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A veszélyhelyzet miatt
bezártak a velencei és
a tókörnyéki
kulturális-közösségi
intézmények
Magyarország Kormánya 2020. november 4. napi hatállyal Magyarország
egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-fertőzés további
terjedésének megakadályozása érdekében 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.

A járványhelyzettel kapcsolatos aktuális helyi intézkedésekről Velence város honlapja
és hivatalos facebook oldala ad folyamatosan tájékoztatást.
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A Vadex Mezőföld Zrt. 2021. március 9-én újra megnyitotta valamennyi
szabadtéri közjóléti létesítményét. Egyebek mellett ismét várja a látogatókat a Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadaspark is.

Nyitvatartás:
hétfő–péntek: 10:00–18:00
szombat–vasárnap: 9:00–18:00
Telefon: 30–401–6925
https://www.facebook.com/arboretum.pakozdsukoro/
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Beköszöntő
Kedves Velenceiek!
Önkormányzati képviselőként elsősorban Velence zöldfelületeiről, a fásítási programokról, a zöldterület-fejlesztések jelenéről és még inkább jövőjéről
szeretnék néhány gondolatot megosztani Önökkel. Ez a fejlesztési feladat
ugyanis nem csupán fontos része képviselői munkámnak, de személyesen is
elkötelezett vagyok abban,
hogy városunkat szebbé és
zöldebbé tegyük, mint ahogyan megkaptuk.
Egy éve annak, hogy az
első fák, fasorok elültetésre
kerültek a város különböző
közterein. A járvány miatti
korlátozások kezdetén tavaly
tavasszal még kissé tanácstalanul vágtunk bele a nagy feladatba. Azon töprengtünk,
hogy szabad-e kisebb-nagyobb csoportban közösségi faültetést szervezni. Végül
úgy döntöttünk, hogy belevágunk. Rövidesen kétszáz
facsemetével a rakterükben
megérkeztek ez első teherautók Velencére. A tavalyi első
fásítás néhány helyen az eredeti terveknek megfelelően valóban közösségi keretek között valósulhatott meg,
máshol azonban a Városgazdálkodási Kft.
munkatársai végezték el ezt a munkát.
A kezdeti feladatok teljesítése után rövidesen a fenntartás, gondozás kérdése
került előtérbe. A csemetéket folyamatosan szakértő szemek pásztázták, hogy az
esetleges gondokat, hiányosságokat orvosolni lehessen. Az első években a legjelentősebb feladat a gondos öntözés, a
fatövek tisztán tartása, a típustól függően
vadhajtások eltávolítása. A tavalyi aszályos tavasz ellenére megnyugtató ma azt
látni, hogy egy év után a legtöbb elültetett csemete a rügyfakadás időszakában
épp arra vár, hogy a jelenlegi szeszélyes,
sokszor szélsőséges időjárás dacára megmutassa, mire is hivatott.

Minden észszerű, átgondolt fásítás
befektetés a jövőbe, hiszen ezek a fák a
jövő nemzedékének, a jövő Velencéjének
szólnak. A gondosan megtervezett fasoroktól, a megfelelően elhelyezett véderdőktől utcáink, tereink igényesebbek,
fenntarthatóbbak, városunk kellemesebb, vonzóbb, értékesebb és szebb lesz.

Mindeközben – és a zöldterület-fejlesztési tervekkel összhangban – a város
a zöldterületek gondozásához elengedhetetlen munkagépek beszerzését is magára vállalta 2020 nyarán. Ez is észszerű
befektetés volt, amellyel a folyamatosan
növekvő feladatok sokaságát költséghatékonyan képes a VVG Kft. elvégezni.
Ezen beszerzés keretében több multifunkciós traktor mellett szállító járművek is a VVG Kft. birtokába kerültek.
Véleményem szerint ezek a programok
már rövidtávon is beváltják a hozzájuk
fűzött reményeket. Bízom abban, hogy a
településfásítási program érezhető eredményt ad: az újabb fák, fasorok ültetésével nemcsak hangulatosabb lesz Velence,

hanem tisztább lesz városunk levegője is.
Az idén áprilisban megvalósult második faültetés is fontos eleme e folyamatnak. Külön öröm az, hogy a „10 millió
fa”-közösségben kiváló szakmai partnerre is találtunk céljaink megvalósítása érdekében. Az ültetés azonban csak az első
lépés, a facsemeték különösen intenzív
gondozást igényelnek az első öt évben.
Ez sem fog elmaradni!
Továbbra is lényegesnek tartom a Velencén több éves hagyományra visszatekintő virágosítás folytatását. Az egynyári virágok elültetése mellett ugyanakkor

fontos az évelő ágyások fejlesztése is. Az
évelő növények révén ugyanis az ősztől-tavaszig tartó időszakban sem keltenek üres, gondozatlan képet az ágyások,
és ezek a növények begyökeresedésük, illetve az első év után nem igényelnek an�nyi öntözést, mint az egynyári növények.
Azonban az egynyári ágyások fenntartása is fontos: régi ismerősként köszöntik a
szemet gyönyörködtetően színes begóniák, petúniák és a kakastaréjok az itt élőket. A zöldterületek fejlesztése ugyanis
nem önmagáért való feladat. Mindan�nyiunk számára szépül, zöldül városunk.
Pap János
önkormányzati képviselő
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Polgármesteri kalendárium
2021. március 22-től április 20-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi megbeszéléseken,
egyeztetéseken, eseményeken vett részt a város érdekében:
Március 22-én pozitívnak bizonyult a
koronavírus-tesztje.
Április 5-ig házi karanténba vonult
családjával. Ez idő alatt csak online megbeszéléseken vett részt a negatív teszteredményig.
Április 6-án a Nadapi úton vett részt
egy szabadtéri megbeszélésen, amelyet
a Karnevál körút lakói hívtak össze. Az
eseményen egyebek mellett a teljes egészében magánkézben lévő terület és út
közvilágítással és útburkolattal kapcsolatos és megoldásra váró problémáiról
volt szó.
Április 7-én Faragó Péter önkormányzati képviselővel bejárta a velencefürdői partszakaszt és strandokat,
melynek során egyeztettek a partfal-rekonstrukciós munkálatokkal kapcsolatos további tennivalókról. Ezt követően
találkozott a Karnevál körúti ingatlanok
tulajdonosaival, megvitatandó a lakosok
részéről felmerült problémákat.
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Április 8-án Stossek Balázzsal, a Dr.
Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
igazgatójával tárgyalt az iskola
területén létesítendő körcsarnokról. A megbeszélés során a
projekt támogatásáról biztosította a résztvevőket.
Április 9-én a partfal-rekonstrukciós
munkálatokkal kapcsolatosan bejárást tartott Faragó Péter képviselővel
a Velencei-tó keleti partján. Az
Északi-strand mederkotrása
és homokterítéssel kialakított
gyerekpancsolója mellett megtekintették a Velencei-sziget
partfalát is. A szemle során felmerült problémák orvoslására
a kivitelező ígéretet tett.
Április 11-én részt vett a
közösségi faültetésen az Evezős úton és a Meszleny-keresztnél.
Április 12-én reggel megtartotta szokásos hétkezdő
szakmai egyeztetését a VVG
Kft. ügyvezetőjével, Szabó

Attila alpolgármester és Fésűs Attila, a
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnökének társaságában a polgármesteri
hivatalban.
Április 13-án megbeszélést folytatott
Velence város védőnőivel. Ezt követően
a Pearl Marketing and Management városmarketinggel foglalkozó cég képviselőjével vitatta meg a turisztikai pályázatokkal kapcsolatos teendőket.
Április 14-én az elmaradt hivatali
ügyintézést és pályázatmenedzselést végezte.
Április 15-én online megbeszélésen
vett részt a partfal-rekonstrukciós munkálatokkal kapcsolatosan.
Április 16-án az elmaradt hivatali
ügyintézést és pályázatmenedzselést végezte.
Április 19-én a strandfejlesztéssel
kapcsolatban megtartotta a szokásos hétkezdő szakmai egyeztetését a VVG Kft.
ügyvezetőjével, Szabó Attila és Fésűs Attila társaságában a polgármesteri hivatalban. Ezt követően a Venezia lakópark
tulajdonosaival tárgyalt.
Április 20-án hivatali ügyintézést
folytatott.
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Tájékoztató adófelmérésről
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A méltányos alapokon nyugvó közteherviselés erkölcsi érdeke a városnak.
Senki nem fizethet többet vagy kevesebbet annál az összegnél, mint amit a vonatkozó jogszabályok megszabnak. Az
igazságos és méltányos adózás folyamatos biztosítása a helyi adók esetében
közös érdekünk.
Ezt a feladatot prioritásként számon
tartva az egyik igen fontos helyi adónem
(közismert nevén: az ingatlanadó) esetében megkezdődött az adófelmérés és
felülvizsgálat Velencén.
Annak érdekében, hogy a velenceieket
ne érje meglepetésként az adófelmérés, a
múlt évben már tájékoztattuk Önöket a
Velencei Híradóban arról, hogy helyszíni
felderítés keretében felmérjük a velencei
ingatlanokat. A természetbeni felmérés
adatait összevetjük az ingatlan-nyilvántartás, valamint az adónyilvántartás adataival. Eltérés esetén egyeztetést kezdeményezünk az adó alanyával, az érintett
tulajdonossal annak érdekében, hogy az
adózás a tényleges állapotnak, adatoknak
megfelelően történjen. Ebben az esetben

az adóelőírás, a fizetendő adó összegének módosítására öt évre visszamenőleg van jogszabályi lehetőség.
Adókülönbözet esetén az adott ös�szeg, a tőketartozás késedelmi pótlékkal növelten fizetendő
meg. Továbbá magánszemély esetén 200 ezer
forintig, jogi személy,
jogi
személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaság esetén 500
ezer forintig terjedő
mulasztási bírság szabható ki.
A felmérés folyamatban van, általános tapasztalatként elmondható, hogy számos
eltérés mutatkozik a
természetbeni állapot, az ingatlan-nyilvántartás szerinti és az adóhatósághoz
benyújtott bevallás adatai terén. Ennek
folytán ismételten kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, szíveskedjenek a bekövetkezett változásokat bejelenteni, annak megfelelően a módosított bevallást
megtenni az adott adónemek esetében.

A leggyakrabban előforduló eltérések
a melléképületek, valamint a személygépkocsitárolók és az épületbővítések
során keletkezett alapterület-növekedésből adódnak.
A már felmért területekkel kapcsolatos adatfeldolgozás folyamatos, a további területek vonatkozásában folytatódik
a tevékenység.

Számítunk az Önök mint ingatlantulajdonosok által teljesítendő adatváltozások bejelentésére, és köszönjük a
munkánk végzését elősegítő együttműködésüket!
Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző

Az illegális hulladék-lerakás visszaszorítása
Minden évben állandó, visszatérő problémát jelent az illegálisan lerakott hulladék Velencén. Elsősorban városunk nehezebben ellenőrizhető peremterületeit
érinti ez a probléma. Rendszeresen található illegálisan lerakott hulladék Velencefürdő határában, szélső utcáiban, a
Bencehegy egyes részein, vagy az Evezős
út környékén – és még lehetne sorolni az
érintett területeket.
Joggal vetődik fel a kérdés, hogy mit tesz
az önkormányzat a probléma megoldása
érdekében? A feladat három részből áll: 1.
megelőzés, 2. tettenérés, 3. kármentesítés
Megelőzés: ez a legnehezebb feladat,
hiszen éppen olyan területek érintettek az

illegális hulladéklerakás által, amelyek nehezen ellenőrizhetőek. A városnak sajnos
nincsen olyan polgárőri, közterület-felügyelői kapacitása, hogy az reális visszatartó erőt jelentsen az illegálisan hulladékot lerakó személyek számára. Egyes, kiemelten
problémás helyek esetében ezért a város
tervbe vette vadkamerák kihelyezését is.
Tettenérés: ez már több sikerrel kecsegtet. Szerencsére vannak olyan lakosok, akik dokumentálják a környezetüket szennyező illegális hulladéklerakást.
Ilyen bejelentések esetén azonnal intézkedik a polgármesteri hivatal. Sajnos nem
egyszer fordult elő az is, hogy velencei illetőségű lakos helyezte el saját városának

közterületén a hulladékot. Ilyenkor az önkormányzat igyekszik az első alkalommal
méltányosan eljárni, felszólítva a lerakót,
hogy saját maga takarítsa el a kihelyezett
hulladékot. Más esetekben rendőrségi szabálysértési ügy lett a tettenérésekből.
Mivel tettenérés esetén hamarabb
és hatékonyabban tudunk intézkedni, ezért arra kérünk minden velenceit, hogy ha illegális hulladéklerakást
észlel, és van rá módja, fényképpel/videóval dokumentálja a hulladéklerakást. Különösen fontos, hogy látszódjék
a hulladékot szállító jármű rendszáma
is. Ezen bejelentések esetében az önkormányzat vagy a rendőrség azonnal
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intézkedni tud. Bejelentést telefonon a
polgármesteri hivatal központi számán
(22/589–400), vagy e-mail címén (hivatal@velence.hu), a Gárdonyi Rendőrkapitányságon (tel.: 22/355–003, e-mail: gardonyrk@fejer.police.hu) vagy a
hulladékradar mobil alkalmazás segítségével lehet tenni (https://hulladekradar.hu/).
Kármentesítés: amennyiben sem a
megelőzés, sem a tettenérés nem sikerül, akkor marad a kármentesítés. Ennek
menete a következő: a közterület-felügyelők szemléje, lakossági bejelentések,
illetve a hulladékradar-alkalmazáson elérhető adatok alapján az önkormányzat időről időre összegyűjteti az illegális hulladékot. Ez úgy történik, hogy a

A lekerített Korzó és az
önkormányzat lépései
Március közepén általános megdöbbenést és felháborodást váltott ki az,
hogy a Velence Korzó szabadstrandjának és városunk közterületeinek
egy részét a Korzót üzemeltető GOMI Kft. önkényesen, egyoldalúan lekerítette. Az alábbiakban Gerhard Ákos polgármester az önkormányzat
részéről teljes körű tájékoztatást ad arról, hogy milyen lépések történtek
ez ügyben. Arról is szó esik, hogy miért állhat még mindig, egy hónap elteltével a kerítés, és milyen tervei vannak az önkormányzatnak a Korzóval.
Mi előzte meg a kerítés
felállítását?
A GOMI Kft. jogi képviselője február
10-én kelt levelében bejelentést tett arról,
hogy az általa képviselt cég kerítéssel kívánja lezárni az eddig szabadstrandként
működő, önkormányzati tulajdonban
lévő közterületet. A levélre adott válaszában az Önkormányzat a terület lezárását
kifejezetten megtiltotta. Ezt követően a
kerítésemeléssel kapcsolatban a GOMI
Kft. további levelet nem küldött az önkormányzatnak.
Mikor épült meg ennek
ellenére mégis a kerítés,
mi történt aznap?

