvetítés elérhető: https://www.youtu-
be.com/HajnalpírGyülekezet)

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

Önmegtagadástól az
önmeghaladásig: közös férfi
nagyböjtünk

„Ha velünk jössz, részed lesz mindabban a
jóban, amit az Úr nekünk juttat!” (Szám 10,32) 

Közös lelki kivonulás: Különleges húsvé-
ti előkészületre hívtuk meg egymást idén: 
közös férfi nagyböjti vállalást tettünk hú-
szan a velencei plébánia közösségeiből, 
hogy közösen járjuk végig a kivonulás 

útját régebbi énünkből a húsvétkor Jé-
zus Krisztusban megújuló új énünk felé. 
Összefogásunknak három fő eleme: napi 
Szentírásolvasás és személyes imaidő, 
böjti lemondások és testvériséget alkotni.

Három közös vállalás: A napi Bib-
liaolvasás során azonos beosztás szerint 
olvassuk végig a kivonulás történetét 
a Kivonulás könyve (2Móz), a Számok 
könyve (4Móz) és a Második Törvény-
könyv (5Móz) szerint. Követjük, aho-
gyan Isten Mózes vezetésével kihívja 
népét az egyiptomi szolgaságból, hogy 
elvezesse őket az Ígéret Földjére. Egyéni-
leg olvassuk, és ehhez mindannyian be-
iktatjuk minden napunkba az saját ima-
időnket, amikor az Igében és imában 
keressük Isten személyes üzenetét, éle-
tünkre vonatkozó vezetését.

Közös böjti lemondáscsomagunk: 
édesség, alkohol, nassolás, édes és szén-
savas ital, számítógépes játék, egyedül 
történő filmnézés, szükségtelen dolgok 
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vásárlása nélkül élünk ebben az időszak-
ban, internetet csak az elengedhetetle-
nül szükséges dolgokhoz használunk, ha 
zenét hallgatunk, csak olyat, ami a lel-
ket Istenhez emeli, rendszeres testedzést 
végzünk, de alszunk is eleget, és hetente 
kétszer szigorú böjti napot tartunk (csak 
egyszer szabad jól lakni).

A testvériség itt a vállalások megvaló-
sítására tett szövetségünket jelenti, ami 
úgy valósul meg, hogy kiscsoportokat al-
kotva hetente, ezen belül pedig kapocs 

párokba rendeződve naponta beszélünk 
egymással megéléseinkről, kudarcaink-
ról, sikereinkről, az imában és az Igében 
meghallott személyes üzenetekről.

Férfias cél: A közös férfi nagyböjt 
több, mint teljesítendő kihívás. Abban 
segít, hogy Isten hatással legyen ránk 
egyenként, hogy férfiként valóban betölt-
sük azt a vezetői szerepet, amit kaptunk 
Istentől a feleségünk, családunk, baráta-
ink és mások felé. Ehhez elengedhetetlen 
a napi személyes imaidő Isten Igéjével, az 
önuralom gyakorlata, és a férfitársakkal 
való összefogás is. Ezekben a hetekben 
személyesen is alakulunk szeretteink ja-
vára, és közösségünk, egymás iránti sze-
retetünk és barátságunk is mélyül.

Néhány személyes útközbeni beszá-
moló:

„Amikor megkeresett a közösség-
ből egy testvér, hogy lenne egy ilyen 
program, amit már máshol végigjártak, 
bár »áldásomat« adtam rá, de a magas 

követelmények miatt elég szkeptikusan 
álltam hozzá. Azt gondoltam magam-
ban: »ha már 6-an leszünk, az is több 
a semminél – egy próbát azért megér!« 
Teljesen meglepődtem az első nagy meg-
beszélésen, amikor végül is azt tapasztal-
tam, hogy egyre többen lépnek be a chat 
szobába, akik igent mondtak erre a kö-
zös útra! Deo Gratias – Istennek legyen 
hála!” (Norbert)

„Számomra a böjt mindig az elcsön-
desedés és Isten felé fordulás, magamba 
nézés időszaka. Mostani felfordult vilá-
gunkban erre még inkább szükségem is 
volt. Amikor először láttam a közös férfi 
nagyböjt programját, arra gondoltam: ez 
jó lesz nekem. Azt azonban nem is sejtet-
tem, hogy ilyen erős közösségépítő ese-
mény is lesz! A fizikai távolságok ellenére 
érzem, hogy testvéreim itt vannak velem 
és támogatnak, megerősítenek. A böj-
ti feltételek és kötött elemek, valamint a 
beszélgetések közelebb visznek testvére-
imhez és még családomhoz is. Arra meg 
soha nem is gondoltam volna, hogy ké-
pes vagyok 1 percnél tovább telefonon 
beszélgetni valakivel! 😁 Isten keresé-
se és Istennel való egyedi kapcsolatunk 
igazi közösségi élmény is lett számomra. 
Köszönöm!” (Attila)

