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Velencei és tó környéki
események
2020. július 3. 16.00–19.00
Természetes életmód túrák – méhészkedés
Dinnyési Fertő
Közös ismerkedés a méhészkedés
rejtelmeivel, egy méhcsalád életével és a
méhlegelővel. A látogatók méhész álarc
védelmében figyelhetik meg a méhek
csodálatos társadalmát. A könnyed,
egy kilométeres túra végén látogatóink
kecskefejésen és őzgida szoptatáson is
részt vehetnek.
Fenyvesi László (30–663–4630,
fenyvesil@dinpi.hu)
2020. július 3. 17.00
„Múlt századi lakodalmak”
A Velencei Helytörténeti Egyesület új
időszaki kiállításának megnyitója
Meszleny–Wenckheim-kastély
(Városi Könyvtár épülete)
Velence, Tópart u. 52.
2020. július 3. 19.00
Csajághy Laura Színpad és Csajághy
Laura-szobor avatása
Vörösmarty Emlékház
Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 31.

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/
Természetismereti szakvezetések
Természet- és Vadvédelmi Ökoturisztikai
Központ
Pázmánd, 0225.hrsz.
Telefon: 20–960–4832
E-mail: info@zoldkozpont.hu
https://www.facebook.com/Zoldkozpont/
Gárdonyi Rönkvár
Gárdony-Agárd, Sigray u. 1.
Kedd – Vasárnap: 10.00 – 18.00
Információ és bejelentkezés: 30–402–
6811, 30–905–4870
E-mail: gardonyvar@gmail.com

2020. július 4. 20.30
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Vörösmarty Emlékház – Csajághy Laura
Színpad
Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 31.
2020. július 11. 9.00–12.00
Madárröptetés a Madárdal tanösvényen
Dinnyési Fertő
A madárgyűrűzés alkalmat ad arra,
hogy a lehető legközelebbi ismeretséget köthessük a kis énekesmadarakkal.
Elkezdődött a madárvonulás. Ilyenkor
nemcsak az itt fészkelő, hanem már az
erdőkből időben útra kelt vándorokkal
is találkozunk. A legbátrabb gyerekek
és felnőttek részt vehetnek a madarak
szabadon engedésében.
Fenyvesi László (30–663–4630,
fenyvesil@dinpi.hu)
Velence Bence-hegyi kilátó
Kedd – Vasárnap: 10.00 – 20.00
Telefon: 30–158–2829
https://www.facebook.com/BencehegyikilatoVelence/
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Beköszöntő
Kedves Velenceiek!
Újságunk júniusi számában az egyik
központi téma a városfejlesztés. Magam
közlekedésmérnökként nagyrészt ezzel a
szakterülettel foglalkozom munkám során és városunk képviselőtestületében is,
ahol a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjaként szinte hétről hétre veszek
részt olyan egyeztetéseken, amelyek Velence fejlesztését, közlekedésének jobbá
tételét szolgálják. Ezek az egyeztetések tavasszal jobbára online módon történtek,
de lassanként – a járvány miatt kialakult
veszélyhelyzet megszűntével – e tekintetben is helyreáll a szokványos ügymenet.
Bő fél év telt azóta, hogy az új képviselőtestület megalakult, és megkezdhettük a közös munkát. Ennek a munkának
fontos eleme az is, hogy felrajzoljuk
azokat a rövid és hosszú távú elképzeléseket, amelyek szerint a város
tervszerű fejlesztésének alapjait letesszük. Ezekről az elképzelésekről,
irányvonalakról szeretném a júniusi
szám hasábjain tájékoztatni Önöket,
várva az esetleges visszajelzéseket,
ötleteket.
Az egyik legnagyobb kihívás a városfejlesztésben a helyes egyensúly
megtalálása a fejlesztés és a változtatás, illetve a megőrzés és a korlátozás
között. Fejlődni és fejleszteni kell
mindazon esetekben, amelyekben elmaradás, infrastruktúra-hiány tapasztalható,
ugyanakkor meg kell őrizni mindazt, ami
értéket képvisel, és ami veszélyeztetett.
A helyes egyensúly keresése azonban
ennél többet is jelent! Meg kell találni
ugyanis az arany középutat abban is, hogy
mikor engedi az önkormányzat a településkép önálló, organikus alakulását a maga
útján haladni, és mikor nyúl bele abba.
Amikor az önkormányzat valamit tilt, előír vagy számon kér, vagyis a tervszerűség
megvalósítása érdekében beavatkozik az
egyéni vagy a vállalkozói érdek által haj-

tott fejlődésbe, akkor óhatatlanul felborul
a status quo, és ez sértheti egyesek érdekeit. Ez olykor még konfliktushelyzeteket
is teremthet, ami számos városfejlesztési
törekvés elkerülhetetlen velejárója. Tehát
e tekintetben is különös gondossággal kell
eljárnia a képviselőtestületnek, számos
szempontot és a lakossági visszajelzéseket,
igényeket figyelembe véve.
Gerhard Ákos polgármester felkért,
hogy nagyszámú lakossági észrevétel
nyomán készítsem el városunk forgalomcsillapítási, forgalomszabályozási vázlattervét. Bár Velence nem egy nagy méretű
város, ám a városi közlekedés tervszerű és
fenntartható megszervezése így is számos
kihívást rejt magában. Hiszen egyszerre
kell összehangolni Velence lakosai, a turisták, az ingázók, az üdülőtulajdonosok,
az oktatási intézményeket használók és
még számos különféle társadalmi csoport
igényeit és utazási szokásait. Ez a tervezési-egyeztetési munka jelenleg is folyik,
és reményeim szerint a Velencei Híradó
egyik őszi lapszámában már egy kiforrottabb tervet tudok Önök elé tárni, annak
érdekében, hogy arra minél több visszajelzés, ötlet, javaslat és kritika érkezzen.
Közlekedési és infrastrukturális szempontból itt, Velencén, a legnagyobb
gondunk az, hogy mára sokkal többen
vagyunk Velencén, mint amit a város intézményrendszere, úthálózata elbír. Az,
hogy a velencei utak, az oktatási és az
egészségügyi intézmények nem ekkora
népességre lettek tervezve, a városlakók
mindennapos élménye, és ez sokszor
okoz fennakadást, nehézségeket. A megnövekedett népességszám és az elégtelen
városi infrastruktúra közötti feszültség
egyrészt sok városüzemeltetési, szervezési és tervezési kihívást jelent, másrészt viszont öröm is: hiszen a velencei helyzettel ellentétben a hazai települések döntő
része fogyatkozó népességgel, kiürülő
iskolákkal és az üresen ásítozó játszóterek szomorú látványával küzd. Velence
azonban országos szinten is kiemelkedő
helyet foglal el a gyerekszám tekintetében. Tereink, utcáink, óvodáink, iskoláink tehát telis-tele vannak élettel!

Az előttünk álló öt év legfontosabb
feladata álláspontom szerint az, hogy
rövid időn belül olyan megoldást találjunk a már jó ideje tapasztalható iskolai
és óvodai férőhelyhiányra, a családorvosi
ellátás bővítésére és a napi közlekedési
gondokra, amelyek hosszú távon is kihasználható többletkapacitásokat hoznak létre, és amelyek kivitelezésére, illetve későbbi folyamatos működtetésére
is reális pénzügyi alapunk van. Hangsúlyozni szeretném még egyszer: hosszú távon is kihasználható, fenntartható megoldásokat kell találni, és el kell kerülni
azt, hogy a fejlesztések folyamatosan új
igényeket keltsenek, mert ezzel nem tudunk majd lépést tartani.
Az előbb említett infrastrukturális fejlesztések, bővítések mellett azonban nem
szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy
Velence az maradjon, amiért szeretünk
itt élni: egy különleges természeti adottságokkal rendelkező, jó levegőjű, tóparti
kisváros, ahol éjszaka (is) nyugalom van,
ahol az utcák nemcsak arra valók, hogy
azokon autóval végigdöngessünk, ahol árnyas fák alatt sétálhatunk, ahonnan nem
kell elutazni ahhoz, hogy jó levegőt szívhassunk, a tájban gyönyörködhessünk,
sportolhassunk, kirándulhassunk, pihenhessünk. Ezért a természetes és az épített
környezetünk épségét, tisztaságát kell a
szemünk előtt tartani bármilyen fejlesztési lépés előtt, mert még a jól fejlesztett
város is élhetetlenné válik, ha megbomlik
a környezettel való összhangja.
A járvány miatt idén váratlanul és
nagy mértékben csökkent a települési
önkormányzatokat megillető adó-bevétel, és úgy tűnik, ez az állapot 2024-ig így
is marad. Ez jelentős mértékben átrajzolta a velencei önkormányzat lehetőségeit,
de nem csüggedünk: az Önök, a polgármesteri hivatal és a képviselő-testület
minden kreatív ötletére, gondolatára,
jobbító szándékú javaslatára szükség van
Városunk érdekében. Kérem, tartsanak
velünk város- és környezetfejlesztő munkánkban – számítunk Önökre!
Pap Zsigmond
önkormányzati képviselő
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Polgármesteri kalendárium
2020. május 21-től június 19-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi
ügyeket intézte a város érdekében:
Május 21-én telefonos egyeztetést
folytatott a Meseliget Óvoda vezetőségével valamint a Humán Családsegítő Szolgálat vezetőjével.
Május 22-én egyezetett Tessely Zoltán
országgyűlési képviselő titkárával a június 4-re tervezett trianoni megemlékezés
részleteiről. Ezt követően az Északi Strand
ügyében járt el és sikerült megszerveznie, hogy az Északi Strand érintésvédelmi
rendszerét a Tó-Vill Kft. kiépítse.
Május 25-én a Velence-Bio Kft vezetőjével egyeztetett arról, hogy a laktanyánál évtizedek óta felhalmozott építési
hulladékból miképpen lehetne olyan
darálékot létrehozni, amely útalapként
felhasználható lenne. Ezt követően Tessely Zoltán országgyűlési képviselő urat
fogadta, akivel megvitatták a város és a
választókerület együttműködésének kérdéseit. Ezeket az egyeztetéseket követően
a várost képviselő ügyvédi iroda munkatársaival egyeztetett az ügyben, hogy
miként lehetne a Velence Plus Kft. ügyeit
megnyugtató módon rendezni.
Május 26-án a székesfehérvári tankerületi központban tartott megbeszélésen
a velencei Dr. Ranschburg Jenő Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény vezetőjével és a tankerület
illetékeseivel egyeztetett a gyermekétkeztetés szabályszerű megoldásáról az intézményben. Délután a Zöldváros projekt
kérdéseiről tárgyalt az Albensis Nonprofit
Kft. munkatársaival és a projekt eredeti
műszaki tartalmát kidolgozó építésszel
arról, hogyan lehetne a pályázaton elnyert
összeget és az időközben megnövekedett
kivitelezési árakat egymással összhangba
hozni annak érdekében, hogy új pályázatot lehessen kiírni ez ügyben.
Május 27-én a város turisztikai marketingjének költséghatékony módon
való megerősítéséről folytatott tárgyalá-
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sokat. Ezt követően helyi vállalkozókkal
találkozott.
Május 28-án a Gárdony és Velencefürdő határán lévő Tóparty strand üzemeltetőjével tárgyalt a strand koncessziós szerződéséről és az üzemeltetés egyes
kérdéseiről.
Május 29-én találkozott a Tóbíró
Strandot üzemeltető Wasser Bau Kft. képviselőjével, és egyeztetett a szezonnyitást
érintő kérdésekről, tennivalókról, valamint
a koncessziós szerződés egyes kérdéseiről.
Június 2-án egész délelőtt egyeztetést
folytatott a Meseliget Óvoda újtelepi tagintézményének területén megvalósítandó
konténeres bővítés lehetőségeiről, az eljárás meggyorsításának kérdéseiről, amelyen
részt vett a műszaki osztály munkatársa és
az önkormányzat Humán Bizottságának
elnöke. Délután tárgyalt dr. Egyed Péterrel,
a pusztaszabolcsi önkormányzat alpolgármesterével a települések közötti együttműködés lehetőségeiről és jövőjéről.
Június 3-án délelőtt három találkozón
vett részt. Elsőként azt vitatta meg az OLC
Systems Kft. képviselőjével, hogy miként
lehetne optimalizálni a város energiafogyasztását és csökkenteni az ezzel kapcsolatos kiadásokat. A találkozót követően
tárgyalt a Panoráma lakópark építtetőjével az ügyben, hogy az építkezés során jelentős közterület-foglalás történt. Délután
Torma Csabánéval, az I. számú védőnői
körzet védőnőjével egyeztetett a nyári
időszak védőnői feladatainak ellátásáról.
Június 4-én Fésűs Attilával, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökével és Szabó Attila alpolgármesterrel
folytatott megbeszélést. Ezt követően a
várost képviselő ügyvédi iroda munkatársával tekintette át a város folyó ügyeit.
Délután, Trianon emléknapján megemlékezést tartott és beszédet mondott a
Hősük Parkjában, majd koszorút helyezett el a trianoni emlékműnél.

Június 5-én az újtelepi óvodában
részt vett a pedagógus napi ünneplésen,
ahol köszönetét fejezte ki az óvoda dolgozóinak a járványhelyzetben tanúsított
helytállásukért.
Június 8-án a járványhelyzet lecsengése után első ízben apparátusi értekezletet tartott a hivatal dolgozóinak, amelyen
az újraindulás és a hivatali ügyintézés hatékonyságának növelése volt a téma.
Június 10-én Fa Nándorral tárgyalt a
Velencei-tó hajózásával kapcsolatos egyes
kérdésekről, majd a Depónia Kft. és a
VHG Kft. vezetőivel egyeztetett a hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos lakossági panaszokkal miatt. Arra kérte az említett cégek vezetőit, hogy legyen
gyakoribb a papír- és műanyaghulladék
elszállítása Velencén, és a negyedévenként ütemezett üvegszállítás is történjen
meg valóban negyedévenként. Ezt követően a Junior Vendéglátó Zrt. képviselőjével, a tankerület illetékesével és a Dr.
Ranschburg Jenő Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
vezetőjével bejáráson vett részt, ahol az
intézeti gyerekek étkeztetésével kapcsolatos városi szerepvállalás módjáról egyeztettek. Ezt követően további egyeztetésen
vett részt Czuppon Istvánnal, a Zöldliget
Iskola igazgatójával, illetve a Baptista Egyház illetékeseivel, melynek során az iskolabővítés menetéről tárgyaltak.
Június 11-én ismételten tárgyalt a
Tóbíró Strandot üzemeltető Wasser Bau
Kft. képviselőjével a strand üzemeltetésének jövőjéről.
Június 12-én Szabó Attila alpolgármesterrel fogadta a Velence Korzót üzemeltető GOMI Kft. vezetőjét valamint
az óriáskereket üzemeltető cég vezetőjét
és megállapodtak abban, hogy az óriáskerék kikerül abból a közvetlen tóparti
sávból, ahol az üzemeltetés nem felel meg
a Helyi Építési Szabályzat hatályos rendelkezéseinek. A megbeszélést követően
közös terepbejárás keretében jelölték ki az
óriáskerék új helyét. Délután részt vett a
Zöldliget Iskola pedagógus napi ünnepén,
ahol megköszönte a tantestület tagjainak

kor m
r máánnyyzzaattii hhíírreek
ÖÖ
n nko
lelkiismeretes munkáját, amely országos
szinten is kiemelte a velencei iskolát az
online oktatást végző iskolák közül.
Június 14-én szemrevételezte az eső
és vihar okozta károkat városunkban.
Jelen volt a Kis közben akkor, amikor
VÖTE tűzoltói egy eltömődött átfolyó
miatti káreset elhárításán dolgoztak.
Június 15-én a Velence Városgazdálkodási Kft. vezetőjével egyeztetett az
Északi Strand felújításának teendőivel
kapcsolatban. Délután az IFI Ház tulajdonosával, a város műszaki osztályának
munkatársával, valamint a város főépítészével tartott helyszíni bejárást, amelyen megtárgyalták az épület állagmegóvását és felújítását érintő kérdéseket,
tennivalókat.
Június 16-án két helyszíni bejárást
is tartott. Először jegyző asszonnyal és
a műszaki osztály munkatársával közös
bejárást tartott a városi zöldterületeket
évek óta szerződéses viszony keretében
gondozó ZÖFE Kft. képviselőjével, ahol
a zöldterületek állapotát szemrevételezték és az elvégzett munkát értékelték.
Ezt követően a laktanyánál folytatta a
munkát, ahol a terület rekultivációjának
lehetőségeit mérte fel. Délután újabb
egyeztetésen vett részt a város turisztikai
marketingjének ügyében.
Június 17-én szabadságot vett ki.
Június 18-án pályázati és támogatási
ügyekben egyeztetett Fésűs Attilával Budapesten. Délután a Velence Városgazdálkodási Kft. vezetőjével előkészítették
a város tervét arra vonatkozóan, hogy
miként tudná átvenni a VVG Kft. a vasúti sínek melletti, jelenleg a MÁV gondozásában lévő területek karbantartását
annak érdekében, hogy Velence lakóinak
is megelégedésére szolgáljon a sínek melletti zöldterületek állapota.
Június 19-én egész nap lakossági fogadóórákat tartott.