Városgazdálkodási Kft. munkatársai először a helyszínen felmérik és bezsákolják a hulladékot, majd az agárdi székhelyű Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási
(VHG) Nonprofit Kft-től az önkormányzat megrendeli a hulladékszállítást. Ez
akkor költséghatékony, ha legalább egy
teljes kukásautónyi mennyiség összegyűlik. Éppen ezért nem minden lakossági
bejelentés után történik meg azonnal a
hulladék elszállítása. Olykor ez heteket is
igénybe vehet. Ez a VVG Kft. munkatársainak leterheltségétől és a VHG Kft. szabad kapacitásaitól függ.
Arra kérek minden velenceit, hogy a
továbbiakban is segítse jogkövető magatartásával, szabályos hulladék-elhelyezéssel, bejelentésekkel az önkormányzat
megelőzési és hulladékmentesítési munkáját, lakókörnyezetünk védelme érdekében. Köszönöm az együttműködésüket!
Gerhard Ákos
polgármester
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felszólítás tartalmazta azt is, hogy amen�nyiben az adott határidőig nem tesz eleget az üzemeltető ezen kötelezettségének, akkor ez ügyben az önkormányzat
intézkedik a GOMI Kft. költségére.
Miért ne lenne joga a GOMI Kft.nek mint üzemeltetőnek az üzletpolitikája szerint
üzemeltetni a strandot?
A GOMI Kft-t a várossal 2009-ben
megkötött üzemeltetési szerződés jogosítja fel arra, hogy a Korzót üzemeltesse.
A város honlapján (velence.hu) elérhető,

Március 19-én, pénteken kezdte meg
a lekerítési munkálatokat a Korzót üzemeltető GOMI Kft. a szabadstrand területén. Még aznap, a kerítésépítésről
tudomást szerezve a város közterület-felügyelője a helyszínen fotókat és feljegyzést készített a Korzón, dokumentálva a
helyzetet. Ezt követően két önkormányzati képviselővel együtt én magam is elmentem a helyszínre, hogy személyesen
tájékozódjak, és a város nevében leállítsam a kerítésépítést. Az üzemeltető képviselője ennek a felhívásnak azonban
nem tett eleget.
Mit tett ezek után az
önkormányzat?
A helyzet áttekintését követően az
önkormányzat általános jogi képviseletét ellátó ügyvéd március 23-án kelt és
elküldött levelében felszólította az üzemeltetőt, hogy az irat átvételét követő 3
napon belül bontsa el a kerítést, és állítsa helyre az eredeti állapotot. Az ügyvédi

2009-ben kelt üzemeltetési szerződés értelmében az üzemeltető azonban semmilyen jogcímen nem szedhet díjat, nem
kérhet költségtérítést az üzemeltetési
szerződés 2. számú (a honlapon szintén
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elérhető) mellékletében felsorolt azon ingatlanelemek esetében, amelyeket a szerződés közcélú közterületnek minősített.
Ilyen közcélú közterület a strand vagy
éppen a sétány is. Az üzemeltető csakis
szezonális jelleggel, többletszolgáltatások nyújtása esetében (pl. napernyő,
nyugágy, kerékpár, vásárok stb.) szedhet e területen díjat. A jelenleg is érvényes üzemeltetési szerződés szerint tehát
a strand, a part és a sétányok lezárására,
ott esetleges díjszedésre vagy kuponértékesítés ellenében kötelező fogyasztáshoz
kötött beengedésre az üzemeltetőnek
nincsen joga.
Mit lehet tudni az üzemeltetési szerződésről, milyen jogokat ad az üzemeltetőnek és milyen
kötelezettségeket ró rá?
A már említett, 2009-ben megkötött
szerződés értelmében a velencei önkormányzat 2034-ig a tulajdonában lévő
és az üzemeltetési szerződés mellékletében felsorolt valamennyi ingatlanelemet, épületet és építményt – annak
minden természetes és jogi tartozékával
együtt – a GOMI Kft. számára adta át

üzemeltetés céljára. Semmilyen más jog
a szerződéssel nem illeti meg a GOMI
Kft.-t. Az üzemeltetés kezdete az épület
átadásának dátuma, vagyis 2014. május
30. Ennek megfelelően az üzemeltetési

szerződés 2034-ben jár le. Ebben az időszakban az üzemeltető kötelessége a teljes átadott terület és minden rajta lévő
ingatlan napi karbantartása.
Ez eddig érthető, de miért ellenzi
az önkormányzat a minőségi turizmust? Miért ne lehetne módosítani
az üzemeltetési szerződést? Miért
ne nyújthatna emelt szintű szolgáltatásokat az üzemeltető a szabadstrandon? Hiszen erre hivatkozik a
kerítésemelés kapcsán.
Az Önkormányzat nem ellenzi, sőt
ösztönzi a minőségi, emelt szintű szolgáltatást nyújtó turizmust. Ez azonban csakis akkor lehetséges, ha szerződésmódosításra kerül sor. A jelenlegi
szerződés keretei között erre nincsen
lehetőség. A GOMI Kft. számára az Önkormányzat többször is egyértelműsítette, hogy bármiféle szerződésmódosításra vonatkozó tárgyalásba csakis abban az
esetben bocsátkozik, ha a projekt fenntartási kötelezettségével összefüggésben
az indikátorok teljesülését az ellenőrző
hatóság már jóváhagyta, valamint igazságügyi szakértői vizsgálat feltárta a Korzó állapotát és rögzítette az azzal kapcsolatos teendőket.
A GOMI Kft. (mint üzemeltető) kerítésemelése és esetleges díjszedési terve a fennálló szerződés keretében nem
jogszerű. Újra lehet gondolni a város,
az üzemeltető és Korzó kapcsolatának

kérdését. Meg lehet egyezni abban, hogy
mi a legjobb hosszú távú megoldás a velenceiek számára. De ez semmiképpen
nem történhet önkényesen, hanem csakis egy komplex városfejlesztési terv keretében, széleskörű konszenzussal, a lakosság megkérdezésével lehetséges.
Miért szükséges a lakosság
megkérdezése? Nem egy üzleti szerződésről van szó?
A Korzó nem üzleti kérdés az önkormányzat számára. Sajnos annak idején a Korzó építésével, az árnyas fákkal
beültetett, hatalmas, füvesített szabadstrand felszámolásával kapcsolatban sem
volt népszavazás, holott ezt 2011-ben
több akkori önkormányzati képviselő is
kezdeményezte. Az önkormányzat azonban nem akarta meghallgatni a velenceieket sem a tópartot és a városközpontot
megváltoztató gigantikus építkezés megkezdése előtt, sem később, 2018-ban,
amikor már apartman lakásokkal akarta
a GOMI Kft. mint üzemeltető beépíteni a
Korzó felső szintjét.
Mi azonban úgy gondoljuk, hogy a
Korzó nem egy egyszerű üzleti vállalkozás, hanem a mi városunk központja,
tehát a velenceieknek joguk van dönteniük a sorsáról. Mindannyian tisztában
vagyunk azzal, hogy a Korzó sok szempontból nem töltötte be a hozzá fűzött
reményeket – ennek oka elsősorban
az, hogy eddig sosem hallgatták meg a
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velenceieket arról, hogy ők mit akarnak
a Korzóval. Ezt a hibát a jelenlegi önkormányzat nem kívánja elkövetni.
A petíciókból, a felháborodott
kommentek tömegéből úgy
tűnik, egyértelmű, hogy a
velenceiek nem akarják, hogy
kerítéssel legyen elkerítve a város
központi része. Ha ez így van, miért
nem bontja le egyszerűen a
kerítést az önkormányzat?
Nemcsak a velencei lakosok, az önkormányzat sem akar kerítéssel lezárt
területeket városunk központjában. A
helyzetet szakértőkkel alaposan megvizsgálva ugyanakkor egyértelművé vált,
hogy a kerítés elbontása önmagában sajnos nem jelenthet megoldást. Az önkormányzatnak ugyanis nincsenek hatósági
jogkörei ehhez. Egy polgári peres eljárás
megindítása pedig hosszú időre elodázhatja a döntést. Bármilyen további lépést csak akkor tehet az önkormányzat,
amikor már kimerítette a jogi és hatósági keretek adta lehetőségeket. Ebben
a kérdésben nincsen választásunk: az önkormányzat nem tehet mást, mint, hogy
betartja a hatályos jogszabályokat.
Miért nem lehet a hatóságokkal elbontatni a kerítést?
Több hatóságnál is panaszt tett az önkormányzat a kerítésemelés miatt. Az
önkormányzat megtette a szükséges
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lépéseket annak vizsgálatára, hogy sért-e
üzemeltetési feltételt az engedély és tulajdonosi hozzájárulás nélkül emelt kerítés. Hatósági eljárás is folyamatban van.
Egyelőre ezek vizsgálatát, a hatóságok
válaszát várja az önkormányzat. Amen�nyiben bármilyen érdemi döntés születik, ezt közzé fogjuk tenni.

Ha nincsen értelme a kerítésbontásnak, akkor miért nem bontja fel az
üzemeltetési szerződést az önkormányzat?
Az önkormányzat keze egyelőre meg
van kötve ez ügyben. Ennek két oka van.
Az egyik a 2009-ben a város számára kifejezetten előnytelenül megkötött

szerződés. Ezt ugyanis úgy kötötték
meg, hogy szinte semmi olyan konkrét
lehetőséget nem tartalmaz, amellyel az
üzemeltető egyoldalú lépéseivel szemben
védekezni lehetne.
A másik ok pedig az, hogy a járványhelyzetre való hivatkozással a kormány által elrendelt és még jelenleg
is érvényben lévő különleges jogrend
nem teszi lehetővé képviselő-testületi ülések megtartását, és nem minden
esetben ad egyszemélyi döntési jogot
a testület nevében eljáró polgármesternek. Az esetleg további jogi következményekre való tekintettel nem lenne szerencsés ebben az esetben most
egyszemélyi döntést hozni, még akkor
sem, ha ez esetben a polgármester mögött áll a képviselő-testület támogatása. Az üzemeltetési szerződés felbontása, megszüntetése éppen olyan kérdés,
amelynek kapcsán az egyszemélyi döntés aggályos lehet.
Ez azt jelenti, hogy marad
a kerítés?
Nem. Az önkényesen emelt kerítés
nem marad. Jelenleg az önkormányzat, és az általa felkért szakértők olyan

dokumentáció összeállításán dolgoznak, amely lehetővé teszi a Korzó helyzetének rendezését, és a GOMI Kft.
emelte kerítés lebontását. Ennek részleteiről az ügy sikere érdekében arra alkalmas időben ad majd tájékoztatást az
önkormányzat.
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Ünnepi díszbe öltözött a Könyvtár és környéke
húsvét alkalmából
A karácsonyi időszakhoz hasonlóan a
Meszleny–Wenckheim kastély, vagyis a
könyvtár előtti terület március végétől is-

mét ünnepi díszbe öltözött. Egy virágzó
fácska feldíszítésével tojásfa, valamint virágokkal övezett nyuszifészek várta a kicsiket és nagyokat, a fotózkodni vágyókat és az arra sétálókat, biciklizőket.

Köszönjük az alkotásokat létrehozó ügyes kezek munkáját, és a Meseliget
Óvoda pedagógusainak és ovisainak díszeit! Külön öröm volt látni,
hogy városunk lakói közül
sokan maguk is hozzájárultak
az ünnepi díszítéshez. Így a
tojásfa és a nyuszifészek napról napra gazdagodott festett
tojásokkal, díszekkel, nyuszikkal, sokakat késztetve
megállásra és mosolyra.
A farsangi díszítés sikerén
felbuzdulva tavaszi-húsvéti
dekorációt készített és helyezett el a Velencei Alkotókör a
könyvtár bejárati ajtajára és
az ablakokra. Köszönjük az Alkotókör
önzetlen városszépítő munkáját!
Reméljük, ez a kezdeményezés folytatódik a következő években is, és igazi hagyománnyá válhat városunkban!

Lakossági összefogással KönyvMegálló létesült
Városunk első KönyvMegállója a Fő utcán található buszmegálló várófülkéjében létesült. Ide hozhatják a velenceiek
jó állapotú, használt könyveiket, amelyeket jó szívvel ajánlanak másoknak is
olvasmányként, és természetesen a kínálatból válogatva haza is vihetnek kedvükre való olvasmányt.

A KönyvMegálló civil kezdeményezésből valósult meg, amelyet az önkormányzat is – mint minden hasonló közcélú kezdeményezést – támogatásáról
biztosított. A megálló a fogorvosi rendelőnél található, így térfigyelő kamera
is őrzi. Az önkéntesek tetőt javítottak,
polcot szereltek, szekrényt szállítottak –
otthonossá tették a várófülkét.
A szervezők, létrehozók mindenkit
arra biztatnak, hogy bátran forgassák a
könyveket! Emellett további könyveket is
várnak a KönyvMegállóba.
Köszönet illeti a követendő kezdeményezés szervezőjét, Rádainé Barbarát és
segítőit, Takács Beatrixot, Tánczos Zsuzsannát, Kollenberg Böbét, Csaba Attilát
és Rádai Pétert!
Arra kérünk mindenkit, hogy használja
örömmel és vigyázzon a velenceiek összefogásából megvalósult KönyvMegállóra!
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Közösségi faültetés az Evezős útnál
és a Tópart úton
Elkezdődtek az idei fásítási, zöldterület-fejlesztési munkálatok a városban.
Április 11-én, vasárnap a „10 millió Fa
Magyarország”-közösség szakembereivel és önkénteseivel együtt városunk lakói két helyszínen ültettek fákat.