„Lehetetlennek tartottam a heti 
két szigorú böjti napot. Mielőtt el-
kezdtük, azon törtem a fejem, mi 
mással fogom kiváltani legalább 
az egyiket. Ezzel szemben teljesen 
meglepően azt tapasztalom, hogy jól 
megy a böjtölés, majdhogynem jól 
is esik. Ez a tény pedig kifejezetten 
lelkesít, erőt ad. Imaéletem is eleve-
nebbé vált. Mindezt Isten ajándéká-
nak élem meg, és már azon gondol-
kodom, mit tartsak meg ezekből a 
húsvét utáni életemben is.” (J. R.)

„Tényleg kemény férfiböjtnek 
élem meg a Kivonulás olvasását, 
ugyanakkor a férfi társakkal megélt 
közösségi élmény és az egymás irán-
ti segítőkészség tapasztalata felülírja 
a megpróbáltatásokat. (F. L.)”

„Amikor olvastam a felhívást, 
számomra lehetetlen vállalkozásnak 
tűnt ennyi önmegtagadást vállal-
ni és teljesíteni 40 napon át. Azon-
ban a közösségből érkező bátorító 
támogatásnak köszönhetően mégis 

vállaltam ezt a fajta böjtölést, és menet 
közben azt tapasztalom, hogy a testvé-
rekkel egymást rendszeresen támogatva 
sokkal könnyebb haladni ezen az úton, 
mint gondoltam – ráadásul Isten ösvé-
nyét és vezetését is megtalálhatom út 
közben a közös Igeolvasás, elmélkedések 
és megosztások által.” (Ferenc)

„A többi résztvevővel együtt olvasom 
a Kivonulás könyvét, és közben én is ki-
vonulok megszokásaimból, életvitelem-
ből. Idő közben felfedezem, hogy közös 
vállalásunk minden pontja a javamat, 
környezetem javát szolgálja, és elgondol-
kodom arról, máskor vajon miért nem 
magától értetődő, hogy így éljek. Mi tart 
vissza? Összességében jó több időt fog-
lalkozni Istennel.” (András)

„A férfiböjtre kapott meghívás belát-
hatatlanul nagy kihívásnak ígérkezett, 
egyértelmű volt, hogy a vállalásokat nem 
lehet egyedül megcsinálni. Végül is bele-
vágtam. A kihívás legnagyobb tapaszta-
lata nekem a közösség megtartó ereje: a 
támogató párok és a kiscsoport csodák-
ra képes, együtt minden külső kísértést 
le tudunk győzni.” (F. G.)

Joanovits Róbert (Obo)
lelkipásztori munkatárs

Arik Brauer: Átkelés a Vörös-tengeren
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Csökkentsd le, Velencei-tó!  avagy polcról kézbe, 
kézből vissza a polcra
(Zéró hulladék-elvek, 5.)

Elterjedt az a tévhit, hogy a zero was-
te mozgalom egyenlő a recyclinggal, az új-
rahasznosítással. A hulladékcsökkentés 
ezen módszerei valóban hasznosak a sze-
métdombok gyarapodása ellen, ám ezek 
csak egy-egy lépést jelentenek. A valódi 
kihívás és megoldás a szemléletmód meg-
változtatásában van.

A szakkönyvek által is leírt „Gon-
dold újra, Utasítsd vissza, Csökkentsd le 
(rethink, refuse, reduce)” hármasság jelen-
ti azt az alapvető változást, amellyel kéz-
zelfogható eredményt érhet el egy család a 
saját hulladék-lábnyomát illetően. Ehhez 
jó, ha tudatosan állunk hozzá és megvizs-
gáljuk az általunk elfogyasztott terméke-
ket, a megvásárolt használati tárgyakat. A 
kommunális kuka tartalma közel két-
harmadára csökkenhet, s mindez ez 
életmódbeli változást és egy egészsége-
sebb testképet is eredményezhet.

