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Ismét indulnak szakvezetések a Pázmándi Természet- és
Vadvédelmi Ökoturisztikai Központban

Fokozatosan, óvatosan, kis létszámmal (elsősorban családoknak), bejelentke-
zéssel indulnak újra a természetismereti szakvezetések. Arcmaszk kötelező; 
légúti tünetekkel (megfázás, köhögés) járó állapot kizáró ok.

Pázmánd, 0225.hrsz.
Telefon: 20–960–4832
E-mail: info@zoldkozpont.hu
https://www.facebook.com/Zoldkozpont/

Újra látogatható a Dinnyési Fertő
A Dinnyési Fertőn bejelentkezés után és a járványügyi 
helyzetnek megfelelő óvintézkedések betartásával 
természetismereti túrák indulnak. 

Telefon: Fenyvesi László (30–663–4630)
További információk: dunaipoly.hu

Ismét fogadja látogatóit a Gárdonyi Rönkvár
Gárdony-Agárd, Sigray u. 1.
Kedd – Vasárnap: 10.00 – 18.00
Hétfő: szünnap
Információ és bejelentkezés: 30–402–6811, 30–905–4870 
E-mail: gardonyvar@gmail.com

Megnyitotta szabadtéri létesítményeit a VADEX Zrt.
A 168/2020. (IV.30) Kormányrendeletben foglaltak, valamint a tulajdonosi 
joggyakorló Agrárminisztériumtól kapott felhatalmazás alapján a Vadex Me-
zőföld Zrt. 2020. május 8-án újra megnyitotta valamennyi szabadtéri közjóléti 
létesítményét. Egyebek mellett ismét várja a látogatókat a Pákozd-Sukorói 
Arborétum és Vadaspark, valamint a Bence-hegyi kilátó. A nem szabadtéri 
létesítmények, múzeumok továbbra is zárva tartanak (pl. a Sukorói Tájház és a 
Halászati Múzeum).

Bence-hegyi kilátó
Kedd – Vasárnap: 10.00 – 20.00
Hétfő: szünnap
Telefon: 30–158–2829
https://www.facebook.com/BencehegyikilatoVelence/

Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadaspark
Hétfő – Péntek: 12.00 – 18.00
Szombat – Vasárnap: 9.00 – 18.00
Telefon: 30–401–6925 
https://www.facebook.com/arboretum.pakozdsukoro/
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sújtó járványhelyzet nem engedi meg 
azt, hogy hátradőlve szemléljük az ese-
ményeket. Mindenkire szükség van, aki 
tud és akar tenni. Olyan világot élünk, 
amelyből az állandóság egyre gyorsab-
ban kopik ki. Ehhez mindannyiunknak 
alkalmazkodnunk kell – és természete-
sen sokat beszélgetnünk egymással.

Örömmel jelentem, hogy ebből a 
szempontból városunknak nincs oka szé-
gyenkezni. A vészhelyzeti intézkedések 
megvalósítása során a Velencei Polgárőr-
ség, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület vagy 
éppen a Mentőszolgálat tagjai önzetlen 
bátorságról tettek tanúbizonyságot, ami-
kor az otthonmaradás helyett a kockáza-
tosabb „bevetést” választották, és minden 
velencei biztonsága érdekében dolgoztak 
– többen közülük veszélyeztetett koruk el-
lenére. De említhetnénk a Polgármesteri 
Hivatal munkatársait is, akik a nehézsé-
gek ellenére szintén kitartanak és végzik 
a mindennapok munkáját, fenntartva az 
ügymenetet. Ezúton is köszönet nekik!

Az Önkormányzatnál mi is sokat be-
szélgetünk a jövőbeni kilátásokról. Nem 
múlik el nap anélkül, hogy az egyébként 
máshol főállásban dolgozó képviselők, bi-
zottsági tagok ne egyeztetnének egymással, 
Gerhard Ákos polgármesterrel, az egész-
ségügyben legilletékesebb képviselőnkkel, 
Dr. Sirák Andrással, vagy éppen Szabó 
Attila alpolgármesterrel, aki a járványü-
gyi szolgálatot koordinálja városunkban 
(amellett, hogy sok rászorulónak ő maga 
vásárol be és szállítja ki az élelmiszereket).

Jómagam – a Város Pénzügyi és Város-
fejlesztési Bizottságának elnökeként – kü-
lönös helyzetben vagyok, hiszen minden 
jóléti és vészhelyzeti intézkedést, amely 
emberekről, tehát Önökről, Rólunk szól, a 
pénzügyi vonzatokra kell lefordítanom és a 
megvalósíthatóság szempontjából megítél-
nem. Nem túl hálás feladat, de annál fonto-
sabb. Minden intézkedésnek, vagy éppen a 
kiosztott védőfelszerelésnek, a kommu-
nikációnak is vannak költségei, melyeket 
valakinek meg kell fizetnie valamiből. Ez 
pedig tervezést igényel. Sajnos ezen a téren 
várhatók nagyobb nehézségek, tekintettel a 
veszélyhelyzet kapcsán előállt kormányzati 

elvonásokra. Ezeknek az elvonásoknak a 
mértékéről és jellegéről a mostani lapszám-
ban tájékoztatjuk Önöket.

A pénzügyi egyensúly vagy annak hiá-
nya legtöbbször egy folyamat eredménye, 
melyet két alapvető tényező befolyásol, a 
bevételek és a kiadások. Amennyiben a Vá-
ros bevételei csökkennek – és sajnos most 
ez a helyzet, tekintettel az iparűzési adó és 
az idegenforgalmi adóbevételek kiesésére – 
akkor a költségek csökkentése is elenged-
hetetlen az egyensúly megtartása érdeké-
ben. Természetesen helyettesítő bevételek 
tervezése megoldást jelenthet, de ehhez 
legtöbbször beruházásra van szükség, 
amely végső soron szintén költséggel jár.

Az idei év az előre nem látható jár-
ványhelyzet miatt eddig sajnos mind a 
bevételek, mind pedig a kiadások szem-
pontjából hátrányosan érintette Váro-
sunkat, és egyre inkább jellemző a „me-
lyik ujjunkba harapjunk?” megközelítés. 
Ez pedig nehéz helyzetet teremt, hiszen 
emberek életéről és élhető környezetéről 
hozunk döntéseket.

De legyünk bizakodóak! A pénzügyi 
egyensúly biztosítása, megtartása ren-
geteg szakértelmet és tennivalót kívá-
nó feladat, de észszerű döntésekkel és a 
feladatok rangsorolásával megoldható. 
A Velencei Híradó májusi lapszáma a 
pénzügyi egyensúlyi folyamatokról, ki-
hívásokról kíván közérthető módon be-
számolni. Azzal a nem titkolt szándékkal 
ajánlom a Tisztelt Olvasók figyelmébe, 
hogy az olvasást követően Önök is egyet 
értenek majd velem abban, hogy akik ma 
a Városért dolgoznak, azok szakmai ér-
vek mentén, nyílt és tisztességes döntési 
folyamatok mentén cselekednek, a leg-
fontosabb vezérlő elvük pedig Velence 
Város érdekeinek körültekintő képvise-
lete – a jó gazda gondosságával eljárva.

Ehhez kívánok mindannyiuknak jó 
olvasást, valamint jó egészséget és sok 
örömet itt, Velencén!

Fésűs Attila
önkormányzati képviselő

a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság elnöke

Kedves Velenceiek!

Bő fél év telt el azóta, hogy Velence Vá-
ros új polgármestere és megválasztott 
képviselőtestülete megkezdte munkáját. 
A testületi munka új lendületet vett, a 
Város pedig új lehetőséget kapott. Mun-
kával, tisztességgel, az itt élők érdekeinek 
szem előtt tartásával végre Velencéről is 
szólhat majd az élet, és reményeim sze-
rint ennek hatását a következő években 
Önök is érezni fogják.

Ennek legfontosabb eszközei a nyílt 
és őszinte párbeszéd, valamint a tisz-
tességes, szakmai alapon és kölcsönös 
tiszteleten alapuló munka a közös célok 
érdekében. Nagy örömmel látom, hogy a 
velencei intézményekkel, a térségünkben 
illetékes területfejlesztési hivatalokkal, 
valamint a környező önkormányzatok-
kal megítélésem szerint sikerült ilyen 
hatékony együttműködést kialakítani. 
Ahogyan ez az elmúlt fél év során kide-
rült, erre az olajozott együttműködésre 
óriási szükség is volt, hiszen enélkül a 
járványügyi védekezés megszervezése 
nem lehetett volna ennyire sikeres. 

Az együttműködés megbízható kere-
tei lehetővé teszik az érdemi vitákat, me-
lyek eredményeként minden bizonnyal a 
legkedvezőbb döntés születik meg majd. 
Ez Velence számára jelentős versenye-
lőnyt adhat – amelyre, valljuk be, nagy 
szükség lesz ebben a kihívásokkal teli 
időszakban. És nem véletlenül említem 
a kihívásokat, hiszen az egész országot 
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2020. április 21-től május 20-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi 
ügyeket intézte a város érdekében (a járványhelyzet miatt részben 
telefonon, illetve online):
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Április 21-én interjút adott előbb a TV2, 
majd a Hír Tv számára a koronavírussal 
kapcsolatos intézkedésekről. Ezt köve-
tően egyeztetett Dr. Ferencz Péterrel, a 
velencei szakrendelő ügyvezetőjével és 
a fogorvosokkal a sürgősségi fogorvosi 
ellátással kapcsolatban.

Április 23-án az óvoda bővítésével 
kapcsolatban helyszíni bejárás keretében 
egyeztetett az óvónőkkel és a Humán Bi-
zottság tagjaival. A tervezés előkészítésé-
hez az önkormányzat szakembereivel fel-
mérte az újtelepi tagintézmény területén 
rendelkezésre álló területet.

Április 24-én telefonon egyeztetett 
dr. Sági Tiborral, a járási hivatalvezető-
vel, a gárdonyi kormányhivatal irányító-
jával az operatív törzsnek írt előterjesz-
tésével kapcsolatban, a Velencei-tóban 
való fürdés és a strandokra vonatkozó 
lezárások tárgyában.

Április 27-én Pusztai Lászlóval, a 
VVG Kft. ügyvezetőjével egyeztetett az 
Északi-Strand átadás-átvételi folyamatai-
ról, a jövőbeni teendőkről és kiadásokról.

Április 28-án a város jogi képvisele-
tét ellátó ügyvédekkel tárgyalt az uszo-
da kapcsán megnyert birtokvédelmi per 
jogkövetkezményeinek ügyében.

Április 29-én bejáráson vett részt a 
Zöld Iskola területén. A helyszínen vitatta 
meg az iskolabővítés feladatait Czuppon 
Istvánnal, a Zöldliget Iskola igazgatójával 
és a Baptista Egyház illetékeseivel. A be-
járáson felmerült kérdések rögzítésre ke-
rültek. Ezt követően telefonos egyeztetést 
folytatott a Velence SE illetékesével arról, 
hogy mi az oka az önkormányzat feltűnő-
en magas vízszámlájának. Kiderült, hogy 
az elmúlt évben az sportegyesület vezetői 
nem javíttatták meg a focipálya öntözésé-
re használt kút szivattyúját, majd a nyár 
második felében az önkormányzat csapjá-
ról, ivóvízzel locsolták a pályákat. 

Április 30-án találkozott az Észa-
ki Strandon a G-T Kft. vezetőjével és 
munkatársával. Megtörtént a terület át-
adása-átvétele. A találkozón a VVG Kft. 
ügyvezetője mellett jelen volt  a Polgár-
mesteri Hivatal  városüzemeltetési ügy-

intézője is. A még fennmaradó vitás 
kérdéseket és igényeket a későbbiekben 
tisztázzák. 

Május 3-án interjút adott a Regio Re-
gia magazin számára.

Május 5-én megvitatta a VADEX Zrt. 
vezetőivel a Bence-hegyi kilátó újranyitá-
sának kérdéseit. A találkozó során egyez-
tetett egy pénztárfülke kialakításának 
lehetőségeiről, ugyanis az üzemben lévő 
automata működésével kapcsolatban sok 
panasz érkezett. A résztvevők megbeszél-
ték azt is, hogy ki milyen részt fog vállalni 
az üzemeltetésben a 2020-as szezonban. 

Május 11-én számtalan telefonos és 
online megbeszélés után személyesen 
találkozott a képviselőtestület tagjaival a 
focipálya mellett. A találkozón egyezte-
tést folytattak egy turisztikai befektető-
vel. Ezt követően megvitatták a határo-
zati javaslatokat.

Május 13-án terepbejáráson vett 
részt a környezetvédelmi hatóság ille-
tékeseivel a laktanya épületénél. 2019 
tavaszán ugyanis környezetvédelmi 
vizsgálat indult a laktanyában és a 
környező területeken. Ekkor derült ki, 
hogy rengeteg probléma van a terület-
tel. A bérlők és illetéktelen személyek 
az elmúlt évek, évtizedek alatt jelentős 
hulladékmennyiséget halmoztak fel a 
laktanya elhanyagolt területén. A 2019 
augusztusában tartott helyszíni szem-
le során előterjesztett kérelemre hala-

dékot kapott az önkormányzat, hogy 
rendezze a területet. Ennek ellenére a 
terület ezután is nyitva maradt. A je-
lentős mennyiségű, különböző eredetű, 
fajtájú hulladék felhalmozódása miatt 
jelenleg is tart a végrehajtás. 2020 no-
vemberében a területet Gerhard Ákos 
polgármester a jegyzővel lezáratta, va-
lamint felbontotta a laktanya mellett 
lévő Holz-Kom Bt.-vel a szerződést és 
kötelezte a terület megtisztítására. A 
környezetvédelmi hatóság és a NAV 
vett részt az eljárásban, így ők és a kör-
nyezetvédelmi hatóság munkatársai el-
lenőrizték most a helyszínt.  A bejárás 
sikereként könyvelhető el az, hogy az 
önkormányzat a 2019 ősze óta megho-
zott intézkedéseinek eredményeképpen 
elkerülte a bírság kivetését, de további 
intézkedési tervet kell készíteni a még 
ott lévő hulladék elszállítására. A talál-
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Közlemény a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről,
valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.)
kormányrendeletről, a kapcsolódó e-mail cím létrehozásáról
Tisztelt Ügyfeleink!

A COVID-19 járvány miatt a Kormány folyamatosan hirdeti ki azokat a veszély-
helyzeti normákat, amelyek a veszélyhelyzet időtartama alatti speciális előírásokat 
rögzítik. 2020. május 18. napjától hatályos a veszélyhelyzet alatti engedélykötele-
zettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) kormányren-
delet, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartás szabályaitól. A kor-
mányrendeletben foglaltak célja az, hogy a kérelmezett tevékenység bejelentéssel is 
végezhető legyen, az engedély alapján gyakorolható tevékenységek ún. ellenőrzött 
bejelentés alapján legyenek gyakorolhatók.

A kormányrendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is 
azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol államigazgatási hatás-
körben jár el.

A kormányrendelet hatálya nem terjed ki a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi 
ügyekre: 1. Anyakönyvi engedélyezés, 2. Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárás, 3. 
Fakivágási engedélyek, 4. Óvodai felvétellel kapcsolatos ügyek, 5. Adóigazgatási 
eljárás, 6. A hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő 
ügyekre.

Erre tekintettel ellenőrzött bejelentés szükséges: 1. Kereskedelmi működési enge-
dély, 2. Telepengedély, 3. Zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély, 
4. Jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezésének, létesítésének, fennmaradásá-
nak engedélyezése, 5. A jegyző engedélyéhez kötött kutakhoz tartozó víztisztító 
létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének 
engedélyezése, 6. Az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási 
szennyvíz tisztítását, és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény 
létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszűnésének engedélyezése 
során.

A kormányrendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás 
lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság 
közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhe-
tő – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az 
engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az erről szóló értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek a feltételei hiányoznak, 
szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ah-
hoz fűződő joghatás beálltát. Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton 
tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül az ügyfélkapu útján, 
elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlapszolgáltatás útján, 
valamint e-mail útján megtett bejelentés is.

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Velencei Polgármesteri Hivatalnál 
a kormányrendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag az engedely@velence.
hu e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A 
bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit. A bejelentéshez 
nem kell mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet 
körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. Az ügyfél a nem mellé-
kelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva 
azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások 
illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell leróni vagy megfizet-
ni. Amennyiben engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 
100%-ára kell kiegészíteni.

Segítő együttműködésüket köszönöm, kérdés esetén készséggel állunk ren-
delkezésükre.

Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző
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kozót követően a polgármester egyezte-
tett a Zöld Iskolarész bővítésével kap-
csolatban a fenntartóval.

Május 14-én helyszíni bejárást tartott 
a képviselőtestület tagjaival azon a terü-
leten, ahová a turisztikai befektető a be-
ruházást tervezi.

Május 15-én a hónap során felhal-
mozódott adminisztrációs feladatokat 
végezte el. 

Május 18-án folytatta a város jogi 
képviseletét ellátó ügyvédekkel megkez-
dett tárgyalását az uszoda kapcsán meg-
nyert birtokvédelmi per jogkövetkezmé-
nyeinek ügyében.

Május 19-én részt vett a 2020. évi  vá-
rosi költségvetés újratárgyalásán Fésűs 
Attila és Kernya Gábor képviselőkkel, 
valamint az aljegyzővel és a pénzügyi és 
gazdasági osztály vezetőjével.

Május 20-án ismét bejáráson vett 
részt a Zöld Iskolarészben az iskola 
igazgatójával valamint az óvoda vezető-
ivel. A bejárás során arról egyeztettek, 
hogy miként legyen átvezetve a magas-
nyomású tűzivíz vezeték az egyik telek-
ről a másikra. 

A fenti programokon kívül a parko-
lási és behajtási korlátozások idején a 
polgármester minden hétvégén szemé-
lyesen ellenőrizte a lezárásokat, folya-
matosan egyeztetett a korlátozásokat 
betartató civil szervezetekkel (VÖTE és 
polgárőrség) és hatóságokkal (Gárdonyi 
Rendőrkapitányság). 

Emellett a kialakult járványügyi ve-
szélyhelyzet ellenére folyamatos a kap-
csolattartás a polgármester és a képvise-
lő-testület tagjai között. A polgármester 
a jogszabályban biztosított különleges 
döntéshozatali hatásköre mellett is a 
képviselő-testülettel történő egyezte-
tés, véleményezés után hoz döntése-
ket.  Ugyanez az eljárásrend biztosított 
a Társulási Tanácsok esetében is. A 
tagönkormányzatok polgármestereinek 
állásfoglalása megelőzi a Társulási Ta-
nács elnökének, vagyis Velence Város 
polgármesterének döntését.
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A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos változások
Velence Város költségvetésében

Két, áprilisban meghozott kormány-
rendelet tartalmazza azokat az intézke-
déseket, amelyek az önkormányzatokat 
érintő elvonásokról rendelkeznek. Ezek 
egyike a koronavírus-járvány gazda-
sági hatásainak mérséklése érdekében 
szükséges adózási könnyítésekről szóló, 
140/2020. (IV.21.) kormányrendelet, a 
másik pedig a Magyarország 2020. évi 
központi költségvetésének a veszély-
helyzettel összefüggő eltérő szabályairól 
szóló, 92/2020. (IV.6.) kormányrende-
let. A két rendelet a következő költség-
vetési tételeket érinti. 