Az Evezős út és az M7-es autópálya
közötti területen megkezdődött a véderdő kialakítása. Itt vegyesen több őshonos, a területre jellemző faj, köztük
gyümölcsfák is (pl. vadkörte és vadszilva) kerültek elültetésre. A város külterületén az 50–70 cm-es erdészeti csemeték megeredésére van a legnagyobb
esély. Közel félezer kis fa elültetésével
a véderdő ültetésének első üteme valósult meg.
Milyen haszna van egy a várost övező véderdősáv kialakításának? A változatos fajokból álló zöldsáv kialakításával
az autópálya–táj kapcsolat jobban fenntartható, a növény- és állatfajok száma
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is növelhető. Emellett a véderdő a közlekedés okozta szennyező anyagokat hatékonyan szűri ki és köti meg. Így a lakóterületek számára nyújt védelmet
a külterületen keletkező szennyeződések, porterhelés és szél ellen, valamint
a városklímát optimalizálja. Mindezek mellett fontos
szempont a Velencei-tó esetében az is, hogy a védendő
vízbázis körül egy fás szárú
védőövezet jöjjön létre.
A másik ültetési helyszín a városközpontban, a
Tópart útnál, a focipálya és
a Meszleny-kereszt közötti terület volt. Itt a hosszú
távú cél az erre a területre
korábban jellemző díszfás fafajokat ültetni, mint amelyeket még
környezet helyreállítása. Az száz vagy ötven évvel ezelőtt ültettek
első ütemben szárazságtűrő, 3 méter elődeink. Ezt a szempontot is figyelemmagas, iskolázott díszfák (madárber- be véve, szakemberek tanácsait követve
kenyék) kerültek elültetés- Éves csapadékmennyiség Magyarországon. Mára a Velencei-tó környéke
re. A munkálatokban nagy hazánk egyik legszárazabb vidéke lett. Forrás: OMSZ
segítséget jelentettek a Heiden Tüzép munkagépei,
amelyek az ültetéshez szükséges köbméteres gödröket
kiásták. A fák öntözéséről
a Városgazdálkodási Kft.
gondoskodik majd.
A Béke úton és a Könyvtár környékén egy évvel ezelőtt már sor került díszfák
kiültetésére. Reméljük, idővel Velence központja árnyas fasoroknak, ligeteknek, halad majd a fásítás, a zöldítés a követsétányoknak adhat helyet, kező években.
ahogyan az a békebeli fürKöszönetünket fejezzük ki a „10 mildővárosokban megszokott!
lió Fa Magyarország”-közösség szakemA két szempont, vagy- bereinek, koordinátorainak, különösen
is a városi levegő, a klíma Bozzay Balázsnak és Zsolnai Balázsnak,
és a vízbázis megóvása, va- továbbá mindenkinek, aki szabadidejélamint a városkép javítása ből áldozott a közösség javára, és részt
egymást kiegészítve, egy- vett az előkészítésben és a munkálatokmást erősítve jelenik meg ban! A továbbiakban is várjuk majd a seaz elkövetkező években. Az gítő szándékú önkéntesek jelentkezését,
egyre szárazabb klíma mi- részvételét. Az ültetési helyszínekről és
att sajnos ma már nem le- időpontokról a városi újságban és facehet, nem érdemes olyan book oldalon adunk majd hírt.
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Kérdések és válaszok a koronavírus elleni oltásról
Március és április hónapban szedte eddig legtöbb áldozatát a koronavírus-járvány Magyarországon.
Lapzártánk idején lakosságarányosan Magyarországon haltak meg a legtöbben a járvány miatt az egész
világon. A megnövekedett fertőzöttségi, ápolási és halálozási adatok mellett nagymértékben megnőtt
a beoltottak száma is. Az oltásokkal kapcsolatban számos kérdés merült fel az elmúlt időszakban, amelyekre Dr. Sirák András háziorvos, városunk önkormányzati képviselője ad választ.
Van-e bármi értelme az oltásnak?
Rengeteg betegségen
túlesünk, ez is egy közülük.
Nem elég az, ha egészséges
életmódot folytatunk, és sok
vitamint fogyasztunk?
Feltétlenül igen a válaszom az oltásra. Tudni kell, hogy kb. egy évszázaddal ezelőtt még minden második-harmadik ember fertőző betegségben halt
meg. Ez kisgyermek kortól az aggkorig
mindenkire vonatkozott. Azután felfedezték a védőoltásokat és az addig rettegett betegségek egy csapásra nagyrészt
elmúltak, de legalábbis jelentősen vis�szaszorultak. Talán a legutóbbi komoly
vírusbetegség, amely világjárványt okozott, a gyermekbénulás volt az 1953–
1956 közötti években. Ennek a Sabin-csepp felfedezése vetett véget – hála
Istennek. Ma már a pestis, a kolera, a
feketehimlő, a tetanusz csak a leírásokból ismert, sokszor halálos kór. A vitaminok fogyasztása helyes és fontos, de
nem pótolja a koronavírus elleni védekezést. Megelőzni a vírus okozta megbetegedést védőoltással lehet, valamint
a járványügyi szabályok szoros betartásával. A már kialakult betegséget kezelni pedig megfelelő – orvos által elrendelt – gyógyszerekkel kell.
Nem érdemesebb egyszerűen
elkapni a vírust, mint beoltatni magunkat?
Az elkapott betegségtől meg lehet
halni. Sajnos ez ma nem ritka. A védőoltástól meghalni nem lehet. Az oltás
után előfordulhat pár napos láz, rossz
közérzet, de ezek súlyossága össze sem
mérhető a betegség sokszor halálos szövődményeivel.
Április utolsó heteiben már több,
mint három és fél millió személyt

oltottak be. Szükséges-e további
embereknek is
beoltatniuk magukat?
Igen. Nagyon jó volna elérni legalább
egy 70–75%-os átoltottságot a lakosság
körében. Valójában ekkor lehetne a jelenleg érvényben lévő korlátozásokat teljesen feloldani.

Aki nem szokott internetet, számítógépet használni, tud-e
jelentkezni az oltásra?
A Humán Családsegítő Szolgálat segít
ebben. Egyrészt a Velencei Híradó márciusi márciusi és jelenlegi számában is van egy
kivágható regisztrációs melléklet. Ezt kitöltve el lehet juttatni a családsegítőkhöz

Mi az a nyájimmunitás, és
mikor érjük el?
Amit az előbb említettem. A teljes lakosság a „nyáj”. Ha sikerül a 70–75%-os
átoltottságot elérni, attól kezdve a betegség gyakorisága jelentősen lecsökken.
Milyen oltások érhetők el
jelenleg Magyarországon, és mi a
különbség közöttük?
A koronavírus ellen jelenleg ötféle oltás rendelkezik engedéllyel hazánkban:
a Pfizer-Biontech, a Moderna, az Astra-Zeneca, az orosz Szputnyik és a kínai Sinopharm. Mindegyik két oltásból
álló sorozat után nyújt komoly védettséget – ez 95% feletti védettséget jelent.
Folyamatban van a Johnson & Johnson’s
cég Janssen nevű, egy oltásból álló készítményének engedélyezési eljárása. Erre
azonban még várni kell néhány hetet.
Mindegyik készítmény alkalmas az immunitás kialakítására. Magyarországon
a védőoltás felvétele önkéntes és ingyenes, tehát nem kötelező mindenkinek, de
– ha a személyes véleményemet kérdezik
– feltétlenül kívánatos. „Melyiket válas�szam?” Erre az a válaszom, hogy néhány
kivételtől eltekintve – mint a terhes vagy
szoptató anyák oltása – azt, amelyikhez
a leghamarabb hozzáférnek, és amelyiket az Önök egészségi állapotát ismerő
háziorvos javasol. A regisztráció azért
szükséges, mert ebből lehet az oltási igényeket megbecsülni és a szükséges oltóanyagokat beszerezni.

(Velence, Zárt u. 2.), akik ez alapján elvégzik a regisztrálást. Másrészt telefonon és
e-mailben is lehet hozzájuk fordulni (22470-288; human.velence@gmail.com).
Akik átestek a betegségen,
azokat be lehet-e oltani?
Igen. A jelenleg érvényben lévő protokoll szerint a koronavírus-fertőzés
igazolása után három hónappal lehet
beoltani a volt fertőzötteket. Nekik is
regisztrálniuk kell. Addig viszont védelmet biztosít a betegség lezajlása során
keletkezett immunitás.
Szükséges és várható-e a
gyerekek beoltása?
Egyelőre nincs programban gyermekek oltása. Meg kell jegyezni, hogy erről
az egész betegségről eddig nagyon kevés
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tapasztalattal rendelkezünk. Az ezzel
kapcsolatos klinikai vizsgálatok jelenleg
zajlanak.
Rendelkezik-e mindegyik
Magyarországon elérhető szérum
szükséges hatósági
engedélyekkel, megvizsgálták-e
őket hazai szakemberek?
Természetesen igen.

Oltás és regisztráció

Április közepén városunk háziorvosai
a praxisukba tartozó személyek közel
felét már beoltották, illetve oltópontra
küldték. Dr. Sirák András körzetéből
eddig az időpontig 1174 fő, Dr. Szabó
Irén körzetéből 1013 fő, Dr. Tassy Péter körzetéből pedig 993 fő részesült
oltásban. Ez egy 6976 fős településen
kiváló arány. Köszönjük háziorvosaink
és asszisztenseik áldozatos munkáját!
Egyúttal arra kérünk mindenkit,
aki még nem regisztrált a koronavírus
elleni oltásra, hogy tegye meg! Orvosaink ugyanis jelenleg csak regisztráció után olthatnak vagy oltathatnak.
A következő hetekben a város háziorvosai az összes regisztrált velencei lakost beoltják vagy beoltatják. Azonban
ez az arány sem elegendő a velenceiek
teljes védettségének eléréséhez: fontos
az is, hogy az eddig még nem regisztrált lakosok is csatlakozzanak az országos oltási programhoz.
Az internetes oltás-regisztrációban segítséget nyújt a Humán Családsegítő Szolgálat. Kérjük, forduljanak
hozzájuk bizalommal a 22/470-288-as
telefonszámon, amennyiben akadályba
ütközik az interneten regisztrálniuk az
oltás érdekében.
Biztonságosak-e az oltások, milyen
mellékhatásokkal kell számolni?
Van-e különbség vakcinák szerint
a mellékhatások jellege és erőssége
között?
Igen, biztonságosak. Súlyos oltási szövődményt eddig szerencsére nem találtunk. Mint minden oltásnál, itt is előfordulhat pár napos láz, izomfájdalom, fejfájás.
De ezek egyszerű lázcsillapítóval (Rubophen, Algopyrin stb.) legtöbbször uralható kórképek. Nincs két egyformán reagáló
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ember. Arra sem lehet általános szabályt
kimondani, hogy az első vagy a második
oltás viseli meg jobban az oltottakat.
A jelenleg elérhető vakcinák kétszeri beoltást igényelnek. Mikor alakul
ki a teljes védettség?
Az első oltás után kb. 3–4 héttel alakul ki egy alap immunitás. Ennek védő
hatása kb. 70–75%. A második oltás
után kb. 10–14 nappal alakul ki a teljes
védettség. Ez mindegyik oltóanyagnál
kb. 90–95%.
Fokozott veszélyben vannak-e a
frissen beoltottak, de még immunválaszt nem adók?
Fokozott veszélyben nincsenek, de
még nem számítanak védettnek, így a
betegséget el is kaphatják, esetleg tovább
is adhatják. Ezért kell a járványügyi szabályokat betartani és minél több embert
minél előbb beoltani.
Az oltás után is el lehet kapni a vírust? A beoltottak terjeszthetik-e
tovább a vírust?
Mint említettem, elkapni a vírusfertőzést akkor is lehet, ha az oltandó
már be van ugyan oltva, de még nem
alakult ki a védettség. Ez az első oltás
után kb. 3–4 héttel alakul ki, védő hatása kb. 70–75%, a második oltás beadása után kb. 10–14 nappal alakul ki a
teljes védettséget biztosító immunitás.
Számokkal kifejezve ez kb. 90–95%-os
védettséget jelent.
Kell-e, érdemes-e oltás után
továbbra is maszkot hordani és távolságot tartani?
Igen, feltétlenül. A maszk, a gyakori
kézfertőtlenítés és a távolságtartás biztosítja, hogy a vírusok ne terjedjenek az
emberek között. Aki oltást kapott és betartja a védőtávolságot, valamint maszkot visel, biztosan védettnek számít.
Ha nem adnak teljes védettséget
a vakcinák, a beoltottak pedig továbbra is terjeszthetik a kórt, akkor
mi értelme van az
oltásnak?
Aki oltottként megbetegszik, annak a
betegsége sokkal enyhébb lefolyású.