Tisztelt Ügyfeleink!
A Velencei Polgármesteri Hivatalban 2020. június 8-tól ismét lehetőség van
személyes ügyintézésre.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8.00–12.00
szerda: 8.00–16.00
péntek: 8.00–12.00.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket a következő szabályok betartására:
– Az ügyintézés során kötelező a maszk viselése.
– Egy irodában egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat.
– Kérünk mindenkit, hogy a hivatal épületében a várakozás során tartsák a
másfél méteres távolságot másoktól.
– A hivatal aulájában maximum 3 fő várakozhat, az utánuk érkezők szíveskedjenek a hivatal épületén kívül várakozni.
Együttműködésüket köszönjük!
Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző

Mindezen
programok
mellett
május-júniusban hétvégenként rendszeresen részt vett azokban az önkéntes
felújítási munkákban, amelyek az Északi
Strand területén zajlottak.
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Trianon Emléknapjára
Tisztelt Velenceiek!
Kereken 100 éve annak, hogy Magyarország és a magyarság egyik legnagyobb
veszteségét szenvedte el. Az I. világhábo-

Ám 1918 és még inkább 1920 után
a magyar családok jó részének életéből
eltűntek a hosszú távú célok. Igaz ez a

rú nélkülözését és emberveszteségét követően az ország elvesztette területének
háromnegyedét, lakosságának kétharmadát. A számok azonban nem tudják
visszaadni a veszteség mértékét. Megtört
emberi sorsok, menekültek, és egymástól
elszakított családok tanúskodnak arról,
hogy mekkora csapást is jelentett mindez
a magyarságra nézve.
Saját családom Kassán élt – egy olyan,
kultúrájáról és nagyszerű műemlékeiről ismert régi polgárvárosban, ahol a
többnyelvűség, a különféle nemzetiségek
együttélése és együttműködése mindennapos tapasztalat volt, az élet természetes
része. Felvidéki családom példája is arról beszél, hogy miképpen omlott össze
szinte egyik napról a másikra egy világ.
Egy olyan világ, amely ugyan nem volt
tökéletes, de célokat, lehetőségeket és
esélyeket adott az abban élőknek.

saját családomra is. Békeidőben is olyan
kérdésekkel kellett szembenézni, hogy
vajon élnek-e még a rokonok, vajon mi-
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kor és hogyan tudunk találkozni, vajon
megvan-e még a szülői ház. És meg kellett élni azt is, hogy egy mesterséges, politikai döntés nyomán szétszakadtak az
alapvető emberi kapcsolatok.
Talán a miénk az utolsó olyan nemzedék, amelynek még valós, a nagyszülők
élményszerű elbeszéléseiből táplálkozó
tudása van arról, hogy mit is jelentett
ez az időszak. Egy évszázadnyi idő már
történelmi távlatot ad, amelyben a személyes sorsok lassan elhomályosulnak.
Én azonban azt gondolom, hogy éppen
ezek a hiteles történetek teszik élővé
Trianont számunkra. Nem szabad elfelejteni őket! Ellenkezőleg, tanulni kell
belőlük. Tanulni emberséget és küzdeni
akarást: hogy 100 évnyi kisebbségi sors
sem törhet meg egy nemzetet.
Ez a magam számára levont tanulság
is. Hiszem, hogy csakis az összetartás, a
közösség nyújt támogatást a kihívások
idején, és a közösségi tennivalók adnak
hosszú távú célokat. Nem forgácsolhatják szét, nem oszthatják meg a nemzetet,
de akár egy város közösségét sem a mesterségesen meghúzott politikai határok.
Erőt csakis egymásból és közös céljainkból meríthetünk a hétköznapokhoz! És
az összefogás ereje lehet az, amely előre
viszi városunkat és nemzetünket.
Gerhard Ákos
polgármester
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A városfejlesztés és városüzemeltetés
alapvető kérdései Velencén
Pap Zsigmond közlekedésmérnök, önkormányzati képviselő, a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság tagja foglalja össze azokat a szempontokat,
amelyek szerint a város közlekedési rendjét és forgalomirányítását az
elkövetkező öt évben átgondolni, újratervezni érdemes.
A következő oldalakon átfogó képet szeretnék nyújtani a tisztelt Olvasóknak a
város fenntartása, fejlesztése, üzemeltetése előtt álló kihívásokról. Ebben a
cikkben nem városfejlesztési koncepciót,
nem 25–30 évnyi távlatba előretekintő
célokat, hanem a napi ügyeink megoldására vonatkozó javaslatokat, gondolatokat szeretnék Önök elé tárni.
Az elmúlt évek folyamán a város fejlődésével kapcsolatban – nem fontossági
sorrendben – a következő kérdések vetődtek fel bennem:
1. A város lélekszámának növekedése
milyen trendet mutat, meddig folytatódhat a növekedés?
2. Milyen hatásokkal jár a város területének növekedése, és miért kell elkerülni a külterületek benépesülését?
3. Hogyan tudunk a száz éve kialakult úthálózatunkhoz igazodva a
megnövekedett népességszám és egyre
növekvő mértékű motorizáció mellett
közlekedni?
4. Hogyan tudjuk megőrizni a nyugodt, csendes, vízparti település előnyeit?
5. Hogyan tudjuk megőrizni, gyarapítani városunkban a zöldterületeket?
6. Mi a városfejlesztési koncepciónk
magja?
E szempontokat egyenként számbavéve szeretném tehát felvázolni a városfejlesztés előtt álló kihívásokat, amelyekre a
következő években a város vezetése választ kell hogy adjon.

1. Népességszám, demográfia
A város lélekszáma az elmúlt tíz évben a nagyvárosok vonzásának eredményeként – az országos trendeknek megfelelően – jelentősen megnövekedett.
Egy emberöltő óta megfigyelhető az a

iránt is növekedhet az érdeklődés, ahol
már a napi városba ingázás lehetősége
fel sem merül.
Feltételezhető tehát az, hogy az óvodai, iskolai férőhelyek tekintetében ma
tapasztalható nagy nyomás belátható
időn belül mérséklődni fog – éppen
ezért véleményem szerint nem ördögtől
való az óvodai bővítés könnyűszerkezetes vagy épületkonténeres megoldása. A
városfejlesztési tervek megalkotása során
tehát figyelemmel kell lennünk arra is,

folyamat, hogy a nagyvárosok közelében
növekszik a települések lakosságszáma,
míg magukban a városokban, illetve
azoktól távolabb pedig
csökken. A növekedés
ütemét leginkább a nagyvárossal meglévő közlekedési kapcsolat minősége
határozza meg. A számok
beszédesek: a rendszerváltás idején Velencén
kb. 3500 fő lakott, ma
ez a szám megközelíti a
hétezret, vagyis a velencei lakosok száma három
évtized alatt majdnem
Nyílt árkos utca. Járda építése árokbefedéssel vagy fakivágással lehetséges. Az árok befedése növeli a
megduplázódott!
szárazságot, a fák kivágása növeli a nappali hőmérsékletet: ezek elkerülése érdekében a gépjárműforgalom
csökkentése a biztonság felé vezető út
A demográfusok, szociológusok és településtervező mérnö- hogy már középtávon is meg fog változni
kök döntően egyetértenek abban, hogy az a beköltözési trend, amely a városüzeaz a Velencét is érintő, az utóbbi pár meltetés feladatait a közelmúltban és a
évben tapasztalható, robbanásszerű következő néhány évben még alapvetően
népességnövekedés, amely megvál- meghatározta és meghatározni fogja.
toztatta egy sereg Budapest környéki
2. A város területének
település arculatát, idővel kifullad, és
növekedése
beáll egy lényegesen lassabb szintre. Az
Velence abban a szerencsés és egyben sajátos
helyzetben van, hogy a
lakosságszám növekedése nem járt együtt a város
határában lévő mezőgazdasági területek tömeges felparcellázásával. A
beköltözést szolgáló infrastruktúra-fejlesztések,
építkezések ugyanis javarészt a már meglévő, nagyobb belterületi telkek
Épülő társasház az újtelepi óvoda mellett
felosztása révén, vagy a
otthoni munkavégzés elterjedésével a nyaralók átalakításával együtt valósulnagyvárosoktól távolabbi országrészek tak meg.
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Az új, zöldmezős építkezések száma
elenyésző. Ez azért szerencsés fejlemény,
mert ha a város szélein (messze a városközponttól) rengeteg lakópark létesülne,
akkor az elviselhetetlenné tenné az autós
forgalmat, illetve csökkentené a belső,
régebbi városrészekben található ingatlanok értékét.
Ennél természetesen sokkal előnyösebb a meglévő házak cseréje, felújítása,
átépítése – ez azonban óhatatlanul a régi
arculat, az utcakép megváltozásával jár.
Ez is fontos szempont, ám ez inkább a
szívünknek fáj, és többletterhet nem jelent a város számára. Mindezekkel összhangban a célunk az, hogy a külterületi
lakóparkok, új parcellázások helyett az
ingatlanfejlesztések a már meglévő lakott
területeken történjenek meg.
Neves várostervezők mondják, hogy
az a jó város, ahol tíz perces gyaloglással
minden fontos funkció elérhető: az ilyen
kompakt városban nem kell mindenért
autóba ülni, egy lakosra sokkal kevesebb

,,Vidéki járda” valahol a városban. Megvilágítani, síkosságmentesíteni, üzemeltetni nehéz, használni kényelmetlen

működtetendő infrastruktúra jut – ami
tehát olcsóbb a városnak és a városlakóknak egyaránt. A képviselő-testületben
célként és városfejlesztési prioritásként
határoztuk meg azt, hogy a jövőben a
város csak a mai lakott területi határvonalak között fejlődhessen. Ezáltal a
tervezés nélküli városnövekedés káros
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hatásaitól mentesíteni lehet a város központját és a város lakosait.

tős gyalogos-, autó-, sőt teherforgalom is
van, indokolt a járdaépítés.

3. Járdaépítés és
forgalomcsillapítás
Amikor Velencén szóba kerül a közlekedés kérdése, rendre felmerül az, hogy közlekedésünk biztonságát, kényelmét
a járdák megépítése szolgálja
leginkább. Ez nem minden
esetben igaz. Közlekedésünk
biztonságát ugyanis a jelenlegi
utcákhoz alkalmazkodó magatartásunk segíti leginkább.
A Kertész utca ékes példa a fejlesztések forgalomnövelő hatására: az aluljáróból itt vezet a leggyorsabb
út az iskolához, óvodához és akár a rendelőintézethez is. A növekvő forgalom miatt az utat pár éve
Nincs lehetőség, és nem is kell
megszélesítette az Önkormányzat, ami miatt megszűnt a szembejövő autók lehúzódási kényszere:
nőtt a sebesség, tovább nőtt a forgalom, erre 30-as korlátozás került ki, de az út továbbra is védett a
mindenhová járdát építeni. A
keresztirányú utcákkal szemben. Komplex, átgondolt megoldások szükségesek
város úthálózata a hagyomáA „városi járda” az úttest mellett húnyos elrendezés szerint jött létre: vagyis
a valamilyen talajjavító megoldással sta- zódik, annál kicsit magasabban. Velencei
bilizált utat két oldalról vízfogadó árkok utcáinkban az egyik oldali árok befedészegélyezik, majd pár méterrel arrébb az sével, és a mellette lévő fasor kivágásával
lehetne ilyet létesíteni. Ehhez viszont a
ingatlanhatár húzódik.
Az ilyen úthálózaton járdát építeni teljes útfelületet át kell alakítani annak
kétféleképpen lehet. Az egyik megoldás érdekében, hogy az a másik oldali árokba
a szaknyelvben ismert nevén a „vidé- vezesse a vizet, a megmaradó árkot pedig
ki járda”, vagyis a kerítés mellé épített, bővíteni kell, hogy az a felgyülemlett viegy-másfél méter széles gyalogút. Ennek zet be is tudja fogadni. Ilyen mértékű átmegépítésével elvben ki van pipálva a alakításra hosszú távon
feladat, csakhogy ezt a típusú járdát üze- sincs esély, a kerítésre
meltetni, átfogóan síkosságmentesíteni, tapasztott keskeny jára fák lombja alatt közvilágítással meg- dát pedig a tapasztalavilágítani nemigen lehet. Ezek a járdák tok szerint sokan nem
gyakran szűkek, nem igazán alkalmasak használják, ezért más
az egymás melletti sétára, olykor még ba- megoldást kell választanunk.
bakocsit sem lehet rajtuk tolni.
A készülő forgalomA szűk, kerítésre tapasztott nyomvonal helyett, amelyen elhanyagoltabb csillapítási terv – amehelyeken a belógó faágak és a gaz is ne- lyet egy őszi lapszámvéleményezésre
hezítheti a gyaloglást, sokak számára ban
egyszerűbb továbbra is az úton gyalo- Önök elé bocsátunk
golni, ahogyan régebben tették elődeink, – olyan forgalomcsillaamikor is mindenki az utat használta pított zónákat határozakár gyalog, akár kocsin. Igaz viszont, na meg, amelyekben a gépjárműveknek
hogy évtizedekkel ezelőtt nyilván nem csökkentett sebességgel szabad haladnijárt ennyi autó és teherautó Velencén, uk. Ezekben a zónákban az úttest a száz
mint ma. Mégis, számos nyugodt mellék- év óta működő módon vegyes forgalmú
utcában ma is értelmetlen járdaépítéssel marad. Erre ma kis- és nagyvárosokban
terhelni az utcát. Más esetekben viszont számos jól működő megoldás van, és a
(például az újtelepi Iskola utcában, vagy hazai jogszabályi környezet is ismeri és
az ófalusi Fő tér környéken), ahol jelen- támogatja ezeket a megoldásokat.
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Fontos kiegészítés az is, hogy a zónák
között meg kell határozni néhány olyan
utcát is, amelyeken továbbra is számolni
kell az átmenő forgalommal, és ahol a
gyalogosok, valamint a járművel közlekedők között célszerű bizonyos elválasztásra törekedni. Ezeken az útvonalakon a
szükséges helyeken gyalogos-átkelőket
is létesítünk majd.
A helyi tömegközlekedés megvalósítása nincs elfelejtve, de idén szinte biztos,
hogy nincs forrásunk elindítani a velencefürdői járatot. Addig is a Volán-járatok
fejlesztésére összpontosítunk, illetve keressük tovább az olcsó, elektromos megoldást a velencefürdői járathoz.
A következő öt évben tehát a közlekedésre fordítható korlátozott erőforrásainkat a
forgalomcsillapításra és a környezetbarát
közlekedési módok segítésére tervezzük
fordítani. Ennek megfelelően szeretnénk
évente három színvonalas gyalogátkelőt
létesíteni, évente három helyszínen korszerű kerékpár-parkolókat létrehozni,
évente három buszmegállót korszerűsíteni, emellett pedig a forgalomcsillapítási
tervet – az Önök véleményének kikérése
után – fokozatosan megvalósítani.

A vasútállomáson lévő kerékpártárolóhoz az egyik odavezető útról lépcsőn
kell felcipelni a kerékpárt. Kézenfekvő a lépcső aljához áthelyezni a kerékpártárolók egy részét. Alig kerül valamibe, mégis, a mindennapokban sokat
számít. Meg fogjuk oldani – a városüzemeltetés gyakran ilyen apróságoktól
lesz sikeres

4. Velence: egy nyugodt,
élhető város
A negyedik pontban feltett kérdés,
tehát az, hogy miként tudjuk a nyugodt,
csendes (de nem kietlen) város előnyeit

megtartani, amellett, hogy támogatjuk a
fejlődést, az egyik legösszetettebb probléma. Ez tipikusan egy olyan érzékeny
kérdés, amelyet mindenki egy kicsit
másképp lát. Mert hát mindenkinek egy

kicsit más teszi élhetővé, szerethetővé a
várost. Van, aki nyugalmat és csöndet
kíván, van, aki szórakozni akar, van, aki
nyaralni jár ide – és még sorolhatnám.
Vagyis mindenkinek más és más előnyöket ad a város. Éppen ezért nem átformálni kell a várost egy városfejlesztési
koncepció során, hanem élettel, tartalmakkal feltölteni. Ezt a magam szakterületén úgy tudnám megfogalmazni,
hogy mi alkalmazkodjunk a város adottságaihoz, és ne az éppen regnáló testület
igazítsa saját vízióihoz, vagy egyes vállalkozók érdekei szerint a városfejlesztés
alapkoncepcióit.
Ne kockázatos nagybefektetésekben
gondolkodjunk, hanem abban, hogy miképpen tudjuk funkciókkal megtölteni az
egyes városrészeket, a rendelkezésünkre
álló városi infrastruktúrát. A cél az, hogy
élő közösségi terekké formáljuk őket.
Olyan helyekké, ahová szívesen járnak
az emberek, ahol élet van, és ahol valós
városi igényekre választ adó funkciók települnek. Ez nemcsak fejlesztési kérdés,
hanem szabályozási is: közterületeink
használatát megfelelő szabályokkal kell

kordában tartani – annak érdekében,
hogy fenntartható módon tudják azokat használni városunk lakói.
A város adottságaihoz való alkalmazkodás egy további következménnyel

Buszmegállóban várakozó autó a vasútállomásnál.
A busz kb. félóránként jön, a rövid idejű várakozásra is igény van.
Hatékony helykihasználású megoldással meg kell oldanunk
mindkét igényt

is jár: nem tanácsos semmiféle olyan
további gigaberuházást végrehajtani,
amely később a város számára nehezen
fenntarthatóvá válik. Az elmúlt évek
bebizonyították azt (és nemcsak Velencén, hanem számos más magyarországi
városban), hogy egy-egy ilyen átgondolatlan, a valós igényeket és költségeket fel
nem mérő beruházás később hosszú évtizedekre lehetetleníti el egy város költségvetését, és foglalja le a rendelkezésre
álló fejlesztési forrásokat.

5. Zöldterületek
A város zöldállománya az elmúlt
években folyamatosan, egyre gyorsuló
ütemben csökkent. Sajnos, sok esetben
a zöldövezetbe költözés éppen a zöldterület nagyfokú irtásával kezdődik! Az
elmúlt években egyes utcákban akár
tucatnyi koros, nagy oxigéntermelő
képességű fát vágtak ki az utcán (közterületen). Városunkban korábban nem
készült felmérés a fákról sem, még azt
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sem tudjuk, hogy pontosan milyen állapotban vannak zöldterületeink.
Az bizonyos, hogy gyökeresen
meg kell változtatnunk a fákhoz, a

Sok kérdés érkezett ez ügyben is,
így kénytelen vagyok felhívni mindenki figyelmét arra, hogy a ház előtti fa
közterületen áll, kivágása jegyzői engedélyhez kötött, és a fapótlásról ilyenkor gondoskodni kell. Kérjük Önöket,
működjenek együtt az önkormányzattal
városunk levegőtisztasága érdekében:
óvjuk együtt fáinkat!