I. A koronavírus-járvány gazdasá-
gi hatásainak mérséklése érdekében 
szükséges adózási könnyítésekről szó-
ló, 140/2020. (IV.21.) kormányrende-
let szerinti gazdaságvédelmi akcióterv 
hatásai: 

1. Az idegenforgalmi adó
felfüggesztése

A kormányrendelet 5–8. §-a szerint az 
idegenforgalmi adó felfüggesztése miatt 
a 2020. április 26. napjától 2020. decem-
ber 31. napjáig terjedő időszakban az 
adót az adó alanyának nem kell megfi-
zetnie, az adóbeszedésre kötelezettnek 
nem kell beszednie. A megállapított, 
de be nem szedett adót azonban be kell 
vallania az adóhatósághoz, ez lesz az 
alapja a települési önkormányzat vissza 
nem térítendő költségvetési támogatási 
jogosultságának, amely negyedévente, 
utólag lesz igényelhető. Az idei költség-
vetésben idegenforgalmi adóbevételként 
60.000.000 forintot terveztünk, amely 

már nem reális cél, még akkor sem, ha az 
állam átvállalja annak a későbbiek folya-
mán történő megfizetését.

2. Az üdülőhelyi támogatás
megvonása

A központi költségvetés támogatást biz-
tosít a települési önkormányzatoknak az 
üdülővendégek tartózkodási ideje alap-
ján beszedett idegenforgalmi adó 2018. 
évi tényadatai alapján. Az „Üdülőhelyi 
feladatok támogatása” jogcímen járó 
összegre azonban a települési önkor-
mányzat 2020. április 26. napjától a ve-
szélyhelyzet megszűnéséig, de legfeljebb 
2020. december 31. napjáig nem jogo-
sult. Velence Város 2020. évi költségve-
tésének ezen sorának adatai szerint  – 
amennyiben a veszélyhelyzet az év végéig 
fennáll – a Város arányosítva 59.500.000 
forint bevételtől esik el.

3. Az adóigazgatási szabályok
módosulása

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 
törvény szerinti kedvezményeken túl az 
adóhatóság az adózó részére – kérelme 
alapján – a veszélyhelyzetre visszave-
zethető okokból kifolyólag  bizonyos 
feltételek alapján fizetési halasztást, 
részletfizetést engedélyezhet, továbbá 
nem természetes adózó adótartozását – 
szintén kérelem alapján és szintén a ve-
szélyhelyzetre visszavezethető okokból 
kifolyólag – egy alkalommal 20%-kal, 
de ötmillió forintot meg nem haladó 
összegben mérsékelheti, előre nem ter-
vezhető bevételkiesést okozva az önkor-
mányzatoknak.

A koronavírus-járvány, valamint az elrendelt veszélyhelyzet jelentős gazdasági visszaesést eredményezett 
nemcsak a gazdasági szereplők, hanem az önkormányzatok számára is. Ennek két oka van. Egyrészt a gyengél-
kedő idegenforgalom következtében csökkenő adóbevételekkel kell számolnia az érintett önkormányzatoknak. 
Másrészt a kormány önkormányzati források elvonását előidéző intézkedései tovább súlyosbítják a helyzetünket. 
Ezzel párhuzamosan az önkormányzatok által ellátandó feladatok száma nem csökkent, hanem még nőtt is. 
A központi elvonások hatására Velence Város Önkormányzata is arra kényszerül, hogy átcsoportosítsa a már 
elfogadott, 2020. évi költségvetését. A kormány intézkedései előreláthatóan 140–150 millió forinttal csökkentik 
a város bevételeit.

II. A Magyarország 2020. évi köz-
ponti költségvetésének a veszélyhely-
zettel összefüggő eltérő szabályairól 
szóló 92/2020. (IV.6.) kormányrende-
letének hatása:

4.  A gépjárműadó elvonása
Ezen kormányrendelet értelmében a 
gépjárműadóról szóló törvény alapján 
a belföldi gépjárművek után a telepü-
lési önkormányzatot az általa 2020. év-
ben beszedett gépjárműadó nem illeti 
meg, és az a XLVI., Járvány Elleni Vé-
dekezési Alap fejezet bevételét képezi. 
A 2020. évi költségvetésben gépjármű 
adóbevételként 22.000.000 forint ösz-
szeggel kalkuláltunk, amelytől tehát 
Velence Város a kormányrendelet kö-
vetkeztében elesik.

Összességében, ez a bevételkiesés 
drasztikusan lecsökkenti Velence el-
fogadott költségvetésének tartalékát, 
amelyből egyebek mellett az óvoda 
épületének könnyűszerkezetes bővíté-
sét, a városi rendezvények megtartá-
sát, egy műfüves focipálya önrészének 
biztosítását, a helyi egyesületek és civil 
szervezetek támogatását, illetve a Ve-
lence Városgazdálkodási Kft. beruhá-
zásait fedezte volna a Város. Ezeknek a 
kiadásoknak és feladatoknak az átter-
vezése jelenleg is zajlik.

Velence Város
Polgármesteri Hivatalának

Gazdasági és
Pénzügyi Osztálya
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Tájékoztatás az idegenforgalmi 
adó bevallásáról

Tájékoztatunk minden velencei szál-
lásadót, hogy a koronavírus-járvány 
gazdasági hatásainak mérséklése érde-
kében szükséges adózási könnyítésekről 
szóló, 140/2020. (IV. 21.) kormányren-
delet 5. §-a értelmében a 2020. április 
26-ától 2020. december 31-ig terjedő 
időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni 
idegenforgalmi adót az adó alanyának 
(szállóvendégnek) nem kell megfizetnie, 
az adó beszedésére kötelezettnek nem 
kell beszednie, befizetne, a megállapított, 
de be nem szedett adót azonban be kell 
vallania az adóhatósághoz. Nem kell 
bevallani a megállapított adót, ha annak 
összege nulla.

(1) A fenti kormányrendeletbeli 
szabály értelmében tehát a beszedésre 
kötelezett adókötelezettsége 2020. április 
hónapra az alábbiak szerint alakul: április 
hónapra továbbra is be kell vallania az 
adóköteles és adómentes vendégéjszakák 
számát, amint azt korábban és mindig 
is tette (vagy tennie kellett volna), ha 
volt beszednivaló adója. Ellenben április 
hónapra csak azt az adót kell a szállásadó-
nak megfizetni, melyet 2020. április 26-ig 
beszedett vagy beszedni elmulasztott.

(2) A 2020. május 1-től 2020. de-
cember 31-ig tartó időszak esetében 
a megszálló vendéget idegenforgalmi 
adófizetési, a szállásadót pedig idegen-
forgalmi adóbeszedési kötelezettség nem 
terheli. Ugyanakkor a szállásadónak ezen 
időszakra is meg kell állapítania a helyi 
adótörvény alapján elvileg beszedendő 
adó összegét és erről az önkormányza-
ti adóhatóság részére bevallást is kell 
benyújtania. A bevallásnak azonban 
tartalmaznia kell az adómentes vendégéj-
szakák számát is.

(3) Abban az esetben, ha a 2020. május 
1-től 2020. december 31-ig tartó idő-
szak valamely hónapjában az adóbeszedő 
vendéget nem fogadott vagy csak olyan 
vendéget fogadott, aki a helyi adótörvény 
vagy az önkormányzati rendelet alapján 
mentes volt az idegenforgalmi adó alól, 
akkor a beszedőnek nem kell adóbevallást 
benyújtania.

Összefoglalva: az idegenforgalmi adót 
sem beszedni, sem befizetni nem kell a 
szállásokon, de azt kötelező bevallani az 
adóhatóság felé. Minden vendégéjszakát 
idén is regisztrálni kell.

Takarékos önkormányzat és
polgármesteri hivatal

Az önkormányzat munkája és a Város 
gazdálkodásának első fél éve bővelke-
dett a kihívásokban. A veszélyhelyzet 
következtében az önkormányzatot érintő 
jelentős megvonások rendkívüli felada-
tokat rónak a képviselőkre és a polgár-
mesteri hivatal munkatársaira. A maga 
eszközeivel a hivatal is takarékoskodik. 

Én azt tartom, hogy jó példával min-
denki maga járjon elől. Polgármesterként 
saját autóval járok, a korábbi években 
megszokott, ám a város számára rendkí-
vül kedvezőtlen polgármesteri autóbérlé-
si gyakorlatot megszüntettem. Jutalmat 
nem vettem fel, és nem is tervezek felven-
ni idén. Ugyanez igaz a hivatal dolgozói-
ra. Idén – hacsak nem áll be valamilyen 
kedvező változás ebben a forráshiányos 
évben – nem lehet tervezni pénzbeli ju-
talom kiosztását. Pedig bizony nagyon 
sokan a hivatal dolgozói közül megérde-
melnék azt – különösen most, amikor a 
város költségvetését jószerével teljesen 
újra kell írni, és amikor minden eddiginél 
nagyobb szükség van ügyintézőink mun-
kabírására, kitartására. 

Emellett minden tárgyi jellegű, a hiva-
tal munkáját és az ügyintézést megköny-
nyítő beruházást is fel kell függeszteni. A 
város gazdálkodását minden szempontból 
ésszerűsíteni kell. Egy sereg apró intézke-
déssel már sikerült költségeket lefarag-
nunk. Fel kell tárni minden olyan tételt, 

amelyek kiküszöbölésével vagy ésszerű-
sítésével költséghatékonyabbá lehet tenni 
az önkormányzat működését, és stabili-
zálni lehet városunk pénzügyi helyzetét. 

Ennek érdekében a város elmúlt öt 
esztendejének gazdálkodását át fogja vi-
lágíttatni az önkormányzat. Már most is 
szembeszökő egy-két olyan korábbi kia-
dás, amelyet én személy szerint visszás-
nak, pazarlónak tartok. Például azt, hogy 
városunk korábbi jegyzője négyévnyi 
munkája után több mint bruttó 80 millió 
forint kifizetéshez jutott Velence város 
kasszájából úgy, hogy ebben az összeg-
ben a jutalmak és a prémiumok tették ki 
az utalások nagy részét. 

Nemcsak a személyekhez fűződő 
kifizetések, hanem a dologi költségek is 
olykor érthetetlenül bőkezűnek tűnnek 
a polgármesteri hivatalban. Nehezen ta-
lálom például indokolhatónak azt, hogy 
egy tükrös pipereasztalért miért kellett 
majdnem bruttó 700.000 forintot vagy 
egy tabletért bruttó 585.000 forintot 
kifizetnie egy felelősen gazdálkodó pol-
gármesteri hivatalnak. A félreértések el-

kerülése végett: nem célom, hogy 
egyenként kipellengérezek min-
den tételt – pedig volna mit. Ám 
amikor jelentős számban kerülnek 
elő a fentiekhez hasonló tételek, 
akkor indokoltnak érzem azt, 
hogy egy átvilágítás után tiszta és 
részletes képet kapjunk városunk 
gazdálkodásának elmúlt öt évéről. 
Én magam pedig nemcsak idén – 
amikor különösen indokolt a ta-
karékosság – hanem tisztségem vi-
selésének minden évében számot 

fogok adni arról, hogy milyen személyi 
juttatásokban részesülök. Ez az átlátható 
kommunikáció elengedhetetlen ahhoz, 
hogy városunk minden szempontból 
megújuljon, megtisztuljon. 

Gerhard Ákos
polgármester
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Az EFOTT haszna és terhe

Annak érdekében, hogy hiteles tájékoz-
tatást adhassunk arról, hogy milyen ha-
szonnal, illetve kiadásokkal járt Velence 
Város számára az elmúlt évek legnagyobb 
tömegrendezvénye, az elmúlt hónapokban 

több száz oldalnyi iratanyag áttekintésével 
járó adatgyűjtést folytattunk. Az adatgyűj-
tésünk előzetes eredményeit bemutató tájé-
koztatásra – úgy érezzük – azért is szükség 
van most, mert számos téves elképzelés él 
arról, hogy mit is jelentett anyagilag Velen-
ce Város számára az EFOTT.

Velence előző városvezetése az ide-
genforgalmi adóbevételek gyors növelése 
érdekében a városba vonzott tömegren-
dezvényeket, amelyek közül a bizonyta-
lan finanszírozású Mi Velencénk feszti-
vál néhány alkalom után megszűnt, míg 
a korábban vándorló EFOTT fesztivál 
végül Velencén rendezkedett be az el-
múlt öt évben.  Az a cél, hogy a Város 
bevételei növekedjenek, nyilvánvalóan 
helyes, ugyanakkor az a mód, ahogyan 
mindez megvalósult,  elsősorban nem a 
Város érdekeit szolgálta. 

Ha csak a szerződésben rögzített ol-
dalát tekintjük az EFOTT fesztiválnak, 
akkor a rendelkezésre álló iratok átvizs-
gálása után kijelenthető, hogy a fesztivál 
hasznot hozott a városnak, azonban a 

szerződéses feltételek rendkívül kedve-
zőek voltak az EFOTT számára, míg a 
bevételi kockázatot elsősorban a velencei 
önkormányzat viselte. Mielőtt a konkrét 
számok bemutatására rátérnénk, fontos 
bemutatni, hogy milyen konstrukció ke-
retében működött a fesztivál a városban. 

Röviden, a szerződésben rögzített 
konstrukció abból állt, hogy a fesztivál 
szervezője a látogatói létszám (kb. 60–
100 ezer látogató) után idegenforgalmi 
adót fizetett be a város kasszájába, más-
felől viszont Velence Város is támogatta 
anyagilag a fesztivált.  A Város haszna 
abból származott, hogy a magyar állam 
a központi költségvetésből támogatást 
nyújtott az önkormányzatnak az idegen-
forgalmi adóbevétele alapján.  Azonban 
ez az állami támogatás csak 2 évvel ké-
sőbb érkezett az önkormányzathoz, és 
az összege nem kiszámítható, hiszen a 
központi szabályozás időközben változ-
hatott. 2016-ig például 1.55 forintnyi 
támogatás járt minden egyes forint ide-
genforgalmiadó-bevétel után, míg 2016-
tól a támogatás 1.00 forintra csökkent.  
2020-ban a járványhelyzet miatt pedig, 
úgy tűnik, meg is szűnik, míg a jövőbeni 
szabályozás bizonytalan.  

Az EFOTT fesztivál szervezője emel-
lett rendkívül alacsony áron (az összeg 
444.500 és 1.016.000 forint között vál-
tozott) kapott használatra egy 55.000  
négyzetméteres, kiemelt tóparti helyszínt 
a fesztivál felvonulásának, megtartásá-
nak és levonulásának időtartamára.  Ez a 
különlegesen kedvező fekvésű terület az 
év többi részében kihasználatlan maradt. 
Így azt nem lehetett más célra, magasabb 
bevétel mellett üzletileg hasznosítani, 
vagy pedig rekreációs céllal a lakosság 

szolgálatába állítani.  Ezenkívül bizonyá-
ra sok magyar vállalkozó megirigyelné 
azt a kivételes helyzetet, hogy úgy hasz-
nálhat egy tóparti területet hosszú távon, 
évekig, hogy szerződés szerint szinte 
semmiféle érdemi beruházást nem kell 
végeznie a helyszínen.  

Az EFOTT fesztivál által öt év alatt 
befizetett idegenforgalmi adó 110 száza-
lékának megfelelő összeget Velence Vá-
ros visszaadta a fesztivál szervezőjének, 
és haszon kizárólag az állam által kétéves 
késéssel folyósított adó-kiegészítésből ke-
letkezett, amely kiszámíthatatlan összegű. 

A bevételi és kiadási adatok tisztá-
zatlanságát tükrözi, hogy az előző vá-
rosvezetés utolsó testületi ülésén (2019. 
szeptember 26-án) jegyzőkönyv rögzítet-
te azt, hogy Velence Város az öt év alatt 
250 millió forinttal támogatta az EFOTT 
fesztivált. A 2015 és 2019 közötti testü-
leti ülések jegyzőkönyveiből ugyanakkor 
egy másik összeget, egy több mint 190 
millió forint körüli támogatási mértéket 
tudtunk kiszűrni. Meglátásunk szerint 
a Várost terhelő kiadások alakulását az 
egymásnak ellentmondó adatok tükré-
ben nehezen lehet értelmezni, különösen 
úgy, hogy a Város előző gazdasági veze-
tője által készített táblázat ezen adatok-
kal nagyságrendileg megegyező tételt 
mutatott (137.6 millió forintos közvetlen 
és 89.8 millió forintos utólagos – teljes 
egészében még ki nem fizetett – támo-
gatást). Tehát a Velence Városa által az 
EFOTT-nak átutalt támogatás összege 
nem tudható egyelőre bizonyossággal.

A kiadási oldalon mutatkozó bizony-
talan helyzetet csak fokozza a bevételi 
oldal tisztázatlansága. Az egyelőre legbiz-
tosabbnak tűnő bevétel a fesztivál öt éve 

A nyári tömegrendezvények jelentős infrastrukturális, környezeti és zajterhelést jelentenek egy város életében.  
Velence városa ezt a jelenséget többször megtapasztalhatta az elmúlt évek során.  Bár természetesen alapvető igény, 
hogy egy üdülővárosban legyen megfelelő minőségű és mennyiségű szórakozási lehetőség a nyári szezonban és 
azon túl is, ez azonban nem mehet azok rovására, akik itt élnek, itt dolgoznak, innen járnak munkába és éjszakán-
ként pihenni szeretnének otthonukban. Több érdek ütközik össze, ezért különösen fontos, hogy megismerhessük 
az EFOTT valós adatait, és a számok tükrében tisztán láthassuk, mivel jár egy több napon át mintegy százezer 
embert mozgató tömegrendezvény a Velencei-tó partján.  Az erről szóló elemzést Kreiszl Norbert és Pápay Barna, 
Velence Város Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának tagjai készítették.
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alatt 204 millió forint értékben beérkezett 
idegenforgalmi adó (IFA). Ez 50 millió 
forinttal marad el a Város korábbi polgár-
mesterének állítása szerint a fesztiválnak 
nyújtott támogatástól. Ehhez a bevételhez 
jön még hozzá az állami IFA-támogatás, 
amely papíron kedvezővé teszi a mér-
leget a Város számára. Míg azonban a 
közvetlen IFA-bevételeket a Város bármi-
lyen célra fordíthatja, az államtól kapott 
IFA-támogatás elsősorban az idegenfor-
galommal kapcsolatos célokra költhető. 
Az öt évnyi fesztiváltartás után remélt (és 
a város kasszájába teljes mértékben máig 
sem beérkezett) IFA-támogatás összege 
számításaink szerint 203 millió forint. 
Ebből az összegből azonban még vissza 
kell utalni az EFOTT számára. Vagyis azt, 
hogy végül ebből pontosan mennyit kap 
meg a Város, a jelen helyzetben még ki-
számítani sem lehet. 