Hol zajlik jelenleg a velencei
lakosok oltása?
Alapvetően öt helyen történik a velenceiek oltása. Egyrészt a város három
háziorvosi rendelőjében, másrészt a
székesfehérvári szakrendelő intézet oltópontján (Székesfehérvár, Hunyadi u.
2.). Ide csak a saját háziorvos által foglalt időpontra lehet érkezni. Április közepétől pedig már a velencei szakorvosi rendelőintézetben is megkapható az
oltás.
Ha valaki regisztrált, de
semmilyen visszajelzés nem
érkezett eddig, kihez fordulhat?
A https://vakcinareg.neak.gov.hu/
regisztracio/ oldalon lehet ellenőrizni,
hogy fent van-e valaki az oltandók listáján. Elvileg előfordulhat, bár nem gyakori, hogy kimarad valaki, akkor újra be
kell jelentkezni.
Pár szóban a tesztekről: mire
alkalmasak, mit lehet velük
mérni?
Sokat kérnek, vesznek különféle teszteket. Fontos tudni és érteni, hogy a
tesztek használata nem jelent gyógyulást, de sokszor még biztos diagnózist
sem. Az is világos, hogy a teszteket a
lakosság nagy része nem jól használja. Sok embernek van pozitív tesztje,
ugyanakkor gyakorlatilag nincs semmi
baja, de ez fordítva is gyakran előfordul.
A tesztek nem azonnal adnak értékelhető választ. Az esetleges fertőzés után is
mintegy 4–5 nap múlva adnak (és akkor sem 100 százalékos biztonsággal)
választ a patikákban elérhető tesztek.
Ezért korábban nincs értelme elvégezni
semmiféle tesztet.
Mikor lesz végre vége a
járványnak?
Ezt én is szeretném tudni. Mindenki
tegyen meg mindent a maga területén,
amit a szakemberek javasolnak. Csak így
tudjuk legyőzni a járványt. Annak örüljünk, hogy van oltási lehetőségünk. Éljünk vele!
Dr. Sirák András családorvos
önkormányzati képviselő

V á r o s g a z d á l ko d á s

Beszámoló a Velence Városgazdálkodási Kft.
március-áprilisi munkájáról
Buszmegállók felújítása
A fa buszmegállók festése elkészült, miután ki lettek javítva az évek során elhasználódott, rongálódott elemek. Az Ófaluban, Kápolnásnyék felé, a Meszleny úton
található buszmegálló esetében sajnos
nagyon rossz a helyzet. Ide egy új esőbeállót kell készíteni és a régi elbontásával egyidejűleg fogjuk az újat elhelyezni,
várhatóan május elején.

Szökőkút-felújítás és a kivilágítás
helyreállítása
Az Európa (Keszegező) Park szökőkútjának festési munkálatai elkészültek. Néhányan talán még emlékeznek, hogy évekkel
ezelőtt bizony világított is ez a kis gyöngyszem, azonban szépen sorban kiégett az
összes halogén izzó és nem lettek kicserélve, mondván, hogy nagyon drága lámpákról van szó.
Mi azonban nem voltunk restek kiszerelni és szétszedni ezeket a lámpatesteket,
és így kiderült, hogy pusztán a bennük található halogén izzók mentek
tönkre, és ezért nem világítottak
már évek óta. Így azután igen
komoly, 800 Ft/darab áron korszerű LED izzók beszerzésével
visszaadhatjuk a szökőkút régi
ragyogását.
Csupán azt szeretnénk kérni
Önöktől, akik naponta arra járnak, hogy vigyázzunk rá, ne dobálják tele szeméttel, és lehetőség szerint ne rongálják meg ezt
a szökőkutat, mert rendszeres,
hogy a szobrot összefirkálják,
illetve a medencét teledobálják
szeméttel. Legyen ez a park a
kis szökőkúttal egy sziget, ahol
gyermek és felnőtt is meg tud
pihenni, vagy éppen együtt tud játszani.

Űrszelvények tisztítása, zöldhulladék elszállítása
Ahogyan azt a korábbi lapszámban jeleztük, munkatársaink elvégezték Velencefürdő teljes, és Újtelep egy részén az űrszelvényekbe lógó ágak vágását.

Sajnálatos rossz gyakorlatként idén is
számtalan esetben találkoztunk azzal a
jelenséggel, hogy az elszállításig egyesek
központi hulladéklerakónak nézik ezeket a területeket, és nyugodt szívvel elhelyezik a saját kertjükben levágott ágakat, metszett szőlőt. Ezeket az embereket
az sem zavarja, ha néhány házzal arrébb
az éppen nem ott tartózkodó üdülőtulajdonosok telke elé teszik le a saját hulladékukat, abban bízva, hogy majd a város
munkatársai azokat is összeszedik, és szó
nélkül elszállítják.
Ezért tájékoztatjuk Önöket, hogy mindenütt összeszedtük az általunk vágott
ágakat, és csak azokat. Az időközben lerakottak esetében a közterület-felügyelet
munkatársával helyszíni szemléket tartottunk, ahol rögzítettük az állapotokat.
Ez alapján az összes illegálisan lerakott
zöldhulladék esetében eljárás indulhat,
és bízunk benne, ennek eredményeként
az így lerakott hulladék mennyisége a továbbiakban drasztikusan lecsökken.

burkolattal el nem látott részeit töltötték fel.

Kaszálás, fűnyírás
Április a füves területek burjánzásának
kezdetét is jelenti. Éppen ezért terv szerint megkezdődtek a zöld területek kaszálási, nyírási munkálatai is. A Hősök
Parkja, Tópart utca, Millennium Park,
Szabolcsi úti parkos terület, valamint
a Babák Rózsakertje mellett az Északi Strand és a Tóbíró Strand fűnyírása is
megtörtént. Emellett folyamatosan haladunk tovább a tervek szerint, majd ahogy
nő a fű, úgy fordulunk ismét és kezdjük
elölről, mert azt szeretnénk, hogy az itt
lakók és az ide látogatók egyaránt egy
szép, rendezett területen élvezhessék a
tavaszi napsütést.

Játszóterek
Folyamatosan érdeklődnek nálunk a játszóterek helyzetéről. Bár kívülről úgy látszik, semmi nem történik, valójában a
Lezárt játszótér a Tóbíró Strandon

Kátyúmentesítés
Újtelepen a Hársfa utca, Kossuth utca, Iskola utca két oldalán az utak szegélyeit, és
főleg az azokban található komoly kátyúkat töltötték fel munkatársaim. Ezen kívül Velencefürdőn a Csokonai utca, valamint a Malom utca, és az I. utca szilárd

háttérben komoly munkák zajlanak. Mivel a játszóterekre is igaz, hogy korábban éveken át elmaradt a karbantartás,
ezért kerülhettek mára olyan állapotba,
ami már komolyabb és éppen ezért hos�szabb ideig tartó felújítást igényel.
Megtörtént az Iskola utcában és a
Tóbíró Strandon a játszóterek műszaki
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felmérése, és ez alapján lassan elkészül
a szükséges javításokat, cseréket tartalmazó árajánlat is, amit a beszerzési folyamat követ majd, a szükséges városi
engedélyek megléte esetén.
Az Iskola utcai kis játszótér esetében első körben eltávolítjuk a nem javítható rugós játékokat, valamint festéssel,
a lépcsők cseréjével, továbbá a hiányzó
műanyag kupakok pótlásával felújítjuk a
csúszdás tornyot. Ugyanez történik majd
a hintával is.
A Tóbíró Strandon található játszótér esetében azonban ennél jóval komolyabb problémákra és hiányosságokra derült fény. A gyermekhinta magassága nem
megfelelő, ugyanakkor a hinta láncos része úgy van rögzítve, hogy arra már egészen kis gyermekek is fel tudják akasztani
magukat, így gyakorlatilag életveszélyes.
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Ezen kívül a hinta mögött nincsen meg a jogszabály által előírt távolság sem, ami miatt
egészen biztos, hogy
nem maradhat a jelenlegi helyén.
A
fészekhintás
dupla hinta esetében
ugyanígy a védőtávolság az egyik probléma, de emellett a
hinta faváza is balesetveszélyes, annak
teljes cseréje szükséges. A csúszdás torony
esetében az illesztések rendkívül nagy
hézagokkal készültek, így ha ezekbe egy gyermek belekapaszkodik és

megcsúszik, akkor vágásos, töréses sérüléseket szerezhet.
A rugós játékok esetében pusztán
annyi a probléma, hogy azokon a vágóélek takarása már nincs meg, így ezen alkatrészek cseréje szükséges. Ezen kívül
az eséscsillapító réteg vastagsága is elmarad a szükséges minimumtól. A részletes átvizsgálás során komolyan felmerült a gyanú, hogy a játszótéri csúszdás
torony már egyszer össze volt rakva (tehát annak idején nem egy új, hanem
használt játszótéri elemet telepítettek,
szabályellenesen), ezért felülvizsgálati

szakvéleményt is rendeltünk, ami feltárja az összes hiányosságot. Csak ezt

V á r o s g a z d á l ko d á s
követően lehet pontosan megtudni,
mekkora költsége lesz a játszótér felújításának. A városvezetés elkötelezett a
játszóterek felújítása iránt.

előtti lépcsőnél, a Tópart utcai orvosi
rendelőnél, valamint a Fő utca – Kemping utca sarkán található „csónakos”
ágyásnál új, évelő növények ültetésére

tisztítják a Humán Családsegítő, a könyvtár és a polgármesteri hivatal épületét is.
Rendszeres munka a szemét összeszedése is. Hetente háromszor, illetve a

Tisztában vagyok azzal, hogy már nagyon szeretnék igénybe venni ezt a játszóteret is, azonban nyomatékosan kérem, ne bontsák meg a lezárást szolgáló
kerítést, és ne engedjék gyermeküket a
kerítésen belülre. Nem azért zártuk le a
teret, mert ki szeretnénk zárni a gyermekeket, hanem éppen azért, hogy csak biztonságos játszótéren játszhassanak.

került sor. Hamarosan ezek a növények
is díszei lesznek városunknak. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a Babák Rózsakertjében található rózsák metszése
is, valamint a körforgalmak első gazmentesítő tisztítása is.

turisztikai forgalomhoz igazodva, akár
többször is, az összes szemetes ürítése, illetve az eldobott hulladék összeszedése
is munkatársaink feladata. Akárcsak az
utak, aluljárók padkáinak tisztítása, vagy
épp a körforgalmakba behordott szen�nyeződések eltávolítása.

Új lámpa a Fő utcában
A Fő utca Enyedi utca felőli végén márciusban egy új oszlop és rá lámpatest létesült. Az itt lakók régen szerették volna
ezt elérni, és most nagyobb biztonságban, jobban bevilágított utcában élhetnek. Ennek előkészítésében vettek részt
munkatársaink, akik a felsővezeték kihúzása előtt, annak nyomvonalából a belógó ágakat kivágták. Ugyanezen munka
keretében az elszáradt, illetve veszélyesen megdőlt fákat is rendbe tették.

Virágosítás
Március végén pontot tehettünk egy
több mint fél éves munka végére, illetve új feladattal gyarapodtunk. Az Európa (Keszegező) Parknál található lépcsőnél, a Tópart utca–Széchenyi utca sarkán
található Meszleny-kereszt körül, illetve
ezzel szemben a túloldalon, a Könyvtár

Március 15.
Szokás szerint az ünnep előtt munkatársaink fellobogózták a zászlótartóval
ellátott oszlopokat, valamint a megemlékezéseknek helyt adó Hősök Parkját
előkészítették az ünnepre.

Könyvtár

A könyvtáron belül található gyermekkönyvtár márciusban ki lett festve. Ennek előkészítésében vettek részt munkatársaink, amikor a rögzített polcokat
szétszedték, a termet kiürítették, majd a
festés után ugyanígy segédkeztek a polcok visszahelyezésében.

Folyamatos munkáink
Munkatársaink nem pusztán a városi közterületek, építmények karbantartását végzik. A két óvoda udvarának rendszeres
karbantartását, valamint a szakember bevonását nem igénylő meghibásodások javítását is ők végzik. Ezen kívül takarítási
szolgáltatásunk keretében munkatársaink

Terveink
A munkatervünk két részből áll. Egyrészt tartalmazza a rendszeresen ismétlődő munkák terveit (amelyeket az időjárás erősen befolyásol), másrészt azokat
a munkákat, amelyek valamilyen hiba
vagy zavar elhárítása miatt szükségesek.
A rendszeres munkák márciustól a füves területek rendszeres nyírása, a növények öntözése, az utak tisztítása, kátyúzása.
Ezen kívül a következő munkák várhatók ebben az időszakban: a Muskotály
utcai víznyelő feltárása és helyreállítása,
a Kossuth utcai árok tisztítása, a Fő utcai árok tisztítása, kaparása, a Panoráma
úton ároktisztítás, a Bencehegyi kilátó körüli terület felújítása (kavicságy frissítése,
információs táblák cseréje, újak kihelyezése), az Északi Strandon szezon előtti előkészítő munkák elvégzése.
Pusztai László
ügyvezető
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Az oktatás kezdetei Velencén
I. rész

„Ha egy évre tervezel, ültess rizst; ha húsz évre tervezel, ültess fákat; ha a következő generációknak tervezel, tanítsd az embereket”

Rövid történelmi áttekintés
1545-ben már lakott volt a település, Székesfehérvár adományaként szerepel Velencze néven, melyet a település pecsétje
is bizonyít. 1579-ben Rudolf császár vitézségi ajándékul a győri várkapitánynak

ekényi nagyságban. (1 ekényi volt az egy
nap alatt megszántható terület: kb. 1300
négyszögöl.) Kezdetben csak télen folyt
a tanítás.
A tanítók névsora: Bika István, Rákóczi Ferenc, Tóth Ferenc, Kabai János,
Református népiskola, 1930,
osztályfőnök: Lázár Dezső

adta. A törökök után puszta volt, majd
Fertőfenékként szerepel a leírásokban.
Faluvá 1710 után vált.