6. Ha ezek az alapelvek ismertek,
akkor mégis milyen Velencében
gondolkodunk?

Öreg fa a 7-es út mentén.
Egy ilyen fa évente 200 kg tiszta oxigént termel számunkra

Sokat gondolkodtam azon, hogy zárásképpen milyen alapelveket fogalmazzak meg Önöknek, és egyben a magam
számára is Velencével kapcsolatban. Egy
város akkor jó, ha ott jól érzik magukat az
emberek, szeretnek ott élni. Ennek véleményem szerint három alapfeltétele van:
1. Legyen kompakt a város! Legyen
elérhető minden lényeges funkció gyalog
és kerékpárral is. Így közlekedni nemcsak
a legcsendesebb, de a legbiztonságosabb
mód is. Mint ismeretes, a gyalogosok
nem szoktak egymással karambolozni.

vonalas szolgáltatásokat nyújt: vagyis jó
szociális és egészségügyi ellátást, kiváló
oktatási lehetőségeket, remek közterületeket, biztonságos közlekedést, és így
tovább. Mindemellett fontos az is, hogy
képes legyen a krízishelyzetekben is
hatékony segítséget biztosítani. A járványidőszakban arra törekedtünk, hogy
a velenceiek képet kaphassanak arról,
hogy milyen a szolgáltató város. Azt
szeretnék, hogy az élet egyre több területén érezzék azt a helyiek, hogy jobb
szolgáltatásokat tudnak elérni.
Végezetül meg kell említenem, hogy
ehhez mi képviselők önmagunkban kevesek vagyunk: összefogás nélkül, közösség nélkül a legjobb városfejlesztési
koncepció is üres, élettelen keret marad.
Az Északi Strand közösségi munkái és
a felújítás örvendetes haladása arról tanúskodik, hogy a fontos ügyek akkor
lesznek igazán a mieink, ha mi magunk
is hozzájárulunk azok megoldásához.
A polgármesteri hivatal valamennyi
dolgozójával, polgármesterünkkel, a

zöldterületekhez való hozzáállásunkat.
A fa tulajdonképpen ugyanolyan közmű, mint az ivóvíz vagy a közcsatorna:
oxigént termel a „közösbe”, megköti a
port, valamint a kipárolgással hűti a
környezetét és árnyékot ad. Éppen ezért
idén tavasszal több, mint száz fát ültettünk el a 10millióFA mozgalommal közösen, és folytatni fogjuk ezt a faültető

A Gurgyal. A várost körülölelő zöldterületek, véderdők megtartása létfontosságú

és -gondozó munkát. Legalább annyira
fontos feladat a fák ültetése a tereinken,
mint a szemléletváltoztatás elültetése a
szívünkben.
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2. Nyújtson egészséges környezetet
a város! Legyen olyan városunk, ahol az
ember és a környezet harmóniában él: ha
az ember vigyáz a környezetére, lesz környezet is, amely megóvja az embert.
3. Gondolkodjunk szolgáltató városban! Váljon Velence egy olyan településsé, amely polgárai számára szín-

A kerítésekre tapasztott, nem használt járda tipikus esete. A diófa ágai
mutatják, hogy ezt a járdát már évek óta nem használják a lakosok

képviselőtestület valamennyi tagjával és
Önökkel karöltve szívós munkával, egymásra és a környezetünkre figyeléssel
ezek a fent megfogalmazott célok elérhetők. Kapaszkodjunk össze, és menjünk együtt az úton!
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Velence város kommunikációjáról
Bizonyára sokan tapasztalhatták azt, hogy a város kommunikációja sokkal
intenzívebbé vált 2019 ősze óta. A város kommunikációs stratégiájának
kialakításáról, illetve annak eszközeiről beszélgettünk Gerhard Ákos
polgármesterrel.
A velenceiek számára talán különös
lehet az, ahogyan a város az elmúlt
fél évben kommunikált. Milyen
eszközei vannak a városnak arra,
hogy üzeneteket jutasson el a város
lakosainak?
Nem kívánunk sok pénzt fordítani a
város kommunikációjára, mivel az önkormányzatnak elsősorban nem a maga
működésére, hanem a közfeladatok ellátására kell összpontosítani a járvány
miatt idén különösen szűkössé vált
erőforrásait. A városi kommunikációnak négy eleme van. Elsőként említeném meg a város honlapját. A www.
velence.hu címen egy sereg információ
elérhető. A képviselőtestületi ülések
jegyzőkönyveitől és a közintézmények
elérhetőségeitől kezdve a hatályos rendeleteken át a városi rendezvényekről
készült fényképek galériájáig. Emellett
van egy újságunk is, a Velencei Híradó.
Ez a havonta megjelenő lap nemcsak a
Velencei-tó környékén fekvő települések lapjai közül a legterjedelmesebb, de
a megye nagyobb városaiban is nehezen
találni nagyobb oldalszámú orgánumot. Meg kell még említeni a Velence
város hivatalos facebook oldalán zajló

Mennyibe kerül mindez a város
számára?
A www.velence.hu honlapot a hivatali titkárság munkatársa kezeli és látja
el tartalmakkal. Ennek külön költsége
nincsen. A Velencei Híradó előállításának költségét az előző évekhez képest idén közel 40 százalékkal tudtuk csökkenteni,
a szerkesztés díjazása pedig
2020-ban is a 2017-es árakon
történik. A lap előállításának
teljes költsége egy hasonló
méretű és terjedelmű színes
havi magazin előállításának
a töredéke. A facebook oldalunkon zajló kommunikáció
egyik jelentős előnye az ingyenesség. Csupán egyetlen facebook-bejegyzésünket hirdettük idén.
Azt, amelyikben azzal a kéréssel fordultunk áprilisban, a járványhelyzet csúcsán
a Velencére látogatni szándékozókhoz,
hogy inkább otthonukban várják meg a
vírushelyzet lecsengését, és közzétettük,
hogy lezárjuk a tóparti parkolókat. Ennek a hirdetésnek 15.000 forint költsége
volt, és több mint 100.000 emberhez jutott el a hír – amelynek meg is
lett az eredménye. A városbeli
eseti plakátolás, hirdetmény
költsége pedig elhanyagolható.
Mi a városi kommunikáció fő
célkitűzése?

kommunikációt is, amely lehetőséget
ad arra, hogy gyorsan tudjuk elérni és
tájékoztatni városunk lakóit. Végül pedig a városi hirdetőtáblákra hívnám
fel a figyelmet, amelyeket alkalmanként
igénybe szoktunk venni.

Erre nagyon egyszerű a válasz: az, hogy minél több emberhez minél több információ
jusson el minél gyorsabban. Mindezt
igyekszünk a leginkább költséghatékony
módon végezni. Minden fontos ügyről igyekszünk idejében és részletesen
tájékoztatni a lakosságot. A facebook
oldalunkra havonta átlagosan 30–40

közleményt tesz fel a város, tehát elmondhatjuk, hogy ezen a fórumon napi
rendszerességgel tudunk kommunikálni. A Velencei Híradó is terjedelmesebb
lett, hozzávetőlegesen 30 százalékkal
több szöveg kerül bele, mint korábban.
Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a
helyi újság végre ne egyes személyekről,
a képviselőkről vagy éppen rólam szóljon, hanem a város ügyeiről. Éppen ezért
én nem tartom szükségesnek azt, hogy a
címlapon és minden második oldalon a
saját fényképem jelenjen meg.

Nem érzi-e zavarónak azt, hogy a
város minden ügyben a nyilvánossághoz fordul? Nem lenne-e jobb a
város ügyeit csöndben, a háttérben
megoldani? Miért kell minden szen�nyest kiteregetni?
Nem, egyáltalán nem gondolom azt,
hogy a városi ügyeket titokban, suba
alatt kellene megoldani. Ellenkezőleg:
én annak vagyok a híve, hogy minél
nagyobb nyilvánosság mellett működjön a város. Talán egyesek számára
indokolatlannak tűnik az, hogy minden, a városunkat érintő ügyben azonnal tájékoztatást adunk, vagy az, hogy
a polgármesteri hivatal közleményei
rendszeresen megjelennek a város facebook oldalán. Azonban minden olyan
esetben, amikor a szélesebb nyilvánossághoz fordulunk – valójában csak a
jogszabályok és a hatályos rendeletek
betartására hívjuk fel a figyelmet. Soha
nem fordulunk a nyilvánossághoz azért,
hogy bárkit befolyásoljunk vagy jogtalanságra bírjunk. Éppen ellenkezőleg: az
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a célunk, hogy a jogszerű állapotokat el
lehessen érni. És hogy miért is fontos a
jogszerű állapot? Mert a jogszerűség kiszámíthatóságot, ellenőrizhetőséget, átláthatóságot és felelősségvállalást jelent.
Tiszta játszmát, amelyben nincsenek
cinkelt lapok. Minden olyan helyi ügy,
amely az elmúlt hónapokban nagy port
vert fel, ilyen volt: a jogszerű állapot elérését vagy betartását szolgálta.
Tudna ezek közül néhányat említeni?
Azok a közlemények, amelyeket közzétettünk, és amelyek később az országos médiába is eljutottak, vagy amelyek
rengeteg hozzászólást generáltak, mind
olyanok, amelyekben végső soron az
önkormányzat álláspontja érvényesült.
Uszodaügyben sajtó-helyreigazítások és
az illetékes hatóságok által elutasított fellebbezések, az Északi Strand ügyében a
partneri kapcsolat kialakulása, óriáskerék
ügyben pedig az elinduló tárgyalások, illetve egy közös megegyezés mutatja azt,
hogy igenis érdemes volt határozottan
fellépnünk a város érdekében. Egyetlen
olyan eset sem volt az elmúlt időszakban,
amikor a város képviselte álláspont ne lett
volna jogszerű és tisztességes.
Ez lehet, de sokakat éppenséggel
zavar az, hogy a csöndes kisváros
egyszeriben a megyei és országos
média érdeklődésének középpontjában áll. Nem lehetne mindezt
csöndesebben intézni? Nem lehetne
a partnerekkel megegyezni? Miért
kell rögtön a facebookon megvitatni
a vitás ügyeket?
Minden ellenkező állítással szemben,
az önkormányzat egyáltalán nem érdekelt abban, hogy a város érdekeit minden esetben a facebookon képviselje.
Sosem mi voltunk azok, akik a kezdeményezői voltunk ezeknek az ügyeknek.
Ha például az óriáskerék érkezéséről
már korábban értesülünk, és nem akkor
szerzünk róla tudomást, amikor már
építik a város közepén, közvetlenül a tó
partján, akkor meg lehetett volna oldani
az ügyet még tavasszal közös megegyezéssel, helyszíni bejárás után.
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Mi minden olyan vállalkozásnak partnerei vagyunk, amely törvényes, jogszerű keretek között üzemel. Nem az
a kérdés, hogy tetszik-e az nekünk, hanem az, hogy szabályos-e az üzemelés.
Az uszoda ügyében is csak a legvégső
eszközünk volt a nyilvánosság. Akkor
nyúltunk ehhez, amikor minden más
eszközből kifogytunk, és amikor a kormányhivatal tiltó határozatát is semmibe véve folytatódott az építkezés, mintha mi sem történt volna. Nem akarok
minden egyes esetet felsorolni, de nyugodtan elhiheti mindenki, hogy ezek az
ügyek csak a napi munkától, a folyamatos építkezéstől veszik el az energiánkat. De amíg a hatályos rendeleteket és
a jogszerűséget képviseljük, addig nem
köthetünk e tekintetben kompromis�szumot. Olykor meglepő, hogy milyen
ügyekben kell a sarkunkra állni, és a
jogszerűség betartását megkövetelni.
Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat
ezután is fel fogja vállalni a nyilvánosság előtt a konfliktusait?
Igen. Nem örömmel, persze, de ha
minden más eszköz csődöt mond, akkor
bizony szükséges a széles nyilvánosság
előtti kommunikáció. Ennek a nyíltságnak van egy további előnye is. A közleményekre, állásfoglalásokra, hírekre érkező hozzászólások visszajelzést adnak
arról, hogy milyen további problémákat
látnak Velencén a helyi lakosok. Sok
esetben egy-egy hozzászólásból kapunk
hírt olyan esetekről, amelyek intézkedést
kívánnak: gazos utcasarkokról, hulladékszállítási problémákról vagy éppen megoldatlan vízelvezetési állapotokról. Persze
azért jobb lenne, ha ezek bejelentésként
érkeznének a hivatal@velence.hu, vagy
a varosgazdalkodas@velence.hu e-mail
címekre, de gyakran e hozzászólások felvetette problémáknak is utánamegyünk.
Egyébként nemcsak azért hasznos a
városi facebook kommunikáció intenzívebbé válása, mert számos visszajelzés
érkezik az önkormányzathoz, hanem
azért is, mert érzékelhetjük azokat a kritikus hangokat is, amelyek a város intéz-

kedéseit érintik. Máshol ezek a kritikus
megjegyzések nem mindig láthatók, de
én úgy gondolom, az ilyen megjegyzéseknek ugyanúgy helye van a város
oldalán, mint a minket támogató, az
intézkedéseinkkel egyetértő velenceiek
hozzászólásainak.
Velence egy rétegzett, sokféle társadalmi csoportot összefogó közösség, amelyben eltérő, olykor egymással
szembenálló érdekek és értékek egyszerre jelennek meg. Én személy szerint
örülök annak, hogy ezek az eltérő álláspontok megjelennek egy-egy bejegyzésünk alatt. Ez mutatja azt, hogy milyen
sokszínű a velencei lakosság. A sokszínűség pedig érték, amelyet meg kell
őrizni. Olyan, mint a velencei táj. Van
itt hegy, van itt erdő, nádas, tó és szántó
is. Ha bármelyik elveszne, szegényebbek
lennénk.
Megjegyzéseket törölni csak akkor
szoktunk, ha trágár, becsületsértő, agresszív vagy éppen tudatosan valótlanságot terjesztő hozzászólások érkeznek,
vagy ha olyan felhasználó ír be, akinek
semmiféle velencei kötődése nincsen,
és akinek az oldala alapján egyértelmű,
hogy valójában álprofilként működik.
Egyébként azt hadd mondjam el, meglepő, hogy milyen nagy számban vannak jelen városunk oldalán álnéven
és ál-személyiséggel elég vehemensen
megnyilvánuló trollok, akik heves indulatokat tudnak generálni, miközben
az érdemi párbeszédet ellehetetlenítik.
Úgy gondolom ugyanakkor, hogy minden más esetben helyet kell hogy kapjanak a kritikus hangok is.
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Tájékoztatás a velencei
hulladékszállításról

Milyen eredményei vannak a város
kommunikációjának? Mit kapnak a
pénzükért a velenceiek?
Kapnak egy jó minőségű, megnövelt
terjedelmű és alacsonyabb költségű,
környezetbarát technológiával készülő
újságot, egy rendszeresen karbantartott
honlapot, és egy napi kommunikációt
segítő facebook oldalt. A városi facebook oldalunk jelenleg 5100 követővel
rendelkezik. Ez a szám a legmagasabb
a tókörnyéki települések között, és nagyobb, mint bármely hasonló méretű

Június elején megkereste Társaságunkat
Velence Város Polgármestere azzal, hogy
adjunk közre részletes tájékoztatást a hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételének feltételeivel, a szolgáltatás tartalmával, valamint egyéb, hulladékszállítást
érintő észrevételekkel kapcsolatban. Ennek oka az volt, hogy a lakosság számos
esetben fordult a polgármesteri hivatalhoz tájékoztatásért ez ügyben.
Mivel a felmerült észrevételek jelentős része arra vezethető vissza, hogy a
velencei lakosok nem rendelkeznek elegendő és pontos információval a hulladékszállítási közszolgáltatásról, ezért az
alábbiakban igyekszünk néhány gyakran
felmerülő kérdésre választ adni. Ezzel is
megelőzendő azt, hogy a jövőben kellemetlen meglepetés érje az általunk nyújtott szolgáltatást igénybevevőket.
1. Hol és mikor tudom a hulladékszállítással kapcsolatos ügyeimet
intézni?

Fejér megyei településé. A rendszeres,
intenzív tájékoztatásra fordított idő és
energia viszonylag rövid idő alatt eredményt hozott. Októberben még 2300
követője volt az oldalnak, az elmúlt hónapokban ez a szám megduplázódott. A
több mint 100 százalékos emelkedés pedig feltehetően azt jelzi, hogy egyre több
velencei és környékbeli internethasználó érzi úgy, hogy érdemes követnie, olvasnia Velence város facebook oldalát.
Úgy gondolom, hogy összességében a
város erre a célra rendelkezésre álló szűkös erőforrásaiból nehezen lehetne ekkora mértékű költségcsökkentés mellett
nagyobb növekedést elérni.

Kérdéseivel, kéréseivel, panaszával,
illetve minden egyéb, hulladékszállítást
érintő ügyintézéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeinken kereshet minket:
2484 Agárd, Gárdonyi Géza u. 34–38.
Telefon: 22/579–185, e-mail: info@vhg.hu
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00–12.00, szerda:
7.00–19.00, péntek: 8.00–12.00
2481 Velence, Tópart u. 26.
Telefon: 22/579–185, e-mail: info@vhg.hu
Ügyfélfogadás: szerda: 8.00–12.00
A megadott ügyfélfogadási időben
személyesen és telefonon is minden esetben készséggel állunk rendelkezésükre!
A telefonon történő megkeresés esetében kérjük, hogy a hatékony és gyors
tájékoztatás érdekében vevőazonosító
számát minden esetben készítse elő!
Emellett az is jelentős mértékben segíti
a szakszerű ügyintézést, ha az adat- és
fogyasztóvédelmi tájékoztatást követően
az ügyintézésének megfelelő menüpon-

tot választja ki. Telefonos ügyfélszolgálatunk időszakos túlterheltsége miatt
előfordulhat, hogy megnő a várakozási
idő, melyért szíves elnézését és türelmét
kérjük. A várakozást követően az ügyintéző kapcsolása azonban minden esetben megtörténik.
2. Ingatlant vásároltam, eladtam
tulajdonomban lévő ingatlanom
(adásvétel, öröklés, ajándékozás
történt stb.), ilyenkor mi a teendőm?
Az ingatlan tulajdonviszonyában bekövetkező változás bejelentése egyetemleges kötelezettsége mind a régi,
mind az új tulajdonosnak. Ennek bejelentésére 15 nap áll rendelkezésre.
A bejelentéshez minden esetben
szükséges a honlapunkról (www.vhg.hu)
letölthető formanyomtatvány kitöltése,
valamint a tulajdonosváltozás tényét igazoló dokumentum (adásvételi szerződés,
ajándékozási szerződés, hagyatékátadó
végzés stb.) másolatának bemutatása/
megküldése.
Kérelmét benyújthatja:
• online ügyfélszolgálatunkon,
• elektronikus levél formájában
(e-mail),
• személyesen (ügyfélszolgálati irodáinkban ügyfélszolgálati időben),
• vagy postai úton.
Gazdálkodó szervezet esetén kizárólag agárdi irodánkban van lehetőség az
ügyintésre:
• Kérjük, hozza magával a cég bélyegzőjét! Amennyiben az ügyintézést
végző személy nem jogosult aláírásra a
cégnél, akkor meghatalmazás és aláírási
címpéldány is szükséges.
3. Módosítani szeretném a levelezési
vagy a számlázási címemet, mi a
teendőm?
A
a

módosításhoz
honlapunkról
is

szükséges
letölthető
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formanyomtatványunk kitöltése. A kitöltött dokumentumot benyújthatja:
• online ügyfélszolgálatunkon,
• elektronikus levél formájában
(e-mail),
• személyesen, ügyfélszolgálati irodáinkban ügyfélszolgálati időben,
• vagy postai úton.
4. Hogyan tudom megrendelni a
házhoz menő lomtalanítást?
Lomtalanítási igényét ügyfélfogadási időben a 22/579–185 telefonszámon,
illetve online rendszerünkben a https://
www.vhg.hu/idopontfoglalas/ oldalon
tudja egész évben bejelenteni. Az ide-

kal találkoznak munkatársaink. Ebben
az esetben a hatályos törvényi és rendeleti előírásoknak megfelelően munkatársaink kötelesek megtagadni a szállítást.
További problémaforrást jelent az is,
hogy olykor nem a megfelelő helyre, illetve nem kellő időben kerül kihelyezésre a hulladék. A késve vagy nem megfelelő helyre kihelyezett hulladékot nem áll
módunkban elszállítani.
A hulladékok elszállítása a szállítási
naptárban megjelölt napokon reggel 6
órától történik. A hulladékgyűjtőt a gépjárművel megközelíthető közúttól egy
méterre, jól látható helyre szükséges
kihelyezni.
A zavartalan szolgáltatás érdekében kérjük, hogy minden
esetben az év elején megküldött, részletes információkat
tartalmazó tájékoztató levelünkben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek kihelyezni
a hulladékot!
6. A keletkezett kommunális és
zöld hulladékom nem fér bele a
gyűjtőedénybe, az edény vagy
zsák túl nehéz, mit tegyek?