Jelenleg ezen a ponton tart vizsgála-
tunk. Azonban az egymással nehezen 
összeegyeztethető adatok miatt nem 
könnyű biztosat mondani az ügyben. A 
fent bemutatott számok saját adatgyűjté-
sünkön alapuló, nagyságrendi tájékozta-
tást tudnak csak adni, ám ezt a főkönyvi 
dokumentumok valamint az adókivona-
tok is alátámasztják. Nyilvánvaló, hogy 
fontos lenne tisztán látni ebben a kér-
désben, ezért mindenképpen szükség 
van egy teljeskörű átvilágításra, amely a 
banki átutalási bizonylatokra is kiterjed. 

A velencei lakosok ugyanis joggal te-
szik fel azt a kérdést, hogy ha (állítólag) 
jelentős haszna volt a Városnak a rendez-
vény után járó állami támogatásból, akkor 
vajon milyen fejlesztések valósultak meg 
a keletkezett haszonból? Érdemi, önkor-
mányzati forrásból megvalósult infra-
strukturális fejlesztéseket nem láttunk az 
EFOTT öt éve alatt – pedig éppen ilyen 
fejlesztésekre lehetett volna fordítani a 
keletkezett bevételeket. Hogy mekkora 
volt a Város haszna, és az pontosan mire 
lett fordítva, és milyen számlákkal ellen-
tételezve – azt jelenleg nem látjuk tisztán. 
Ezen a ponton – épp a sok bizonytalan-
sági tényező miatt – meg kell állnunk a 
pusztán számok nyelvén beszélő adat-

gyűjtés bemutatásával.  Felelősen kezel-
ve az adatokat ugyanis meg kell várni a 
tényfeltáró átvilágítás eredményét, amely 
e tekintetben is rendezni kívánja a tiszta, 
átlátható kommunikációban mutat-
kozó adósságát az elmúlt éveknek. 

Az anyagi szempontok mellett 
ugyanakkor érdemes megvizsgálni a 
fesztivál egyéb hatásait is.  A tó körü-
li kerékpárút és a Korzó átadása óta 
megsokszorozódott a turisták száma 
a városban.  A Velencei-tó rendkívül 
népszerűvé vált.  Ezáltal a nyári (sőt 
tavaszi és ősz eleji) hétvégéken a vá-
ros egy nyüzsgő hangyaboly képét 
festi. Az elmúlt években mindenki 
számára nyilvánvalóvá vált az, hogy a Ve-
lence Városgazdálkodási Kft. munkatársai 
és a Város közterület-felügyelői számára 
óriási terhet jelentett a tömegturizmussal 
való megbirkózás. Sok nyári napon úgy 
tűnt, hogy nem állt összhangban a terhek-
kel a Város rendjének megőrzéséért és a 
köztisztaság fenntartásáért felelős önkor-
mányzati állomány mérete – különösen 
akkor nem, amikor egy tömegrendezvény 
is tovább növelte a feladatokat. Ennek 
mindannyian évről-évre tanúi lehettünk. 
Sajnos nincsenek egyetlen költségszámí-
tásba sem belefoglalva azok az EFOTT-
hoz kapcsolódó tételek (helyreállítás, 
karbantartás, levonulás utáni takarítás), 
amelyek szintén Velence városát terhelték.

Velence Város Önkormányzata, és mi 
személyesen, ezután is támogatni fo-
gunk minden olyan turisztikai fejlesz-
tést és rendezvényt, amelyet Városunk 
képes fenntartható módon kezelni, és 
Városunk lakosainak szolgálatába állí-
tani. Ugyanakkor nem segíti Városunk 
lakóinak közösséggé formálódását az, 
ha egy olyan rendezvény telepszik meg, 
amely megosztja a helyieket, indulatokat 
korbácsol, és amelyet a Város – meglátá-
sunk szerint – erején felül  támogat. Tisz-
tában vagyunk azzal, hogy Városunkban 
és a Velencei-tó tágabb vonzáskörzeté-
ben sokan örültek annak, hogy volt egy 
jó szórakozási lehetőség, amelyet köny-
nyen el lehetett érni. A fesztiválból szár-
mazó terheket azonban kizárólag a ve-

lencei lakosoknak kellett viselniük – és 
ez, úgy érezzük, igazságtalan volt. 

Velence igen jelentős idegenforgalmi 
vonzerővel bír, kiváló közlekedési és tu-

risztikai infrastruktúrával rendelkezik. 
Bizonyosak vagyunk abban, hogy ezen 
adottságokra alapozva van mód váro-
sunkban olyan rendezvényeket tartatni, 
amelyek Velencét úgy teszik fel az ország 
turisztikai térképére, hogy arra minden 
lakos büszke, és amely összhangban áll 
azzal a képpel (sőt branddel), amelyet a 
Város hosszú távon magáról kialakítani 
kíván. Érthetetlen ugyanis, hogy egy üz-
leti alapon működő, jelentős árbevételű 
vállalkozást miért kell közpénzen támo-
gatni – mint történt ez az EFOTT eseté-
ben. Bizonyosak vagyunk abban is, hogy 
egy hosszú távú, kölcsönös bizalmon ala-
puló partneri kapcsolat esetén Velence 
városa kedvezőbb feltételek mellett tud 
megegyezni turisztikai szolgáltatókkal. 
És itt nemcsak pénzügyi, hanem infra-
strukturális, településképi és kommuni-
kációs szempontokra is gondolunk. 

Röviden: meg kell tehát találnunk azt 
a réteget és programot, amely visszatérő, 
minőségi és a helyi vállalkozások jövedel-
mét gyarapító vendégeket vonz Városunk-
ba, kiszámítható és rendszeres bevételt 
nyújtva a helyi szállásadóknak és vendég-
látóknak – úgy, hogy mindeközben Velen-
ce infrastruktúráját és kiváló természeti 
adottságait meg tudjuk óvni, őrizni a kö-
vetkező nemzedékek számára.  Ez termé-
szetesen sokkal jelentősebb feladat, mint 
egy tömegrendezvényt előzetes egyezte-
tések nélkül Városunkba telepíteni – de a 
jelenlegi városvezetés ezen dolgozik.
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Virágos Magyarország Verseny
Városunk mindig is ismert volt szép, virá-
gos, ápolt kertjeiről. Ez most, a járvány-
helyzet idején, sincs másképp. Éppen ezért 
ajánljuk a velencei lakosok figyelmébe a 
Magyar Turisztikai Ügynökség pályáza-
tát. A Virágos Magyarország versenyen 
Velence hagyományosan jól szerepel. 
2007-ben a Szent Orbán Fogadó Roz-
maring díjat kapott. A Város 2015-ben 
„...Mert közös a világunk”-díjat kapott, 
2016-ban a Szent István Egyetem díját 
szerezte meg, 2017-ben az „Arany Rózsa” 
Régiós díj jutalmazottja volt, 2018-ban 
pedig a Magyar Turisztikai Ügynökség 
különdíját kapta. 

2020-ban május 15-én indult a „Vi-
rágos balkonok, virágos kertek” elneve-
zésű pályázat, melynek keretein belül 
a Magyar Turisztikai Ügynökség több 
mint hat héten át várja az előkertekről és 
erkélyekről készült fényképeket. Idén, a 
járványhelyzethez alkalmazkodva külön-
leges formában rendezik meg a Virágos 
Magyarország versenyt. 2020-ban az 
önkormányzatok törekvései helyett az 
egyéni erőfeszítéseket fogja az ügynök-
ség elismerni, így díjat kaphat például a 
legszebb balkonkert vagy a legvirágosabb 
előkert tulajdonosa. 

Pályázni 2020. május 15-től lehet 6 db 
balkonkerti/előkerti fotóval és legfeljebb 
400 leütésnyi szöveggel, két kategóriában 
(„Legvirágosabb balkon” és „Legvirágosabb 
előkert”). A fotókat július 1-jéig várják a 
szervezők a Virágos Magyarország Kör-
nyezetszépítő Verseny honlapján (https://
www.palyazat.viragosmagyarorszag.hu/).

10

Tájékoztatás a Meseliget Óvoda
bővítéséről, illetve az óvodai
beiratkozásról

Az Oktatási Hivatal döntésének megfe-
lelően az emberi erőforrások miniszte-
re a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) kormányrendelet 
alapján a 2020/2021. nevelési, illetve tan-
évre történő óvodai, valamint általános 
iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 
25) EMMI határozatában a 2020/2021. 
nevelési évre történő óvodai beiratko-
zások vonatkozásában egyedi eljárási 

szabályokat határozott meg. A kötelező 
felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-
ig hivatalból felvette a körzetébe tartozó 
azon gyermekeket, akikkel kapcsolatban 
nem érkezett jelzés arról, hogy más óvo-
da már felvette volna őket.

Sajnos a köznevelési törvény és a vo-
natkozó kormányrendelet egyes pon-
tokon nincsen összhangban egymással. 
Mint ismeretes, Velence Város népessé-
gének növekedésével az elmúlt években 
nem tartott lépést az óvoda fejlesztése, 
ezért helyhiány alakult ki. Jelenleg kb. 
húsz velencei kisgyerek szülei kaptak 
olyan tartalmú értesítést, miszerint a 
rendelet értelmében kötelezően felve-
endő gyermekük egyelőre várólistára 
került. Ennek oka az, hogy az óvoda sze-
mélyi és infrastrukturális feltételei jelen-
leg nem teszik lehetővé minden gyermek 
azonnali felvételét.

Válaszként a problémára az önkor-
mányzat az óvoda vezetőségével szorosan 
együttműködve három intézkedést hozott:

1. Gerhard Ákos polgármester április 
26-án hivatalos tájékoztatásért fordult 
az Oktatási Hivatalhoz, rákérdezve arra, 
hogy milyen eljárásrendet kövessen az 
óvoda és a fenntartó önkormányzat azon 
velencei lakóhellyel rendelkező, har-
madik életévüket betöltött gyermekek 

tekintetében, akiket férőhely 
hiányában nem tudunk fel-
venni, valamint arra, hogy a 
rendelet és a törvény közötti 
ellentmondást miképpen le-
het feloldani. Sajnos a meg-
érkezett válasz nem ad tám-
pontot a felvetett problémára, 
annak megoldására. Így ismét 
feltesszük a kérdést.

2. A járványhelyzet miatt 
Velencét sújtó jelentős be-
vételkiesés és kormányzati 

pénzelvonás miatt (amely felemészti a 
városi költségvetés szabadon használható 
részét) az önkormányzat a korábbi terve-
ihez képest gyorsabban kivitelezhető és 
engedélyeztethető óvodabővítési lehetőség 
mellett döntött. Ez a konténeres bővítés. 
Az elképzelések szerint két, teljes csoport-
szobányi konténeres bővítésre kerülne sor. 
A terepbejárás megtörtént, a tervezés és a 
hatóságokkal való egyeztetés folyamatban 
van. A hatályos központi építésügyi szabá-
lyozás szerint az előírt legkisebb belmagas-
ság három méter. Keressük a megoldást, 
további egyeztetést folytatunk ez ügyben.

3. A növekvő számú óvodai csoport 
több óvodapedagógust is igényel, ezért 
az óvoda óvodapedagógusi állásokat hir-
detett meg. Jelenleg az óvoda a pályáza-
tok beérkezését várja.

Faragó Péter
a Humán Bizottság elnöke
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Köztéri hirdetések és plakátok elhelyezése
Felhívjuk a lakosság és a Velence Város területén vállalkozási tevékenységet folytatók figyelmét, hogy 2018. január elsejétől a város 
teljes közigazgatási területére kiterjedően hatályban van Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védel-
méről szóló 25/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: településképi rendelet), amely a város területén elhelyezhető 
reklámok, reklámhordozók és egyéb információs elemek megjelenésére, méretére, anyaghasználatára, kihelyezésének módjára határoz 
meg előírásokat.

Sajnos az elmúlt években a Város nem szerzett érvényt saját rendeletének, így teljesen szabályozatlan módon kerültek kihelyezésre 
utcáinkra, tereinkre, a kerítések oldalára és egyéb helyekre hirdetések, reklámok. Az önkormányzat legális és szabályozott keretek kö-
zött kívánja tartani Velence arculatát meghatározó molinók, reklámok kihelyezését is. A település belterületén csak a környezet arcula-
tához illeszkedő, esztétikus hirdető-berendezés, egyéb reklámhordozó, tájékoztató (információs) rendszer helyezhető el, a településképi 
rendeletben meghatározott egységes koncepció alapján.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a településképi rendeletben meghatározottak szerint reklám- és információs elem kihelyezésére csak 
településképi bejelentési eljárás lefolytatása után van lehetőség, ennek elmulasztása településképi kötelezést, illetve pénzbírságot 
von maga után. Közterületen reklámot elhelyezni csak engedéllyel, Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterü-
letek használatáról szóló 14/2017. (IX.7.) önkormányzati rendelete alapján szabad.

Közterületről látható magánterületen az 1 m2-es nagyságot meghaladó hirdető-be-
rendezés, cég-, címtábla, cégér nem helyezhető el. A0-ás (841 mm x 1189 mm), illetve 
ezt meghaladó ívméretű tábla a település belterületén nem helyezhető el. Kérjük az 
ingatlantulajdonosokat és a hirdetőket, hogy az engedély nélkül kihelyezett, illetve a 
településképi rendeletnek nem megfelelő reklámokat és egyéb információs elemeket 
2020. június 1. napjáig szíveskedjenek eltávolítani.

2020. június 1. után az önkormányzat ellenőrzi a végrehajtást. Közterület esetén a 
reklámot kártérítési kötelezettség nélkül eltávolíttatja, magántulajdonú ingatlan esetén 
az ingatlantulajdonost kötelezi az eltávolításra, a végrehajtás elmulasztása esetén bírság 
kiszabására is sor kerülhet.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatá-
ról szóló 14/2017. (IX.7.) önkormányzati rendelete, Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről 
szóló 25/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete, illetve Velence Város Településképi Arculati Kézikönyve elérhető a város honlapján 
(velence.hu). A kérelmek benyújtásához szükséges űrlapok szintén a város honlapján a Dokumentumtárban, a „Köztéri hirdetések, 
reklámok” rovat alatt érhetők el.

A kérelmeket Velence Város Polgármesteri Hivatalához lehet benyújtani az ismert elérhetőségeken.

Járdaépítés kezdődik Ófalu és Újtelep központi részén
Velence Város Önkormányzata Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének II. 2. 
a), b) és c) pontjában szabályozott „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” jogcímen sikeresen pályázott 
belterületi utak, járdák, hidak felújítására.

A Belügyminisztérium a 2019. október 3. napján kelt BMÖFT/5–19/2019. 
iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 11.250.000 forint vissza nem té-
rítendő támogatásban részesítette az önkormányzatot. A támogatás 75 százalékos 
intenzitású, az önkormányzat részéről 3.750.001 forint önrészt igényel, amely az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésében a képviselő-testület 147/2019. (IV.25.) 

határozata alapján 
rendelkezésre áll. A 
beszerzési eljárásban 
öt gazdasági szereplőt  
keresett meg a város. 
Az ajánlattevők közül 
az önkormányzat a 
legkedvezőbb ajánla-
tot adó Szemper Plusz 
Építőipari Kft.-t 
(1152 Budapest, 
Aporháza u. 13.) bízta meg a kivitelezéssel. A fejlesztés során Újtelepen az 
Iskola utca középső szakaszának járdája újul meg 390 folyóméter hosz-
szban, az Ófaluban  pedig a római katolikus illetve a református templom 
közötti járdaszakasz kap új térkőburkolatot.



12

Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k

Felhívás az ingatlanok és az ingatlanok előtti közterületek gondozására
Városunk sajnos sok helyen rendezetlen, elhanyagolt és gazdátlan képet fest. A közterületek egy jelentős részének gon-
dozása és tisztán tartása önkormányzati feladat, azonban a magántulajdonban lévő porták gondozása nem.

2013 óta Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint 
ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 15/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelet 5. § j) 
pontja értelmében a köztisztasággal összefüggően a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki 
ingatlanát (beleértve az ingatlan előtti közterületet és az ingatlan 
udvarát is) nem gondozza, rendszeres gazmentesítéséről, takarí-
tásáról, rendben tartásáról, rovar- és rágcsálómentesítéséről nem 
gondoskodik. Az önkormányzati rendelet értelmében a közössé-
gi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével 
szemben 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság, illetve 150.000 
forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Nyilvánvalóan az önkormányzatnak nem a bírságok kivetése 
a célja, de az igen, hogy végre érvényt szerezzen ennek a régóta 
hatályos rendeletnek. Fontos tudni, hogy nem minden közterü-
let gondozása önkormányzati feladat. Hogy pontosan kinek a felelőssége és hatásköre egy-egy terület rendben tartása, 
azt a helyrajzi szám alapján lehet azonosítani. Ugyanakkor azokat a közterületeket, amelyek egy-egy adott ingatlanhoz 
tartoznak, az ingatlan tulajdonosa köteles gondozni. 

Az Önkormányzat gondozásában álló közterületek gondozá-
sát évek óta a VVG Kft. felügyelete mellett a ZÖFE Kft. végzi. 
Kérjük, ha huzamosabb időn át gondozatlan közterületet látnak, 
értesítsék a VVG Kft munkatársait a varosgazdalkodas@velence.
hu e-mail címen. A városgazdálkodás szakemberei minden eset-
ben reagálni fognak a felmerült problémára. 

Az Önkormányzatnak tudomása van számos olyan esetről, amikor 
az együttműködés hiányában kirótt bírság nem behajtható. Minden 
ilyen esetben a sajátos körülményeket (beleértve az ingatlantulajdo-
nos szociális helyzetét és egészségi állapotát) figyelembe véve egyen-
ként dönt az önkormányzat arról, hogy milyen módon vállal szerepet 
a terület rendbetételében. Jelenleg egyetlen közterület-felügyelő látja 

el a közterület-felügyeleti feladatokat. Folyamatos az elhanyagolt ingatlanok beazonosítása és a tulajdonosok felszólítása. 
Mi, velenceiek, nagyszerű természeti adottságokkal rendelkező, különlegesen szép helyen élhetünk – becsüljük ezt 

meg. Kérjük a velencei ingatlantulajdonosokat, hogy külön felszólítás nélkül is járuljanak hozzá a Velencéhez méltó, 
ápolt, gondozott arculat kialakításához és fenntartásához. Köszönjük együttműködésüket!
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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) ajánlásai a  vendéglátóhelyek
biztonságos üzemeltetésére vonatkozóan 
Időpontfoglalás, várakozás

Törekedni kell a sorban állás elkerülésére. Ennek érdekében átmenetileg azoknál a vendéglátó üzleteknél, ahol erre 
lehetőség van, és a helyben fogyasztás ezt lehetővé teszi, javasolt az előzetes asztalfoglalás bevezetése. Sorban állás 
esetén fontos a védőmaszk viselése, ezen túlmenően ügyelni kell a biztonságos távolság (1.5–2 m) betartására is. A 
rendelkezések értelmében csoportos rendezvények továbbra sem tarthatók.