Tóth András, Váradi János, Sági Péter,
Oláh Mihály, Oláh István, Bóné Pál,
Györék Ferenc, Boncz Benjámin, Hetyei
Sándor, Kovács István, Százvári Károly,

A református népiskola
Az egykori református iskola 1962 táján
története
A legelső dátum, amely igazolja az iskola megjelenését a település életében, 1720-ra tehető.
Ekkor került oskolamester Velencére, hogy oktassa a gyermekeket. Az első ismert nevek: 1728-ban Csajághi János,
utána Pákozdi Mihály. A tanítók díjazása főként természetben történt, a feljegyzések szerint kész- Nagy István, Boczor József, Cseh Mipénzben 17 forintot kaptak, 17 pozsonyi hály, Balogh József (aki Arany János tamérő búzát, 0.5 mázsa hús, 50 font só, 10 nítványa volt Nagykőrösön), id. Pólya
font faggyú, fél font bors, 2 itze vaj, 1 sze- József, Molnár Géza, Barcsai Gyula, ifj.
kér széna és 4 szekér fa volt járandósá- Pólya József, Bordi Imre, Molnár János,
guk. Ezen felül őszi és tavaszi szántáskor Lázár Dezső és Kovács Béláné Bende
egy bizonyos területet használhattak, 2 Rózsa követték. Ezalatt a 216 év alatt 29
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pedagógus tanította a betűvetésre a kisdiákokat.
Az iskola a református templom udvarában helyezkedett el. A teljes írást és olvasást csak a fiúgyermekek sajátíthatták
el. A kisebb tanulók és a lányok a Debreceni ábécé, zsoltárok, Heidelbergi káté,
Hübner-féle história és a Paraszt-számvetés alapján tanultak.
1858-ban az omladozó iskolaépület
helyett új iskola és tanítói lakás épült fel
1800 Ft költséggel. Az egyház ebben időben 10 magyar kataszteri hold szántóföldet, 1 magyar kat. hold rétet, 20 mázsa
búzát, egyéb természeti járandóság megváltási összegeként évi 40 pengőt készpénzben, ugyancsak évenként 100 pengőt fizetett.
1922-ben választás útján került Lázár Dezső a református népiskolához
kántortanítónak. Ekkor már az állam
havonta 120 pengővel egészítette ki a
javadalmazást. Az egyházi szolgálaton
kívül tanította az I–VI. osztályt és hetenként két alkalommal az „ismétlő
osztályos” tanulókat, akik tovább akartak tanulni.1926-ban másodtanítónak
került Velencére Kovács Béláné Bende Róza, aki átvette az első négy osztály tanítását.
A sötét és patkányokkal teli egytantermes iskolát 1932-ben újjáépítette
az egyház. Két tantermet alakítottak ki,
a falakra bordásfal került. Ebben a korban modernnek számító iskolában folyt
ezután a tanítás. 1942-ben katonai szolgálatra hívták be Lázár Dezsőt, ezért Kovács Béláné Bende Róza vette át az alsó
Timóteus Ház, az egykori református iskola

K u l t u r á l i s é r t é ke i n k
folyt és folyik ma is az
alsó tagozatos gyermekek tanítása. A régi
iskolaépület a református egyház tulajdona, amelyet 1993-ban
kapott vissza az egyház. Ma Timóteus
Ház néven fogadja református ifjúsági csoportok nyaralni vágyó
vendégeit a Templom
közben.
Újtelepi Iskola diákjai 1950-ben
Lengyel Lajos osztályfőnökkel

és felső évfolyamokat egyaránt. A tanítás
1944 októberéig tartott, majd a front közeledtével a tanítónő családjával nyugatra menekült.
A közvetlen harcokig Vályi Miklós,
az akkori református lelkész vitte tovább
a tanítást, közel 100 református tanulóval. A szétbombázott épületben szintén ő kezdte meg a munkát. Ideiglene-

sen nádfedést kapott az iskola, a kidőlt
falakat újra rakták. A kántorlakás teljesen elpusztult, miután egy hatalmas láncosbomba telibe találta. Minden ingóság
odaveszett. 1946 januárjában tért vissza
Lázár Dezső a hadifogságból és újra
átvette a tanítást.
Az államosítás
után is iskolaként
működött az épület: az ófalusi első
és második osztályos diákok tanultak itt, 1993-ig. Ezt
követően az új építésű Zöld Iskolában

Az újtelepi iskola
(ma Közösségi Ház)
A település adottságai és népességének
gyarapodása miatt az 1930-as évektől folyamatosan alakult ki egy új településrész, melyet akkor Új-telepnek hívtak. A
családok egy része az Ófaluból költözött
oda, és számukra nehézséget okozott az
ófalusi iskolába való átjárás.
Gróf Wenckheim Ferencné megsajnálta a gyerekeket, akik naponta mintegy hat km-t gyalogoltak az ófalusi iskolába. A község által adományozott
telken 1936-ban a grófné adományából
felépült az egytantermes, szolgálati lakással ellátott iskola. Majd rá egy évvel
egy újabb tantermet építtetett a község.
Az akkori tanító Nemes János volt, aki
az 1000 m2-es kertet gyümölcsfákkal telepíttette be. Őt követte Kaiser Sarolta,
majd 1944-től Moharos István. 1946-tól
évtizedeken át Lengyel Lajos és a felesége a tanított és lakott az iskolában.

A második világháború alatt az iskola orosz kórház volt, az egyik tanteremben lovakat tartottak. Ezt követően a
tetőszerkezetet ideiglenesen rendbe
hozták. Ez abból is látszott, hogy a tetőhéjazata felerészben cserép, illetve pala
lett, ami a kilencvenes évek elejéig látható is volt.
A 2010-ben felújított iskola 1993 óta
szolgálja közösségi házként a velenceieket az Iskola u. 4. szám alatt.
Források: Lengyel Lajos ref. presbiter, tanár;
Gáspár Péter és Horváth Krisztina
A Helytörténeti Egyesület anyagából írta és
szerkesztette

Kiss Eszter Zsófia és Ludmann Ágota
Velencei Helytörténeti
Egyesület
Adószám: 18502411-1-07
Adója 1 %-át szívesen fogadjuk.
Velence Tópart u 52.
www.helytortenet.eoldal.hu
velencehelytortenet@gmail.com
Facebook: Velencei Helytörténeti Egyesület kedvelők oldala
QR kódunkon Velence látnivalóival
ismerkedhet meg

Diákok az újtelepi iskola udvarán 1972-ben
Lengyel Lajosnéval
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Utóhang Szabó László Vilmos írásához
A Velencei Híradó márciusi számában
közöltük Szabó László Vilmostól a velencei iskolai és iskolán kívüli munkáját megörökítő írása befejező részét. Engedjék meg, hogy végezetül még néhány
adatot, gondolatot megosszak Önökkel.
A februári számban helyhiány miatt jelentőségéhez képest kevés szó esett
az ott közölt, emeletes fészket ábrázoló
fényképről. A fényképész az akkor 17–
18 éves Kapocsy György volt, aki Szabó
László mellett készítette első Velencei-tavi természetfotóit és később legnagyobb
természetfényképészeink közé emelkedett. (Szinte biztos, hogy a Vörösgém
fióka című fotója is itt, Velencén készült,
az alább olvasható körülmények között.)
Kapocsy György: Vörösgém fióka

csatát), és emlékszobát kapott volna
Gárdonyi Géza is.
A tervekről beszámolt a sajtó (pl. Képes Magyarország, 1957. szeptember),
kész tényként tálalva a múzeumalapí-

Szabad Ifjúság 1955.augusztus 16.

tást. Ha ez megvalósul, vagy harminc évvel megelőzte volna a pákozdi arborétum
tájmúzeumát! Sajnos nemhogy múzeum
nem lett Velencén, de az általa gyűjtött
anyag sem maradt fenn. Szabó László
1959-es távozása után más célra vették
igénybe a szertár helyiségét, és a gyűjtemény szétszóródott.
Végül figyelmükbe ajánlom régi barátom, Weiland Ferenc emlékezését.
Ő Szabó László utolsó velencei évében,
1959-ben fejezte be az általános iskolát
és kedves tanítványként, a szakkör oszlopos tagjaként közelről látta a szerzetes-tanárt. Mesélt róla, s kérésemre megírta emlékeit.

kiértékeltünk, így ismertük meg az itt tanyázó baglyok „étkezési szokásait”.
Csodálatosan gazdag volt Tanár úr
lepke- és bogárgyűjteménye. Többször
fogtam és fogtunk neki a park ősi tölgyfáin hatalmas szarvasbogarakat (nem ritkán 10–15 cm-es példányokat), amiket
nagy örömmel fogadott.
De a Velencei-tavat is szerette, nádasainak élete, vízimadarainak tömege és
halainak sokszínűsége is nagyon érdekelte! Azokban az években Tanár úrral páran – akik szorosabban kötődtünk hozzá
– a régi, volt velencei strandtól egészen
a mostani gárdonyi Vízügyi Igazgatósági üdülőig gyakran elsétáltunk és közben „bugásztuk” a vízparti élőlények,
bogarak, vadvirágok sokaságát. Szinte
érintetlen terület volt; nyaralók, üdülőházak csak itt-ott voltak mutatóban.
A nádasok, vízimadarak megfigyelésében, hála Istennek, sokat tudtam segíteni tanárunknak. Azokban az időkben nagyapám keskeny halászladikjával

Kárpáti Miklós

A velencei biológia szakkör már az
írás megjelenése előtt ismert lett, 1955ben olvashattak róla rövid híradást a Szabad Ifjúság olvasói (lásd a keretes hírt).
Szabó Lászlónak a szertár kialakításánál és gyarapításánál jóval nagyratörőbb tervei voltak: Velencei-tavi
múzeumot szeretett volna alapítani a
gyűjtött és rendszerezett anyagból „az
egyik velencei kastélyban”, amely természettudományi gyűjteményként elsősorban a tó és vidéke élővilágát mutatta volna be, de felölelte volna a
tókörnyék történetét (benne a pákozdi
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Epilógus Szabó László
tanár úr (Vilmos atya)
„Egy biológia szakkör
életéről” című írásához
Tanár úr a maga egyszerűségével irányított bennünket a természet csodáinak
megismerésére és annak megszeretésére.
Előadásai mindenkit lebilincseltek, nagy
figyelemmel kísértük, hallgattuk. Néhányan szorosabb kapcsolatba kerültünk
vele.
Sokszor mentem Ferwágner Vilivel, Heszler Jóskával a kastély (az akkori iskola) padlására összegyűjteni a
„bagolyköpeteket”, amit aztán közösen

Szabó László tanítványaival Zircen, 1994-ben

figyeltük a fészkelő szürke- és vörösgém kolóniákat. Egy esetben tanár urat
és Kapocsy Gyurit vittem be csónakkal
egy igen nehezen megközelíthető vörösgém telepre, a velencei Templom-tisztás
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Sajnos a Tanár Úr és a diákok gyűjtötte Velencei-tavi érdekességeket az ő távozása után nem őrizték meg. Eltűntek, Isten tudja, hová lettek.
Tanár úr nagyon szeretett furulyázni,
szépen játszott, ámulva hallgattuk játékát. Kedves – madaras – népdalát gyakran játszotta, énekelte:

Szabó László tanítványaival Zircen, 1994-ben

„Búza közé szállt a dalos pacsirta,
Mert odafönt a szemeit kisírta,
Búzavirág, búzakalász árnyába,
Rágondol a régi első párjára. ”

(„Köpönyeg”) és Hosszú-tisztás közötti
nádrengetegbe. 25–30 méterre tudtam a
ladikkal megközelíteni a helyszínt. Itt Tanár úr és Gyurka kiszálltak a csónakból
és a lápos, torzsos terepen maguk előtt
félrehajtva, törve a nádat, gázolva, óvatosan megközelítették a fészkelő kolóniát.
Több órás várakozás után lassan jöttek vissza és beszálltak a csónakomba.
De Gyurka lábszárából, a melegítőnadrág alól ömlött a vér.
Az egyik lekötött melegítőszár ugyanis kioldódott és mivel néha
térdig süppedtek az
iszapos vízben, a piócák bejutottak a lábához, néhány pedig a
térdhajlat nagy ereiből szívta meg magát.
Amennyire csak lehetett, siettem kijutni –
csáklyafával – a Tóbíró
közbe. Nem messze lakott dr. Kovács Árpád
doktor úr, aki aztán ellátta Gyuri sebeit.
A tél beköszöntével
sokat korcsolyáztunk
az akkoriban gyakori tükörjégen Tanár
úrral. Ámulva lestük
korcsolyatudását és az akkori időben
ritkának számító műkorcsolya cipőit. Ő tanított meg bennünket az előre
és hátra „koszorúzás”-ra és a nyolcasok leírására a tükörsima jégen. Az ő

találmánya volt a „bóvlizás”: egy lábon
egy kifelé ívelő csúszás, fél kifli alakban. Jobb lábbal jobbra, bal lábbal balra írtuk a jégre a formációkat, a „szűz
jégen” nagyon szép ábrák rajzolódtak
ki a gyakorlat
nyomán.
A két Meszleny-kisasszon�nyal (Júliával és
Annával) és fivérükkel, Nácival
négyesben
sokszor mutattak be csodálatos táncokat a befagyott tó jegén,
a volt Nádüzem
előtt, amíg mi
jéghokiztunk.
Egyszer-kétszer
néhányan elkorcsolyáztunk Tanár úrral egészen a pákozdi Szúnyog-szigetig – szép, de fárasztó kirándulások voltak.
Sokszor jártam vele a befagyott tó
nádrengetegeit, figyeltük és feltérképeztük az akkor üres madárfészkeket.
Így találtunk rá arra az emeletes nádirigó-fészekre, amit a Velencei Híradó februári számában megjelent fényképen a
kezemben tartok. Ez nagy ritkaság, be is
került Tanár úr gyűjteményébe. (A képet Kapocsy Gyuri készítette, akiről akkor még nem sejtettük, hogy egyszer híres természetfotós lesz. A képet ma is
ereklyeként őrzöm.)