genforgalmi szezonra tekintettel július,
augusztus hónapokra időpont nem foglalható. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a rendezett egyenleg.
Az idényjelleggel használt ingatlanok
(nyaralók) esetén 1.5 m3, az állandó jelleggel használt ingatlanok esetén pedig
maximum 3 m3 lomhulladék helyezhető ki (veszélyes hulladék, építési-bontási
törmelék nem rakható ki). A szállítás
nem konténerben történik, így telefonos ügyfélszolgálatunkon kérjük, ne a
„konténeres hulladékszállítási ügyintézés” menüpontot válassza.
5. Miért nem viszik el a kihelyezett
hulladékomat?
Gyakran előforduló probléma az,
hogy nem az igényelt szolgáltatásnak
megfelelő mennyiségű, és/vagy nem
megfelelő módon kihelyezett hulladék-
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Amennyiben keletkezett hulladéka meghaladja az igénybe vett szolgáltatási mennyiséget, úgy többletszállításra
feljogosító matricával szabvány edényben vagy megfelelő teherbírású szabvány
zsákban helyezheti ki hulladékait. Egy
darab, többletszállításra feljogosító matricával legfeljebb 110 literes hulladékgyűjtő
zsákban vagy edényben 15 kg-os súlyhatárig lehet kihelyezni a háztartási hulladékot. Szállítási alkalmanként korlátlan
darabszámú matrica használható fel.
Az év elején postázott 8 darab, zöldhulladék-szállításra feljogosító matrica
felhasználását követően keletkező zöldhulladékát érvényes többletzöldhulladék
szállításra feljogosító matricával ellátott
zsákban (max. 110 liter űrtartalmú), illetve (max. 100 cm hosszú, 50 cm átmérőjű) kötegekben helyezheti ki.
A többlet zöld, illetve kommunális
hulladék szállítására jogosító matrica az

alábbi helyszíneken vásárolható meg:
• Toku Color Kft. Festékáruház
(Velence, Balatoni út 46.),
• Coop ABC (Velence, Iskola u. 2.),
• Miki Market ABC (Velence,
Kossuth u. 15.),
• Central Csemege (Velence, Fő u. 66.).
7. A kommunális hulladékszállítási közszolgáltatás keretébe nem
tartozó hulladékom keletkezett, mit
tegyek?
Építési törmelék elszállítással kapcsolatban keressen minket a 30–228–
9484, vagy a 30–194–0445 telefonszámok valamelyikén, vagy személyesen az
Agárd, Gárdonyi Géza utca 34–38. szám
alatti telephelyünkön.
Elektronikai hulladékait (számítógép, televízió, hűtőgép, mosógép stb.) az
alábbi telephelyeket adhatja le:
• Adrii Invest Kft., 2483 Gárdony, Csiribpuszta, Elza u. 1., tel.: 70–258–3239
• Tőke Fém Kft., 2483 Gárdony,
074/55. hrsz. (az agárdi pálinkafőzde
mellett), tel.: 30–534–3964, hétfő-péntek: 08.00–16.30, szombat: 08.00–12.00
Fémhulladékot szintén a Tőke Fém
Kft. fenti telephelyén adhat le.
Veszélyes hulladékait (pala, festékes,
olajos flakon stb.) az alábbi telephelyen,
díj ellenében adhatja le: Depónia Nonprofit Kft. Hulladéklerakó, 8000 Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgy, tel.:
22/505–200.
hétfő-péntek: 08:00–15.30, szombat:
08.00–11.30
Veszélyes hulladék átvétele: hétfő-péntek: 8.00–12.00
Köszönjük Gerhard Ákos polgármester érdeklődését, és reméljük, hogy tájékoztatásunkkal sikerül megelőzni azokat
a bosszantó eseteket, amelyek a hulladékszállítási szolgáltatás igénybevétele
során olykor létrejöhetnek!
Velencei-tavi
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. (VHG)

V á r o s g a z d á l ko d á s

Beszámoló a Velence Városgazdálkodási Kft.
május-júniusi munkájáról
Zöldterületek és virágosítás
Városunk parkjainak, közterületeinek
rendben tartása elsődleges feladatunk.
Folyamatosan azon dolgoznak munkatársaink, hogy szűkös humánerőforrásainkkal és gépparkunkkal a lehető
leghatékonyabban tudjunk gazdálkodni.
Röviden: ha kevesen is vagyunk, igyekszünk mindenhol ott lenni. Különösen
igaz ez olyan feladatokra, mint például

ve az évelőágyások kialakításából kettő
már megvalósult idén. A jobb begyökeresedés érdekében az évelőágyások kialakítására ősszel, a növényeknek legmegfelelőbb időben kerül sor.
Különösen május elején számos bejelentés érkezett, hogy az aszályos időben
a frissen ültetett fák nincsenek locsolva.
Köszönöm ezeket a bejelentéseket. A
parkokban a munkálatokat júniusban
még egy vállalkozó végezte, a fák locsolása is az ő feladata volt. Ilyen bejelentések után minden alkalommal felhívtuk a
figyelmét szerződéses kötelezettségére,
és igyekeztünk ellenőrizni az elvégzett
munkát. Külön köszönet azoknak az
önkénteseknek, akik időt és figyelmet
fordítanak az állapotok ellenőrzésére és
a hiányosságok bejelentésére. Egyúttal
köszönjük a Velencei Önkéntes Tűzoltók
segítségét, akik a legnehezebben elérhető, Béke utcai fasor fáit meglocsolták.

Szemét és kukák
a kaszálás. Ez egy olyan munka, amelyet
nem lehet túl sokáig halasztani, hiszen
nemcsak esztétikailag kifogásolható egy
le nem kaszált, elhanyagolt terület (az
allergiaveszélyről nem is szólva), hanem
annak helyreállítása is sokkal nagyobb
feladat, mint rendszeres gondozása.
A parkok, sétányok és közterületek
egynyári virágdíszeinek évelő növényekre cserélésében a folyamatosság hívei vagyunk. Így a megszokott, ismert helyeken
jelenleg még egynyári növények kerültek
beültetésre. Ma már virágdíszben pompázik a Babák Rózsakertjénél a Balatoni úton
található V betű, az Európa Park lépcsője,
a Tópart utcán található Meszleny-kereszt,
a Könyvtár lépcsősora, a Polgármesteri Hivatalnál található VELENCE felirat előtti
ágyás, valamint a szintén a Tópart utcán
található csónakos kereszteződés is.
A város zöldítésének három eleméből,
vagyis a fásításból, a virágosításból, illet-

A kaszáláshoz hasonló kihívások elé
állítja a VVG Kft.-t a város közterületeinek tisztán tartása. Sajnos olykor közvetlenül a szemeteskukák mellett is el van
szórva a szemét. Így ha reggel el is takarítjuk, estére már sokszor olyan, mintha
nem is jártak volna ott a munkatársaink.
Tudom, sok a felesleges csomagolópapír,
és azzal is tisztában vagyok, hogy olykor
tele vannak a kukák, de városunk tisztaságának megőrzése közös feladat és közös igény. Kérjük, segítsenek ez ügyben
is! Minden városüzemeltetési ügyre igaz
az, hogy a VVG önmagában nem tud
minden problémát megoldani. Itt szeretném megköszönni azok munkáját, akik
önkéntesként közterületen is összegyűjtik a mások által szétdobált szemetet.

Szivattyúzás, aluljáró lezárása
Az elmúlt hetek viharai városunkat is
megtépázták, munkát adva nemcsak a

VÖTE tűzoltóinak, de a VVG Kft. szakembereinek is. A vasút alatt áthaladó
aluljárót június 14-én, aznap, amikor
a legtöbb eső esett, elárasztotta a mindenhonnan behömpölygő víz. Az esetről értesülve még az esőzés ideje alatt
a VVG Kft. munkatársai azonnal megkezdték a szivattyúzást, hogy az aluljárót minél hamarabb a lakosság szolgálatába lehessen állítani.

Vihar, kidőlt fák
A vihar másféle károkat is okozott városunkban. Kidőlt fákat, leszaggatott gallyakat, ágakat hagyott maga mögött. Sajnos
annyi ilyen esetről érkezett bejelentés a
városgazdálkodáshoz, hogy nem tudtunk
minden esetben azonnal reagálni. A feladatokat igyekeztünk fontossági sorrendben ellátni. Köszönjük a lakossági bejelentéseket ez ügyben is. Ha valahol még azt
tapasztalják, hogy veszélyesen sérült, félig
törött ágak veszélyeztetik a közlekedést
vagy a lakosokat, kérjük, jelezzék felénk!

Bence-hegyi kilátó
Mint ismeretes, a Bence-hegyi kilátó
május óta – megfelelő óvintézkedések
mellett – ismét üzemel. A járványügyi

15

V á r o s g a z d á l ko d á s
intézkedéseknek megfelelően kitáblázott
kilátó újra a megszokott számban fogadja a városunkba érkezőket. A kilátó és
annak parkolója ismét élettel telt meg.
Naponta átlagosan 100 látogatót fogad
a kilátó, de vannak olyan hétvégi napok,
amikor 300-an is érkeznek hozzánk.

Július elsején megnyílik az
Északi Strand!
Az Északi Strand április végi átvételét követően rengeteg feladatunk volt. A rendelkezésre álló időnél pusztán a felújításra rendelkezésre álló anyagi forrás volt
kevesebb. Azonban a velenceiek összefogásának és néhány vállalkozó segítségének hála, sikerült nemcsak újragondolni
a strandot, hanem elképzeléseink nagy
részét meg is valósítani.
Az idei szezontól kezdve nem pusztán
egy strand lesz az Északi, hanem terveink szerint egy olyan hely, ahol mi, velenceiek és az idelátogató vendégek egyaránt minőségi, kulturált kikapcsolódási
lehetőségekben részesülhetnek.

Az Északi Strand felújítása
Az Északi Strand felújítása rengeteg
munkával jár, hiszen az április végén átadott állapotában a strand nem kaphatott volna üzemelési engedélyt. Minden
strandot fel kell újítani szezonkezdés
előtt, de az Északi Strand esetében ennél
sajnos jóval többről van szó. Bárki, aki
járt kint önkénteskedni, láthatta, hogy
sokszor bizony a nulláról indultunk.
Nemcsak tisztasági festésre volt szükség,
hanem a falak teljes leverésére, glettelésre, olykor vakolásra is. Nagyon köszönjük mindenki befektetett munkáját!
Magunknak szépítjük a város strandját!
A továbbiakban a városi strand felújításáról, és az oda telepítendő szolgáltatásokról számolok be részletesen.
Munkatársaim ebben a hónapban is
bebizonyították, hogy csapatként tudnak
dolgozni, amit ezúton is köszönök nekik.
Ugyanígy köszönöm azok támogatását
és segítségét, akik egy-egy visszajelzéssel
segítik munkánkat.
Pusztai László
ügyvezető
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Igényes programokat szervezünk, amelyek lehetőséget biztosítanak a kikapcsolódásra akkor is, amikor már vége a strandszezonnak. Ennek érdekében a zárást
követően átalakulunk és szeretettel várunk
mindenkit kerthelyiségünkben, ahol nem
pusztán a naplementében lehet gyönyörködni, hanem időnként kisebb koncertekkel, színházi előadásokkal, táncházakkal és
kertmozival találkozhatnak.
És hogy kik voltak azok, akiknek köszönhetően mindez létrejöhetett? Azok
az önkéntesek, illetve vállalkozók, akik
szabadidejüket a strand helyreállítására
fordították.
Ezért ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani a festésért és a terület takarítá-

sáért, rendezéséért Balázs Dávidnak, Boros Péternek és családjának, Faragó Péter
képviselőnek, Fekete Dánielnek, Fésűs
Attila képviselőnek és családjának, Fórizs
Attilának és családjának, Gerhard Ákos
polgármesternek és családjának, Kalamán
Etelkának, Kerékgyártó Szilviának, Kernya
Gábor képviselőnek és családjának, Kesselyák Kingának, Kovács Zsoltnak, Kreiszl
Norbertnek, Krüzselyi Orsolyának, Mészáros Csaba Istvánnak, Molnár Jánosnak,
Ordas Gábornak és Ordas Gábornénak,
Pap Zsigmond képviselőnek, Polgár Anikónak, Salacz Nórának és Szántó Zsoltnak,
Sisa Dánielnek, Szabados Tímeának, Szabó
Attila alpolgármesternek, Szilágyi Leventének, Tarnóczi Eszternek és a Várnai családnak (Várnai Zoltánnak, Mészáros Viktóriának és a gyerekeknek).
A villanyszerelésért Hanyu Zoltánt, a
vízszerelésért Annus Jánost, a szép asztalos munkáért Mészáros Csabát, a táblákért
Kasza Zsoltot, a Velence Copyt és a Timba
Ajándék és Reklámgyárat illeti hálás köszönet. Az önkéntesek étkezését a Drótszamár
Kemping csapata, valamint a Korzó Étterem és Pizzéria támogatta. Enyedi Zoltán és
az Oktávnet Kft. segített a földmunkákban
és az internetes kapcsolat megteremtésében.
Kernusz Arnoldnak külön köszönet a murva biztosításáért.
Köszönjük mindannyiuknak! Értünk
dolgoztak!

Szolgáltatások
a megújuló
Északi Strandon
Az alábbiakban szeretnénk megismertetni az olvasókat azokkal a szolgáltatókkal,
akikkel az Északi Strandon találkozhatnak. A strand étkezési lehetőségeit új
megközelítés alapján szerveztük meg.
Olyan módon, ami ebben a formában
újdonság a hazai strandokon. Mi is ez?
Az Északi Strand ad otthont szeptember 30-ig Magyarország egyik legjobb
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FoodTruck szolgáltatásának, ami öt
különleges buszt jelent, minőségi, kézműves termékekkel és környezetbarát
eszközökkel. Felkértük a szolgáltató csapatot, hogy mutassák be ezeket a buszokat, valamint az ott kapható termékeket.

BORKAS Fröccsbusz
Barkas B 1000 kisbuszból épített exkluzív kialakítású fröccsbusz. Egyedi megjelenésünkkel, az általunk nyújtott hangulattal, a minőségnek és tapasztalatunknak
köszönhetően a vendégek körében mindig nagy sikert aratunk, ezzel színesítve a
rendezvényeket. Friss, ropogós fröccsein-

ide látogatóknak. A FröccsKert az Északi Stranddal együtt kíván létrehozni egy
olyan otthonos, vidám közösségi teret,
amely koncertek, irodalmi estek, filmvetítések központja lehet. Italkínálatunkban a házi limonádék, a házi szörpök, frissítők, termelői borok, jéghideg
fröccsök, kisüzemi sörök választékával
kívánjuk biztosítani a színvonalat. Mert
hiszünk abban, hogy a vásárlói elégedettséghez vezető legjobb út a kézműves termék. Termékeink között kiemelt szerepet szánunk a hungarikum italoknak is.
A környezeti adaptációhoz hozzájárul a
repohár, valamint a lebomló pohár használata is.

el tudod olvasni alatta az aznap reggeli
újságot.”
Réteseinket komposztálható/lebomló
tálcákon kínáljuk.

KOLBICE by Kobe: saját fejlesztésű, eredeti magyar street food
Termékkínálatunkat azzal a céllal
alkottuk meg, hogy vendégeink mindig
kiváló minőségű street foodot kapjanak
kézhez, ezért gondosan megválogatjuk

UAZaRétes: az Igazi Házi Rétes
Az UAZaRétes food truck egy UAZ
452 típusú kisbuszból átalakított, nyitható tetejű, önjáró Rétesbusz. Több évtizede készítjük hagyományos, kézzel
húzott házi réteseinket dabasi családi
manufaktúránkban, dédnagymamánk
receptje alapján. A rétesek csak hazai
alapanyagokból készülnek, tartósítóket a legüdébb borainkból és a legvadabb
szódánkból házasítjuk. Célunk a Monostor Borház borainak népszerűsítése és a
minőségi fröccsözés elterjesztése. Saját
boraink mellett saját pálinkát is kínálunk
a vendégeknek, de gondolunk a gyerekekre is: igazi szódából készült hagyományos
szörpökkel várjuk őket. Italainkat repohárban vagy lebomló pohárban kínáljuk
vendégeinknek!

Monostor Borház FröccsKert
A Monostor Borház FröccsKert egy
1970-es évekbeli, veterán cirkuszi lakókocsi, melyet teljes körűen felújítottunk,
átalakítottunk. A környezetbe illeszkedő, mégis figyelemfelkeltő, a régmúltat
felidéző vendéglátó egység hangulatos
törzshelye lehet a velenceieknek és az

szer- és adalékmentesek. Réteseinket
helyben sütjük, így mindig frissek. Az
általunk készített, kiváló minőségű rétesek Dabas-Sári község hagyományainak
részeként maradtak fent. A sári rétes
különlegessége a hagyományos recept
alapján készített, leheletvékonyra húzott tészta és a töltelékek megszokottnál jóval dúsabb, gazdagabb használata.
Készítésének tudománya, ízvilága nemzedékről nemzedékre öröklődött, és ezt
az évszázados hagyományt kívánjuk
megőrizni és átadni. Jókai Mórt idézve: „A jó rétestészta olyan vékony, hogy

a felhasznált alapanyagokat. A Kobe
Sausages cég megalakulása után bővítettük az Original Kolbice termékpalettáját. Ebben a kategóriában magyaros és bajor sertéskolbászokat kínálunk
len- és szezámmagos kenyértölcsérben. Az eredeti Kolbice új
változatai Kobu Street, Bbq Jerky
és Kolbice Retro fantázianévre
hallgatnak. A Kobu Street, ami
a gyerekek nagy kedvence: egy
hatalmas, ízletes, de nem csípős
kolbász petrezselymes bagettben.
A Bbq Jerky a barbecue szerelmeseinek készült: marhakolbászkák,
len- és szezámmagos tölcsérben,
bbq szósszal, szárított marhafalatocskákkal. A Kolbice Retrót pedig a hagyományos ízek kedvelőinek ajánljuk.
A tál tartalma: 3 sült kolbász, paraszt
vekni és savanyúság. Termékeink egyik
legnagyobb előnye, hogy kizárólag frissen készülnek és változatos feltétekkel,
szószokkal tesszük egyedivé ételeink
ízvilágát. Kolbászaink garantáltan
szója-, glutén- és laktózmentesek, természetes juhbélbe töltve. Fontos cégünknek a környezetvédelem, ezért
egységeink teljesen műanyagmentesen
üzemelnek.
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Ez nem egy hagyományos értelemben
vett „sajtburger”. Ismersz olyan embert,
aki ne szeretné a rántott sajtot? Mi nem!
Pedig mindenhol a legegyszerűbb és leg-

De nem pusztán a food truck buszokból lehet majd fogyasztani. Újdonság és
hagyomány nem kell, hogy szétváljon.
Ezért lesz olyan büfé is, amelyben a korábbi években megszokott, minőségi ételek és kedves kiszolgálás várja a vendégeket. Így továbbra is találkozhatnak az
Északi Strand ikonikus büféjével, a Party
Büfével is, ahol a már jól ismert ízvilágot
és barátságos kiszolgálást találhatják.