Kézmosás, fertőtlenítés
A vendéglátóhely bejáratánál és egyéb frekventált helyeken (pl. vendég illemhely) vírusölő kézfertőtlenítő szert 
szükséges kihelyezni. A vendégmosdóban fokozottan ügyeljenek a szappan, valamint kézfertőtlenítő szer folya-
matos utánpótlására. A kéztörléshez egyszer használatos papírtörlőt szükséges biztosítani, amelyet használat után 
a vendégek zárt, bélelt hulladékgyűjtőkbe dobhatnak. A vendéglátóhely hívja fel a figyelmet (figyelmeztető táblák 
kihelyezésével) az alapos kézmosás, valamint a kézfertőtlenítés fontosságára.

Ételkínálat
Az új koronavírus-járványhelyzetben továbbra is a biztonságosan hőkezelt ételek étlapon tartása javasolt.

Biztonságos vendéglátás
A vendéglátóhelyeken kerülendő az álló fogyasztás, így a svédasztalos rendszer is. A járványügyi előírásoknak 
megfelelően az asztalokat a szabadtérben is „szellősen” kell elhelyezni, úgy, hogy az asztalok között legalább 2 
méter távolságot kell biztosítani. Kiemelten ajánlott a tisztítható, fertőtleníthető étlapok alkalmazása a nem tisztít-
ható, papíralapú étlapok helyett. A papíralapú étlapok használata biztonságosabbá tehető, ha azt laponként külön 
műanyag borítóba helyezik, és minden használat után alkoholos fertőtlenítő kendővel áttörlik. Ugyancsak aján-
lott, hogy az egyszerre étkezők létszámához viszonyítva csökkentsék a kihelyezett fogyasztói edények, eszközök 
számát, illetve kerülendő az előre terítés is. Fokozottan ügyelni kell az asztalokon elhelyezett „közhasználatú” 
eszközök (pl. só- és borsszóró, ecetes üvegek stb.) tisztán tartására, fertőtlenítésére. Átmenetileg célszerűbb kis, 
egyéni – lehetőleg előrecsomagolt – adagok biztosításával kiváltani a használatukat. Az étkezések/fogyasztások 
közötti időben a kihelyezett eszközök, étlapok, felületek fertőtlenítőszeres tisztítása kiemelten fontos. Önkiszol-
gáló rendszerben üzemelő vendéglátó üzletek esetében az evőeszközöket, szalvétát előrecsomagolt módon ajánlott 
kihelyezni a fogyasztók részére.  A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használa-
tot követően indokolt.

Személyzet
Az ételkészítésben, tálalásban, felszolgálásban résztvevők minimalizálják a kontaktust a fogyasztókkal. A kiszol-
gáló személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani és annak minél gyakoribb 
használatát meg kell követelni, illetve ajánlott a védőmaszk, védőkesztyű biztosítása.

Fizetés
Továbbra is kerülendő a készpénzzel való fizetés.

Általános higiénia
A takarítást, fertőtlenítést végző dolgozók védőeszközökkel való ellátása szintén nélkülözhetetlen. Számukra 
megfelelő, virucid hatású szereket kell  biztosítani. Az étterem, vendéglátóhely valamennyi helyiségének (ideértve 
az üzemi és a vendégek által is látogatható helyiségeket: teraszt, kerthelyiséget) szükség szerint, de legalább napi 
egyszer, illetve az igénybevételtől függően akár napi több alkalommal elvégzett fertőtlenítőszeres takarítása rend-
kívül fontos!

Fontos a megfelelő tisztító- és fertőtlenítőszerek kiválasztása: a szerek címkéjén minden esetben feltüntetik 
az alkalmazási területet, a hatásspektrumot, valamint a felhasználási utasítást, az alkalmazandó paraméterekkel 
együtt. A nem megfelelően megválasztott, vagy nem megfelelően alkalmazott szer álbiztonságot jelent.

 A vendégek használhatják az épületen belüli szociális helyiséget, de a WC-k száma alapján korlátozni szüksé-
ges az egyszerre, egy időben a helyiségben tartózkodók számát, úgy, hogy a 1.5 méter távolság biztosítható legyen. 
A vendégek részére a szociális helyiségében vírusölő hatású kézfertőtlenítő szert kell kihelyezni, valamint biztosí-
tani kell a rendszeres fertőtlenítőszeres takarítást.

Forrás: https://portal.nebih.gov.hu, 2020. május 7.
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Beszámoló a Velence Városgazdálkodási Kft. 
április-májusi munkájáról
Zöldterületek

Folyamatos a közterületi fűkaszálás, 
melyet munkatársaim előre tervezett 
menetrend szerint végeznek. Örömmel 
tapasztaltam, hogy a lakosság részéről 
egyre több megkeresés és pozitív visz-
szajelzés érkezik munkatársaim mun-
kájával kapcsolatban. Minden, a gazos 
területekre vonatkozó bejelentést az 
ütemezett munkákhoz igazítunk. Tu-
dom, hogy nem mindig látszik, hogy 
azonnal reagálnánk egy-egy bejelentés-
re, azonban ennek pusztán az az oka, 
hogy ha munkatársaim éppen Váro-
sunk másik végében végzik az üteme-

zett munkákat, akkor nem lehet azon-
nal átirányítani őket, mert így sem az 
egyik, sem a másik feladatot nem tud-
ják megfelelően elvégezni. Átlagosan 
két hét alatt tudják az egész települést 
kaszálni, majd ezután következnek a 
kevésbé frekventált vagy külterületi ré-
szek. Amikor ezzel végeznek, addigra 

nagyjából kezdhetik is elölről a mun-
kát. Tisztelettel kell adóznom kollégá-
imnak, mert nem egyszerű az egyre 
melegebb időben, gyakran tűző napon 
ilyen munkát végezni.

Sokkal egyszerűbb lenne a mun-
kánk, ha megfelelő gépekkel rendelkez-
nénk, melyekre az elmúlt években fo-
lyamatosan lehetett (volna) vissza nem 
térítendő támogatásokat igényelni. 
Sajnos a korábbi városvezetés számára 
ez, úgy tűnik, nem volt fontos. 2020-
ban azonban tervbe vettük ilyen gépek 
beszerzését. A beszerzés előkészítése 
lassan a végéhez ér. Szakemberek be-
vonásával összeállítottuk azt a külön-
féle gépekből álló csomagot és kedvező 
pénzügyi konstrukciót, amellyel Váro-
sunk úgy tud saját gépekhez jutni, hogy 
a zöldterületekkel kapcsolatos kiadásai 
csökkennek.

Többször érkezett panasz arra, hogy 
a parkok szemetesek, illetve a frissen 
ültetett fák nincsenek locsolva. Köszö-
nöm ezeket a bejelentéseket, amelyek 
azért is fontosak, mert munkatársaim-
mal nem tudunk minden nap a Város 
minden közterületén egyszerre jelen 
lenni, és a hiányosságok észlelésében 
az Önök jelzései is sokat segítenek. A 
parkokban a munkálatokat jelenleg 
egy vállalkozó végzi, és a fák locsolá-
sa is az ő feladata. Ilyen bejelentések 
után minden alkalommal felhívjuk a 
figyelmét szerződéses kötelezettségére, 
és igyekszünk ellenőrizni az elvégzett 
munkát. Külön köszönet azoknak az 
önkénteseknek, akik időt és figyelmet 
fordítanak az állapotok ellenőrzésére és 
a hiányosságok bejelentésére.

Közutak
Az önkormányzattal közösen mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy a 
járvány miatt kialakult nehéz pénzügyi 
helyzetben is elvégezzük a szükséges 

kátyúzási munkálatokat. Ugyanakkor 
felül kell vizsgálni azt, hogy mi az, amit 
saját munkaerővel és mi az, amit csak 
vállalkozók bevoná-
sával tudunk meg-
valósítani. Az elmúlt 
években is több mint 
10 millió forint lett 
kátyúzásra költve, 
ám magam is tapasz-
talom azt, amit Önök 
is gyakran jeleznek, 
hogy ennek mégis 
csekély a látszata. 
Ezért egy szakmai 
mu n k a c s o p o r t t a l 
folyamatosan vizs-
gáljuk annak lehető-
ségét, milyen megoldások szükségesek 
ahhoz, hogy az ismétlődő problémákat 
hosszú távon megoldjuk, lehetőleg a 
költségek minimalizálása mellett.

Az úthibák mellett gyakori probléma 
az is, hogy a közlekedésben részt vevők 
figyelmetlensége – szerencsére csak ki-
sebb – baleseteket, meghibásodásokat 
okoz.

Április 24-én az Akácfa és az Ara-
tó utca kereszteződésében az egyik 
futárcég autója annyira sietett, hogy 
kidöntötte a sebességkorlátozó táblát. 
Megállást követően ellenőrizte, hogy a 

gépjárműben nem történt-e kár, majd, 
mint aki jól végezte dolgát, továbbhaj-
tott. Szerencsére a tábla nem tört el, így 
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munkatársammal gyorsan vissza tud-
tuk állítani.

Május 4-én éjszaka a sebesség- és be-
hajtási korlátozás ellenére egy motoros 
kidöntötte a Tópart utcai parkolóban 
elhelyezett és kitáblázott kordonkerí-
tést. Szerencsére nem sérült meg, és kö-
szönet illeti korrekt viselkedéséért: saját 

maga jelentkezett és a keletkezett kárt is 
megtérítette.

Május 6-án éjszaka a Szabolcsi út 
körforgalmába érkezett az aluljáró-
ból nagy sebességgel egy fiatalember a 
sportkocsijával és a városközpont felé 
mutató táblát kidöntötte. Ezek után vi-
szont felelősen viselkedve nem hagyta 
el a helyszínt, hanem bejelentést tett. 
A táblát munkatársaim meg tudták ja-

vítani és kissé alacsonyabban helyezték 
vissza, hogy ne zavarja a körforgalom 
belátását, valamint a hátoldalára fény-
visszaverő nyilat helyeztek el, a haladási 
irány jelzésére.

Bence-hegyi kilátó
Magyarország Kormányának dönté-
se értelmében a Bence-hegyi kilátó, 
megfelelő intézkedések mellett, ismét 
megnyithatta kapuját. Munkatársaim 
gondoskodtak arról, hogy a járványügyi 
intézkedéseknek megfelelően ki legyen 
táblázva minden információ, és hogy a 
látogatók be tudják tartani a szükséges 
védőtávolságot. Ezzel egyidejűleg a kilá-
tó alatti parkolót is megnyitottuk.

Északi Strand
Az Északi Strand területét az Önkor-
mányzat április 30-án tudta átvenni a 
korábbi üzemeltetőtől. Azonban már 
ezt megelőzően is megkezdődtek azok a 
munkák, amelyek sajnálatos módon az 
elmúlt mintegy húsz évben elmaradtak.

Első körben – miután a partfal-re-
konstrukció keretében a megújult partfal 
melletti terület feltöltésre került – az ezt 

végző vállalkozó segítségével feltöltettük 
azt a közel 200 méter hosszú és 25 méter 
széles részt, amely az előző években foko-
zatosan, átlagosan 40–60 cm-t süllyedt.

Ugyanígy felmértük, hogy az előző 
üzemeltető levonulása után milyen ál-
lapotok uralkodnak. Sajnálattal kellett 
tapasztalnunk, hogy az összes bizton-
sági kamerát, hangszórót leszerelték, a 
hozzájuk tartozó vezetékeket pedig le-
vágták. Ugyanígy az összes helyiségből 
kikerültek a bútorok is.  Nincsenek meg 
azok a bóják sem, amelyek a strand kije-
lölésének kötelező elemei. Ezek beszer-
zése folyamatban van.

Május 13-án megtörtént a szak-
szolgálatok első bejárása is a strand 
területén, amely amellett, hogy jó han-
gulatban telt, nagyon sok hasznos infor-
mációval is szolgált.

Mind az önkormányzat, mind a VVG 
Kft. elkötelezett amellett, hogy a strand 
ebben a szezonban megnyíljon, azonban 
a partfal-munkálatok, és ennek követ-
keztében a használatba vételi eljárások 

elhúzódása, valamint az elvégzendő 
munkák miatt a nyitási időpont terveink 
szerint július elejére várható.
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Könyvelőt keres a
Velence Városgazdálko-
dási Kft.

Munkatársunk hamarosan meg-
kezdi jól megérdemelt nyugdíjas 
éveit, és miután távolabbra is 
költözik, kénytelenek vagyunk 
megkeresni méltó utódját.

Téged keresünk, ha családias 
hangulatú csapatban szeretnél 
dolgozni egy száz százalékban  
önkormányzati tulajdonú, emiatt 
megbízható cégnél, amely ko-
moly fejlődésen megy keresztül. 
Amennyiben szeretnél belelátni 
egy város működtetésébe, részt 
vennél Velence fejlesztésében, 
rendelkezel mérlegképes könyve-
lői végzettséggel és minimum há-
rom év tapasztalattal, akkor lehet, 
hogy egymásra találtunk. Nincs 
más tennivalód, mint elküldeni az 
önéletrajzodat a varosgazdalko-
das@velence.hu e-mail címre.

Mi csapatként dolgozunk, ezért a 
kiválasztás során megismerheted 
a munkatársaidat, így el tudod 
dönteni, valóban mi vagyunk-e 
a Neked valók. Emberileg egy jó 
kis csapatban találhatod magad. 
Szakmailag széleskörű feladatok 
várnak Rád:

• Vegyes tételek könyvelése

• Szállító folyószámlák folyama-
tos ellenőrzése

• Bejövő számlák bekönyvelése

• Tárgyi eszközök nyilvántar-
tásával kapcsolatos feladatok és 
könyvelés ellátása

• KSH jelentések elküldése

• Bevallások készítése

• Egyéb pénzügyi feladatok

• HR-es feladatok

• Pályázati lehetőségek nyomon 
követése

Hulladékkezelés
Egyre gyakrabban tapasztalják azt mun-
katársaim, hogy a köztéri hulladékgyűj-
tőkbe egyesek háztartási hulladékot 
helyeznek el. Ez sajnos mára teljesen ál-
talános gyakorlat lett. Naponta többször 
kell csak azért üríteni a kukákat, mert 
otthoni hulladékot helyeznek el bennük. 
A megtelt kukák így eredeti feladatukat 
nem tudják ellátni. Kérjük, hogy az ott-
honi, háztartási hulladék elhelyezésére 
használják saját szeméttárolóikat! Ha 
pedig megtelt köztéri hulladéktárolót 
látnak, értesítsék a VVG Kft-t!

Madármentés

Emlékezetes nap marad április 28-a, ami-
kor is meglepetésünkre a polgármesteri 
hivatal parkolójában egy megszeppent 
erdei fülesbagoly fióka pislogott ránk. 
Mint kiderült, ugyanazon a fán fészkel 
egy dolmányos varjú is, aki nem igazán 
alakított ki baráti viszonyt a fülesba-
goly-családdal. Mivel a polgármesteri hi-
vatal parkolója –ismert módon – forgal-
mas utak kereszteződésénél helyezkedik 

el, ahol különösen nagy az autóforgalom, 
ezért a kisbagoly szakszerű ellátása érde-
kében értesítettük a Duna–Ipoly Nem-
zeti Park munkatársát, aki a helyszínre 
érkezve úgy döntött, hogy nem a fészek-
be kerül vissza a fióka, hanem elviszik 
a madárkórházba. Amíg megérkezett, 
kiderült, hogy még két fióka „esett” ki a 
fészekből, így az egyszerű bagolymentés-
ből családi mentés lett. A következő két 
napon a maradék két fióka is kiesett. Ma 
már az összes bagolytestvér egy helyen, 
biztonságban van.

Munkatársaim ebben a hónapban is 
bebizonyították, hogy csapatként tud-
nak dolgozni, amit ezúton is köszönök 
nekik. Ugyanígy köszönöm azok támo-
gatását és segítségét, akik egy-egy visz-
szajelzéssel segítik munkánkat.

Pusztai László
ügyvezető
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Helytörténet A-tól Z-ig

Velencét ábrázoló fotók a FORTEPAN archívumából

„Sholl bácsi: a későbbi Solt köz névadója 
kútásó volt. Nagyon értette a szakmáját, 
az ásáskor meg tudta becsülni a víz he-
lyét és mennyiségét. Három lánya volt. 
Pestre jártak a lányok, nagyon divatosan 
öltöztek, a pesti divat szerint. Szokatlan 
volt ez Velencén abban az időben.

Szekérrel Iváncsára: Lakodalomba 
voltunk hivatalosak, szekérrel mentünk 
Édesanyával, Édesapa pedig biciklivel 
követte a menetet. Külön vittük a koszo-
rúslány-ruhát magukkal. Az út nagyon 
rossz volt, sáros, pocsolyás. Édesapa ké-
sőbb ért oda, mert többet vitte a vállán a 
kerékpárt, mint az őt.

Nagyon szerettem Édesapával menni 
bárhová. Egy alkalommal Érdre indult, 
szintén kerékpárral, addig erőszakos-
kodtam, amíg magával vitt. Hosszú volt 
az út, nem vittünk vizet se magunkkal, 
hazafelé elfogyott az erőm, apa úgy tolt 
hazáig és mondta: Soha többet nem 

viszlek el magammal! Következő alka-
lommal Árkipuszta volt az úticél. Akkor 
már egy kis barátnőm is csatlakozott vol-
na, de apa nem akarta. Anyával megta-
nácskozták, hogy kora reggel indul majd, 
akkor mi lekéssük az indulást. Hajnalban 
már ott vártuk útrakészen, nem tudta ki-
kerülni a társaságot. Az út oda is és vissza 
is 50 km volt, de szó nélkül teljesítettük a 
távot! Apa büszke volt ránk.

Nagymama és az „oroszok”: Bejött 
két katona, a nagymama egyből paprikás 
krumplit készített nekik. Mindenki legna-
gyobb megrökönyödésére kedvesen kö-
rülugrálta őket, mondta nekik: Szegények, 
éhesek, az anyjuk biztosan aggódik értük, 
neki is van egy fia, aki idegenben van, ta-
lán nem is él már… A katonák nem szól-
tak semmit, de amikor elmentek, megkö-
szönték a vendéglátást magyarul – mert 
kárpátaljaiak voltak. Az okos nagymama 
így biztosította be a család védelmét.”