Hát így élt közöttünk szeretett Tanár
urunk – Vilmos Atya. Aki csak ismerte Velencén, nem volt, aki ne szerette
volna. 1994 júliusában hárman, Heszler Jóska, Ferwágner Vili és jómagam,
régi tanítványai, meglátogattuk a zirci
Ciszterci Kolostorban levő szerény otthonában, kis szobájában. Nagyon örült
látogatásunknak és néhány órát eltölthettünk vele a híres zirci arborétumban.
Ugyanolyan színesen, szépen beszélt
Szabó László az 1987-es, 30-éves találkozón
osztályával, tanártársaival

nekünk a természet csodáiról, mint harmincöt évvel azelőtt, s mintha visszarepültünk volna a régi, szép velencei emlékeink helyszínére.
Sajnos pár év múlva elveszítettük szeretett Tanárunkat, akinek áldott lelke angyalok és az ég madarai szárnyán szállhatott a Mennyek országába. Sírja a zirci
temető szerzetesi sírkertjében található.
Nyugodjon békében!
Lejegyezte ma is hálás tanítványa:
Weiland Ferenc
Képek: Weiland Ferenc, Gránitz Károly szívességéből és Kárpáti Miklós gyűjteményéből.
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Vízi apróságok nyomában
Bár utazni mostanában nem ajánlott,
a Velencei-tó környékéről nem is kell elmennünk, hogy ismeretlen – vagy kevéssé ismert – világokat fedezzünk fel!
Elég egy kis háló vagy akár egy nagyobb
teaszűrő, pár kiürült tejfölös doboz vagy
befőttes üveg és irány a vízpart! Igaz, a
víz még nem melegedett fel igazán, de a
fagyok elmúltával már beindult az élet a
sekély partokon vagy éppen a tóba torkolló vízfolyásokban.
Mi három órát töltöttünk az említett
módon felszerelkezve a vízparton és csodás élőlényekre bukkantunk! Elsőre egy
kissé lelassult zöld levelibékába botlottunk. Mivel még nem érte el az üzemi

ezeket a vízi bogarakat hosszabb ideig is:
előbb-utóbb felúsznak a felszínre, majd
egy gyors fenékvillantás után mennek is
vissza a víz alá, így cserélik ki a szárnyfedők alatt tárolt levegőt.
A vízpart így tavasz közepén telis-tele van kisebb-nagyobb petecsomókkal,
hiszen a különböző békafajok már hetekkel ezelőtt elkezdték a peték lerakását. Olyan jól belesimul a környezetbe
egy-egy nagyobb csomó, hogy jó ideig
nézni kell a partot, mire szemünk rátalál az egyébként termetes és sűrű rakományra.
A szitakötőlárvák is gyakori kis vízi
ragadozók, testük végén jól látható a

Búvárbogár

három kis lamella, amely kopoltyúként szolgál, ezek mozgatásával jutnak
oxigénhez. A szitakötők ősi eredetű
Szegélyes vidrapók

Zöld levelibéka

hőmérsékletet, nagyon óvatosan kézbe is tudtunk venni,
és gyönyörködtünk a békák
kétségkívül legkecsesebb és
legcsinosabb fajában. Ezután
hálóval indultunk a nagyobb
vízi gerinctelenek (másnéven
makrogerinctelenek)
„vadászatára”. Nemsokára a
csíkbogarak egyik nagyobb
testű képviselőjét, a nagy búvárbogarat csodálhattunk
meg. Érdekes megfigyelni
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Gyászcsíkbogár
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élőlények, elődeik már 300 millió éve
is repkedtek az égen jóval nagyobb méretben is, akár 70 centi szárnyfesztávolsággal. Lárva és kifejlett korukban
is igazi ragadozók: a lárvák – táplálék
híján – egymást is megeszik a túlélés
érdekében.
A szegélyes vidrapók nem túl gyakori, szerencsénk volt, hogy rábukkantunk. Mindenképpen csak messziről
érdemes nézegetni, mivel az egyik legnagyobbat csípő hazai pókfaj, ne tapogassuk! Ezt egyébként általánosságban
is érdemes betartani a vízi makrogerinctelenek tanulmányozása esetén,
ugyanis sok köztük a többé-kevésbé csípős-harapós, mivel a lárvák és az imágók nagyobb része ragadozó. A hátonúszó poloska sem véletlenül kapta a vízi
méh nevet.
Egy kis szivárványos ökle is a hálónkba került, ez a védett kis hal egyedi
Molnár fecske

módon szaporodik. A nőstény hosszú
tojócsövet növeszt, majd egy nagyobb
kagyló kopoltyúinak lemezei közé helyezi ikráit, melyet a hím ökle itt is termékenyít meg. Az apróságok így extrém védett helyen, egy kagylóban cseperednek,
a friss levegő és biztonságos környezet is
rendelkezésükre áll, és csak viszonylag
fejlett állapotban hagyják el a kagylót.
Ha ehhez hasonló vízi portyára indulunk, az állatokat, növényeket

mindig óvjuk! Miután kifogtunk egyegy vízi élőlényt, tegyük vízzel együtt
egy kis vizsgálóedénybe (tejfölös doboz), hogy ne legyen sokáig szárazon,
majd a tanulmányozás után tegyük
vissza oda, ahol fogtuk!
Csóka Szilvia
zoológus, környezeti nevelő
Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság
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A Meseliget Óvodásaiért Alapítvány hírei
A Meseliget Óvodásaiért Alapítvány azzal
a céllal jött létre:
• hogy a Velencei Meseliget Óvoda
mindenkori óvodásait támogassa közösségi aktivitásukban (családi napok);
• az érdekükben és értük cselekvők
együttműködését összehangolja (pl. közös múzeum-, színházlátogatás, óvodabál, családi nap szervezése);
• a 3–7 éves gyermekek fő tevékenységi
formájához, a játékhoz és ezen keresztül
az értelmi fejlődésükhöz hozzájáruljunk
(általános körülmények javítása, játéktár
bővítése);
• az óvoda nevelő, személyiségfejlesztő
és képességfejlesztő tevékenységének segítése (pl. fejlesztő játékok vásárlása, buszos kirándulás a Csodák Palotájába);
• az egészséges életmód kialakításához
szükséges eszközök beszerzése, melyek a
gyermekek mozgásfejlődését segítik (pl.
udvari játékok);
• gyermekjóléti személyes gondoskodás nyújtása: környezettanulmány után
eseti támogatás nyújtása a rászoruló gyermeknek;
• környezetvédelmi, természetvédelmi és állatvédelmi tevékenység
támogatása és az óvoda speciális céljainak támogatása (pl. a
„Zöld Óvoda Pályázat” 3 évre
szól, megvalósításához hozzájárulunk, a „Madárbarát óvoda” cím folyamatos, odúk vásárlásával szeretnénk majd
hozzájárulni).
Az alapítvány vagyona
az induló vagyon (100.000 Ft
2013-ban) és a felajánlott adók
1%-ból befolyt összegek évente,
valamint egyéb egyéni felajánlásokból és a
2020. évben megtartott alapítványi bál bevétele után jelenleg, a kiadások után valamivel két és fél millió Ft alatt van.
Abban a szerencsés helyzetben voltunk
még tavaly, hogy a járványhelyzet kialakulása és a lezárások előtt meg tudtuk tartani 2020. február 8-án a Meseliget óvodásait támogató alapítványi bált.
A bál és az adók 1%-ából származó
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bevételt az alapítvány céljainak és feladatainak megfelelően szándékoztunk felhasználni, többek között 2020. május 29én a nagycsoportosok óvodai ballagására
a tarisznyákkal, a ballagók kiskönyvével,
valamint a 2020. május 30-án megrendezendő Családi Napra a Kezes-Lábas Játszóház élményprogramjával szerettünk
volna kedveskedni a gyerekeknek.
Ebből 2020 nyara óta az alapítványunk segítségével a következő elemek
valósulhattak meg:
• 1 db Mikulás ruha és 2 db manó ruha
megvásárlása;
• 2 db fenyőfa vásárlása a két óvodarészbe;
• Ballagási kiskönyv vásárlása a búcsúzó nagycsoportosoknak;
• Ovis póló vásárlása az új óvodai dolgozók és a belépő kiscsoportosok számára;
• 2 db multifunkciós fénymásoló megvásárlása a két óvodarészbe, és folyamatos
patroncsere a készülékekbe.
Sajnos, a közösségi programok a járvány miatt elmaradtak tavaly, és idén sem
lesznek megtartva. Az ezekre szánt összeg

tehát megmaradt. Ezért úgy döntöttünk,
hogy mindkét óvodarész kültéri fajátékot kap.
Az ófalusi óvodarészbe egy 4 személyes libikókát vásárolunk.
Az újtelepi óvodarészre pedig egy mászóvár kerül, mivel 2021. szeptemberétől
már 8 csoportnak ad otthont ez az óvoda.
Az alapítványunk kereteibe ennyi fér
most bele.

Udvarjegy
Szeretnénk mindkét óvodarészbe egyegy tetővel rendelkező kerti kiülőt elhelyezni. Ennek támogatása, megvalósítása
érdekében mindkét óvodarészben 2021.
május 1-től 2021. június 15-ig udvarjegyet lehet vásárolni, 1000 Forintos értékben. Köszönjük az eddigi felajánlásokat!
Csincsi Éva
a kuratórium elnöke

Óvodai beiratkozás

A harmadik életévüket 2021. augusztus
31. napjáig betöltő gyermekeket a velencei Meseliget Óvoda 2021/2022. nevelési
évére 2021. május 3-án (hétfőn) és május
4-én (kedden), elektronikus úton írathatják be szüleik a vmoregisztracio@gmail.
com e-mail címen.
Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok csatolása szükséges:
1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya). Nem szükséges külön személyi igazolványt készíttetni
a gyerekeknek.
2. A gyermek TAJ kártyája.
3. A szülők személyi azonosító okmánya és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
4. Védőnői igazolás az életvitelszerű itt
tartózkodásról.
5. Kitöltött űrlap: http://meseligetovi.
hu/docs/doc_7476_8875_1618222119.pdf
További, részletes információ a város
honlapján érhető el: http://www.velence.
hu/-kozlemeny-az-ovodai-beiratkozasrol...
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Zöldliget-hírek
Mátyás király udvarában a
3.a osztállyal
Olvasás órán új témakörhöz értünk, a
címe: Mese és monda határán. A már
hetek óta tartó online oktatás sem akadályozta meg projektünket. A tanulók
betekintést nyerhettek Mátyás király udvarába, a reneszánsz kor izgalmas világába. Egy animációs film segítségével sétát
tehettek a Budai Várban. Megismerkedtek
a Mátyás-mondákkal, és felfedezhették
a mese és a valóság közti különbségeket.

Online kalács-készítés a
9.a osztályban
Egy keddi nap az osztályfőnökünk nagyszerű lehetőséget ismertetett velünk.
Alkalmunk nyílt egy szerdai délután,
online formában, zoom-on keresztül kalácsot készíteni. Az ötletet a közelgő húsvét szolgáltatta.
A Tanárnő hívást indított, majd az osztály becsatlakozott, és kezdődhetett a munka. Mindenki lelkesen állt neki a feladatnak, és egymást buzdítva kezdtünk neki.
Voltak, akik párban dolgoztak, de akadtak
olyanok is, akik egyedül sütötték a finom
kalácsokat. A Tanárnő folyamatosan segített, minden kérdésre választ adott, majd
ha elakadt valaki, egyből mondta, hogyan
oldjuk meg a problémát. Miután begyúrtuk a kalácsokat, hagytuk őket megkelni.
Amint letelt a kelesztésre szánt idő, mindenki visszacsatlakozott a zoom-hívásba,
és kezdődhetett a formázás. Nevetve, kísérletezve, egymást segítve telt el az idő.
A kalácsok szebbnél szebbek lettek, majd

amikor kisültek, mindenki megosztotta
őket a 9.a osztálycsoportjában. Egy kellemes délutánt töltöttünk el együtt az online
térben, ami remek alkalom volt arra, hogy
közelebb kerüljünk egymáshoz, még jobban megismerjük egymást. Reméljük, hamarosan élőben is lesz lehetőségünk ilyen,
vagy ehhez hasonló alkalmakra.
Csapó Rebeka, Thoman Laura,
Takács Zita (9.a)

Időutazás során ellátogathattak a Visegrádi Királyi Palotába, ahol Beatrix királyné
is szívesen lakott. Képet kaphattak a királyi udvar szokásairól, a kor jellemző ruhaviseleteiről, étkezési szokásairól, a fő
étkekről, az akkor használt fűszerekről,
a reneszánsz zenéről és táncokról. A király címéréről szóló monda megismerése
után elkészítették a gyerekek saját címerüket. Mátyás könyvtárának feltérképezése után pedig mindenki iniciálét készített
keresztneve betűjeléből. Reméljük, hogy a
járvány elmúltával közösen is ellátogathatunk Visegrádra és megtekinthetjük Mátyás király egykori várát!
Horváthné Zólyomi Ágota
tanító
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Entz-iklopédia
Friss zöldségek a kertészetünkből: a retek

Már az ókori nagy kultúrák is ismerték
a retket, amely Kínából vagy Elő-Ázsiából került az egyiptomi, görög, római
családok asztalára. Káposztaféle növény,
amelynek nem is a gyökerét, hanem
megvastagodott gyökérnyaki részét fogyasztjuk leginkább, de zsenge levélzete
salátákban is elfér. Hazánkban két fő változata terjedt el: a legismertebbek talán a
hónapos retek fajtái, a húsvéti asztal friss
csemegéi, valamint a nyári, őszi-téli retkek, betárolásra is.