Party Büfé

olcsóbb „ipari” trappista jellegű sajtból
készítik. A Paneer újragondolta a rántott
sajt fogalmát. A cheddart és a klasszikus,
kiváló minőségű trappistát hagyományos
panírmorzsa helyett speciális morzsánk
köntösében rántjuk ki, és frissen sült ciabattában, különleges házi készítésű szószainkkal és feltétjeinkkel burger formájában
kínáljuk nektek. A húsimádóknak sem kell
lemondani az élvezetekről. Prémium marhahúsos hamburgereink speciális sajtokkal
ötvözve színesítik választékunkat. Cégünk
a folyamatos termékfejlesztés mellett ügyel
arra is, hogy minél kevesebb műanyagot
használjuk, így 2020 óta teljesen kivontuk
ezeket a napi használatból.

Schmicsek Ferencné Erika vagyok,
ahogy mindenki ismer: „a lángosos”.
Velence Északi Strandján üzemeltetem
már 2000 óta a Party Büfét, ahol a lángos mellett hekket, debreceni kolbászt,
hamburgert, főtt kukoricát és palacsintát is fogyaszthatnak a hozzánk betérő
vendégek. Reméljük, hogy a korábbi
vendégeink mellett idén új vendégekkel
is találkozhatunk! Büfénk a strandolók
mellett a biciklisek számára is közkedvelt pihenőhely volt a korábbi években

Merci kézműves sörök
Az adventi vásáron, illetve a Velencei
Karneválon is találkozhattak azzal a piros
kisbusszal, ahol a Zirci Apátsági Kézműves Sörök kedvelői kóstolhatták meg a
különleges ízesítésű söröket Billege Imre
kedves kiszolgálásának kíséretében.

is, mivel a büfé a parkoló felől is elérhető. Szeretettel és vidám hangulattal várom mindazokat, akik finom ételekre és
frissítő italokra vágynak a Velencei-tó
partján.
És hogy mivel tölthetik el idejüket
vendégeink, ha a fürdőzés, napozás, a
finom ételek és italok mellett aktív pihenésre is vágynak?
Továbbra is rendelkezésre állnak a
strandröplabda pályák, a homokos
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kézilabda- és focipálya, valamint a füves focipálya is. Emellett készülünk még
néhány meglepetéssel is, azonban ezeket
most nem áruljuk el, legyen egy kis titok
is a nyitásig...
Akik az igényes vízi sportolást választják, azoknak örömmel jelentjük, hogy
ettől az évtől kezdve az Északi Strand
otthont ad a Crosswater vízisporteszköz-kölcsönzőnek is. Kiss Norbert, a
kölcsönző vezetője nem pusztán kölcsö-

nöz. Aki vele beszélget, azt menthetetlenül megfertőzi a vízisportok szeretetével:
„Szörf – evezés – felfedezés. Három szó,
ami leírja mindazt, amit a Crosswater
képvisel. Ez a három tevékenység minden napra tartogat valami újat, valami
inspirálót. A tó számtalan izgalmas oldalát fedezhetjük fel közösen vagy egyedül,
akár esik, akár fúj és főleg akkor, ha süt a
nap. Új élmények, rég elfedett helyek várnak mindenkit a Velencei-tavon. A szörfözés, a suppolás és a kajakozás önfeledt
kikapcsolódást nyújt, miközben közel
kerülhetünk a természethez. Egyszerre
lelassítja és felpörgeti az időt. Aktív kikapcsolódás, lelki béke és minőségi idő a
város zajától távol. Túráinkon a vízi világ
rejtett kincsei kerülnek ma már ritkaságnak számító közelségbe. A természet
egyedisége megadja azt az élményt, hogy
igazi felfedezővé váljunk.”
Az Északi Strand árairól, illetve az
elérhető szolgáltatásokról bővebb információt a www.eszakistrand.hu weboldalon, illetve az „Északi Strand Velence” facebook oldalon találhatnak.
Találkozzunk idén nyáron az Északi
strandon – ami több, mint strand!
Pusztai László

Te
Ö nrko
m ér m
s záent yi zéar t éi ke
h í ri en k

Madárfészek-variációk a
közelünkben
Egy költési szezon figyelemmel kísérése
a kezdetektől a fészek- vagy odúlakók
kirepüléséig bizony nem kis élmény és
könnyen függővé teszi az embert. Ha
egyszer kertünkből, erkélyünkről indult
útjára egy fészekaljnyi kisrigó, fecskefióka, rozsdafarkú vagy éppen cinege,
jövőre biztosan szeretnénk újra otthont
nyújtani a szülőmadaraknak és akár
újabb fajokat is tojásrakásra csábítani.
Egy éve jelent meg egy minden szempontból egyedülálló „fészekgyűjtemény”:
Haraszthy László majdnem 20 év kutatómunkáját foglalta össze több mint 700 oldalon Magyarország fészkelő madarainak
költésbiológiája címmel. A kötetek képanyaga elképzelhetetlenül gazdag, minden hazai fészkelő madár fészkének fényképét megtaláljuk benne, a sokszínűség és
a változatosság megdöbbentő. Talán nem
is tudjuk, hogy pár kilométeres közelségben milyen remekművek épülnek idén
is a Velencei-tavon, a nádasban vagy
éppen az őket körülvevő fák tetején.

Függőcinege

A függőcinege fészke egy kis csoda. Ha
olyan szerencsénk van, hogy a kezünkben is foghatunk egy ilyen remekművet,
valósággal hihetetlennek tűnik, hogy két

kismadár építményéről van szó. A főként
gyékénybuzogányból készült, zárt bokszkesztyű alakú otthon olyan tartós, hogy
régen akár kesztyűnek vagy zokninak is
használták. Tökéletesen szél- és vízálló
szerkezet. Az építkezést minden esetben a
hím kezdi, majd a tojó – ha tetszik neki a
fészek váza – segít befejezni, és többnyire
már ő béleli ki. Nagyon érdekes jelenség,
hogy a sok közös munkával elkészült fészekbe viszont már csak az egyik szülő
költözik be és költi ki a lerakott tojásokat.
Előfordul, hogy a hím kezd újabb fészek
építésébe, de az is lehetséges, hogy a tojó
tojásainak lerakása után odébbáll. Mivel
egy szülő is képes felnevelni egy fészekalja
fiókát, így ez az evolúciós stratégia működőképesnek bizonyul ennél a fajnál.

A búbos vöcsök a vízen építi úszó fészkét különféle vízinövényekből. A felszín
felől nézve is nagynak tűnik az építmény,
de nagyobb része mégis a víz alatt terül el.
Mivel a fészekanyag lassan, de folyamatosan korhad, így a szülőmadarak a kotlás
közben is pótolják frissebb alapanyagokkal. A fészekrakást látványos násztánc előzi meg, majd a fiókák kikelését követően

ugyancsak a fajra jellemző kedves jelenség
a fiókák háton utaztatása.
A földből és vízből épített fecskefészkek akár évtizedekig megmaradhatnak. Ha alaposan szemügyre veszünk
egy ilyen kis félgömböt, láthatjuk, hogy
milyen pici sárgombócokból építették a
madarak, és bizony sokszor kellett fordulniuk a tócsa és az épülő fészek között.
Ma már egyre gyakrabban helyeznek ki
műfészkeket kifejezetten fecskéknek is.
Ezzel a módszerrel – megfelelő körülmények között – hatékonyan segíthetjük
az egyik legszorgosabb szúnyogpusztító
megtelepedését akár saját kertünkben is.
A rétisas fészke az egyik legnagyobb
hazánkban, átmérője és magassága is elérheti akár a két és fél métert. Mivel a pár
évről évre felújítja költőhelyét, ezért a fészek magassága folyamatosan gyarapszik.
Nem könnyű a rétisas párnak megfelelő
fát találni egy ekkora építkezéshez. Fontos, hogy a megfelelő vastagságú ágak
mellett kellően nyitott legyen a
fa lombkoronája, hiszen erre a
fészekre Magyarország legnagyobb szárnyfesztávolságával
(ami szintén meghaladhatja a
két métert) érkeznek majd az
etető szülők, így kell a tágas leszállópálya.
És vannak olyan madárfészkek, melyek inkább csak a lerakott tojások miatt érdemlik meg
a fészek elnevezést. A tókörnyék
mostanában gyakran látott madara, a bíbic nem dicsekedhet
különösebben látványos fészekkel: egy kis mélyedést esetleg egy
kicsit jobban kikapar, néhány
fűszál – és kész is a költőhely. A
Búbos vöcsök
kis lile – ha megfelelő kavicsos
talajt talál – még ennyit sem nagyon tesz:
a kavicsok közé teszi egy kis mélyedésbe
tojásait, melyek így remekül beleolvadnak
környezetükbe.
Csóka Szilvia
zoológus, környezeti nevelő
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Ökoturisztikai és Környezeti
Nevelési Osztály
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Egy bencés Velencén
Dr. Gács Béla Emilián

Az érdekességen túl van-e hasznunk a múltbeli események ismeretéből?
Annyi bizonyosan, hogy rajtuk keresztül láthatjuk: személyes tragédiákból, a legrosszabb külső körülményekből is ki lehet hozni valami jót, előre
mutatót, egy közösség számára hasznosat. Ha mást nem, ezt mindenképpen érdemes elődeink küzdelmeiből megjegyeznünk. Jól jöhet, jól jön.
Hogyan kerül egy bencés szerzetestanár
hosszabb időre Velencére? Nem innen
származott, rokonai, ismerősei nem voltak Velencén, Szent Benedek fiainak
rendháza, birtoka soha nem volt itt (a
középkor elején legközelebb talán Baracskán), a 20. századi történelem mégis képes volt ezeket a csekélységeket áthidalni.
1948. június 16-án az 1948.évi XXXIII.
törvénnyel – a konstruált pócspetri ügyet
is felhasználva, gyorsított eljárásban – államosították az egyházi iskolákat. A kato-

goknak tudtak helyet biztosítani. A férfi
szerzetesek egy részét az egyházmegyék
fogadták be, és ahol lehetőség volt, lelkészi vagy kápláni helyet biztosítottak számukra.
A bencések az államosítással hat gimnáziumot és több tucat elemi iskolát
veszítettek. A fiatalabb paptanárok itt
is igyekeztek egyházmegyei szolgálatba
lépni. Közéjük tartozott dr. Gács Béla,
szerzetesi nevén Emilián, aki 1948-ban
a csepeli bencés gimnázium tanára volt.

Elsőáldozási csoportkép az ötvenes évekből,
hátul Gács Béla káplán és Burján Imre plébános

likus egyház és Rákosiék már korábban
is enyhén szólva hűvös viszonya az államosítással fagypontra jutott, a püspöki
konferencia (a kötelező állami eskü miatt)
megtiltotta az egyházmegyei papságnak,
a férfi és női szerzetesrendek tagjainak,
hogy az államosított iskolákban tanítói,
tanári állást töltsenek be. A mintegy háromezer államosított katolikus iskolából
több ezer szerzetestanár, tanító lehetetlenült el, állásukat elveszítették, ráadásul
a rendházak legfeljebb az idős rendta-
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1912-ben született a Sopron megyei
Edvén, 1930-ban lépett be a rendbe, magyar-latin szakos tanári diplomát szerzett,
1938-ban szentelték pappá. A rendi gyakorlatnak megfelelően a fiatal tagokat sűrűn helyezték különböző munkakörökbe,
hogy adottságaikat kibontakoztathassák,
több területen is gyakorlatot szerezzenek. Így Gács is tanított Kőszegen, Pannonhalmán, Sopronban, majd Tihanyba
került gazdasági vezetőnek, Zalaapátiba
házgondnoknak. Hamar kiderült, hogy

Dr. Gács Emilián bencés tanár arcképe

gyakorlatias ember, jó érzéke van a gazdasági ügyekhez, így a tanítás mellett ilyen
feladatokkal is megbízták. 1947-től a rend
csepeli gimnáziumában volt tanár, itt érte
az 1948-as iskolaállamosítás.
Az államosítás után a levegőben lógott
a szerzetesrendek erőszakos feloszlatása,
amely aztán 1950-ben meg is történt,
majd három férfi és egy női rend erősen korlátozott létszámú engedélyezése
után a szerzetesek rendi kereten belüli
és kereten kívüli csoportra oszlottak. A
fanyar bencés humor ben-cés illetve kincés néven emlegette őket – Gács Emilián
a „kincések” közé került.
Hármas hivatásából a tanárit elvették,
megfosztották a bencés közösségtől, de
a lelkészi hivatása megmaradt. Csepel a
székesfehérvári egyházmegye része, ez az
egyházmegye kínált lehetőséget a folytatásra, és Gács Emilián a velencei plébániára került káplánnak az akkor már tíz éve
itt szolgáló Burján Imre plébános mellé.
A lelkipásztori munka állandó, hivatalos akadályozása ellenére sokat tett az
egyházközségért. „Motorizált” lelkészként látogatta a külterületi (tükrösi, hajdútanyai) híveket, Újtelepen rendszeresen misézett és szoros kapcsolatot ápolt
az itteni hívekkel. (A fiúgyerekek között
– emlékeik szerint – persze a motorja
is nagy mértékben fokozta a népszerűségét...) Hitoktató volt, felkészítette az
elsőáldozókat és bérmálkozókat, az ötvenes évek elején szervezőként részt vett
az újtelepi kápolna belső átépítésében,
1955-ben pedig külső renoválásában is.
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Egyetemi tanulmányai, majd tanári pályafutása idején irodalomtörténeti-művelődéstörténeti kutatásokat végzett, tanulmányokat publikált, doktori
értekezése is egy 18. századi mű keletkezéstörténetét tárta fel és elemezte.
A kényszerű pályamódosítással – szerencsénkre – nem veszett el teljesen a
kutatómunka iránti igénye, erre bizonyíték a kéziratban maradt, 1955–1956-ban
készült, 27 gépelt oldalas, adatgazdag
történeti munkája Velence egyháztörtéAz újtelepi Jézus Szent Szíve kápolna az ötvenes évek közepén

netéről („A velencei egyházközség története. A legrégibb időktől 1862-ig. Összeállította Dr. Gács Béla káplán. Velence,
1955–1956”). Az alcím megtévesztő,
mert egyes területeken az akkori jelenig írta meg a történéseket. Előzmények
nélkül vágott bele a munkába, a Historia
Domuson és a hozzáférhető nyomtatott
forrásokon kívül a hívek családi emlékezetére, a szájhagyomány megőrizte
adatokra is támaszkodott. Sok olyan
falubeli történetet, szóbeszédet is rögzített, amelyek szigorú forráskritika alkalmazása esetén nem kerülhettek volna be
a dolgozatba, olyan eseményeket is leírt,
amelyekről más források nem szóltak,
vagy csak később váltak ismertté. Mai,
jóval szélesebb körből származó forrásaink persze adatai egy részét cáfolják, de
összefoglalása így is további kutatások
kiindulópontja lehet.
1959-ig működött Velencén, ezután a
megüresedett vértesacsai plébániára került, 1960-tól plébános lett.

Velencei hívei közül távozása után
főleg a Telbisz családdal ápolt tartós
kapcsolatot: Telbisz Lóránd (időnként lánya, Zsuzska) kántorként Velencéről járt
át Vértesacsára hétről hétre, de családi
eseményeiken is szívesen vett részt Gács
Béla. Közvetett módon hozzájárult a bencés rend gyarapodásához, mert az általa
a pannonhalmi gimnáziumba irányított
Telbisz fiú (Tihamér) lelkes élménybeszámolói segítettek, hogy sógorom oda
jelentkezett középiskolába és lett végül
bencés szerzetestanár...
Tehetséges, nagy munkabírású papként
az egyházmegye több területen is igénybe
vette Gács Béla Emilián szolgálatait: püspöki tanácsos, tagja a gazdasági tanácsnak
és az egyháztörténeti munkaközösségnek
is. Ő volt a püspökség szőlőgondnoka,
ebben a minőségében gyakran látogatott
vissza, legtöbbször Pákozdra – erről Szendi József veszprémi érsek (1959 és 1969
között pákozdi plébános) önéletrajzában
is több helyen olvashatunk. A megyei múzeum régészeti munkáját feljegyzéseivel
és tárgyak ajándékozásával is támogatta.
Felkutatta a vértesacsai templom történetének dokumentumait (megosztotta azokat a Műemléki Felügyelőséggel) és 1980
körül felújította a műemlék templomot.
1988-ban súlyos betegség után rendtársai
között, Pannonhalmán halt meg, de Vértesacsán temették el, ahol csaknem három
évtizeden keresztül szolgált.
Hagyott-e maga után nyomot Velencén
Gács Béla a bő tíz év alatt, amíg itt munkálkodott? Fő lelkészi feladata, az emberek
kiteljesítése – a pedagógusokéhoz hasonlóan – utólag nehezen mérhető. Sajnos
az általa rendbe hozott kápolnát a Gudenus-Kacskovics-kúriával együtt Újtelepen
egy évtizede eldózerolták, helyén társasház terpeszkedik. Fakuló emlékek szólnak
róla, amíg lesznek emlékezők, de Velencével kapcsolatos írásai megőrzik a nevét.
Kárpáti Miklós
Az írás nem születhetett volna meg
Jármyné Telbisz Zsuzsa, a bencés személyi
adattár, a Helytörténeti Egyesület nagyobbrészt Galambos Györgyné által gyűjtött archívuma és még többek segítsége nélkül.