Többgenerációs visszaemlékezések
velenceiektől  – velenceieknek

(Az interjúalany 1936-tól napjainkig mesélt családjáról. Saját kérésére név 
nélkül idézünk emlékezéseiből.) Kvíz Velence történetéről 2.

Ismerd meg lakhelyed múltját,
értékeit!    
Szeresd környezeted annak múltjával együtt, 

hogy tudd is megbecsülni!

Kedves Olvasók!
Havonta öt kérdést teszünk fel rovatunk-
ban, Velence múltjával kapcsolatban. A pár 
mondatos megfejtéseket a velencehely-
tortenet@gmail.com email címre várjuk. 
Eredményhirdetés a játék-sorozat végén 
lesz. A kutatáshoz használják az interne-
tet! Kellemes időtöltést kívánunk!

1. Hol található Velence első katolikus 
temploma?
2. Melyik katolikus „mozgóünnephez” 
köthető a Szent István templom felszen-
telése?
3. Melyik református úrvacsorai rekvizi-
tum a legöregebb?
4. Melyik velencei épület falán található 
egy johannita kereszt?
5. Hol található most a volt Beck kápolna?

A FORTEPAN egy szabad felhasználá-
sú, közösségi fotóarchívum, ahol több 
mint százezer archív fényképet bön-
gészhet és tölthet le ingyenesen, jó mi-

nőségben.  A honlapot Szepessy Ákos 
és Tamási Miklós indította 2010-ben 
ötezer, jórészt lomtalanításokon talált 
fotóval. Azóta többszáz család, amatőr 

és hivatásos fotós, illetve közgyűjte-
mény bővítette a Fortepant
(www.fortepan.hu).

Velence, 1950-ben.
Háttérben bal oldalt a Bence-hegy, jobb oldalt a Csúcsos-hegy látszik.(Fortepan 11623.)

Velence, 1929-ben. (Fortepan 54459.)
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Ne nyúlj hozzá, ne vidd haza!

Orchideák a
Velencei-tóban és 
a tó körül

Te r m é s z e t i  é r t é ke i n k

Minden évben elmondjuk, leírjuk, köz-
zétesszük a többi szervezettel együtt, 
amit minden természetjárónak a fejé-
be 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 „megmen-
ted”, holott ezzel inkább megölöd, vagy 
örök rabságra ítéled őket! Két kivétel 
van, amikor indokolt a közbelépés: ha 
az anyaállatot látjuk elpusztulva hever-
ni, vagy ha a kisállat súlyosan sérült. 
Ekkor lehet és kell is a segítség a kicsi-

nek, 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 közeledésünk-
től, 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 any-
jukkal 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 anyuká-
ja. Persze, hogy nem, mert az embert 
meghallva odébb menekült, és távolról 
nézi aggódva, hogy mi történik az utód-
jával: 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 hűtőszekrény-
ben. A kicsik zöme ezért a megfelelő 

táplálás híján néhány 
napon belül elpusztul. 
Ha pedig életben marad, 
akkor is lesznek hiánytü-
netei a stressz mellett.

Attól, hogy ember 
neveli, ő soha nem lesz 
háziállat, hiszen vadnak 
született. Megőrzi ösztö-
neit, vad tulajdonságait, 
kiszámíthatatlan lesz. 
Mi pedig nem tudjuk 
megtanítani mindarra, 

amire csak az anyaállat képes, ezért ez 
az állatka nem lesz életképes a vadon-
ban, és az embert fogja fajtársának te-
kinteni. Nem lehet szabadon engedni, 
mert nem ismeri a területet, nem tudja, 
hogy hol vannak a búvóhelyek, ivóhe-
lyek, nem tud vadászni, és nem ismeri 
az ehető növényeket. Mivel ember ne-
velte, 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
Nonprofit Kft.
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Április vége és május eleje az orchideák 
virágzásának kezdete. Bár ezek a növé-
nyek igen érzékenyek a szá-
razságra, és az idei nagyon 
kevés csapadék nem kedvez 
nekik, ám csökkent tőszám-
mal és kisebb virággal ezek-
ben az aszályos években is 
kinyílnak. 

Az igazi Velencei-ta-
vi kincs, a hagymabu-
rok (Liparis loeselii). 
E fokozottan védett 
orchidea legnagyobb 
magyarországi állomá-
nya a Velence-tó úszó-
lápjain él. Az egyéb hazai 
előfordulásai közel sem 
képeznek olyan stabil és 
nagy létszámú populációkat, mint a Ve-
lencei-tóban élők. Érdekesség, hogy az 
1800-as évek végén még a Budapesten, a 

Hagymaburok. Kiss Péter felvétele
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Városliget akkor mocsa-
ras területein is előfor-
dult, de 1900-ban már 
kipusztult onnan.

A növény első ráné-
zésre nem túl feltűnő, 
mivel virágai nagyon 
aprók és világoszöl-
dek. Közelről szemlélve 
azonban látszik, hogy 
orchideával van dol-
gunk: itt is megjelenik 
az ennél a növénycsa-
ládnál kötelező, kétol-
dali virágszimmetria, a 
két lepelkör és a méz-
ajak. Május közepétől 
június közepéig virág-
zik, és bár a virág fel-
építése alkalmas lenne 
a rovarmegporzásra, 
döntően önbeporzással 

szaporodik az esővíz közvetítésével. A 
legtöbb orchideához hasonlóan magjai 
nagyon kicsik, szinte tápanyagmen-
tesek, így önállóan nem is képesek a 
csírázásra. A magoknak szükségük van 
gombapartnerekre, hogy képesek le-
gyenek növekedésnek indulni: a gom-
batárs táplálja őket és segíti a csírázás 
folyamatát. Ez a sajátos együttélés na-

gyon érdekes és jellemző az orchide-
ákra, emellett természetvédelmi jelen-
tősége is van, hiszen a veszélyeztetett 

növényeket nagyon nehéz mestersége-
sen szaporítani, vagy magszórással új 
élőhelyeken megtelepíteni.

A Velencei-tó környé-
ke is igen gazdag orchi-
deafajokban. A Dinnyési 
Fertőn az elsők között 
nyílik az agárkosbor 
és a pókbangó, majd a 
mocsári kosbor és a vi-
tézvirág.  A poloskasza-
gú kosbor sajátos szagú 
feromonok termeléséről 
kapta a nevét, így pró-
bálja magához csalo-
gatni a beporzókat. A 
tó északi partján május 
közepén nyílik a fehér 
madársisak. 

Kicsit távolabb, a Vértesben él egy 
különleges életmódú orchideafaj, a ma-
dárfészek. Ez a növény korhadéklakó, 
így alapvetően erdőkben találkozhatunk 

Pókbangók. Polgár Márta felvétele

Bíboros kosbor

Fehér madársisak

Vitézvirág

vele. Zöld színtestei hiányoznak, így az 
egész növény sárgás-fehéres, és az összes 
tápanyagát gombaszövetségesétől szerzi 
be. A Vértes tisztásain viszont csodaszép 
színekben pompáznak a bíboros kosbo-
rok és a tarka pettyeskosborok.

Ezeket a gyönyörű virágokat elnézve, 
felmerül a kérdés, mit jelenthet a nevük, 
mire utal az orchidea szó, miért neve-
zik ezt a növénycsaládot így? Talán kissé 
meglepő, hogy a szemet gyönyörködtető 
növények a földalatti gumójukról kap-
ták nevüket. Sok orchideára jellemző az 
ikergumó, és ez ihlette a növénycsalád 
nevét, a latin (görög eredetű) orchis szó 
ugyanis herét jelent. Már az ókorban is 
felfigyeltek erre a hasonlóságra, így a 
kosboroktól általában a férfiasságot re-
mélték, a gumókat porrá őrölve fogyasz-

tották. Molnár V. Attila összefoglalása 
szerint: „Az ókori római enciklopédista, 
idősebb Plinius (23–79) azt írta a kosbor-
ról: »már akkor is szerelmi ingert érez az 
ember, ha gyökerét a kezébe fogja, még 
inkább, ha savanykás borban megisz-
sza. Renyhébb kosoknak és bakoknak 
is adják italukban.« Mindez magyarázat 
lehet a nemzetség máig használatos, de 
elhomályosult értelmű magyar nevére (a 
kosborra) is.” 

Csóka Szilvia
zoológus, környezeti nevelő

Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Ökoturisztikai és Környezeti

Nevelési Osztály
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Néhány gondolat a törpeharcsáról
Természetes vizeinket és azok őshonos 
halállományát napjainkban egyre több 
veszély fenyegeti. Egyre ritkábbak a ko-
rábban stabil populációval rendelkező 
őshonos halaink, mint például a Velen-
cei-tóban a compó, a vágódurbincs vagy 
a csapó sügér. Velük együtt oda az egy-
két évszázaddal ezelőtti halbőség is. Az 
őshonos fajok visszaszorulásának szá-
mos oka van: a szűkülő élettér, a tópart 
nádas övezte élőhelyeinek fokozatos fel-
számolása, a partszabályozás, a strandok 
és kikötők építése, a parti telkek kialakí-
tása, a környezetszennyezés, a halászati 
és horgászati módszerek fejlődése, és 
nem utolsósorban az emberi kapzsiság. 
Mindezek mellett tavunk őshonos halfa-
jainak egy újabb fenyegető veszéllyel kell 
szembenézniük, ez pedig a tájidegen, 
invazív halfajok elterjedése. E fajok közé 
tartozik a törpeharcsa is.

A törpeharcsa Magyarországon nem 
őshonos. Ez az észak-amerikai halfaj ha-
zánkban csupán 1902-ben jelent meg, és 
hamarosan az egész országban elterjedt. 
Korábban csodahalként jellemezték és 
támogatták hazai tógazdasági termelését. 
Az Országos Halászati Egyesület 1905. 
február 15-én megjelent hivatalos köz-
leményében például a következőképpen 
nyilatkozott a törpeharcsáról: „Hogy a 
törpe harcsát őshazájában mennyire be-
csülik, az abból is kitetszik, hogy New-
York piaczán évente mintegy 400 mázsa 
kerül forgalomba” (…) vannak, akik húsát 
a pisztrángé fölé helyezik, s tény az, hogy 
Brüsszelben 1900-ban tartott szakács-
kiállításon a törpe harcsát aranyérem-
mel díjazták (…) a törpeharcsa anélkül 
szaporodik, hogy a vele együtt élő egyéb 
halakat bántaná (…) Nyilvánvaló, hogy 
a törpeharcsák tógazdaságainkban való 
meghonosítására irányuló kísérleteket 
csak helyeselnünk lehet”– írta Landgraf 
János országos halászati felügyelő.

Száz év távlatából a törpeharcsa ho-
nosítása már nem tűnik ennyire szeren-
csésnek. Először csak a tógazdaságokban 

szaporodott el rohamosan, majd emberi 
felelőtlenség következtében, telepítések 
révén természetes vizeinkbe is bekerült. 
Hamar kiderült, hogy a kezdetben nagy 
reménységnek vélt „csodahal” helyett egy 
lassan növő, kistestű, agresszívan táplál-
kozó, invazív szaporodásra képes, ikra-és 
ivadékfaló halat sikerült beszerezni. A 

törpeharcsa gyors térhódításának hátte-
rében előnyös szaporodásmódja áll, illet-
ve az, hogy nincs olyan halfajunk, amely 
képes lenne szabályozni az állományát. 
Ennek köszönhetően ahová bekerült, ott 
gyorsan és tömegesen elszaporodott, el-
nyomva az őshonos fajokat. 

A Velencei-tóban viszont a törpehar-
csa nem tudott stabil populációt kialakí-
tani. A horgászok is csak néhány darabot 
fogtak ki évente. Hogy ez minek kö-
szönhető? A gondos halgazdálkodásnak, 
vagy a tó sajátos vízkémiai minőségének? 
Esetleg pusztán szerencse? Nem tudni.  

Ez a szerencsés helyzet azonban, úgy 
tűnik, megváltozhat. Az Agrárminiszté-
rium, a Miniszterelnöki Kabinetiroda és 
a Magyar Országos Horgász Szövetség 
közleménye szerint országos, rendkívüli 
haltelepítés kezdődött az állami tulajdo-
nú horgászvizeken a magyar haltermelők 
segítése érdekében. Ennek köszönhető-
en az elmúlt hetekben közel 420 mázsa 
pontyot helyeztek ki a Velencei-tóba. Ez 

korábban egy egész éves telepítés meny-
nyisége volt. A rendkívüli haltelepítés 
kétségtelenül kedvező a horgászoknak. 
A fogások meg is szaporodtak. Azonban 
nemcsak extrém pontyfogásokról érkez-
nek hírek, hanem jelentős törpeharcsa 
zsákmányról is (esetenként 5–10 db). 
Ez idáig elképzelhetetlen volt. A törpe-
harcsa magától nem kerül bele a tóba, 
megjelenésének oka minden esetben az 
emberi tevékenység. Ha olyan tógazda-
ságból telepítenek, amely eleve „fertő-
zött” törpeharcsával, és a telepítést nem 
előzi meg a halak gondos leválogatása, 
úgy potyautasként a telepítendő halak-
kal törpeharcsa is érkezhet természetes 
vizeinkbe. 

Május elején, amikor a törpeharcsa 
ívása kezdetét veszi hazánkban, külö-
nösen szomorú hír e hal megjelenése a 
Velencei-tóban. Tömeges elszaporodása 
jelentős károkat okozhat a tó biodiver-
zitásában, és gyökeres változást hozhat 
a halfaunában. Így az ellene való küzde-
lem komoly kihívás, és ahogy az eddigi 
tapasztalatok mutatják, a védekezésnek 
egyetlen hatékony módja van: a meg-
előzés. Hogy a Velencei-tónak ismét 
szerencséje lesz-e, nem tudni. Remél-
jük, hogy nem sérül majd a tó ökoszisz-
témája, és meg tudjuk őrizni a tavat a 
következő nemzedékek számára olyan 
gazdagságban, ahogyan mi még gyerek-
ként megismertük. 

Mit tehetünk horgászként, ha törpe-
harcsa akad a horgunkra? Manapság a 
horgászok nagy része, ha ilyen halat fog, 
egyszerűen csak kihajítja a fűbe, hogy 
akár órákon át szenvedve fulladjon meg. 
Bizonyára sokan utálják a törpeharcsá-
kat, de felesleges kínzásuk nem helyes! 
A hatályos horgászszabályzat szerint 
idegenhonos halfaj a kifogása után nem 
helyezhető vissza természetes vizeinkbe. 
Ha a halat kifogása után a horgász nem 
kívánja megtartani, a legjobb, amit tehet 
vele az, hogy a lehető legkíméletesebb 
módon elpusztítja. A törpeharcsa megje-
lenéséért kár a halat hibáztatni.

Faragó Zoltán
biomérnök
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Hírek a Meseliget Óvodából 
2020. március 16-án megszokott óvodai 

életünket a koronavírus-járvány egyik pil-
lanatról a másikra teljesen átírta. Az előző 
héten még lelkesen készültünk a március 
15-i ünnepi megemlékezésre, bár ezt is 
már mindenki csak a saját csoportjában 
tette; március 16-tól pedig csak ügyeleti 
rendszerben működött tovább az óvoda. 

Nagyon sok mindent át kellett gon-
dolnunk, újraterveznünk nekünk, óvoda-
pedagógusoknak is. Szerettük volna azt, 
hogy a kapcsolat ne szakadjon meg az 
óvónénik és a csoportban lévő gyermekek 
és szüleik között. Kreativitásban az óvoda-
pedagógusok mindig is az élen jártak, így 
mi sem ijedtünk meg az új kihívásoktól. 
Minden csoportunk rendelkezett már 
facebook csoporttal, ahol napi kapcsolat-
ban álltak/állnak a tagok, emellett a köz-
ponti e-mail rendszeren és honlapunkon 
keresztül is tájékoztattuk/tájékoztatjuk a 
szülőket az óvodai eseményekről. 

A világjárvány miatt kialakult helyzet-
ben közös a felelősségünk abban, hogy 
a családi nevelést a szokásostól eltérő 
formában és tartalommal segítsük oly 

módon, hogy az a gyermekek számára 
tevékeny és élményteli legyen. Mindeze-
ket figyelembe véve a Velencei Meseliget 
Óvoda nevelői közössége döntött arról, 

hogy a heti terveket és tevékenység-ötle-
teket folyamatosan elküldjük a családok-
nak, így a karantén ideje alatt is tartalma-
san tudják eltölteni az időt, a gyermekek 
képességei pedig fej-
lődhetnek. 

Óvodapedagógusa-
ink a tervek, ötletek el-
készítésénél figyelembe 
vették a csoportjukban 
lévő gyermekek szemé-
lyiségét, érdeklődését, 
egyéni képességeiket, 
és olyan játékos tevé-
kenységi formákat, 
élményszerzési lehető-
ségeket biztosítottak, 
amelyeket a szülők 
gyermekeikkel együtt 
otthonaikban is meg-
valósíthattak – a pedagógusok saját öt-
leteiket, illetve az interneten elérhető 
tartalmakat tették közzé a szülők számá-
ra, amelyek hasznosak a közös tevékeny-
kedéshez, együttjátszáshoz. Mindezek 
ajánlások, és nem kötelező tevékenysé-

gek voltak. A legfőbb célunk az 
volt, hogy a kapcsolat megmarad-
jon a pedagógus, a szülő és a gyer-
mek között, és támogató jellegű 
legyen. Nagyon köszönjük a visz-
szajelzéseket! Nagyon jó érzés lát-
ni az elkészült rajzokat, alkotáso-
kat, hallani a megtanult verseket, 
mondókákat és dalokat. 

Az elmúlt időszakot igyekez-
tünk felhasználni arra is, hogy on-
line továbbképzéseken vegyünk 
részt. Sok új és szép dekorációt 
készítettünk, amivel még barát-
ságosabbá tehetjük szeretett óvo-
dánkat. És – nem utolsósorban 
– segítettünk az önkormányzat 
vásárolta szájmaszkok idősekhez 

való eljuttatásában is.
Természetesen ügyeletet is tartot-

tunk/tartunk elsősorban azon szülők 
gyermekei részére, akik a járvány ideje 

alatt a „frontvonalban” dolgoztak/dol-
goznak. Számukra is tartalmas tevé-
kenységeket biztosítottunk: sokat mo-
zogtak, énekeltek-zenéltek, rajzoltak, 
meséket hallgattak és természetesen 
sokat játszottak a szabadban.