Fajtáink a hónaposok közül: Cherry Belle, óriás vajretek (Riesenbutter), Slovana,
Rover F1, Róza, francia reggeli.
Summa summarum: a hónapos retek az egyik leghálásabb növény a korai
zöldségek közül, érdemes a házikertben
is kipróbálni termesztését, de iskolánk
tanboltja (Velence, Ország út 19.) is
nagy választékban kínálja a tavaszi fajtákat vásárlóinak!
Boruzs Ferenc
szakoktató

Mindennapi fűszereink:
a bazsalikom
Az idei évben fűszernövény-összeültetésekkel készülünk a fűszernövény
kedvelőknek. Sokan nem tudják a fűszerekről, hogy a népi gyógyászatban is
nagy szerepet töltenek be.
A fahéj illatú bazsalikom például
a fahéj és a bazsalikom ízének csodálatos kombinációja. Nagy leveleivel és
lila virágjaival szépen mutat, akár a virágágyásban is megállja a helyét. Főtt
ételekhez a főzés utolsó perceiben kell
hozzáadni, hogy ne keseredjen meg. Íze
a legjobban citrommal és fokhagymával

Iskolánk fűtetlen fóliája alá február elejétől került több vetési hullámban a gondosan előkészített magágyba a csávázott
retekmag, majd egy kis hűvös időszak
után felzárkózott a későbbi vetésű fajtákkal. Fóliánkban a hónapos retek dívik, amelynek tenyészideje kb. 50 nap. A
monokultúrát nem tűri, önmaga után ne
vessük. Rövid tenyészidejű növény, megelőzi a hosszabban helyben tartott főnövényeket. Ápolása a gyommentesen
tartásból és főleg öntözésből áll, melyet
szeret kiegyenlített adagokban kapni.
Mi a fóliában esőszerű öntözéssel ápoljuk a növényeket. Az érett retket kötegelve, lombostul szedjük és frissen áruljuk.
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kombinálva érvényesül. A népi gyógyászatban többek között étvágygerjesztőnek, vizelet- és szélhajtónak, valamint
köhögéscsillapítónak is használják. Főzetét külsőleg borogatásra, torokgyulladás
esetén öblögetésre is alkalmazzák.
A bazsalikomok sorát a vörös levelű
bazsalikom követi, amely szintén dekoratív növény, akár cserépben is nevelhető, erkélyen, teraszon is jól érzi magát. Az olasz
ételek jellegzetes fűszere. Melegkedvelő, a
hideget a többi bazsalikomnál jobban tűri.
A salátalevelű bazsalikom kompakt,
sűrű növekedésű, kellemes aromájú fajta, amelynek levelei szép, kellemes zöld
színűek. A friss bazsalikom az illóolajon
kívül A, K és C vitaminokat is tartalmaz.
Tőzsér Viktória
kertészet-telepvezető

Intézményeink

Tavaszi megújulás a könyvtárban
A kényszerű kölcsönzési szünet alatt
megújult a gyermekkönyvtár: friss színeket kaptak a falak, kicsit átrendeztük a könyvsorokat, és további meglepetés dekoráció is készül az ifjú
olvasók örömére. Addig is, amíg újra

találkozhatunk a könyvtárban, elindul
legújabb pályázatunk, amely szintén a
gyermekeknek szól.
Nemsokára találkozunk!

Kö n y v t á r
Könyvújdonságok

Harag Anita: Évszakhoz képest hűvösebb
Krusovszky Dénes: A fiúk országa: novellák
Festetics Mária: Festetics Mária grófnő
naplója
Szederkényi Olga: Irodalmi popikonok:
párosinterjúk
Cserna-Szabó András: Rézi a páczban –
gasztronómiai írások
Jeffrey Archer: Szem előtt
Ian McEwan: Mézesmadzag
Helen Bostock: Vadon a kertemben
Sebastian Ehrl: Biokertészek nagykönyve
Mary Kubica: A harmadik
Susan Mallery: Szívbéli nővérek
Inger-Maria Mahlke: A szigetek
Samantha Harvey: Nyugati szél
Dinah Jefferies: A toszkán grófnő
John Flanagan: Macindaw ostroma (A
vadonjáró tanítványa; 6.)
Kertész Erzsi: A titokdoboz – The Secret
Box (Most angolul olvasok!)
Tea Stilton: Fondorlatok kastélya (Varázslatok földje; 5.)
Wanda Coven: Garabonci Gréti nagy titka
Lena Bachmann: Bori a gyerekorvosnál
(Barátnőm, Bori)

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Velencén:

2021. március 27-én
Nagy Brigitta és Szilágyi Márk
2021. április 1-jén
Lelkes Vivien és Hosszú Richárd
Szabó Petra és Babicz Tibor
2021. április 9-én
Detre Tünde és Nagy István
Gratulálunk!
Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők
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Biztonságunk

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei

Márciusban az egyesület négy esetben kezdte meg a vonulást.
Március 12-én 17:51-kor riasztásunk érkezett Nadap, Haladás útra, ahol a bejelentő nagy füstöt észlelt. Két fővel kezdtük meg a
vonulást, ám szerencsére téves riasztásnak minősült.
Március 22-én 12:11-kor riasztottak minket Sukoró, Pince sorra, ahol egy pinceépület fölött zöldhulladék égett. Három fővel érkeztünk a helyszínre, a székesfehérvári kollégákkal a veszélyt elhárítottuk.
Március 28-án 14:55-kor riasztásunk érkezett Sukoró, Fő utcába, ahol egy lakóház konyhája gyulladt ki. A helyszínre négy fővel
vonultunk, a székesfehérvári kollégákkal a tüzet eloltottuk.
Ugyanezen a napon este 22:54-kor kérték a segítségünket Velence, Balatoni útra is, ahol a szakrendelő melletti útra egy fa dőlt.
Három fővel érkeztünk a helyszínre, a pusztaszabolcsi kollégákkal a veszélyt elhárítottuk
Horváth-Szabó Nóra
szóvivő

A Velencei Polgárőrség hírei

A Velencei Polgárőrség tagjai márciusban 16 alkalommal végeztek közbiztonsági járőrözést, 170 órában. Elsősorban a középületek, posták, vasútállomás környezetében, a számozott utcák területén járőröztünk. A járványhelyzettel kapcsolatos szabályok betartásának ellenőrzését 6 alkalommal végeztük, esetenként 2–2 fővel, 80 órában. Rendőrökkel közös
szolgálatot egy fő teljesített 40 órában. Idős lakosok segítését (kertrendezés, fűkaszálás, gyógyszerkiváltás) 20 órában végeztük. Koordinátori tevékenységre 60 órát
fordítottam. Mindösszesen 370 órát fordítottunk önkéntes tevékenységre.
Az idegenforgalmi idény közeledtével felhívjuk figyelmüket arra, hogy körültekintően óvják tulajdonukat, nézzék meg alaposan, milyen idegenekkel állnak
szóba. Figyeljenek környezetükre, főként az idős szomszédokra, hozzátartozókra! A járványügyi helyzetre tekintettel kérjük, hogy a szabályok betartásával óvjuk
meg egymás egészségét. Figyeljünk egymásra, embertársainkra!
Nem volt része szolgálatunknak, de fontosnak tartom elmondani, hogy a Velencei Polgárőrség is koszorúzott március 15. tiszteletére. A koszorúzáson Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, valamint a Kápolnásnyéki Polgárőr Egyesület két tagja is részt vett.
Fehér István elnök

Koronavírus elleni oltás regisztrációjához segítségnyújtás

ADATLAP
NÉV:
LAKCÍM:
TELEFON:
ÉLETKOR:
TAJ SZÁM:
E-MAIL:
HÁZIORVOSA NEVE:
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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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Nagy Ferenc judo mesterre emlékezünk
2021. március 27-én a velencei sportélet kiemelkedő alakját ragadta el a koronavírus. Nagy Ferenc
2 danos judo mester tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála előtt döbbenettel és értetlenséggel
állnak mindazok, akik ismerték. Felfoghatatlan még, hogy a vírus miként volt képes legyűrni vasszervezetét, akaraterejét. A gyászoló család fájdalmában osztoznak barátai, ismerősei, a Velence Térségi
Sportegyesület tagjai.
1953. március 11én Szombathelyen
született, de Budapesten
nevelkedett. Huncut és
rosszalkodó gyermek volt, szülei
szerették volna, ha
fölös energiáit a
sportban vezeti le.
Számos sportágat
kipróbált: úszott,
futballozott, jégkorongozott, végül a Budapesti Spartacus SC 1967-ben
indult cselgáncs szakosztályában találta
meg helyét.
A judo egész életében meghatározó
szerepet játszott. Alig fél évvel leigazolása után már indították egy balatoni versenyen, amelyen előkelő helyezést ért el.
Az eredmények a későbbiekben folyamatosan érkeztek, első sikerének helyszínén, a Balaton kupán több alkalommal is
első helyezett lett. Többszörös ifjúsági és
felnőtt magyar bajnokként, a moszkvai
felnőtt bajnokság győzteseként olimpiai reménység volt. Az 1972-es müncheni

nehézsúlyú sportolókat a könnyebb és judo iránti elkötelezettségét jól mutatja,
gyorsabb társaikkal párba állítva próbál- hogy az 1987-es esseni világbajnokságra
ta gyorsítani. A 70 kilogrammosok kö- saját költségén vitt ki annyi judokát nevezött versenyző Feri és 145 kg-os edző- lőegyesületéből, ahányan az autójába bepartnere közötti gyakorlás Feri három fértek, hogy ha csak nézőként is, de „megcsigolyájának törésével végződött.
érezzék” egy világverseny hangulatát.
A sérülésből felépült, sőt
folytatta a versenyzést. Hatalmas akaraterőről tanúbizonyságot téve országos bajnokságot is
nyert, ám a lábadozás és az azt
megelőző majd egy évig tartó
ágyhoz kötöttség éppen abban
az életkorában sújtotta, amikor
pályája csúcsának közelségébe
ért – elérni azt nem tudta.
Még aktív sportoló volt, amikor megkezdte az edzői munkát.
A Spartacus újonnan alakult női
szakágának edzői munkáját vállalta el. Úttörő szerepe volt a judo női
szakág itthoni megteremtésében
és népszerűsítésében. Ő volt az
Spartacusos csapatával 1972-ben (jobbra fenn)
első magyarországi női-cselgáncs
edző, akinek tanítványai nemzetközi po2000-ben költözött családjával Gárrondon is bemutatkoztak. Az Újpesti Dó- donyba, majd 2019-ben Velencére. 2013zsába átigazolva a Készenléti Rendőr Ez- ban támogató családi légkör mellett tért
red önvédelmi sportoktatója lett. Az általa vissza az edzői pályára. Velence általa
irányított csapat orszá- lett a térség judo-oktatásának központgos bajnokságot nyert.
ja. 2019 januárjában Bíró Lászlóval köCsaládi tragédia ha- zösen megalapították a Velence Térségi
tására – elveszítette első Sportegyesületet. A Fő utca és a Bethlen
feleségét – az aktív spor- utca sarkán található egyesületi dojo-ban
tolói és versenyedzői te- 2019 szeptemberétől zajlik az oktatás. Az
vékenységét feladta, és egyesület keretében Gárdonyban a lákét gyermekének neve- nyával, Liliannal közösen működtetett
lésére koncentrált, de edzőteremben is tartott edzéseket.
ezt követően sem szaNagy Ferenc a gyerekek nyelvét meskadt el a sportágtól és terien értő edző, mentor volt, akinek
nevelőegyesületétől. munkásságát a játékosság és szigor sajáMásodik feleségének, tos ötvözete jellemezte. Judo iránti szereLiliannak támogatásá- tete ifjabb és idősebb tanítványai számával sikeres vállalkozó ra egyaránt valódi inspirációt jelentett.
Velencei tanítványaival 2020-ban
lett és számos formában
Törhetetlen derűjét emlékeinkben
olimpiára készülő keret tagjaként a Ta- – felszereléssel, sporteszközökkel – támo- megőrizzük!
tán szervezett edzőtáborban súlyos ge- gatta a klub színeiben versenyző gyereVelence Térségi Sportegyesület
rincsérülést szenvedett. A vezetőedző a keket és fiatalokat. Nagyvonalúságát és a
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Online karate?
Egy év telt el. Jobb és rosszabb időszakok váltották egymást, egy dolog volt
állandó a vírus mellett, ez pedig a mozgás. Jöhettek korlátozások, bezárások,
a Naga Dojo edzői folyamatosan azon
dolgoznak, hogy Velencei-tó környéki
karatékáikat ne hagyják magukra.
Amikor és amióta nincs mód személyesen edzeni, online tartják az edzéseket és a lelket egymásban. Hogy ez jó-e?
Molnár Lilian karate edzőt kérdeztük.
„A mi sportágunkban alapvető fontosságú a kontakt, a társsal való edzés,
az eszközhasználat. Igyekszünk haladni
a korral, és a kialakult helyzetben próbálunk nagyobb hangsúlyt fektetni a
technikai tudás elmélyítésére, a véghelyzetek pontosítására, az ütések, rúgások
fókuszálására, a mozgás koordinálására. Rengeteg erőnléti, állóképességfejlesztési edzést tartunk. Őszintén szólva,
nagyon nehéz folyamatosan motiválni

a gyerekeket, átlökdösni őket az ellustuláson.
Látni rajtuk, hogy már
belefásultak az állandó
otthonlétbe, a tanítás is
online zajlik, nem találkoznak a kis barátaikkal, nem kapnak impulzusokat, nincs, ami miatt
felkeljenek a fotelből, az
ágyból, a játék, a tévé
elől és fárasztó mozgásba kezdjenek.
Mi az első pillanattól kezdve online tartjuk edzéseinket, illetve
amíg erre módunk volt,
az MKSZ-nél leigazolt
versenyzőinknek a központi budapesti dojoban
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tudtunk személyesen is edzéseket tartani a szükséges óvintézkedések betartásával. Versenyeink szintén online

zajlanak. Természetesen most nincs lehetőségünk küzdeni. Formagyakorlat-versenyeket szervezünk a gyerekeknek, ám egyre nehezebb őket felállítani
a kamera elé.
Az IKO Stílusszervezet többi edzőjével
összedugtuk a fejünket, hogyan lehetne

újabb lendületet adni a gyerekeknek?
Április közepén tartottuk meg az első 7K
Online Országos Csapatbajnokságunkat, melynek során összesen 7 db erőnléti, ügyességi, alapedzési és formagyakorlatot kellett csapat szinten megoldani

az indulóknak. Nagyon büszke vagyok a
gyerekeinkre, mert a meghívásos versenyen a tíz csapatból az egyetlen Dojo voltunk, akik nem rendelkeznek saját edzőteremmel, nem tudtunk együtt készülni
a csapatfeladatokra, ennek ellenére nagyon szép összpontszámmal az ötödik
helyen végeztünk!”
Az IKO Velence SE / Naga Dojo által
delegált csapattagok, akiknek gratulálunk
a megmérettetésen való helytálláshoz:
Adamek Anna,
Bodnár Beatrix,
Csiszár Zsófia,
Farkas Bogdán,
Fodor Zsanett,
Korai Levente,
Molnár Lilian,
Pánczél Brigitta,
Rauch Gabriella,
Török André.
Kitartást mindenkinek, mi már nagyon várjuk, hogy újra együtt mozoghassunk!
OSU