Vámbéry tatárja

„Velencén még ma is él a következő hiedelem: a budai törökök, félve az 1686os ostromtól, kincseiket Székesfehérvárra menekítették. Innen – az 1688-as
ostromtól félve – kivitték Velencére,
ahol egy nagy üstben, ökörbőrbe
csomagolva elásták a drágaságokat. Az
elrejtés helye három nagy fa újholdkori
árnyékának csúcsától bizonyos irányban, bizonyos távolságra volt. Ez a ma
is élő alaphiedelem. Annyira élő, hogy
a szőlőhegyen minden ásónyomástól a
kincs előbukkanását remélik. (Bizonyára azért jó a velencei bor, mert ott az
ásót mélyebbre nyomják.)
A század elején valamilyen hivatalos
török csoport jött kutatni, felmutatva a
magyar kormány engedélyét. A szőlőhegy nagyobb fáinak újholdkori árnyékát vizsgálgatva ásattak. Egy térkép is
volt a birtokukban, amelyiknek azonban
negyede hiányzott az egyik támponttal.
A térképet a török állami levéltárból
hozták magukkal. Sokat ástak, de nem
találták meg a kincset. Erről az ásatásról egy szavahihető öreg ember beszélt
nekem, aki mint gyerek, ott sündörgött
a munkálatoknál. A hiedelemben egyik
támpontként szereplő nagy fát kb. 15
évvel ezelőtt vágták ki, ez volt az utolsó!
A sikertelen kutatás folytatódott a
szőlősgazdák körében. Sokan keresték
éjjeleken át a kincset. Állítólag többen
tönkre is mentek ebben a munkában,
mert nappal aludtak, amikor a szőlőt művelni kellett volna. Állítólag az
egyik Meszlényi földesúr megbízott
egy Máthé nevű halászt, hogy figyelje
a gazdák kutatásait. Jelentéseit éjjel,
csónakon, titokban vitte a kastélyba.
Itt kapcsolódik bele Mollah Szadik,
ő gyakran látogatta velencei rokonait.
Megtudták róla, hogy török. Bizonyosra vették, hogy ő a török kormány
kémje, aki a kincs után szaglászik.
Etették-itatták, minden lépését figyelték. Meg voltak győződve róla, hogy
térkép van nála. Ha valahol sétált a
szőlőhegyen, a következő éjjeleken már
túrták a földet a szőlősgazdák. Bizonyára sokan őszintén sajnálták, hogy
idő előtt meghalt.”
(A török kincsről szóló helyi mondát Gács
Béla Emilián a Magyar Nemzetben publikálta
1978-ban.)

21

K
Öunlko
t ur m
á l ái sn éy rztaétke
i hiínr ke k

Helytörténet A-tól Z-ig
Többgenerációs visszaemlékezések
velenceiektől – velenceieknek

(Az interjúalany 1936-tól napjainkig mesélt családjáról. Saját kérésére név
nélkül idézünk emlékezéseiből.)
A háborúról: 1944 novemberében a Czetner–Pirkner-féle ládagyárban (később
Nádüzem, majd Helios Szálló) lőszeresládákat gyártottak, ott dolgozott Édesapa.

Francia hadifoglyok is dolgoztak ott.
Az otthoni műhelyben két magyar katona volt elszállásolva. Novemberben jött
a hír, mindenki menjen fel a pincékbe a
hegyre, mert jönnek az oroszok. Jöttek
is, kb. 200 katona, feltépték az ajtókat
és németeket kerestek, szerencsére nem
bántották az ott lévőket. (Akkor...) A
falusiak kialakították a fekvőhelyeket a
hordók mögött, ott voltunk karácsonykor is, istentiszteletet is tartottak. Hallottuk a dübörgést egy éjjel, reggel óvatosan kinéztek a férfiak és azt látták, hogy
a szőlőket teljesen letaposták a tankok,
mindent tönkretettek. Vigyázni kellett,
mert lelőhették őket, messziről is, távcsöves puskákkal. Mindegy volt nekik,
kit lőnek. Másnap németek jöttek. Nehéz
idők voltak, a gyerekeknek tej kellett.
Addigra a falut szétlőtték szinte. A férfiak úgy lopóztak be megfejni a teheneket,
volt, hogy pergőtűzben. A német álcázva
feküdt a földön és lőtte az oroszokat, de
őket elengedte haza. A háztól nem mes�sze volt egy orosz tank. Mire eljöttek,
egy akna esett be a konyhába, a tanknak
szánták, nem sokon múlt…
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Aztán mennünk kellett a pincékből
is, Kápolnásnyék felé. Volt egy kétkerekű
kordé és nagynénémék halottas (gyász)
kocsija. Testvérem lázas volt, őt arra tették fel, a szüleink a másikkal indultak útnak. Akkor
már napok óta nem ettem.
A nagyszülők otthon maradtak. Ekkor már úgy
voltak, ha meg kell halni,
akkor az lesz, nem indultak el. Aztán Édesanya úgy
döntött, hogy nem hagyja
őket, a Heszler háztól fordultak vissza értük. Az út
jobb oldalán haladt a menet, az egész falu útra kelt.
A németek látták őket, a Postadombon
voltak. Aztán jöttek az oroszok tankkal,
de nem bántották a menetet. Estére Baracskáig jutottunk, az oroszok beterelték a
szétlőtt házakba az embereket, éjjelre fedél alá. A gyerekek, asszonyok mentek be
a házakba, a férfiak kinn maradtak őrizni
őket. Testvéremék elszakadtak tőlünk, itt
kerestük meg őket. Martonban (Martonvásáron) a Postakocsi étterem előtt már
nagyon éhes voltam, csak egy üveg eperlekvár volt nálunk, Édesapa azzal etetett.
Jöttek az orosz katonák és elvették tőle az
üveget. Ő pedig utánuk szaladt, bár Édesanya félt, hogy lelövik. Szerencsére beszélt
valamit oroszul, mutatta, hogy gyerek
van, aki éhes, mire az orosz visszaadta az
üveget. Érdig jutottunk, a rokonokig. Ott
maradtunk, de semmi étel nem volt, csak
valami kevés krumpli. Mondták a szüleink: Nem esszük meg a tiéteket, van-e valami bolt a környéken? Volt, oda mentünk
el gyerekek, meg lett hagyva, bármit is találunk, ami ehető, hozzuk el. Kávét találtunk… Éjjel bombáztak minket, de senki
nem halt meg. Másnap hazaindultunk,
Tárnoktól Nyékig vonattal jöttünk, onnan

gyalog haza. A lakás kifosztva, minden
széthasogatva, szállt a toll. A kútba leengedett edényeknek nyoma veszett, mindennek, amit elrejtettünk, a boroshordónak a trágyadomb alatt. A ragalja alatt
voltak a ruhák, azok is eltűntek. Sajnos ebben nemcsak a megszállóknak volt szerepe… Az asszonyoknak gyorsan lakhatóvá
kellett tenni a házat, hogy aludni lehessen.
Testvérem addigra meggyógyult, mert találtak valami gyógyszert is menet közben.
Nem volt liszt, vetőmag, csak kukorica. Azt darálták meg kásának. Jött a hír:
a dinnyési magtárban maradt gabona!
Édesapa ismét útnak indult, de az úton
nem lehetett menni, mert jöttek a hadifoglyok és az oroszok. De sikerült pár
zsákot hazahoznia. Mi, gyerekek daráltuk
kézi darálón, nagyon nehéz munka volt,
mert többször is át kellett szitálni és darálni a durva lisztet. Kaposi malmos mentette meg a helyzetet, azért cserébe, hogy
Édesapa megjavította a rostáit, szitáit, tudott adni finomlisztet.
(Vége.)
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani kedves interjúalanyunknak a szíves
vendéglátásért és az élményekért.
Kiss Eszter Zsófia
Ludmann Ágota

Kvíz Velence történetéről
Ismerd meg lakhelyed múltját,
értékeit!

Szeresd környezeted annak múltjával együtt,
hogy tudd is megbecsülni!

Kedves Olvasók!
Havonta öt kérdést teszünk fel rovatunkban, Velence múltjával kapcsolatban. A pár
mondatos megfejtéseket a velencehelytortenet@gmail.com email címre várjuk.
1. Soroljon fel három őshonos halat,
amelyek élőhelye a Velencei-tó!
2. Hányszor száradt ki ezidáig a
Velencei-tó?
3. Hol van a Csontrét? És honnan kapta
a nevét ?
4. Mire használták a gyalászkát ?
5. Ki volt Bence, a hegy és a kilátó
névadója?

I n t é z m é n y e i nÖkn koMr m
e sáenl iygzeatt iÓhvíor ed ka
Amit ajánlunk

Állandó kiállításunk megújított
témája: „Múlt századi lakodalmak”.
A kiállítást 2020. július 3-án, 17
órakor nyitjuk meg. Minden érdeklődőt szeretettel várunk az augusztus 31-ig nyitva tartó kiállításunkra!

Amit kérünk

A Velencén élt pedagógusok
tiszteletére kopjafa állítását szervezzük. A kész alkotás kihelyezését
szeptember végére tervezzük. Aki
úgy érzi, hogy ehhez a nemes célhoz
szeretne anyagilag is segítséget
nyújtani, kérjük, adományát a következő bankszámlaszámra jutassa
el: 10402159–50514954–54571007
(K&H Bank gárdonyi fiókja)
Várjuk helyi vagy környékbeli lakosok Velencével kapcsolatos eszközeit, tárgyait vagy szellemi értékeit;
fotókat (ezeket digitalizálás után
visszajuttatjuk), családi történeteket,
személyes rekvizitumokat, melyeket
szívesen felajánlanának egyesületünknek.
Régi vágyunk: szeretnénk méltó
helyet találni a már meglévő, terjedelmes helytörténeti gyűjteményünk
számára. Várjuk ötleteiket!
Elérhetőségeink:
Velencei Helytörténeti Egyesület
Adószámunk: 18502411–1–07
2481 Velence, Tópart u 52.
www.helytörtenet.eoldal.hu
E-mail: velencehelytortenet@gmail.
com
Facebook: Velencei Helytörténeti
Egyesületet kedvelők
QR kódunkon Velence látnivalóival
ismerkedhet meg.

Örömteli újrakezdés
A Kormány 2020. május 20-án tette
közzé a 215/2020. kormányrendeletben
az óvodák újranyitásáról szóló rendelkezését. Ennek értelmében az óvodák
normál munkarendben történő működtetése vidéken 2020. május 25-től
lehetővé vált. Így a Velencei Meseliget
Óvoda is újra kinyitotta kapuit: a gyerekeket a vészhelyzet előtti szokásos óvodai rendben fogadtuk.
Az újranyitást követően – az adott
időszakra vonatkozó járványügyi előírásoknak megfelelően – továbbra is óvnunk, védenünk kell saját egészségünket
és a közvetlen környezetünkben lévőkét
is. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy fokozatosan térjünk vissza az óvodai élet
megszokott ritmusába.
Intézményünkben a következő időszakban is szigorú szabályokkal, fokozott
figyelemmel, kiemelt feladatként kezeljük környezetünk folyamatos karbantartását, a személyes higiéné betartását,
melynek alapja a gyakori, alapos, szappanos kézmosás, fertőtlenítés, valamint
a köhögési, tüsszentési etikett betartása
– ezek továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb „eszközei”. Játékos formában és szükség esetén naponta többször igyekszünk gyermekeinkben ezeket
a szokásokat tudatosítani, erősíteni.
Az óvodába csak teljesen egészséges
gyermek jöhet. Amennyiben fertőzésre utaló tüneteket (láz, hányás, köhögés, orrfolyás…) észlelünk napközben a
gyermeken, azonnal elkülönítjük, és ér-

tesítjük a szülőt valamint az óvoda orvosát. A szülő kötelessége a lehető legrövidebb időn belül hazavinni gyermekét, és
ebben az esetben a gyermek csak orvosi
igazolással jöhet újra óvodába.
Napközben igyekszünk minél több
időt a szabadban tölteni, így előnyben
részesítjük a szabadtéri foglalkozásokat.
Amennyiben az időjárás engedi, a tevékenységeket az udvaron, szabad levegőn

tartjuk, a csoportok egymástól történő
elkülönítésével. Zárt térben a kórokozók
koncentrációjának minimalizálása érdekében nagyon fontos a csoportszobák
fokozott és gyakori szellőztetése.
Az esetlegesen köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus
inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi,
akár többszöri fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során
kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a
kézzel gyakran érintett felületek (ajtókilincs, korlátok, villanykapcsoló, mosdó
csaptelepei…) vírusölő hatású szerrel
fertőtlenítésre kerüljenek.
Mindent
megteszünk
annak érdekében, hogy
biztonságos környezetben
legyenek a gyerekek. Ebben
továbbra is kérjük a szülők
együttműködését, támogatását is!
Ander Beáta
óvodapedagógus
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Intézményeink
Ö n ko r m á n y z a t i Entz
h í r e kFerenc Szakgimnázium Zöldliget Iskola

Entz-iklopédia
…áció-káció-akáció-vakáció!
Élettel telt meg az iskola az utolsó két
hétre: a járványhelyzet enyhülésével párhuzamosan lehetővé vált, hogy diákjaink
visszatérhessenek az iskolapadba. A lelkes
tanulók kiscsoportos foglalkozások keretében kaptak felzárkóztató foglalkozásokat, illetve megkezdődött a gyakorlati
foglalkozások pótlása is, majd június 16tól a négyhetes nyári szakmai gyakorlat
teljesítése. Ugyanezen a napon rendhagyó
tanévzáró ünnepséggel – osztályfőnöki
órák keretében – búcsúztattuk el ezt a sok
szempontból igencsak rendhagyó tanévet.
Június 12-én lezárult az idei nyári
vizsgaidőszak is. Az ugyancsak rendhagyó vizsgarend a diákoknak kedvezett:
elmondhatjuk, hogy talán idén egy kicsit
könnyebb volt megszerezni a végbizonyítványt. Intézményünkben összesen 36 diák
szakmai vizsgát (gazda, kertész, kistermelő, virágkötő szakmákban), 4 diákunk
pedig technikusi vizsgát tett, valamint tizennégyen szerezték meg az érettségi bizonyítványt.

Az agrárszakképzés átalakítása
Jó egy esztendeje jelent meg a Szakképzés 4.0 címet viselő minisztériumi tanulmány, amely a szakképzés megújításának középtávú stratégiai teendőit foglalja
össze. A stratégia célkitűzései alapján az
Agrárminisztérium a hozzá tartozó 63
intézményt 2020. július elsejével agrárszakképzési centrumokba szervezi. Az
átalakulás-átszervezés intézményünket is
érinti; a Fejér megyei, vagyis a velencei, a
seregélyesi és a székesfehérvári mezőgazdasági iskolák a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrumhoz kerülnek tíz másik, Vas,
Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém megyei iskolával együtt.
A fél Dunántúlt felölelő új szervezeti felállás mind a közeljövőre, mind a hosszabb
távú kilátásokra vonatkozóan bőven tartogat kihívásokat és feladatokat – biztosan
nem fogunk unatkozni a következő néhány hónapban. Bízunk benne, hogy az új
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Centrumok eredményesen pályáznak, és
az Európai Unió szakképzés fejlesztésére
előirányzott forrásaiból iskolánkba is bőven jut majd.

Gazdatábor
Augusztus 10. és 14. között iskolánk
napközis gazdatábornak ad otthont

(hétfőtől péntekig 8.00–16.00 óra között). A táborba olyan 5–6–7. osztályos
gyerekek jelentkezését várjuk, akiket
érdekel az állattartás és a növénytermesztés, és szeretnének belekóstolni
egy hét erejéig a gazdaélet szépségeibe.
Jelentkezni június 30-ig lehet az iskola
központi telefonszámán (22/472–270).

Zöldliget hírek
Zrínyi Ilona
matematikaverseny – 2020
Ez év tavaszán is megrendezésre került
a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány által szervezett Zrínyi Ilona Matematikaverseny. Iskolánk
tanulói közül négy alsó tagozatos diák
kimagasló eredményt ért el a verseny
megyei fordulóján.
Kerekes János Gábor (2. c.) – megyei
döntő 4. helyezett
Molnár Gábor Dávid (3. a) – megyei
döntő 2. helyezett
Kerekes László Fülöp (4. a) – megyei
döntő 1. helyezett
Piniel Bertalan (4. a) – megyei döntő 7.
helyezett lett.
A fenti eredmények alapján két diákunk jutott tovább a verseny országos
döntőjébe, ahol Molnár Gábor Dávid
országos 12. helyezést ért el, Kerekes

László Fülöp pedig országos 54. helyezést ért el. Gratulálunk tanulóinknak a
kiváló eredményekhez! Köszönjük a felkészítésüket Jolika néninek, Andi néninek és Ditta néninek!
Jó pihenést kívánunk a nyári szünetre!

I n t é z m é n y e iÖnnk ko rZm
ö ál dnlyi gz ea t i I shko
í r el ka
Rajzok, kreatív munkák az 1. b
osztályból
A digitális munkarend idején az alsó
tagozatos kisdiákok is szorgalmasan
dolgoztak otthon. A sok magyar, matematika és környezetismeret tanulnivaló
mellett több kedves, kreatív feladatot is
kaptak a gyerekek az egyes készségtárgyakból. Ezekből a kreatív családfákból,
rajzokból mutatunk néhányat az 1. b osztályos tanulóink munkái közül.

Egy korszak lezárul…
„Van az a tipikus bölcs mondás, miszerint: Sose szabad feladni! Mikor ezt
először hallottam, nem vettem komolyan (edzésen kívül). De minél jobban
teltek az évek, egyre idősebb lettem, annál több akadály jött a suli felől, és egyre
jobban belém vésődött az, hogy sosem
szabad feladni. A nyolc év alatt megértettem ennek a mondatnak a jelentőségét és fontosságát.”

Domak Attiláné, tanító

VAKÁCIÓ a 3. a osztályban

Ahogy idén másoknak, úgy a 3. a
osztálynak sem volt lehetősége arra,
hogy a saját tantermében, a táblára
rajzolt betűkkel számolja vissza a napokat a várva várt vakáció kezdetéig.
Ellenben a gyerekek otthon is lelkesen
készítették a betűket. Készültek rajzok,
festmények, tárgyakból megformázott
betűk, aszfaltrajzok, fából készült betűk. Büszke vagyok a gyerekek kreativitására!
Bálintné Nagy-Kaszap Ditta, tanító

Egy korszak lezárul…
A digitális munkarend idejéből, a 8. b
osztályos tanulók egyik erkölcstan házi
feladatából mutatunk néhány gyöngyszemet, melyeket Szigetközi Tímea tanárnő osztott meg velünk.
A téma a következő volt: „Egy korszak
lezárul...”

Mit viszek tovább?
„Hú, nagyon sok mindent, de leginkább azt, hogy nem szabad feladni, még
akkor sem, amikor szerinted nincs tovább.
És tudatni magaddal, nem vagy egyedül!”

Levél jövőbeli önmagamhoz
„Kedves jövőbeli én! Ha ezt olvasod,
szeretném, hogy tudd azt, hogy egy tanácsokkal, ötletekkel teli lány vagy. Ezeknek az ötleteknek mindig is jó hasznát
vetted, remélem, a továbbiakban is így
lesz! Mindig próbáltad a legtöbbet kihozni magadból, ami szerintem sikerült
is. Élj úgy, ahogy szeretnél, és amit gondolsz, azt merd kimondani!”

Amit magammal viszek

tot. 8 év alatt tanultam a hibákból, és
van olyan, amiben máshogy fogok cselekedni. Tartani szeretném a mostani
osztálytársaimmal a kapcsolatot, mert
túl sokáig voltunk egymás életében ahhoz, hogy ilyen hamar elfelejtsük egymást.”