A pedagógus asszisztensek és a dajka 

nénik sem tétlenkedtek. Az óvodai cso-
portokat, játékokat fertőtlenítették, és a 
kertet próbálták szebbé varázsolni. Kü-
lönösen figyelnek arra, hogy az ügye-
letes csoportban a gyerekek közvetlen 
környezetét rendszeresen fertőtlenítsék. 
A csoportokban sokat szellőztetünk, és 
levegő-tisztító párologtatót használunk. 

A ballagó nagycsoportosokról sem fe-
ledkeztünk meg. Számukra meglepetést 
készítettek/készítenek az óvónénik, amit 
reméljük, hogy a ballagás alkalmával, egy 
későbbi időpontban átadhatunk a gyere-
keknek. Ha pedig személyes találkozásra, 
ballagásra mégsem kerül sor, megtaláljuk 
a módját, hogy a meglepetést átnyújthas-
suk minden ballagónknak.

A járvány sok szép közös programot 
elvett tőlünk, de reméljük, hogy néhá-
nyat pótolni tudunk majd – lesz még 
családi napunk, barkács délutánunk… 
Mindannyiunknak hiányoznak a gye-
rekek; nagyon üres és csendes az óvoda 
épülete a gyerekzsivaj nélkül.  Minden-
kit szeretettel várnak vissza a Velencei 
Meseliget Óvoda dolgozói!

Bóra Csilla
óvodavezető-helyettes
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Betölthető állások a Zöldliget 
Általános Iskola- és
Gimnáziumban 

A velencei Zöldliget Magyar–Angol 
Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános 
Iskola és Gimnázium az alábbi peda-
gógus munkakörökbe keres egyetemi 
végzettséggel rendelkező kollégákat a 
2020–2021. tanévtől:

matematika – angol
földrajz – angol
biológia – angol
fizika
informatika

Jelentkezni az
igazgato@zoldligetsuli.hu
e-mail címen lehet.

A Velencei Meseliget Óvoda a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Velence, Szent Erzsébet tér 1.,  illetve Fő utca 79.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodai nevelés ellátása az óvodai nevelés 

országos alapprogramja, a helyi pedagógiai program, valamint a munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra vonatkozólag a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskolai végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget igazoló dokumentum, szakmai önéletrajz, egészség-

ügyi könyv, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi).
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölt-

hető.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, Boronai Mária óvodatitkár részére

velenceimeseligetovoda@gmail.com
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a http://www.meseligetovi.hu honlapon érhető el.

A velencei Zöldliget Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola 
és Gimnázium Alapítványa tavaszra ala-
pítványi bált hirdetett meg azzal a céllal, 
hogy az iskola egyik számítógép-termé-
nek 19 számítógépét lecserélje, és ezzel 
segítse a gyerekek informatikai oktatását. 
Nagy örömmel jelenthetjük, hogy bár az 
ismert ok miatt a bált sajnos el kellett 
halasztanunk, ám a célt sikerült megva-
lósítani. Beszereztük a számítógépeket, 
melyek várják a gyermekeket. Köszönjük 
a támogatást Velence városnak, Nadap 
községnek és a sok-sok támogató szülő-
nek, nagyszülőnek és vállalkozásoknak!

Zöldliget Alapítvány

Sikeres alapítványi gyűjtés
az iskolásoknak
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Entz-iklopédia
Virágba borult az iskola

A jó időnek (is) hála, virágba borult az is-
kola – képletesen és a valóságban is. Aki 
az elmúlt hetekben az Ország úton járt, azt 
láthatta-tapasztalhatta, hogy az Entz előtt 
folyamatosan kisebb-nagyobb a tumul-

tus: vásárlók válogatnak a tarka színekben 
pompázó, szebbnél szebb egynyári és éve-
lő virágok között. Tanboltunk továbbra is 
várja az érdeklődőket, de május elejétől 
kínálatunkban a hangsúly a virágokról a 
zöldségpalántákra helyeződött. A tangaz-
daságunkban nevelt paprika- és paradi-
csompalánták, illetve fűszernövények vár-
ják a kiskert tulajdonosokat, a műkedvelő 
és a profi kertészeket, és emellett természe-
tesen folyamatosan megújuló friss zöld-
ségkínálattal (retek, újhagyma, karalábé, 
stb.) állunk a vásárlók rendelkezésére.

Ballagás és vizsgák

Rendhagyó módon szerveztük meg az 
idei ballagási ünnepséget. A járványhely-
zetre való tekintettel a végzős diákok és 
szüleik, valamint az iskola dolgozói csak 
a virtuális térben lehettek együtt. Pá-
lfi Éva tanárnőnek hála nagyon szép és 
megható kisfilmmel tettük emlékezetessé 
a középiskolás éveket záró eseményt (a 
műsor megtekinthető az iskola honlapján: 

www.entz.hu). Stossek Balázs 
igazgató úr megígérte, hogy 
amint lehetséges, bepótoljuk az 
elmaradt ballagást.

Május elejével beköszöntött 
a vizsgák időszaka. Idén sajátos 
körülmények között, de zavar-
talanul zajlott le az első felvo-
nás: diákjaink írásbeli érettségi 
vizsgát tettek magyar nyelv és 
irodalom, matematika, történelem, an-
gol és német tárgyakból. Az idei írásbeli 
különleges jelentősége abból fakad, hogy 
– jó esetben – ez alapján kapja meg az 
érettségiző a végleges eredményt, hiszen 
szóbeli vizsga nem lesz.

Éppen hogy csak befejeződtek az 
írásbeli érettségik, máris megkezdődtek 
a szakmai vizsgák. A sort a virágkötők 
kezdték meg május 15-én, majd szépen 
sorban vizsgáztak a kistermelők, a ker-
tészek és végül, de nem utolsó sorban a 
gazdatanulók. A szakmai vizsgák eseté-

ben is egyszerűsödik idén a megmérette-
tés: csak az írásbeli és gyakorlati vizsga-
részt szervezi meg az intézmény. Ezúton 
is kívánunk minden diákunknak ered-
ményes és sikeres vizsgát!

GINOP zárás

Utolsó mérföldkövéhez érkezett a GI-
NOP–6.2.3 pályázatunk megvalósítási 
szakasza, amelynek húsz hónapja alatt 
számos programot tartottunk: fejlesz-
tő-felzárkóztató foglalkozásokat, pá-
lyaválasztási tanácsadást, pszichológi-
ai-lelki segítségnyújtó találkozókat, és 
nem utolsósorban két, nagyon sikeres 
gólyatábort. Ezen kívül a pályázat kere-
tében sikerült felújítanunk a számítás-
technika tantermünket, és az iskola el-
hivatott pedagógusainak köszönhetően 

új tananyagokkal (pl. talajtan, herbári-
umkészítési útmutató, gyomnövények, 
miniarborétum tervezése és létrehozá-
sa) bővült a szakmai pedagógiai kin-
csestárunk.
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Könyvtári munka zárt ajtók mögött
Intézményünk március 16-tól visszavo-
násig nem fogadhat látogatókat, de az 
élet nem állt meg a könyvtárban. Szá-
mos, háttérben zajló munkafolyamat 
csak most gyorsult fel igazán. Mind az 
új könyvek vásárlása, mind a már meg-
lévők felülvizsgálata folyamatosan tör-
ténik. Selejtezésre kerültek azok a köny-
vek, amelyek elavultak, elhasználódtak, 
a még javíthatóak pedig kötészetre let-
tek összekészítve.

A könyvespolcokon folyamatos a 
rendrakás és a portalanítás. Megtör-
tént a nagytakarítás a Kastély aktívan 
használt területein (a könyvtár termei, 
házasságkötő terem, kiállítóterem), 
valamint a Civilház és Közösségi Ház 
épületeiben is. Az ablakok és a kárpito-
zott székek gőztisztítóval lettek fertőt-
lenítve. 

Elindult az új honlapunk (https://
velenceikonyvtar.hu/), valamint meg-
változott az email címünk (info@velen-
ceikonyvtar.hu).

A kikölcsönzött könyvek és egyéb 
dokumentumok lejárati idejét a könyv-
tár automatikusan meghosszabbítja. A 
szolgáltatások felfüggesztésének idejé-
re késedelmi díjat nem számolunk fel. 

Minden további változásról 
honlapunkon és facebook ol-
dalunkon számolunk be.

Vigyázzunk a magunk és 
egymás egészségére!

Sinkáné Mihály Zita
könyvtárvezető

Könyvtárunk új honlapján (velenceikonyvtar.hu) a már 
beiratkozott (és leendő) olvasóink értesülhetnek a má-
jusban beszerzett könyvújdonságainkról. Bár a könyvtár 
még zárva tart, ám e-mailben (info@velenceikonyvtar.hu), 
illetve az EKIK facebook oldalán (https://www.facebook.
com/velence.bibl/) is lehetőség nyílik előjegyzésre – elő-
készülvén a könyvtári nyitás idejére. 

Honlapunkon a törlésre került (elhasználódott esetleg 
elavult) könyvek listáját is böngészhetik. Szintén e-mailben 
lehet jelezni, ha kérik bármelyik példányt, melyek előzetesen 
egyeztetett időpontban ingyenesen elvihetőek. 

Galériánkban az EKIK-ben megtartott könyvbemuta-
tókról, előadásokról készült fényképek tekinthetők meg. Bár 
egyelőre még ezen intézményeink is zárva tartanak, ám jó 
tudni, hogy a Civilház és a Közösségi Ház házirendjéről, 

teremhasználati feltételeiről és elérhetőségeiről is itt gyűjtöttük össze a szükséges információkat.
Reméljük, hamarosan ismét lehetőség nyílik a személyes találkozásra, és könyveink is megtalálják lelkes olvasóikat!

Henri Matisse
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Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
2020 áprilisában egyesületünk hét esetben kezdte meg a vonulást.
Részletes leírás a káresetekről:
Április 3-án 14:23-kor riasztásunk érkezett Gárdony, Vörösmarty 

utcába, ahol a bejelentő szerint valaki kerti hulladékot égetett. Négy fővel 
vonultunk a helyszínre, szerencsére a riasztás tévesnek bizonyult.

Április 10-én 17:53-kor kérték a segítségünket Velence, I. utcába, ahol 
a vihar miatt egy nagy, kb. 50 éves fűzfa ágai törtek le, az áramvezetékek-
hez közel. Három fővel vonultunk a helyszínre, a pusztaszabolcsi kollé-
gákkal a faágakat feldaraboltuk, a veszélyt elhárítottuk.

Április 12-én 16:58-kor az M7-es autópálya 43-as kilométerszelvényé-
nél egy személygépkocsi valószínűleg műszaki hiba miatt az árokba borult, 
a benne utazó öt személy könnyebb sérüléseket szenvedett. A székesfehér-
vári kollégák által végzett mentés ideje alatt biztosítottuk a helyszínt.

Április 21-én 9:56-kor Kápolnásnyék, Gárdonyi útra szólt a riasztá-
sunk, ahová két fővel vonultunk, de ez esetben is téves riasztás történt.

Április 23-án 11:33-kor Gárdony, Daru utcába riasztottak minket 
tűzesethez. Két fővel kezdtük meg a vonulást, kiérkezésünk előtt a ve-
szélyt elhárították.

Április 25-én 15:00-kor Velence, Nimród utcából kérte a segítségünket 
egy idős hölgy, aki füstszagot érzett otthonában. Elsőként érkeztünk a 
helyszínre három fővel, majd a pusztaszabolcsi kollégákkal áramtalaní-
tottuk és átvizsgáltuk az ingatlant. Szerencsére semmilyen veszélyre utaló 
jelet nem találtunk, így a hölgy visszatérhetett otthonába.

Április 27-én 20:22-kor riasztásunk érkezett Gárdony, Szabadság útra, 
ahol egy kb. 50 m2-es, lakatlan épület teljes tetőszerkezete égett. Négy fő-
vel vonultunk a helyszínre, a pusztaszabolcsi és az érdi kollégákkal három, 
előreszerelt sugárral a tüzet eloltottuk, a veszélyt elhárítottuk. Személyi 
sérülés nem történt.

Amikor nem vonultunk...
Április 10-től a hónap minden hétvégéjén, beleértve a hosszú hétvé-

géket is, Önkormányzatunk a segítségünket kérte. Így ezeken a napokon 
10 és 16 óra között négy fővel biztosítottuk a Velence Korzó Spar felőli 
megközelíthetőségét, a gárdonyi rendőrkapitányság rendőreivel, a velencei 
és a kápolnásnyéki polgárőrséggel, a közterület-felügyelőkkel, valamint a 
katonai rendészettel együtt.

Április 3-tól heti két alkalommal (időjárástól függően) folyamatosan 
fertőtlenítjük városunkat.

Horváth-Szabó Nóra
szóvivő

A Velencei Polgárőrség
hírei

Az elmúlt időszakban a Velencei Pol-
gárőrség feladata is a koronavírus miatt 
meghozott korlátozások betartatására 
tevődött át. Elsősorban a Velence Korzó 
lezárásának biztosításában vettünk részt 
a tűzoltókkal és a rendőrséggel közösen, 
360 órában. Polgárőrségünk aktív tagjai 
közbiztonsági járőrözést 174 órában 
végeztek. Elsősorban a velencefürdői 
számozott utcákban történt a járőrözés, 
illetve intézkedés indítása, mivel több la-
kossági bejelentést kaptunk a megnöve-
kedett kerékpározás, gyalogos forgalom, 
valamint az utcán közlekedők biztonsá-
gát is veszélyeztető  és a forgalmat gátló  
csoportos vendégeskedés miatt. Ettől 
eltekintve azt tapasztaltuk, hogy a lakos-
ság többsége nagyon komolyan vette a 
korlátozások betartását, és fegyelmezett, 
megértő magatartást tanúsított. Idősek 
ellátásában mintegy 20 órában segéd-
keztünk. Koordinátori tevékenységet 
120 órában végeztem.  Április hónapban 
összesen 674 órában végeztünk önkéntes 
tevékenységet. 

Reméljük, hogy a koronavírus okozta 
korlátozások lassan feloldásra kerülnek, és 
visszatérhetünk megszokott életvitelünk-
höz. Mindenkinek jó egészséget kívá-
nunk! Vigyázzanak magukra!

Fehér István
elnök

Isten hozott, kicsi Hanna!
Szeretnénk gratulálni és nagyon jó egész-
séget kívánni tűzoltó parancsnokunknak, 
Pintér Lászlónak és Pintér-Piskóti Fan-
ninak, tűzoltónknak, gyönyörű kislányuk, 
Hanna baba megérkezéséhez! Hanna 
2020. május 16-án, délelőtt 11:53-kor, 
4030 grammal és 55 centiméterrel érke-
zett. Nagyon sok boldogságot kívánunk! 
Szeretettel:

A büszke VÖTE
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

Online szentmise az ottho-
nainkban – egy hívő
szemszögéből

2020 márciusa: a koronavírus-járvány 
miatt templomainkban nem szabad 
szentmisén részt venni. Valami eddig 
egészen ismeretlen helyzet állt elő!

Akinek fontos volt, hogy vasárna-
ponként szentmisén vegyen részt, vá-
laszthatott a tévé több csatornáján vagy 
az internet világában a szebbnél szebb 
templomokból vagy ismertnél ismertebb 

lelkipásztor által bemutatott, közvetített 
szentmisékből. Az oly sokszor bírált szá-
mítógép most óriási lehetőséget adott a 
kezünkbe! Arra gondoltam, hogy a „zárt 
templom” szerencsétlensége mellett, most 
milyen könnyen részt lehet venni olyan 
miséken, melyek eddig oly távoliak voltak. 

Ugyanakkor az is megfogalmazódott 
bennem, hogy ez mégsem  a mi kedves 
templomunk és nem a mi szeretett plé-
bánosunk. Szerencsére ezt nemcsak én 
láttam így... Vannak ügyes fiatalembe-
rek, akik egyből kitalálták, és elég sajátos 
formában meg is valósították a velencei 
online misét. Ezen misék különlegessé-
ge, hogy növeli az aktív jelenlétet. Min-

den család az otthonából vehet részt a 
közvetített szentmisén, de vannak, akik 
plusz feladatokat vállalnak, a többiek ne-
vében imádkoznak.  A szentírási részek 
felolvasása, az énekek, imák, válaszok 
olyan „szolgálatot ellátó” családok közre-
működésével történnek, akik a közösség 
nevében szólnak. Annak ellenére, hogy 
a templomban Norbert atya egyedül 
misézik, Velencén a szentmise továbbra 
is igazi közösségi élmény maradt. Több 
ízben nekem is módomban állt vállalni 
egy-egy közösségi részt, és mindez olyan 
élményt tudott nyújtani, amit eddig el 

sem tudtam képzelni. Elmondhatom, 
hogy egészen más élmény aktív szereplő-
ként jelen lenni a szentmisén… 

Többször hallottam, hogy „meg-
nézte” valaki a templomokból közvetí-
tett szentmisét. Igen ám, de megnézni 
és részt venni egy szentmisén, az nem 
ugyanaz. Közreműködni, olvasni az igét, 
mondani a közös imádságot, ami valódi 
párbeszéddé válik a pap és a hívek kö-
zött. Ebben a különös világban, amikor 
el vagyunk zárva egymástól, közösségi 
élményt jelenthet a megszokott időben, 
aktívan részt venni a szentmisén, egész 
héten arra készülve, hogy vasárnap 11 
órakor virtuálisan ott lehetek kedves 

templomunkban, és olyan pap szól pré-
dikációjában hozzám, akihez nemcsak 
egyoldalú ismeretség fűz, hanem akiről 
tudom, hogy szintén ismer engem.

Igen. Nekem ezek teszik valódi ün-
neppé a vasárnapot: rendesen, ünneplő-
sen felöltözöm, egy égő gyertyát állítok a 
számítógép mellé, mely most az asztalon 
magát az oltárt képviseli, ugyanúgy felál-
lok, vagy letérdepelek, mintha valóságo-
san ott lennék a templomban… és ami-
kor csak tehetem, igyekszem valamilyen 
szolgálatot vállalni.

Hálás vagyok mindenkinek, aki ezt 
nekünk hétről, hétre lehetővé teszi. 
Mindezek mellett pedig nagyon várom, 
hogy a templom újra a személyes talál-
kozás helye legyen!

Márti néni

HAjNALPíR BAPTISTA
GYüLEKEZET

Reménységünk
A zsoltár alapján „Jobb az Úrban bízni, 
mint emberekben reménykedni” (Zsolt 
118,8).  Látható, hogy míg Istenre az éle-
tünket is rábízhatjuk, addig az emberek 
felől, a világ dolgainak alakulása felől 
csak reménykedhetünk. Szeretném ma 
bemutatni az Úrban való reménységet, 
ami nem valaminek az esetleges bekövet-
kezését jelenti, hanem az Ő ígéreteinek 
teljes bizonyossággal való megvalósulá-
sát az életünkben. 