KöÖ
z ön sko
s érgmeái n ky z a tHi i ht éí rl e kt
HAJNALPÍR BAPTISTA
GYÜLEKEZET
Hinni és engedni
Ki szeret jó hírt hallani? Azt hiszem, ebben a mostani helyzetben amúgy is híján
vagyunk ennek. Van egy olyan hatása a
jó hírnek, hogy energiákat szabadít fel.
Ilyenkor fellélegzik az ember, a szíve is
nyitottabb lesz, megnő a türelme mások
iránt, és bizakodóbb lesz a jövő felől.
Amikor meghalljuk az evangéliumot
(ami örömhírt jelent) az hasonlóképpen
olyan radikális változást hoz az életünkben, amit semmi más nem tud kiváltani.
Pál írja: „Mert a keresztről szóló beszéd
bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.” (1Kor 1:18) És ez az erő tényleg átformál. Mert az a hívő ember, akit
mindig noszogatni kell, akit folyton vigasztalni kell, akit örökké bátorítani kell,
mert vesztesnek látja magát, az gyanítom
még nem hallotta meg a jó hírt. Hallotta már, csak még nem hallotta meg. Nem
fogta fel, vagy még nem merte elhinni.
Az ő életükre nézve is igaz a jó hír, csak
még nincs hatása. Megtévesztve még azt
is gondolhatják, nincs is ennek akkora ereje. De figyeljetek, mennyi múlik a
megértésen.
Egyszer egy keresztény táborban
megkérdezték tőlem: „Érted a keresztet?”
És ez a kérdés azóta megmaradt bennem.
Értjük a keresztet? Nézzetek utána, Kolossé 1:3-6 alapján az evangélium akkor
fog gyümölcsöt teremni az életünkben,

ha igazán megértjük azt. Úgy felforgatja
az életünket, hogy az hihetetlen!
Tényleg az, mert miután egyik helyen
prédikáltam erről, oda jött hozzám egy
testvér, és azt mondta: – Sándor, ez nem
így van. Mondom: – Dehát ezt olvassuk, és Isten igéje tudjuk, hogy igaz. Azt
mondja: – Ez akkor sem így van, mert én
nem így tapasztalom. Mondom: – Akkor
bocsánat, beszéljünk arról, hogy Isten
igéjének hiszek, vagy a tapasztalatnak?
Igen, ez elég vízválasztó, amikor halljuk az örömhírt, és közben az életünk
korlátait látjuk: el kell döntenünk, hogy
melyikre tekintünk. Ha a korlátokra, akkor minden marad a régiben, mert mitől is változna. Ha viszont Isten igazságaira, akkor ha elhiszem, később meg is
tapasztalom, ez így működik. Volt például olyan testvér korábban, aki azzal jött
hozzám, hogy nem tud leszokni a cigarettáról. Próbál, de sehogyan sem megy.
Mire elmondtam neki, ne erőből próbálja, mert az nem fog menni, hanem hitből, mert a Galata 5:1 alapján Krisztus
szabadságra szabadította meg őt is, így
szabad lehet a cigarettától, mert ennek a
szenvedélynek már nincs hatalma felette. Legközelebb mikor jött, azzal kezdte: „Szabad vagyok!” Azt válaszoltam:
„Mondtam, hogy szabad vagy….”
Tényleg gyökeresen megváltozhat
az életünk. Csak higgy, és engedj neki.
Mindkettő nagyon fontos. Mert van
olyan, aki hinni akar valamit, de közben
rábeszélhetetlen. A vallásos ember, aki
tudni véli, hogyan kell hívő életet élni, és

ettől eltántorítani sem lehet. Aki pontosan tudja mi az örömhír, csak épp öröme
nincs benne. Ne értelmezzük mi magunknak az írásokat, inkább engedjük a mi Istenünknek, hogy felfedje azokat. Nehogy
azt gondolja valaki, hogy nagyon egyszerű megérteni. Nem az emberi logikára
alapul. Ézsaiás 55:9 alapján: „Mert a mint
magasabbak az egek a földnél, akképen
magasabbak az én útaim útaitoknál, és
gondolataim gondolataitoknál!” Ez Istennek a gondolata. Ezért alázat kell hozzá,
hogy megértsük. És akkor lesz örömünk,
szabadságunk, gyógyulásunk általa.
Az evangélium lényege pedig Jézus
Krisztus, aki nélkül nem ismerhetnénk az
Atya szeretetét. Nélküle csak az Atya haragját ismerhetnénk, csak az ítéletével találkozhatnák. Jézusban az Atya ölelő, elfogadó szeretetével találkozhatunk, és ez
fogja megváltoztatni az életünket. A tiédet
is, az enyémet is, és azokét is, akik most
még hallani sem akarnak Istenről. Mert
nekik is szükségük van rá. Csak még nem
tudják, hogy Őrá van szükségük. Meg van
írva: „Mert megjelent az Isten üdvözítő
kegyelme minden embernek” (Tit 2:11).
Akkor miért nem látja még minden ember? Hát azért, mert nem akarják látni.
Mert még nem jó irányba néznek. Lehet,
még nincsenek akkora szükségben, hogy
az Úrhoz kiáltsanak.
De bármilyen helyzetben is légy, sose
mondd, hogy ó, engem nincs aki megért,
mert egy biztos hogy van: a Krisztus Jézus.
Ő Isten és ember egy személyben, ezért
tudja, mit jelent a fáradtság, a fájdalom, az
elhagyatottság. Egy igazi Úr, aki nem leuralja az alatta levőket, hanem gondozza
őket, törődik velük. Igen, a mi Urunk ilyen.
Csak higgy, és engedj neki. Ha elhiszed a lehetetlent, meg fogod látni. Ha
engedsz neki, betölti az életed mindazzal,
amit ma még csak talán keresel. És tiéd
lehet egy szent örömmel teli élet: de már
nem a jutalomért, nem is a látszatért, hanem magáért Istenért.
Vadon Sándor
baptista lelkipásztor
Hajnalpír Baptista Gyülekezet
Velence, Szabolcsi út 3.
hajnalpir.be@gmail.com
vasárnaponként 9:30-tól Istentisztelet
(élő közvetítés:https://www.youtube.com/
HajnalpírGyülekezet)
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Utasítsd vissza, Velencei-tó!
Előfordul veled, hogy hiszel a reklámnak? Hogy elhozod a harmadik darabot is, csak azért, hogy megkapd mellé
a promóciót? Vagy azért használod fel,
mert ingyen adják?
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján
teljes meggyőződéssel állíthatom: a nátrium-perkarbonát tökéletes folttisztító,
még ha nem is rózsaszín. A pontgyűjtős
műanyag mütyürök nélkül is jó anyák
vagyunk, és az ajándék tusfürdő a hotelben csak további mikro-műanyagot

szükségünk, és mi a megszokás tárgya.
Lemondani olyasmiről, ami valójában
csak újabb kacat az életünkben, tényleg nem nehéz, ezért az ingyenes szóróajándékok, termékminták, valamint
reklámújságok és szórólapok visszautasítása a legkönnyebb kezdet.
Amíg az előbbi sokszor olyan termék, amit egyébként soha nem vennél
meg, aztán sokáig a fürdőszoba polcán
egy kis kosárkába ömlesztve áll, addig
az utóbbi miatt fákat vágnak ki, hogy

gyárt. Ezek mind a fogyasztói társadalom bejáratott marketing eszközei, amire
már sok esetben nem is figyelünk tudatosan, mert úgy érezzük: nekünk ez jár.

később esetleg kötegelve a recycling-kukában landoljon, jobb esetben.
Ugyanide sorolhatjuk azt a megszokást is, ami a pillanatnyi problémamegoldás egy eszköze: az „olcsó, de most jó
lesz” típusú vásárlások: például az egynyári műanyag játékok, vagy egy nagyon
jó akció egy olyan tárgy esetén, amire
egyébként nem is gondoltunk volna. Ide

Tényleg jár nekünk?
A tudatos életvitelhez hozzátartozik,
hogy észrevesszük, mire van valóban

30

sorolnám az ünnepek előtti szezonális
lábtörlőket, vagy a külön bögrébe rejtett
plüssjátékos csokoládékat is. Ha valóban
szükséged van rá, vedd meg, használd
sokáig. De ne a marketing vagy a cukiságfaktor miatt halmozd a tárgyakat.

Ingyen van, ezért elviszem
Ennél sokkal nagyobb probléma az, amikor a felesleges tárgy árát már jó előre beépítették, ezért úgy érzed: ingyen
van. Ilyenek például a
kávézókban kihelyezett
extra cukor, kávétejszín, méz vagy éppen a
műanyag keverő pálcika. Ezekért gyakran akkor is nyúlunk, ha valójában nem is szokásunk
ízesíteni a kávét.
Hasonló
hatással
bírnak a nagy boltokban előforduló kóstoltató állomások, ahol
kis poharak százai repülnek a kommunális szemétbe, vagy, ami
ennél sokkal gyakoribb, az ingyenesen elérhető nylonzacskók a
zöldség-gyümölcs, és
péksütemény pultok
körül. Sajnos még mindig gyakorlat a darabáras termékeket egyenként zacskózni, holott
ezek egy szatyorban is
elférnek. Bevált hulladékcsökkentő trükk
a saját kosár és jó sok
vászonzsák, tasak, szatyor. Így garantáltan a helyén marad az
„ajándék” nylon.
Minden egyes alkalommal, amikor
igent mondasz a fent említett termékekre, igényt generálsz még többre. A
te döntésed, a te szavazatod.
Virág Kriszti
Használd újra, Velencei-tó!-közösség

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

Ne nyúlj hozzá, ne vidd haza!
Minden évben elmondjuk, leírjuk, közzétesszük a többi szervezettel együtt,
amit minden természetjárónak a fejébe
kellene vésnie. Valahogy mégsem tudatosul az emberekben: a vadállatok kölykeihez nem szabad hozzányúlni és
nem szabad hazavinni őket! Ezekben
a hetekben özönlenek az állatmentőkhöz a kisrókák, a következő hónaptól pedig az őzgidák. Azt hiszed, hogy „megmented”, holott ezzel inkább megölöd,
vagy örök rabságra ítéled őket! Két kivétel van, amikor indokolt a közbelépés:
ha az anyaállatot látjuk elpusztulva heverni, vagy ha a kisállat súlyosan sérült.
Ekkor lehet és kell is a segítség a kicsinek, de egyébként ne nyúljunk hozzá és
ne hozzuk el! Örüljünk az élménynek,
legfeljebb fényképezzük le az állatkát, de
ne nyúljunk hozzá, és azonnal jöjjünk el
a helyszínről, ugyanabban az irányban,
ahonnan jöttünk. Az anya egy idő után
vissza fog menni a kicsihez.
A vadállatok kicsinyei ugyanis nem
félnek az embertől, és bizony nincsenek
a nap 24 órájában az anyjukkal, mert az
anyának esetenként van más dolga, vagy
éppen megijedt a közeledésünktől, és
biztos távolságra menekült. A növényevők kicsinyei szagtalanok, így nem találják meg őket a ragadozók. A kicsik kb.
egy-másfél hónapos korukig még nem

elég erősek ahhoz, hogy anyjukkal megfelelő gyorsasággal tudjanak menekülni, ezért anyjuk vészhelyzetben elfekteti
őket a növények takarásában. Ők pedig
szót fogadnak.
Aztán jön az ember. Kirándul, kutyát
sétáltat vagy éppen kaszál. És akit talál,
hazaviszi, mert nem volt ott az anyukája.
Persze, hogy nem, mert az embert meghallva odébb menekült, és távolról nézi
aggódva, hogy mi történik az utódjával:
elviszi a tudatlan ember...
Aki aztán a kicsinek anyatejet nem
tud adni, a bolti tej pedig alkalmatlan a
pótlásra. Az esetek többségében nyilván
kecsketej vagy az adott fajnak megfelelő
tápszer sem áll otthon a hűtőszekrényben. A kicsik zöme ezért a megfelelő
táplálás híján néhány napon belül elpusztul. Ha pedig életben marad, akkor
is lesznek hiánytünetei a stressz mellett.
Attól, hogy ember neveli, ő soha nem
lesz háziállat, hiszen vadnak született.
Megőrzi ösztöneit, vad tulajdonságait,
kiszámíthatatlan lesz. Mi pedig nem tudjuk megtanítani mindarra, amire csak az
anyaállat képes, ezért ez az állatka nem
lesz életképes a vadonban, és az embert
fogja fajtársának tekinteni. Nem lehet
szabadon engedni, mert nem ismeri a területet, nem tudja, hogy hol vannak a búvóhelyek, ivóhelyek, nem tud vadászni,

és nem ismeri az ehető növényeket. Mivel ember nevelte, mindig keresni fogja
az ember társaságát, ami azt eredményezi, hogy bemegy lakott területre, elüti az
autó, vagy ő lesz az első, aki kimegy a vadász elé. Ezt akartad?
Szarka Piroska
vadgazda mérnök
Természet- és Vadvédelmi,
Ökoturisztikai Központ

Humán Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat

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

Velence Város területén
családsegítő: Csincsi Éva
ügyfélfogadási ideje: szerda,
9.00–15.00
helye: Velence, Zárt u. 2.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
egységvezető: Horváth Erika
Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás
egységvezető: Palánki Katalin,
tel.: 22/589–157
Szociális étkezés
Csizik Gabriella, tel.: 0630/915–0656
Ingyenes jogi tanácsadás a
Szolgálat székhelyén.
Előzetes időpont-egyeztetés után.
tel.: 22/470–288
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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
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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

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

Kö z é r d e k ű i n f o r m á c i ó k
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.

Minden hűtő és
fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,
ajtógumi és műanyag részek
pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

0620/557-3008