Digitális oktatás gimis szemmel
Én úgy gondolom, hogy szinte az ös�szes intézmény jól, megfontoltan cselekedett ebben a helyzetben, és sikeresen
áthelyezték az online térbe az órákat,
dolgozatokat. Természetesen
a mi iskolánk kiválóan teljesített, mint mindig, de az összes
többi intézmény megoldásait
is érdemes elismerni. Szerintem ez egy tökéletes lehetőség
volt azoknak, akik javítani szerettek volna, hiszen én is ezen
tanulók közé tartozom. Kön�nyebb volt jó jegyeket szerezni.
Semmiképpen nem volt egyszerű, mert dolgozni mindenképpen muszáj volt, de sokkal
kényelmesebb volt és rengeteg
idő szabadult fel számunkra,
amit hasznosan tölthettünk,
vagy csak pihenhettünk. Valamint az
is az előnyök közé tartozik, hogy azon
tanárok, és néhány olyan diák is, akik
kevésbé értettek az online programok
használatához, most gyakorolhatták és
fejleszthették tudásukat ilyen téren, hiszen rá voltak kényszerülve. Kreatívan
kellett gondolkodniuk a tanároknak és
érdekes megoldásokat kitalálni, hogy
a diákokban tartsák a motivációt és a
kedvet. Főleg az alsóbb osztályokban,
hiszen a kisgyerekeket a való életben is
nehéz fegyelmezni és rávenni dolgokra, online pedig főleg. Mindenképp egy
olyan tapasztalatot adott ez a szituáció,
amit nem fogunk egyhamar elfelejteni,
és szerintem legtöbbünk jó emlékként
fog visszatekinteni erre a pár hónapra.
Dávid Dorka (10. a)

„Magammal viszem az emlékeket,
és természetesen sok-sok tapasztala-
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Hauszmann Alajos EKIK

Ismét várja az olvasókat a Velencei Könyvtár
Kedves Olvasóink!
A Kormány 279/2020. (VI. 13.) kormányrendelete alapján, a minisztériumi
ajánlásokat figyelembe véve a Hauszmann Alajos EKIK (Városi Könyvtár)
2020. június 18-tól a következő módon
nyit ki újra:
Kedd és csütörtök: 10.00 – 12.00 és
13.00 – 16.00
Szombat: 9.00 – 12.00
Belépéskor a bejárathoz kihelyezett
kézfertőtlenítő használata és szájmaszk
viselése kötelező.
Egyelőre kölcsönzésre biztosítunk lehetőséget. A helyben használatra, folyóirat-,
újságolvasásra, az olvasói térben való kutatómunkára, tartózkodásra még várni kell.
Kérjük, tartsák be a másfél méteres
védőtávolságot! A könyvtár kölcsönző
tereiben egyidejűleg maximum 6 fő tartózkodhat (elvárt tartózkodási idő: 15
perc). A visszahozott könyveket 72 órára karanténba tesszük. Késedelmi díjat
még egy hónapig nem számítunk fel. A
könyvtárközi kölcsönzés szünetel.
A kölcsönzés gyorsítása érdekében
telefonon vagy e-mailben lehet előre
kikérni a kölcsönözni kívánt dokumentumokat
(info@velenceikonyvtar.hu,
22/472–453).
A könyvtár a nyári szünetet 8 napra
korlátozza.
Velence, 2020. június 16.
Sinkáné Mihály Zita
intézményvezető
Az esetleges változásokról Könyvtárunk honlapján (https://velenceikonyvtar.hu/), illetve facebook oldalán
(https://www.facebook.com/velence.bibl/)
tájékozódhatnak.

Táborok
07.06.–07.10. Ovis tábor
07.13.–07.17. Ovis tábor
07.20.–07.24. Ovis tábor
07.27.–07.31. Kreatív tábor
08.03.–08.07. Kreatív tábor
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Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei

2020 májusában egyesületünk három esetben kezdte meg a vonulást.
Május 2-án 15:05-kor Sukoró, Völgy utcába riasztottak minket, ahol kb. 300 m2-en nád égett. A helyszínre hat fővel vonultunk, a székesfehérvári és pusztaszabolcsi kollégákkal a tüzet eloltottuk.
Május 17-én 9:30-kor kérték a segítségünket Agárd, Napfény sétányra, ahol egy 100 m2-es, kétszintes, fa szerkezetű lakóház teljesen kiégett. Négy fővel vonultunk a helyszínre, a székesfehérvári kollégákkal a tüzet eloltottuk, a veszélyt elhárítottuk. Az épületben senki sem tartózkodott. Személyi sérülés nem történt.
Május 24-én 8:54-kor riasztásunk érkezett Velence Fő utcába, ahol a nagy vihar miatt egy kb. 200 kg-os faág az útra dőlt.
A helyszínre három fővel vonultunk, a székesfehérvári kollégákkal az ágat feldaraboltuk, a forgalmi akadályt megszüntettük.
Emellett májusban minden pénteken városunk fertőtlenítését végeztük.

Közösségi oldalon a VÖTE PR filmje

Örömmel tudatjuk, hogy elkészült egyesületünk közönségkapcsolati témájú kisfilmje, amely elérhető facebook oldalunkon:
https://www.facebook.com/velenceote. Az összeállítás általános információkkal szolgál csapatunk munkájáról, kollégáink nyilatkoznak tapasztalataikról, az egyesület támogatottságáról, az utánpótlásról; azon belül is a tűzoltó versenyekről és táborokról. A
film célja: a VÖTE jelenlétének erősítése a Velencei-tó környékén élők tudatában.
Terveink között szerepel egy második film elkészítése csapatunkról, aminek több oka is van. A COVID-19 járvány miatt számos
részt nem tudtunk leforgatni, ezért kénytelenek voltunk egyes témákat egyelőre mellőzni. A második ok nem más, mint hogy a
sokfunkciós VÖTE egyes tevékenységeire részletesebben térjünk majd ki. A tűzoltás, szivattyúzás és egyéb káresetekhez való kivonulásunk úgymond természetes, ugyanakkor megannyi lakossági szolgáltatást is elvégzünk, amiről nem árt, ha minél több fórumon
és módon tájékoztatást adunk.

Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk a köztudatban

Az idei év első felének katasztrofális hatásai valamennyiünk életét megnehezítették. A koronavírusjárvány következményei
egyesületünket sem kímélték. Mindezek ellenére nem arra koncentrálunk, ami elveszett (elmaradt), inkább előre tekintve, a
munkánk folytatásán fáradozunk.

Halasztjuk a versenyeket és az idei tábort

Legnagyobb sajnálatunkra a vírushelyzet az idei Tűzoltó Tábor szervezését is megakadályozta. A nyári eseményt jóformán
tavasz legelejétől már intenzíven szervezni kell, ezért az idei tábor nem kerülhet megrendezésre. (Emellett nincsen garancia arra,
hogy a járvány esetleges újabb hulláma elkerül-e minket.) Hasonlóképpen versenyekre sem kaptunk meghívásokat, és jelenleg
nem is tudunk ténylegesen megrendezésre kerülő járási vagy megyei versenyekről.

Tovább…

Természetesen számítunk arra, hogy a következő idényre már minden visszakerülhet a régi kerékvágásba, és büszkén számolhatunk majd be újabb eredményeinkről, valamint táborunk időpontjáról. Addig továbbra is keressük azokat a fiatalokat, akik csatlakoznának hozzánk, részt vennének versenyeinken és munkájuk által hozzájárulnának sikereinkhez. Szívesen fogadunk olyan új
kollégákat is, akik a megfelelő képzések elvégzését követően (erre adott a lehetőség egyesületünknél) csatlakoznának csapatunkhoz.
Horváth-Szabó Nóra
szóvivő

A Velencei Polgárőrség hírei

A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások fokozatos feloldásával lassan visszatérünk a megszokott életvitelünkhöz. Lassan a polgárőrség feladatai is a megszokott rend szerint alakulnak. Május hónapban elsősorban közbiztonsági járőrözést
végeztünk 13 alkalommal, esetenként 2–2 fővel, 104 órában. A Velence Korzó területének zárásában 3 alkalommal vettünk részt,
esetenként 4–4 fővel és a rendőrséggel közösen, 108 órában. Koordinátori tevékenységre 120 órát fordítottam. Mindösszesen 332
órában végeztünk önkéntes tevékenységet.
A nyár eleji napközbeni járőrözés elsősorban a külterületeket (gyümölcsösök környékét) érinti. Évek óta nyári feladataink
közé tartozik a parlagfűvel benőtt területek felkutatása és az illegális szemétlerakások felderítése is.
A közelgő nyári idényben várhatóan ismét nagy autóforgalom terheli meg városunkat. Az elmúlt időszakban több olyan lakossági bejelentést kaptunk, hogy az autóval ideérkezők a magánházak kijárata elé parkoltak, gátolva a helyi lakosok autóval történő
kijutását. Kérjük, figyeljenek jobban egymásra, próbáljanak meg türelemmel, megértéssel viselkedni embertársaikkal.
Fehér István
elnök
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Nyugdíjas klubok

A Velence Judo szorgalmas
csapata újra összeállt

Egész nyáron tartjuk az edzéseket, szabadtéren erőnlétit, a teremben pedig judot.
Programjainkban szerepelnek edzőtáborok,
melyekre folyamatosan lehet jelentkezni
Bíró László és Nagy Ferenc II danos judo
mestereknél és sportedzőknél.
Tel.: 70–638–0275, 30–242–1193

Funkcionális edzések a
Velencei-tónál

A Velence Térségi Sportegyesület megnyitotta termét (Gárdony, Szabadság utca
16.), ahol funkcionális és erőnléti edzéseket tartanak felnőtteknek és gyerekeknek
egyaránt. A funkcionális edzés erősít, javítja
az állóképességet, jó kondíciót ad, amellett,
hogy zsírt éget, izmot is növel és fejleszti a
gyorsaságot. Funkcionális eszközök mellett
(pl. Trx, Kettlebell, kézi súly, gumiszalag,
Steppad, kötél stb.) sajáttestsúlyos feladatok
is színesítik a repertoárt.
Felnőttek edzése: Nagy Lilian személyi edző, sportoktató, funkcionális tréner,
táplálkozási tanácsadó (tel.: 30–385–2208),
gyerekek edzése: Nagy Ferenc, II danos
judo- és sportedző (tel.: 30–242–1193)

„NOSZTALGIA”
3. sz. NYUGDÍJAS KLUB
A koronavírus-járvány, ahogy mindenkiét, a mi életünket is alaposan felforgatta. Otthon maradtunk, csak a legszükségesebb esetekben mozdultunk ki,
akkor is minden szabályt, óvintézkedést
betartva. Maszkot, kesztyűt viseltünk az
élelmiszerboltokban, postán, patikában,
és betartottuk a kellő távolságot. A legnehezebben szeretteink, gyermekeink,
unokáink hiányát, és a vidám hangulatú
szerda délutáni klubösszejövetelek elmaradását viseltük. Telefonon tartottuk a
kapcsolatot egymással.
Szeretnénk megköszönni Tessely Zoltán képviselő úrnak, hogy ezekben a nehéz időkben is gondolt a nyugdíjasokra,
nagy örömöt okozva az eljuttatott élelmiszer-csomagokkal.
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Nagyon megörültünk, amikor kicsit
enyhítettek a járványügyi korlátozásokon és már szabad téren lehetett talál-

kozni. Május 27-én az Agárdi Parkerdő
bejáratánál gyülekeztünk és tettünk egy
szép sétát nordic walking botjainkkal
az erdőben. Jó volt újra látni egymást és
olyan hosszú idő után egy kicsit együtt

lenni. Nagyon kellemes volt a séta, az
időjárás is kedvezett nekünk. Elhatároztuk, hogy máskor is szervezünk szabadtéri programokat, kirándulásokat.
Június 3-án Benkőné Rózsikánál tartottunk kerti partit. Paprikás krumplit
főztünk bográcsban, és az udvaron fogyasztottuk el nagyon jó hangulatban.
Sajnos ezt az eseményt azonban beárnyékolta egy szomorú gyászhír. Ekkor
tudtuk meg, hogy szeretett nyugdíjas
társunk, Horváth Dánielné Marika váratlanul elhunyt. Sok karácsonyi ünnepünket tette még szebbé és meghittebbé
gyönyörű énekével. Drága Marika, nyugodj békében! Emlékezetünkben sokáig
élni fogsz. Őszinte részvétünk családjának, rokonainak!
Lója Ervinné
klubtag
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REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Péter apostol, a kőszikla
Robusztus, erős halászembernek képzelem el őt. Nagy utat járt be a halászhálók
világától római keresztjéig. A tagadástól
a hitvallásig. Szeretem őt, s a megmaradt
két levelét. Hány száz levelet írhatott,
evangéliumot is írt Krisztusról, sajnos
ezek nincsenek meg, elvesztek az idők
viharában. Milyen vesztesége ez a hitnek, az emberi szellemnek? Mindmáig
ő a szikla, melyre Krisztus az anyaszentegyházat építette. Eredeti neve Simon,
Jóna fia. Testvére volt András apostol, aki
szintén a halászháló mellől hivatott el, s
feltételezhetően kezdetben Keresztelő János tanítványi köréhez tartozott.
Péter Betsaidában született, halászatból élt családjával együtt. Kafarnaumba
nősült, s Jézus itt hívta el tanítványának.
Már az első találkozáskor (Jn 1,42) Jézus
a Kéfás nevet adta neki. A kéfa arámi
nyelven ’szikla’, görög megfelelője a petra, s ennek férfi névváltozata a Petrosz,
Péter. Oszlop-apostol volt, kiváltságos,
kiemelt szerepet adott néki Jézus. Jakabbal és Jánossal tanúja lehetett Jézus megdicsőülésének és megaláztatásának (Mk
5,37; 9,2; 14,33); ez azonban nem tartotta vissza attól, hogy a jézusi passió nehéz
óráiban el ne határolja magát Jézustól, s
félelmében megtagadja őt. Az ő háromszori tagadására emlékeztet a református
templomok tetején lévő kakas.
Az evangéliumok bizonysága szerint
szószólója volt a tanítványoknak, személye előtérben áll. Jézussal bensőséges
a viszonya annak ellenére, hogy a Mester gyakran feddi meg, gyakran dorgálja
őt. Az Úr feltámadása után neki külön is
megjelent (Lk 24,34; 1Kor 15,5).
Jézus halála után ő vette át Jeruzsálemben a fiatal keresztény közösség irányítását. Igazából Pünkösdkor válik az
apostolok vezetőjévé, amikor nagyhatású
prédikációja nyomán háromezer ember
megtér, s létrejön a jeruzsálemi ősgyülekezet. Ez a nap az egyház születésnapja. Az Apostolok Cselekedetei (ApCsel
1,15–26) leírják, hogy ő vezette azt a

választást, amikor a sorsvetés Mátyásra
esett, kit az áruló Júdás helyére választottak apostolnak.
A Szentlélek kitöltetése után elsőként lép a jeruzsálemi nyilvánosság elé,
amikor is minden más nyelven beszélő
ember (pártusok, médek, elámiták stb.)
egyaránt értették az ő arámi nyelven
elmondott beszédét. Miután a bénát
meggyógyította, a templomban beszélt
a néphez, s a főtanács előtt ő szólt a
többiek nevében. Ítéletet mondott Ananiás és Szafira fölött. Egy Samariába tett
út után meglátogatta Júdea, Samaria és
Galilea keresztény közösségeit; ezen az
úton gyógyította meg Liddában Éneászt
(ApCsel 9,33–35) és keltette életre Joppéban Tabitát (ApCsel 9,36–43). Joppéban
látomása volt, Cezáreában megkeresztelte Kornéliusz pogány századost, majd
eljárása jogosságát Jeruzsálemben maga
igazolta (ApCsel 10,17–11,18), bár kezdetben komoly fenntartásai voltak a pogánykeresztyénekkel szemben. De aztán
Pál hatására ő is a pogánykeresztyének
ügye mellé áll, hogy ne kelljen körülmetélkedniük, s a mózesi zsidó rítusokat betartaniuk. Ő küldi ki Pált is a pogányok
misszionálására.
Jeruzsálemben elfogták, de csodálatos
módon kiszabadult és „más vidékre ment”
(ApCsel 12,1–17). Valószínű, hogy a kisázsiai gyülekezeteket látogathatta meg,
ahol Pál apostol is megfordult. I. Heródes Agrippa az idősebb Jakab apostolt, a
jeruzsálemi ősgyülekezet nagy tekintélyű
vezetőjét kivégeztette (Kr. u. 44); ha Péter
Jeruzsálemben marad, neki is ez lett volna
a sorsa. Az újonnan alakult kisázsiai, élő
hitű pogánykeresztyének között szolgálva
érti meg, hogy már nem „másodrendű”
hívek a pogánykeresztyének, s ugyanolyan jogokkal bírnak, mint a zsidókeresztyének. Nincsen már zsidó, görög, pártus,
elámita, római, férfi és nő között különbség, mert mindnyájan egyenrangúak a
Krisztus Jézusban.
Péternek alapvető szerepe volt abban –
Pállal, a „tizenharmadik apostollal” együtt
–, hogy Jeruzsálemben „az apostolok és az
öregek” tanácsa az első apostoli zsinaton

megtárgyalta a körülmetélés ügyében
támadt nézeteltérést, s felmentette a pogánykeresztyéneket a körülmetélés kötelezettsége és a mózesi törvények megtartása
alól. Péter Antiókhiában is érintkezett a
pogánykeresztyénekkel, és evett is velük az
étkezésre vonatkozó mózesi törvény megtartása nélkül, pedig korábban vitatkozott
Pállal, s a mózesi törvényeknek a pogánykeresztyénekre való kiterjesztése mellett
volt. Péter egész Kis-Ázsiában gondozta,
látogatta az újonnan alakult keresztyén
gyülekezeteket, nyilván elsősorban a zsidó híveket, de a pogánykeresztyén híveket
úgyszintén. Több olyan gyülekezetet is,
amelyeket éppen Pál apostol alapított. Ez
is azt bizonyítja, hogy korábbi ellentéteik
megszűntek, s már együtt tudtak munkálkodni. Pál nagyon tisztelte Pétert, korábbi
vitáik ellenére elöljárójának tartotta.
Péter későbbi tevékenységéről keveset
tudunk: vezette, lelkigondozta a római
zsidókeresztyén híveket, a katakombák

keresztyénségét, vigasztalta az üldözötteket. Pállal nyilván megosztották feladataikat, de együtt tudtak szolgálni. Fogsága és vértanúhalála a hagyomány szerint
a Rómát felégető, s azt a keresztyénekre
fogó, őrült Nero uralma alatt, Kr. u. 64
és 67 között történhetett. A hagyomány
szerint az idős Péter apostol arra kérte