Jézus az utolsó vacsora után ígéretet 
tett tanítványainak, hogy ha ő eltávo-
zik, nem maradnak egyedül. Azt mond-
ta: „De mikor eljő amaz, az igazságnak 
Szelleme, elvezérel majd titeket minden 
igazságra. Mert nem ő magától szól, ha-
nem azokat szólja, a miket hall, és a be-
következendőket megjelenti néktek” (Já-
nos 16,13). Amikor pedig pünkösd napja 
eljött, a tanítványok, nagyon várva már 
ennek reménységét, összegyűltek imád-
kozva, hálaadással, és betöltötte a Szent 
Szellem őket úgy, ahogy megmondatott. 
Az apostolok akarták, éppen ezért vehet-
ték azt, és lett tanácsadójuk, vezetőjük, 
bárhová mentek. Pál azt mondja később 
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a reménységről: „Mivel tehát megigazul-
tunk hit által, békességünk van Istennel 
a mi Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala 
kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a ke-
gyelemhez, amelyben vagyunk, és di-
csekszünk azzal a reménységgel is, hogy 
részesülünk az Isten dicsőségében. De 
nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a 
megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, 
hogy a megpróbáltatás munkálja ki az 
állhatatosságot, az állhatatosság a kipró-
báltságot, a kipróbáltság a reménységet; 
a reménység pedig nem szégyenít meg, 
mert szívünkbe áradt az Isten szerete-
te a nekünk adatott Szent Szellem által” 
(Róma 5,1–5). A Szent Szellem által tehát 
olyan reménységünk lehet a mi jövőnk 
felől, hogy nemhogy megbirkózunk a 
próbáinkkal, de a panaszkodást elhagyva 
még dicsekedünk is velük, tudván, hogy 
még ezekből is nyereségünk lesz. Mi több, 
a Szent Szellem által az életünk is bizony-
ságot fog tenni arról, hogy Jézus él. Mind-
nyájunknak lehetőség ez, hogy jöjjünk a 
zúgolódó, félelmekkel szegélyezett éle-
tünkből egy dicsérő, hálaadó életbe, ahol 
vezetést kapunk, és világos lesz a cél, mert 
pontosan láthatjuk, hová tartunk.

Bár a Szent Szellem már 2000 éve ki-
töltetett, még sokan nem töltekeztünk 
be vele. Készen áll, de ha nem akarjuk, 
nem a miénk. Olyan ez, mintha len-
ne egy műanyag palackunk, amit vízbe 
merítünk, de közben nem csavarjuk le a 
kupakját: nem fog megtelni vízzel, nem 
fog megtelni tartalommal. És ha ezzel a 
palackkal indulunk neki a sivatagnak, 
szomjan fogunk halni. Hihetünk Isten 
létezésében, talán még a Bibliát is olvas-
gathatjuk, ám a Szent Szellem nélkül nem 
látjuk meg az utat, amely az életre visz. 
Gondold meg: Isten ígéretei mindenkép-
pen beteljesülnek; azok is, amelyeket az 
övéinek ígért, és azok is, amelyeket azok-
nak, akik elutasítják Őt.

Jöjjünk Pünkösdkor az Úr elé dicsé-
retekkel és hálaadással, ahogy a tanítvá-
nyok. Mert ahol dicsérik Istent, ott lészen 
eső. Ha esőt akarunk száraz életünkre, 
akkor ragadjuk meg ennek a reménysé-
gét! Hagyjunk fel a panaszkodásunkkal, 

mert Isten nem sajnálni akar bennünket, 
hanem életre akar kelteni, és a Szent Szel-
lem által vezetést akar adni az életünk-

ben. Csavarjuk le azt a kupakot! Van eb-
ben választásunk, de higgyétek el, nincs 
más út, ami az életre visz, csak ez az egy. 
És akkor lesz tanácsadónk, igazságunk, 
és beteljesedhet, amit a zsoltár ír: „Nem 
halok meg, hanem élek, és hirdetem az 
Úrnak cselekedeteit!” (Zsolt 118,17)

Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

Hajnalpír Baptista Gyülekezet
Velence, Szabolcsi út 3.

hajnalpir.be@gmail.com
Alkalmaink:

vasárnaponként délelőtt 10 órától Isten-
tisztelet (az élő közvetítés elérhető:

http://baptista.hu/velence/live.html)
Az első, immár a gyülekezetet is megin-
vitáló istentiszteletünket május 31-én, 
9:30-kor tartjuk. Várunk mindenkit!

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Pünkösd áldásai

Textus: „Tudja meg tehát Izráel egész 
háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és 
Krisztussá tette őt az Isten: azt a Jézust, 
akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt 

hallották, mintha szíven találták volna 
őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi 
apostoltól: – Mit tegyünk, atyámfiai, 

férfiak? Péter így válaszolt: – Térjetek 
meg, és keresztelkedjetek meg valameny-
nyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek 
bocsánatára, és megkapjátok a Szentlé-
lek ajándékát.  Mert tiétek ez az ígéret és 
gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik 
távol vannak, akiket csak elhív magának 
az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal 
is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: –
Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult 
nemzedéktől!  Akik pedig hittek a be-
szédének, megkeresztelkedtek, és azon 
a napon mintegy háromezer lélek csatla-
kozott hozzájuk.” (Cselekedetek 2:36-41)

Szeretett Testvéreim! Pünkösd ünne-
pe is Krisztusról szól, az Ő dicsőségéről. 
Ellen-Bábel, hiszen Bábel elválasztott né-
peket, nyelveket, embereket, de Pünkösd 
csodálatosan egyesít a Krisztusban. Ezen 
a napon váltotta valóra Jézus Krisztus 
azt az ígéretét, amelyet korábban adott 
tanítványainak: „Nem hagylak titeket 
árván, eljövök hozzátok, és veletek va-
gyok minden nap, a világ végéig...” Ő, 
aki most Isten jobbján ül, mint Isten Fia, 
s uralkodik mennyen és földön, most itt 
van velünk Lelkének erejével, gyógyító 
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áldásával. Vígasztal, erősít, bátorít minket 
félelmeinkben, gyötrődéseinkben, vergő-
déseinkben, sokszor kilátástalannak tűnő, 
reménység nélküli életünkben. Most, a 

világjárvány bezártságában, örömtelen 
helyzetében is, életünk megsebzettségé-
ben is.

Rá kellene jönnünk, hogy csak Ő a 
megoldás, a kiút, Ő, aki első Pünkösdkor 
kettős tüzes nyelvek formájában kitöltötte 
Lelkét a tanítványokra, s aki megalakította 
a keresztyén anyaszentegyházat, mely az 
Ő küldetésében jár. Igen, ezért beszélünk 
Pünkösdkor is Jézusról. Ahogyan Péter 
apostol fogalmazott: „Nincsen rajta kívül 
más név, amely által üdvözülhetnénk...!” 
(ApCsel 4:12) Pétert, Tamást és a többi 
tanítványt is kihozta félelmeik sötét ver-
méből, csak minket ne tudna, ha hiszünk 
Őbenne? A tagadókból, kételkedőkből bi-
zonyságtevők, hitvallók lesznek. Már nem 
számít az üldöztetés, a korbács, a börtön, a 
megaláztatások sorozata, hiszen Ő elküld-
te hozzájuk a Vigasztaló Szentlelket, az Ő 
Lelkét.  Kérjük  együtt: Veni Creator Spiri-
tus Sancti...! Jövel, Teremtő Szentlélek!

Csodálatos lehetett az az első Pün-
kösd... Titokzatos, emberi ésszel nem fel-
fogható jelek és csodák, szélzúgás, kettős 
tüzes nyelvek, hitvallások, megtérések, 
megváltozott emberi életek...  Olyan volt 
ez a Pünkösd, mint egy fénylő villámlás a 
sötét éjszakában, mint az éles harangszó 
a néma csendben... „Mindnyájan együtt 
voltak ugyanazon a helyen...” (ApCsel 2:1) 
S szólt Péter ajkáról az Ige, az evangélium. 
Jézusról szólt hatalmas erővel. Nem a vil-
lámlásról, nem a harangszóról, nem a ket-
tős tüzes nyelvekről, nem magukról, arról, 
ami velük történt, hanem  Jézusról. Csak 
róla!  „Tudja meg tehát Izráel egész háza 
teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisz-
tussá tette őt az Isten: azt a Jézust, akit ti 

keresztre feszítettetek.” (ApCsel 2:36) „Az 
a kő, melyet az építők megvetettek, az lett 
a szegletkő.” (ApCsel 4:11)

Nem udvariaskodik, nem kertel, nem 
fogalmaz tapintatosan Péter. Elmond-
ja, hogy Jézus a Messiás, az Isten Fia, az 
Isten Úrrá tette őt, és nyíltan hallgatói 
szemébe mondja, hogy ti pedig keresztre 
feszítettétek őt. Mintha rólunk beszélne... 
S nézzétek, nincs felháborodás, ellenállás, 
nincsenek kifogások, magyarázkodások a 
hallgatóságban... Az igaz szót el kell fogad-
ni! Ahogyan Lukács evangélista  megjegy-
zi:  szíven találta őket a péteri prédikáció...

Nos, ez a Szentlélek munkája. Ezt vég-
zi el bennünk a Szentlélek Isten. Minden-
kit önmagával szembesít, mindenkinek 
magának kell számot adnia. Saját életé-
ről, tévútjairól, bűneiről, Istentől való 
elfordulásától. De abban a reményben, 
hogy Krisztus megszabadít mindezektől, 
tisztára mos az Ő Lelkének erejével, ke-
gyelmet ad, megbocsát.

Pünkösd üzenete számunkra: Jézus 
együtt van velünk Szentlelkével. S azt 
kéri, hogy térjetek meg és újuljatok 
meg hitetekben, töltekezzetek fel az Ő 
erejével, újítsátok meg keresztségeteket 
bűneitek bocsánatára, szeressétek az Ő 
Egyházát. S akkor ti is veszitek majd a 
Szentlélek ajándékát! Ámen!

Nt. Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Tájékoztatjuk presbitereinket, hívein-
ket, hogy Pünkösdkor elkezdjük Velen-
cén is élő istentiszteleteinket. Pünkösd 
első napján a Kálvin Házban (Újváros, 
Kossuth u. 1.), 9 órakor tartunk ünnepi 
istentiszteletet „kiskelyhes” Úrvacsorá-
val. Az óvárosi templomban (Templom 
köz 1.) fél 11-kor kezdődik az istentisz-
telet, ugyancsak úrvacsorával. 

Másnap mindkét helyen lesz istentisz-
telet (9 és fél 11 órakor), de már Úrvacso-
ra nélkül. Maszkot mindenki viseljen, s a 
biztonsági előírásokat (másfél méter tá-
volság megtartása, illetve kézfogás, test-
véri csók mellőzése stb.) be kell tartani! 
Szeretettel várunk mindenkit!

Áldás, Békesség!

„VELENCEI-TAVI RÓZSA”
1. sz. NYUGDíjAS KLUB

Karanténban a vírus ellen
„A múlt emlék, a jövő titok, a jelen
ajándék.”

Két maszkos, öregecske ember talál-
kozik egymással a szupermarketben. 
Hosszan nézik egymást. Csak a szemük 
látszik ki a maszk alól. Fejük bekötve, 
mert a hajuk már nagyon lenőtt, nem 
mehetnek fodrászhoz. Tétován indul-
nak egymás felé. – Te vagy? – kérdi az 
egyik. – Hát persze – szól a másik. Men-
nek egymás felé. Már ölelésre lendül 
karjuk, mikor megtorpannak… Persze, 
a két méter távolságtartás. „Vedd le a 
maszkodat, meglátjuk, ki vagy?!”

Ilyen és hasonló jelenetek gyakorta 
láthatók a járványveszély kezdete óta. 
Klubunk tagsága már sok mindent meg-
ért gyermekkora óta. A második világ-
háború idején, vagy azt követő tíz évben 
született a többségünk. A háború pusz-
tításai, a romba dőlt, kifosztott ország, 
a nélkülözés, az újjáépítés nehézségei, 
a diktatúra évei, majd a konszolidáció 
utáni viszonylagos béke, a rendszer-
váltás hullámzó időszaka után már azt 
hitte mindenki, hogy most már a nyu-
galom évei következnek.

Jött azonban a vírus. Úgy tűnt, 
megállíthatatlanul. Láthattuk a ki-
haltnak látszó, tízmilliós Vuhant, Kí-
nában. Néztük a kivilágított, népte-
len esti utcákat Rómában, melyeknek 
csendjét csak a szirénázó mentőautó 
törte meg. Láttunk olasz templomo-
kat felravatalozott emberek koporsó-
ival és elszörnyedtünk a látványtól… 
Idehaza, kisvárosunkban már sokkal 
konszolidáltabb a helyzet. Úgy tűnik, 
az országos és a helyi szervek időben 
meghozták a megfelelő intézkedéseket 
a vírus terjedése ellen. Klubunk is idő-
ben bezárta kapuit. Persze a Klub lé-
nyege a találkozás, a közös programok, 
a magányos napok oldása lenne, de a 
helyzet ezt most nem tette lehetővé. 

Velence furcsa képet mutatott. 
Üres parkolók a vasútállomásnál, a 
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szakorvosi rendelőnél. Kihalt utcák, te-
rek, lezárt Korzó, bezárt éttermek, szó-
rakozóhelyek. Nehéz helyzetben lévő 
vállalkozások, állásukat féltő emberek. 
Tanácstalanság. Bezárják az iskolákat? 
Nem, majd – igen. Viseljünk maszkot 
vagy felesleges? Teszteljünk vagy sem? 
Növekvő feladatok, elvont önkormány-
zati források. És így tovább. Növekvő 
szolidaritás, emberek összetartása a tá-
volságtartás mellett. Szomszédok ösz-
szefogása, az idősebb, veszélyeztetett 
korosztály segítése. Nem volt maszk? 
Varrunk magunknak és barátainknak. 
Az időseknek az önkormányzat bizto-

sítja. Velencei Élelmiszeralap és Ellátási 
Szolgálat. Éttermek, boltok és más vál-
lalkozások házhoz szállítják a kért ter-
mékeket. Példás összetartás pillanatok 
alatt. Persze az időseknek hiányoznak a 
gyermekeik és az unokáik… A technika, 
az internet/telefon enyhít a magányos-
ságon. Legalább láthatjuk, hallhatjuk 
szeretteinket. 

Velence lakossága példát mutat. Fe-
gyelmezetten betartja az utasításokat. 
Mert mielőbb túl akar lenni az egész jár-
ványon. 9–12 között az idősek órái. Min-

denki maszkban, megfelelő távolságtar-
tással üzletekben, gyógyszertárakban, 
kenyérboltban, virágkertészeknél, sőt, 
sokan sétálás és kerékpározás közben is 
hordják a maszkot. Akik korábban nem 
is köszöntek egymásnak, most segítenek, 
amiben csak tudnak. Összezárnak az 
emberek, működik a szolidaritás, mert 
most erre van szükség. 

A helyzet elgondolkodtat bennün-
ket: mi a fontos az életben? Egy kicsit 
megtorpan a világ. Mindenki kifújja 
magát, és rendezi egy kicsit az életét. 
Sokak szerint már nem lesz olyan az 
életünk amilyen volt. Megváltozhatnak 

értékeink. Módosulnak a munkavég-
zés, iskolába járás feltételei. A vírus fi-
gyelmeztet bennünket:a  gondoljuk át, 
hogyan tovább…

Nyugdíjas klubunk a vírus köze-
ledtével szünetelteti a tevékenységét, 
legalábbis a klubnapok megtartását. 
Nem szűntek meg azonban az emberi 
kapcsolataink. A személyes találko-
zások híján most a telefonos, de főleg 
az internetes kapcsolattartás került 
előtérbe.  A klubvezető rendszeresen 
körtelefonon keresi fel a klubtagokat, 

érdeklődik egészségi helyzetükről és 
gondjaikról, valamint arról, hogy mi-
lyen segítségre van szükségük. Kivitte a 
klubtagoknak a város által adott masz-
kokat és útmutatókat. Rendszeresen 
küldünk szórakoztató programokat a 
klubtagoknak, interneten keresztül. 
Főzési ötleteket adunk a facebookon 
keresztül.

Hasonlóan a tévés sportcsatornák-
hoz, mi is felidézzük az elmúlt évek 
legszebb klubrendezvényeit a klub face-
book oldalán, színes képeken, zenés vi-
deókon keresztül. Virtuálisan megismé-
teltük régi kirándulásainkat Kalocsára, 
Hajósra, Martonvásárra, Nagytéténybe, 
Százhalombattára, Tác-Gorsiumba, a 
néma szerzetesek kolostorába és a csák-
vári makettvárosba. Felidéztük képek-
ben a régi Anyák napi, húsvéti, május 
elsejei ünnepek hangulatát. Megemlé-
keztünk a Föld és a költészet napjáról. 
Köszöntöttük a 95 éves Horváth Gyula 
bácsit születésnapján. Három saját ze-
nés videót is közreadtunk Tavaszi vi-
rág-seregszemle, Naplemente a tónál és 
Tulipán-invázió címmel. 

Betartjuk a karantén és a maszkvise-
lés szabályait, és várjuk a kibontakozást 
és azt az időt, amikor ismét találkoz-
hatunk és megölelhetjük egymást. A 
város vezetőinek köszönjük a maszko-
kat, az időben hozott intézkedéseket, a 
rendet és a gondoskodást. A fiatalok-
nak az irántunk tanúsított türelmet és 
a segítségnyújtást napi gondjaink meg-
oldásában. Köszönjük az egészségügyi 
és szociális ellátásban, a kereskedelem-
ben, a hulladékszállításban, a házhoz-
szállításban és más alaptevékenységi 
területeken dolgozók áldozatvállalását. 
Egyszer minden véget ér. Még a járvány 
is. Mert bármi is történik, az élet megy 
tovább…

A város minden polgárának jó egész-
séget és járványmentes nyarat/évet kí-
vánunk klubunk tagsága nevében!

Ujváry Mihály
klubtag

Amiből idén (sok egyéb mellett) kimaradtunk....
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Sportélet a korlátozások után, avagy
mi történt a Velence SE háza táján

Amint az ismeretes, a velencei sport-
egyesület az elsők között vezetett be 
olyan óvintézkedéseket, amelyekkel ha-
tékonyan meg lehetett gátolni a korona-
vírus járvány terjedését.  Ezek közül az 

egyik legfontosabb az volt, hogy (össz-
hangban az országos intézkedésekkel) a 
korosztályos foglalkozások megtartását 
határozatlan időre felfüggesztette.

Ezt követően a Magyar Labdarúgó 
Szövetség – egyéb intézkedései mellett – 
az összes megyei bajnokságot valamint 
az utánpótlás csapatok megméretteté-
seit is leállította, majd röviddel azután 
a tabella pillanatnyi állása szerint le is 
zárta, de hivatalos végeredményt nem 
hirdetett. Ez a döntés sajnos az U19-es 
korosztályunkat érintette érzékenyen, 
hiszen esélye volt csapatunknak a dobo-
gós helyek egyikét megszerezni.