Először is, vizsgáljuk meg, mit lehet 
lecsökkenteni? Gyakorlatilag bármi-
lyen fogyasztási cikket. Ha közelebbről 

szemügyre vesszük, ez példá-
ul a mi családunk számára az 
alábbiakat jelentette:

1. A kukába dobott, szelek-
tálásra nem alkalmas műanya-
gokat. 

2. A túlvásárlás miatt kido-
bott, romlott élelmiszert.

3. A kinőtt, feleslegesen 
vásárolt ruhákat.

4. A közlekedésből ere-
dő költségeket.

5. A gyerekszobában 
fellelhető, kihasználatlanul 
álló gyerekjátékokat.

Összességében jobban 
átlátható, komfortosabb, szellősebb 
lakást és pszichésen is több teret! A 
gondolatébresztés mellett öt kéz-
zelfogható ötlet segítségével köny-
nyedén el lehet kezdeni a hulladék-
csökkentést:

1. Használjunk textilzsákot, pa-
pírkartont, bevásárlószatyrot, kosa-
rat bevásárlásainkhoz (csomagolási 
hulladék csökkentése).

2. Vásároljunk rendszeresen pi-
acon, amit csak lehet. Ha ismered 
az élelmiszered készítőjét, szíveseb-
ben fogyasztod (élelmiszerpazarlás 
csökkentése).

3. Szanáljuk ki, adjuk tovább, cse-
réljünk ruhát és 

vásároljunk másod-
kézből. A Covid-idő-
szakban online is mű-
ködnek a cserék, a helyi 
közösség pedig bizton-
ságot nyújt (ruhafo-
gyasztás csökkentése).

4. Járjunk biciklivel, 
sétáljunk gyakrabban: 
azoknak, akik home 
office-ból dolgoznak, a 
mozgást külön fontos 
beiktatni (közlekedési 
CO2 csökkentése).

5. A kritikus pont: 
a gyerekszobában 

érdemes a Montessori-elveket követni, így 
kevesebb, de természetes játékkal kreati-
vitást fejlesztünk, a szabadban töltött per-
cekkel az immunrendszer ellenálló képes-
sége nő, míg az általános kupi a lakásban 
csökken (a fogyasztói társadalom nyo-
másának csökkentése).

Ha ezekből egyet-egyet kiválasztunk, 
és tudatosan követjük, hamarosan sokkal 
könnyebb lesz a „hátizsák”, amit magunk-
kal cipelünk, a megtett „út” pedig kevésbé 
megterhelő környezetünk számára.

Virág Kriszti
Mumgoesgreen és Használd újra,

Velencei-tó!-csoport
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Zsapka Judit, pénzügyi ügyintéző, 589–424
Csizik Gabriella, pénzügyi ügyintéző, 589–423
Ujvári Gabriella, pénzügyi ügyintéző, 589–415
Kátai Éva, pénzügyi ügyintéző, 589–410
Kovács Jánosné, adóigazgatási ügyintéző, 589–413

(építményadó, adókönyvelés)
Kovács Emőke, adóigazgatási ügyintéző, 589–409

(iparűzési adó, adóigazolás, tartózkodás utáni idegenforgalmi
adó, gépjárműadó)

Török Éva Julianna, adóigazgatási ügyintéző, 589–409
(adózással kapcsolatos ügyek iktatása, irattározása)

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)

Zsiga Attila városüzemeltetési ügyintéző, 589–401
(zaj- és rezgésvédelem, HÉSZ, TAK, beruházási ügyek,
telekalakítási ügyek)

ÜGYFÉLFOGADÁS
Gerhard Ákos polgármester és Szombathyné dr. Kézi Aranka 
jegyző előzetes időpont-egyeztetés után (tel.: 589–416)
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
Kiss Dorottya, titkársági ügyintéző, 589–416
Hencs Fanni, személyi titkár, 589-402

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, kifüggesztések)

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

Pécsi Viktor, közterület-felügyelő, 589–422, 30/255–7392
Árpási László József, közterület-felügyelő 589-422

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Molnár Krisztina, osztályvezető, 589–414
Csikmérő Enricóné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Egri Andorné, főkönyvi könyvelő, 589–411

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
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Önkormányzati képviselők
elérhetősége

Faragó Péter: farago.peter@velence.hu
Fésűs Attila: fesus.attila@velence.hu
Kernya Gábor: kernya.gabor@velence.hu
Pap János: pap.janos@velence.hu
Pap Zsigmond: pap.zsigmond@velence.hu
Sarf György: sarf.gyorgy@velence.hu
Dr. Sirák András: angelika@t-online.hu
Szabó Attila (alpolgármester): szabo.attila@velence.hu



Forduljon bizalommal a 
hirdetészervezést végző VVG Kft. 

munkatársaihoz a
+36 30 158 2829-as telefonszámon 

vagy a
parkolasugyfelszolgalat@velence.hu 

e-mail címen.