Az edzések felfüggesztése és a baj-
nokság szüneteltetése azonban nem 
jelentette azt, hogy egyesületünk veze-
tősége is pihent volna. Ebben az idő-
szakban szinte csak nőtt a ránk nehe-

zedő munkateher, hiszen márciusban 
és áprilisban igyekeztünk orvosolni 
azokat a pénzügyi problémákat, ame-
lyek szinte ellehetetlenítették az egye-
sület munkáját. Örömmel mondhatom, 

hogy e hálátlan munka első részén túl 
vagyunk. Partnereinkkel a megegyezés 
felé tartunk és a felhalmozódott tartozá-
sokat – az önkormányzat segítségének is 
köszönhetően – elkezdtük törleszteni.

Szerencsére azonban más jó hírről is 
be tudunk számolni. Az országos jár-
ványügyi korlátozások feloldásával, má-
jus 4-től megkezdődhettek edzéseink. 
Úgy érzékeljük, hogy nemcsak a gye-
rekeknek, de a szülőknek is fontos az, 
hogy végre van olyan közösség, ahová 
el tudják vinni gyerekeiket. Fiatal spor-
tolóink pedig alig várták az első edzést! 
Nagy létszámban, energiától duzzadva 
vették birtokba a focipályákat. Öröm 
volt látni azt, ahogy találkoznak egy-
mással, örülnek egymásnak és edzőik-
nek. Persze öröm volt látni végre újra 
a sok szülőt és ismerős arcot is a pálya 

környékén. Azt hiszem, hogy ezek a pil-
lanatok ebben a nehéz, kihívásokkal teli 
időszakban felértékelődnek mindannyi-
unk számára. 

Szintén örömteli hír, hogy – ha ne-
hézségek árán is, de – legkésőbb május 
végétől minden korosztályunk foglalko-
zásai elkezdődnek. Sikerült újra min-
den korosztály számára edzői jelenlétet 
biztosítani. Most már ott tartunk, hogy 
edzőinkkel nyári napközis táborainkat 
is elkezdtük szervezni. Ezekről a Ve-
lencei Híradó júniusi számában adunk 
részletes tájékoztatást.

Azonban nemcsak labdarúgásból áll 
az élet! Újra szorosra fűzte a kapcsolatot 
a Velence SE a Velence Judo Egyesület-
tel. Létesítményeinknél megkezdődtek 
a judo edzések is. Röviden: az edzés-
munka lassan újraindul, és az igazi ki-
hívások csak most kezdődnek. A csapa-
taink létszámát ismét fel kell töltenünk, 
a múltbéli gondok és bizonytalanság 
miatt elvándorolt sportolóinkat pedig 
visszavárjuk, a nálunk megszokott csa-
ládias légkört és színvonalas sportolási 
lehetőséget biztosítva. 

Mindezek mellett pedig új támogató-
kat és szimpatizánsokat kell találnunk, 
hiszen a közös célunk az, hogy a ve-
lencei sportélet hagyományaihoz híven 
méltó helyet foglaljon el a megyei vér-
keringésben.

Cseke Zoltán
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A Velence Judo Egyesület
nyári táborai
Várunk minden 5–17 év közötti 

gyermeket és fiatalt nyári táborunkban 
Velencén. Egyesületünk legalább két 
turnust indít a nyár folyamán, megfele-
lő érdeklődés esetén akár egész nyáron.  
Nálunk nyáron sem maradnak a lelkes 
kis sportolók edzés nélkül! 

Helyszín: A tábor ideje alatt egy 
160 négyzetméteres beltéri termet és a 
könyvtár mögötti focipályán kültéri he-

lyiséget biztosítunk a résztvevőnek.
Programok: Létszámtól és program-

tól függően folyamatosan két edző fog-
lalkozik a gyerekekkel. Eséstechnikai ok-

tatással, mozgáskoordináció-javítással és 
fejlesztéssel, atlétikai és torna/gimnaszti-
ka alapokkal, kondicionáló edzésekkel, 
judo alapokkal, egyéb csapatjátékokkal, 
játékos feladatokkal várjuk a mozogni 
vágyó fiatalokat.

Az edzések mellett minden turnusban 
szervezünk közös túrákat, strandolást, fa-
gyizást, külsős programokat is. Minden 
turnusban legalább egy külsős program 
lesz. A külsős programról mindig az adott 
hét elején adunk bővebb információt, a 
programok turnusonként eltérhetnek.

A tábor tervezett turnusai: június 15–
19, június 22–26,  június 29–július 3, júli-
us 6–10, július 13–17, július 20–24, július 
27–31, augusztus 3–7, augusztus 10–14, 
augusztus 17–21, augusztus 24–28.

Napi program:
7:40– 8:00  Gyülekező
8:00–9:30  Délelőtti foglalkozás/edzés
9:30–10:30 Tízórai 
10:30–12:00 Játékos feladatok, foglal-

kozások
12:00–13:00 Ebéd (közelben lévő étte-

remben vagy helyben)
13:00–14:00 Csendes pihenő, elméleti 

foglalkozások
14:00–15:30 Délutáni foglalkozások/

edzések, játékos feladatok

15:30–16:00 Uzsonna
16:00–16:30 Napzárás (eltávozás)
A gyerekek felügyeletét reggel 7:40-től 

délután 16:30-ig vállaljuk. Egy csoport/
turnus létszáma maximum 25 fő, a cso-
portokat/turnusokat a jelentkezés sor-
rendjében töltjük fel.

Étkezés: kiadós tízórai, ebéd (legalább 
két fogás) és uzsonna.

Igény esetén, előre jelezve, tudunk a 
gyermekek számára külön glutén- és lak-
tózmentes, vegetáriánus, vegán stb. étele-
ket is biztosítani. 

Kedvezmények, akciók: Amennyi-
ben legalább ketten vagy többen jönnek 
testvérek egyazon turnusba, mindany-
nyiuknak 10%-os testvérkedvezményt 
biztosítunk!  Ha egy gyermek/fiatal 
egynél  több turnusba jelentkezik, ak-
kor minden adott turnusból 10% ked-
vezményt kap. A kedvezmények nem 
összevonhatóak.

jelentkezés: Bíró László (70–638–
0275), Nagy Ferenc (30–242–1193)

Várunk táborunkba minden mozgás-
ra vágyó gyermeket és fiatalt!

2020. április 26-án volt a Kyokushinkai Karate alapító mestere, Sosai Masutatsu Oyama halálának 26. évfordulója. 
Az International Karate Organization Halász Branch 2019-ben Velencén állította fel Sosai emlékoszlopát, amely azóta 
is zarándokhelynek számít a sportolók, harcművészek körében. A Branch tagjai a COVID-19 vírus kapcsán kialakult 
helyzetben is igyekeztek méltóképpen megemlékezni Oyama Mester munkásságáról, elért eredményeiről. 
A magyarországi vezető, Shihan Halász Károly, az IKO Kyokushinkai Velence Sport Egyesület vezető edzője, Molnár 
Lilian, a társedző Madaras Gyurci és tíz tanítványuk együtt edzett az emlékműnél ezen a jeles napon – természetesen a 
megfelelő távolság betartásával. Hozzájuk csatlakozott majdnem 200 karatéka és edzett együtt, a Zoom online felületén, 
élő közvetítésen keresztül. Az esemény jelentőségét jelzi, hogy nemcsak magyar, hanem szerb, olasz, lengyel, sőt, argentin 
karatékák is csatlakoztak a megosztott linkekhez, emlékeztek meg a Mesterről, mialatt egy ütemre dobbant a több száz 
gyerek és felnőtt szíve, edzettek, mozogtak együtt, közösen! 
A résztvevők köszönik a rendőrség támogatását, és köszönik, hogy lehetőségük nyílt felidézni a velencei táborok han-
gulatát, a nagycsalád érzését. Kaptak egy kis impulzust ahhoz, hogy tovább bírják a karantén bezártságát, hogy tudják: 
nincsenek egyedül!
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Házi gyermekorvosi rendelés 
Tisztelt pácienseink!

A gyermekorvosi rendelések egyelőre az elmúlt járványhelyzeti időszakkal megegyező keretek között fognak működni. 
Vagyis a panaszok esetén elsőként telefonos egyeztetésre kerül sor, amelyet olykor a tünetek digitális rögzítése is követ. 
Személyes vizsgálatra csak abban az esetben kerül sor, ha azt a tünetek indokolják, és/vagy ha további szakorvosi konzul-
táció is szükségeltetik. 
Az elmúlt hónapok gyakorlata azt mutatja, hogy kifejezetten hatékonyan és gördülékenyen zajlik a gyermekek konzultá-
ciós eljáráson alapuló ellátása. Ez az eljárásrend mentesíti a szülőket és a kis betegeket attól, hogy hosszú órákat várjanak 
egy-egy apróbb betegség ügyében. A velencei szülők felelős gondolkodása és együttműködése sokat segített ebben az 
időszakban. Az elmúlt hónap tapasztalatait leszűrve kisebb betegségek esetén a járványhelyzet elmúltával is lehetőséget 
fogok biztosítani a telefonos konzultációra.
A gyermekorvosi rendelés elérhetőségei változatlanok: 22/472–156; 20–956–5551.

Dr. Oszvald Éva

Fogászati ellátás Velencén 
A veszélyhelyzet ideje alatt a fogászatokra bejelentkezni kizárólag telefo-

non lehetséges. A hatályos rendelet alapján aerosol-képződéssel járó beavat-
kozások elvégzése nem áll módunkban. Ilyen beavatkozás a tömés-készítés, a 
csiszolás vagy a fogkőeltávolítás.

Dr. Vargyasi-Dávid Kata, Velence I. számú fogorvosi körzet
Bejelentkezés: 70–226–9469 
Rendelési idő:
Hétfő: az előjegyzett betegek ellátása (előzetesen egyeztetett időpont szerint)
Kedd, 10.00–14.00: telefonos időpont-egyeztetés 
Szerda: az előjegyzett betegek ellátása (előzetesen egyeztetett időpont szerint)
Csütörtök, 8.00–11.00: telefonos időpont-egyeztetés 
Péntek: az előjegyzett betegek ellátása (előzetesen egyeztetett időpont szerint)

Dr. Szegedi József, Velence II. számú fogorvosi körzet
Bejelentkezés: 22/472–289
Rendelési idő:
Hétfő: 14.00–18.00
Kedd: 14.00–18.00
Szerda: 8.00–11.00
Csütörtök: 14.00–18.00

A Velencei Szakorvosi Rendelőintézet működéséről

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek Velencén:

2020. március 21-én
Melzer Attila és 

Kökörcsény Tímea

2020. április 18-án
Hadnagy István és

Varga Evelin

Gratulálunk!

Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

A Velencei Szakorvosi Rendelőintézet 
május 8-tól megkezdte a szakrendelések 
újraindítását. A rendelőintézet mun-
katársai feltöltik az ellátási területhez 
tartozó páciensekkel az előjegyzési lis-
tákat. A recepció telefonos szolgálata 
folyamatosan működik. A járványügyi 
előírások szigorú betartása meghatároz-
za a szakrendelések menetét. Azokban 
az esetekben, mikor telefonos szakor-
vosi konzultáció elegendő, erre vonat-
kozólag is lehet időpontot kapni. Ahol 
elengedhetetlen a szakorvosi vizsgálat, 
ott is lehetőség van előjegyzési időpont 
biztosítására.

A szakorvosi vizsgálatra érkező pácien-
sek járványügyi vizsgálat és a dokumen-
táció felvétele után léphetnek be a rende-
lőintézetbe megfelelő ütemezés mellett. A 
váróban a másfél-két méteres távolságtar-
tás kötelező. Minden betegvizsgálat után 
fertőtlenítő takarítás történik. Egy óra alatt 
négy beteg vizsgálatának tervezése engedé-
lyezett a legfrissebb miniszteri járványügyi 
eljárásrend alapján. Mindezen előírások 
betartása meghatározza a betegellátás üte-
mét. Kiemelt fontosságú lesz az előjegyzési 
időpontok szigorú betartása.

A nappali kórházi ellátás, a laborató-
riumi és a radiológiai diagnosztika is új-

raindul a járványügyi intézkedések betar-
tása mellett. Az ultrahang-diagnosztika 
a Szakmai Kollégium által előírt előzetes 
vizsgálati rend meghatározása és beveze-
tése után indulhat, amely jelenleg felül-
vizsgálat alatt áll. A Szakmai Kollégium 
szakvéleménye ismeretében adhatunk 
majd ultrahang vizsgálatra előjegyzést. 

A COVID-19 járvány komoly többlet-
terhet jelent az egészségügyi személyzet és 
a páciensek számára egyaránt, ezért szíves 
türelmüket és együttműködésüket kérjük. 

Dr. Ferencz Péter 
ügyvezető
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A Velencei Élelmiszeralap 
és Ellátási Szolgálat
támogatói
• A Venice Beach Kft. (https://
www.venicebeachcablepark.hu/) 
100.000 Ft támogatást utalt át 
Velence város rászorulókat segítő 
vészhelyzeti alszámlájára.
• Rubi László tartós élelmiszereket 
juttatott el az Élelmiszeralapba.
• A VRT Autósbolt (Kápolnás-
nyék, https://www.vrt.hu/) az 
autók ózonos fertőtlenítésével 
támogatta az önkormányzat 
dolgozóinak biztonságos munka-
végzését.
• Lukács Zsuzsanna tartós élelmi-
szereket juttatott el az Élelmiszer-
alapba.
• Prodanov Kata tartós élel-
miszereket juttatott el az 
Élelmiszeralapba.
• A Biokum Áruház (www.
biokum.hu) különösen egészséges 
bioételeket adott át. 
• Szabó Attila alpolgármester az 
Ellátási Szolgálat számára számos 
egységcsomagot vásárolt.

Hálásan köszönjük a felsorolt 
cégeknek és magánszemélyeknek 
(természetesen azoknak is, akik 
nevük feltüntetése nélkül tették 
ezt), hogy tanúsítva az önzetlen 
segítségnyújtás és az összefogás 
erejét, támogatták a rászorulókat a 
járvány okozta nehéz helyzetben!
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A Velencei Önkormányzat 
járványügyi telefonszámai
Karantén Forródrót és Velencei
Élelmiszeralap: 06 30 155–7924

Ellátási Szolgálat: 
Bencehegy: Kernya Gábor
képviselő
(tel.: 06 30 213–9966)

Ófalu: Faragó Péter képviselő
(tel.: 06 30 216–7401)

Újtelep, Hajdútanya: Fésűs Attila 
és Pap Zsigmond képviselők
(tel.: 06 30 214–2848)

Velencefürdő: Szabó Attila
alpolgármester
(tel.: 06 30 155–7924)

A telefonszámok hétköznap 8 és 
16 óra között hívhatók.

E-mail: diszpecser@velence.hu
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VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERI  HIVATALA
(2481 Velence, Tópart u. 26.)

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

ÜGYFÉLFOGADÁS
A járvány idején az ügyfélfogadás egyelőre szünetel. Az önkormányzat a köz-
ponti telefonszámon (22/589–400) munkaidőben ügyeletet biztosít. Kizárólag 
halotti anyakönyvi kivonattal és apasági elismerő nyilatkozattal kapcsolatos ügy-
intézés: 06–30–365–5211. Emellett a hivatal@velence.hu e-mail címen, valamint 
a polgármesteri hivatal postacímén várják megkereséseiket.

Közérdekű telefonszámok 
A járvány idején kérjük, amennyiben lehet, a telefonos vagy online
ügyfélszolgálatot vegyék igénybe/részesítsék előnyben!
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 utca 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.): 70/199–59–80
Polgárőrség (szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00–20.00): 30/927–0422
VVG (Velence Városgazdálkodási) Kft. 30/158–2829
E-mail: parkolasugyfelszolgalat@velence.hu
E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu
Falugazdász (őstermelői igazolvány ügyintézés): Horváthné Apró Aranka, 70/479–6753
VHG (Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.) (hulladékszállítás, 
egyedi közvilágítási lámpatest hibabejelentés): 22/579–185
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)
E.ON Áramszolgáltató
Közvilágítási hibabejelentő (szakaszhiba esetén): 80/533–533

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
A járvány idején  a személyes ügyfélfogadás szünetel!
Telefonos megkeresés alapján működő ellátások:
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
egységvezető: Horváth Erika
Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
egységvezető: Palánki Katalin, tel.: 06 22 589 157
Szociális étkezés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Lukács Ildikó, tel.: 06 22 589 157
Ingyenes jogi tanácsadás tel.: 06 22 470 288

Velence Város Önkormányzat
Képviselőtestülete
fogadóórái
A járvány idején az önkormányzati kép-
viselők nem tartanak fogadóórát. Kérjük, 
igény szerint az alábbi
e-mail címeken, vagy az adott képviselő 
nevének megjelölésével a Polgármesteri 
Hivatal levelezési címére (2481 Velence, 
Tópart u. 26.) küldött levélben keressék 
meg őket. 

Faragó Péter: farago.peter@velence.hu
Fésűs Attila: fesus.attila@velene.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

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

Házbérlés
Leköltöznék a Velencei-tóhoz. Tágas, 

világos kertes hátrészt, házat bérel-

nék max. egy évre egy főre. Nem do-

hányzom, nincs állatom.  Leinformál-

ható, megbízható személy vagyok. 

Később vásárlás is érdekel.

Hívjon a 70 63 63 538-as
telefonszámon.



Ácsmunkát, tetőfedést,

bádogozást vállalok!

Valamint gipszkartonozás 

és lambériázási munkákat.

Herák Tamás
Székesfehérvár

Kertész utca 3.

tel.: 0630/860-3320

herak.tamas@gmail.com

Minden hűtő és

fagyasztószekrény

javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag részek 

pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

0620/557-3008



Műanyag bejárati ajtók, ablakok, 
redőnyök forgalmazása és beépítése

Szúnyoghálók
kedvezménnyel

Továbbá párkányok, napellenzők, 
reluxák, szalagfüggönyök, ablakba 

építhető szellőzők

Redőnyjavítás
Szakszerű beépítés, visszahívás 
igény szerint. Ingyenes felmérés, 

szaktanácsadás.

Telefon: 06-30-781-8022

Jáme – Holz Kft.
Konyhabútorok, beépített szekrények, szekrénysorok, ágyak, 
hálószoba bútorok, fa ajtók, ablakok és egyéb asztalos munkák 
tervezése és kivitelezése.
Laminált parketta lerakása!
Ingyenes felmérés és ajánlat!

Kovács János
0620/808-5362

Jámbor Attila
Családi házak,
panellakások

komplett szerelése,
kisebb

javítái munkák

+36 70 505 4034
+36 22 747 217

jamborattila62@gmail.com

Villanyszerelő