29

Kö
Ö nzko
ö srsmé ágne yi nzka t i h
Híirteékl e t
kivégzőit, hogy fejjel lefelé feszítsék keresztre, mert nem méltó arra, hogy úgy
haljon meg, mint mestere. Rómában, a
Szent Péter bazilika alatt végzett ásatások
feltárták sírját.
Az Apostolok Cselekedeteiben olvasható beszédei, s fennmaradt, az újszövetségi kánonba bekerült két levelén kívül
több apokrif (a bibliai kánonba nem bekerült) irat maradt fenn az ő neve alatt.
Ezeknél a szerzősége s az iratok hitelessége vitatott. Evangéliuma sajnos elveszett, ahogy már említettem. Azzal szinte
minden teológus egyetért, hogy személye
meghatározó a keresztyénség kialakulásában és elterjedésében. S az Újszövetség
szerint Jézustól ő kapta a mennyek országának kulcsait, ő a szikla, aki ezáltal megkapta az eljövendő ország felelős vezetőjének hivatalát (vö. Ézs 22,22; Mt 23,13).
A bűnbocsánatot jelentő oldás és kötés, a
gyógyítás, az evangélium-hirdetés hatalmában a többi apostol is osztozott, de rá,
mint sziklára épült az anyaszentegyház.
Pállal ugyanazon évben halt Rómában
mártírhalált. Ott vannak már mindketten
Krisztus kebelén.
Nt. Pápai Szabó György
református lelkipásztor
Velencei Református Egyházközség
Velence, Templom köz 1.
Telefon/fax: 22/472–372, 20–340–6079
E-mail: papaiszabogyorgy@yahoo.com
HAJNALPÍR BAPTISTA
GYÜLEKEZET

Megtalálva
Van két rövid példázat Jézustól, melyben
benne van a mi helyzetünk. Az enyém, a
tiéd, mindannyiunké. Így szól: „Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít
közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a
kilencvenkilencet a pusztában, és nem
megy-e addig az elveszett után, amíg meg
nem találja? És ha megtalálta, felveszi a
vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól
hozzájuk: Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom
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nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm
lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz miatt,
akinek nincs szüksége megtérésre. Vagy
ha egy asszonynak tíz drahmája van, és
elveszít egy drahmát, vajon nem gyújt-e
lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem
keresi-e gondosan, míg meg nem találja?
És ha megtalálta, összehívja barátnőit és
szomszédasszonyait, és így szól: Örüljetek velem, mert megtaláltam a drahmát,
amelyet elvesztettem. Mondom nektek,
így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek” (Lukács 15,4-10).
A két példa hasonlóképpen az elveszésről és a megtalálásról beszél. A
pénzzel csak úgy megtörténik, hogy
elgurul, hatnak rá a földön lévő erők, a
gravitáció, a lendület, csak megéli, ami
vele történik, miközben nem is tudja,
hogy elveszett. A bárányban szintén
nem tudatosul, hogy elveszett, mert hát
nem túl eszes állat, de ha a tudatlanság
még csökönyösséggel is párosul, akkor
még jól is érzi magát a veszélyben.
Mindkét példázat a mi helyzetünkről
szól, a mi elveszettségünkről, miközben
sokan tudatában sem vagyunk ennek.
Elgurulunk az élet sodrában, van, hogy
az érzelmeinkre hallgatva, van, hogy
másokra. Eltávolodunk Istentől, eltávolodunk a Pásztortól olyan helyre, ahonnan vissza sem találunk, ha nem Ő jön
értünk. A mi Istenünk azonban jól tudja
a mi elveszettségünket, és a keresésünkre
indul. Mert Jézus azért jött, hogy megkeresse, ami elveszett.
Sőt, a mi Urunk tovább megy, és Jóel
könyvében azt írja: „És kipótolom néktek az esztendőket, amelyeket tönkre tett
a szöcskő, a cserebogár és a hernyó és a
sáska; az én nagy seregem, amelyet reátok küldöttem” (Jóel 2,25). Akkoriban
Júdának nem kis vesztesége volt, hiszen
leigázva, romokban állt az ország. Nem
figyelve az Úrnak szavára, nem tértek
meg bűnösségükből, és Isten megengedte, hogy mindez megtörténjen. De
mikor végre Istenhez fordul az ő szívük
hitben, alázatban és bizalomban, akkor
Ő mindenért kárpótolja őket. Hát ki az,

aki olyat ígér, hogy visszaad mindent,
ami elveszett a hiábavaló évek alatt? Ha
valaki véletlenül betör egy ablakot, még
csak-csak megtéríti a kárt, de ki az, aki
nemcsak utánunk jön, de kipótolja az
eltelt éveinket is? Az elgurult lehetőségeket, a konokságunk miatt megtört házasságokat, a rossz döntéseinket.
Sok felnőtt embert hallottam már,
aki elmondta, mennyi évet elvesztegetett
az életéből. De sosem az a baj, ami felett
búslakodunk, hogy eltelt annyi év; a baj
az, ha nincs meg az a reménység, hogy
nem kell ennek így maradnia, mert Isten
kegyelméből mégiscsak lehet értelme az
életünknek. Sokan vannak gyülekezetünkben, akik sebzetten érkeztek, de már
gyógyultak. Van olyan, aki harmincas éveiben érkezett, összetörten, kilátástalanul,
hogy hiábavaló volt az egész eddigi élete.
Mostanra családja, öröme, üdvössége van.
Mert Isten adni akar és építeni. Merjük
rábízni magunkat! Isten helyreállító munkájából annyit tudunk megtapasztalni,
amennyire rá merünk hagyatkozni.
Mert van, hogy elvesztünk dolgokat:
elveszítünk éveket, kapcsolatokat, barátságokat, elveszítünk embereket. Ez valahol az életünk része. De Isten azt mondja:
kipótolja mindezt. Mit mondunk erre?
Ez úgysem lehetséges? Vagy azt mondjuk: Uram, nem tudom, mégis hogyan
tennéd, de akkor lássuk! Veled akarok
járni, tebenned akarok bízni. Ha ez kell
hozzá, rád bízom magam, mert látni akarom, ahogy visszaadod, ami elveszett, és
nem tudom, hogyan csinálod, de legyen!
Merj felnézni Jézusra! Mert nemcsak keres téged: ma meg is talált.
Vadon Sándor
baptista lelkipásztor
Hajnalpír Baptista Gyülekezet
Velence, Szabolcsi út 3.
Nyári alkalmaink:
Vasárnap 09.30 Imaóra, Istentisztelet
Szombat 18.00 VIFI (Velencei Ifjúsági
Találkozó)
E-mail címünk: hajnalpir.be@gmail.com
Igehirdetések:
https://www.youtube.com/channel/UCpaGJ0_GKadWt3S3ECTNFwg

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

(2481 Velence, Tópart u. 26.)
POLGÁRMESTER: Gerhard Ákos
HIVATALVEZETŐ: Szombathyné dr. Kézi Aranka, jegyző
Központi telefonszám: 06 22/589–400

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY

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

IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Szelei Andrea, aljegyző, 589–418
Máthay Erzsébet, anyakönyvvezető, 589–417
(anyakönyvezés, állampolgársági ügyek, hagyatéki
ügyintézés, lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta, igazgatási ügyintéző, 589–408
(települési támogatás, gyógyszertámogatás, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás)
Setényi Ildikó, igazgatási ügyintéző, 589–400
(kereskedelmi igazgatás, fizetővendéglátás,
talált tárgyak, kifüggesztések)
Pécsi Viktor, közterület-felügyelő, 589–422, 30/255–7392

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY

Molnár Krisztina, osztályvezető, 589–414
Csikmérő Enricóné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Egri Andorné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Zsapka Judit, pénzügyi ügyintéző, 589–424
Csizik Gabriella, pénzügyi ügyintéző, 589–423
Sári Viktória, pénzügyi ügyintéző, 589–415
Halmainé Marsi Beatrix, pénzügyi ügyintéző, 589–410
Kátai Éva, pénzügyi ügyintéző, 589–410
Kovács Jánosné, adóigazgatási ügyintéző, 589–413
(építményadó, adókönyvelés, adó- és értékbizonyítvány)

Közérdekű telefonszámok

Központi Háziorvosi Ügyelet: Velence, Balatoni út 65., 22/311–104
Szakorvosi Rendelőintézet: Velence, Balatoni út 65., 22/589–515
I.sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Fő u. 2., 22/574–019
II. sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Balatoni út 65., 22/471–231
III. sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Tópart u. 34., 22/472–242,
22/598–149
Gyermekorvosi Rendelő: Velence, Balatoni út 65., 22/472–156
Velence Gyógyszertár: Velence, Balatoni út 65., 22/589–524
Újtelepi Gyógyszertár: Velence, Iskola u. 2., 22/472–074
Vörösmarty Gyógyszertár: Velence, Halász u. 5., 22/471–596
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (VÖTE): 30/631–5666
Gárdonyi Rendőrkapitányság, Velence Város különmegbízottja,
Kiss Balázs c. r. tőrm., (Gárdony, Balassi Bálint u. 5.):
70/199–5980
Polgárőrség (szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00–20.00):
30/927–0422
VVG (Velence Városgazdálkodási) Kft. 30/158–2829
Velence, Halász u. 37. (Cseppház), 30/158–2829
Parkolási ügyfélszolgálat: kedden 12.00–16.00, csütörtökön
8.00–12.00
E-mail: parkolasugyfelszolgalat@velence.hu
Egyéb ügyekben ügyfélfogadás előzetes egyeztetés szerint
E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu

Szendreiné Zakály Márta, adóigazgatási ügyintéző, 589–409
(iparűzési adó, talajterhelési díj, telekadó, adóigazolás,
tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, gépjárműadó)
Bíró Gábor, adóigazgatási ügyintéző, 589–428
(adóbehajtás, végrehajtás, adók módjára behajtandó köztartozások)

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Szilassy Gabriella, városüzemeltetési ügyintéző, 589–405
(út- és közműépítési ügyek, tulajdonosi hozzájárulás,
közútkezelői hozzájárulás, közterület-használat)
Ruff-Pánczél Zsuzsanna, városüzemeltetési ügyintéző, 589–401
(zaj- és rezgésvédelem, HÉSZ, TAK, beruházási ügyek,
telekalakítási ügyek)
Molnárné Porcellán Ágnes, városüzemeltetési ügyintéző, 589–406
(fakivágás engedélyezése, házszám megállapítás, illegális
hulladék, kerti égetés)

ÜGYFÉLFOGADÁS

Gerhard Ákos polgármester és Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző előzetes időpont-egyeztetés után (tel.: 589–416)
Ügyintézők ügyfélfogadása
hétfő 8.00–12.00
szerda 8.00–16.00
péntek 8.00–12.00
Pénztár nyitvatartása
hétfő 10.00–12.00
szerda 9.00–12.00, 13.00–15.00
péntek 9.00–12.00
Sürgős esetben munkaidőben, ügyfélfogadási időn kívül
is a lakosok rendelkezésére állunk.
A Velencei Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
e-mail: hivatal@velence.hu, honlap: www.velence.hu

Falugazdász (őstermelői igazolvány ügyintézése): Horváthné Apró
Aranka, 70/479–6753
Ügyfélfogadás (Meszleny–Wenckheim kastély házasságkötő terem,
Velence, Tópart u. 52.) minden szerdán 12.30–16.30
VHG (Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.)
(hulladékszállítás, egyedi közvilágítási lámpatest
hibabejelentés): 22/579–185
1. Agárd, Gárdonyi Géza u. 34–38.
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00–12.00, szerda: 7.00–19.00,
péntek: 8.00–12.00
2. Velence, Tópart u. 26.
Ügyfélfogadás: szerda: 8.00–12.00
Folyékony hulladék elszállítása: Herke Bt., 20/939–1955
MOHOSZ (Magyar Országos Horgász Szövetség) Velencei-tavi
Kirendeltsége: 22/700–012
DRV (Dunántúli Regionális Vízmű) Zrt.
Információs pont: 80/240–240
Hibabejelentés: 80/240–240 (1-es menüpont)
Ügyfélfogadás (Velence, Szabolcsi u. 40.)
hétfő 8.00–15.00, csütörtök: 8.00–18.00, péntek 8.00–12.00
E.ON Áramszolgáltató
Közvilágítási hibabejelentő (szakaszhiba esetén): 80/533–533
Ügyfélfogadás (Kápolnásnyék, Tó u. 20., TÓ-VILL Bt. székháza)
kedd 8.00–12.00, csütörtök 14.00–18.00
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Strandjaink
Drótszamár Park és Kemping

Cím: Velence, Kemping u. 2.
Kapcsolat: 30–619–4452; www.drotszamarpark.hu;
info@drotszamarpark.hu
Nyitvatartás: A strand kempingként is üzemel.
Elérhető szolgáltatások: kempingünk közvetlenül a Velencei-tó partján fekszik, több mint
600 méteres
partszakas�szal. Kiépített
strandunkon a
nyári szezonban vízimentő szolgálat biztosítja vendégeink
biztonságos fürdőzését. Négylábú háziállatukkal
érkezőknek külön strandfelületet biztosítunk. A
tóparttól alig néhány méterre, egy fél hektáros
területen kialakítottunk egy 14 elemből álló játszóteret, amellyel igyekszünk a fiatalabb korosztály minden igényét kielégíteni.
Zárt parkoló a kemping területén: több száz
árnyékos hely várja az autóval érkező vendégeket.
A terület teljesen zárt, kerítéssel védett. A bejárati
kapunál állandó szolgálat segíti és ellenőrzi a kiés beléptetést. Strand, játszótér, élményelemek és
fedett közösségi terek. Élelmiszerbolt, büfék, étterem.
A nyári programok egyik rizikófaktora az időjárás, melyet befolyásolni nem tudunk, de mindent
megteszünk annak érdekében, hogy az esetleges rossz időjárás ne rontsa el a kempingezést. E célból egy 300 négyzetméteres rendezvénysátrat működtetünk, valamint a kemping területén számtalan olyan felületet és területet alakítottunk ki, ahol a kedvezőtlen időjárás
hatásai nem érezhetőek (felnőtt közösségi terem, csocsó és ping-pong lehetőséggel, fedett főzőhelyiség).

Plázs44 ingyenes szabadstrand

Cím: Velencefürdő, Cserje utca (a velencefürdői vasúti megállóhelytől 100
méterre)
Kapcsolat: www.plazs44.hu; facebook: plazs44
Nyitvatartás: 9.00–20.00
Díjszabás: ingyenes
Elérhető szolgáltatások: annak ellenére, hogy a plázs44 ingyenes szabadstrandként működik, nemcsak egy partszakaszt és néhány lejárót lehet
találni nálunk. Ellenkezőleg! Számos magas színvonalú szolgáltatás érhető el a
plázson: étterem-pizzéria, fagylaltozó, lángos büfé, sárkányhajózás, vízibicikli,
SUP, kajak, játszótér, kincsmosás, sakkasztal, napozóágyak, zuhanyzók, 100
fős fedett lounge terasz, gyönyörű panoráma és teljesen felújított partszakasz!
Várunk mindenkit egyedi, a tóparton másol el nem érhető szolgáltatásainkkal!

Strandjaink
Tóbíró Strand

Cím: Velence, Tóbíró köz
Nyitvatartás: 0–24 óra
Díjszabás: ingyenes
Elérhető szolgáltatások: wakeboard pálya, vízibicikli, röplabda pálya, futballpálya, kajak-kenu, játszótér, büfék és éttermek, értékmegőrző, öltöző, strandcikkek vásárlása, sporteseményeknél kivetítő, Wi-Fi, bérelhető napozóágyak és napernyők.

Tóparty Strand

Cím: Gárdony, Ibolya u. 2. (a strand
Velence és Gárdony határán helyezkedik el)
Kapcsolat: 70–600–1949, info@
toparty.hu, www.toparty.hu
Nyitvatartás: 9.00–20.00
Díjszabás:
Típus

Felnőtt napijegy

Diák, nyugdíjas napijegy

Gyerek napijegy
(4–10 éves korig)

Felnőtt délutáni jegy
(16 óra után)

Diák, nyugdíjas délutáni jegy
(16 óra után)

Gyerek délutáni jegy
(16 óra után, 4–10 éves korig)

Helyi/üdülőtulajdonos felnőtt

Helyi/üdülőtulajdonos diák/nyugdíjas

Helyi/üdülőtulajdonos gyermek
(3–14 éves korig)

Hétköznap

Hétvégén

800 Ft

1000 Ft

750 Ft

950 Ft

650 Ft

650 Ft

550 Ft

450 Ft

500 Ft

500 Ft

950 Ft

650 Ft

400 Ft

300 Ft

1200 Ft

800 Ft

400 Ft
300 Ft

A kedvezményes belépő igénybevételéhez kérjük a
kedvezményre jogosító igazolványt minden alkalommal,
a belépőjegy vásárlásakor szíveskedjenek a pénztárosnak
felmutatni.
Ha nemcsak strandolni
szeretne, de igényes kikapcsolódásra, kellemes környezetre
és vendégbarát szolgáltatásokra
vágyik, jó helyen jár nálunk!
Pihenjen meg egy fa árnyékában, és élvezze a Velencei-tó
természetes szépségét! Strandunk igényes környezettel, játszótérrel és gyermek-öböllel, illetve vendégbarát szolgáltatásokkal
és családbarát programokkal várja Önt!

Kö z é r d e k ű i n f o r m á c i ó k
Velence Város Önkormányzat
Képviselőtestületének
fogadóórái

A képviselői fogadóórák pontos időpontja előzetes egyeztetést
követően kerül rögzítésre. Egyeztetni
személyesen a polgármesteri hivatal
titkárságán (Velence, Tópart u. 26.),
vagy telefonon (22/589–416), illetve
a hivatal@velence.hu e-mail címen
lehet. Sürgős ügyekben előzetes
egyeztetés alapján a képviselők más
időpontokban is a lakosok rendelkezésére állnak.

Faragó Péter
minden hónap utolsó péntek, 10.00–12.00
Fésűs Attila, Pap János, Pap Zsigmond
minden hónap első péntek, 8.00–10.00
Kernya Gábor, Sarf György
minden hónap első keddjén, 16.00–18.00
Dr. Sirák András
minden csütörtökön, 14.00–15.00
Szabó Attila (alpolgármester)
minden hétfőn, 9.00–10.00
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Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek Velencén:
2020. május 15-én
Paulusz Anikó és
Remete Zsolt
2020. május 16-án
Horváth Brigitta és
Tóth László
2020. május 30-án
Karácsony Nóra és
Török Ádám
2020. június 13-án
Röthler Patricia és
Jirus János
Gratulálunk!
Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

Humán Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat

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

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

Ácsmunkát, tetőfedést,

Minden hűtő és

bádogozást vállalok!

fagyasztószekrény

Valamint gipszkartonozás

javítása 2 év garanciával,

és lambériázási munkákat.

ajtógumi és műanyag részek

Herák Tamás

pótlását vállalom.

Székesfehérvár

Serák György

Kertész utca 3.
tel.: 0630/860-3320
herak.tamas@gmail.com

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

Villanyszerelő
Jámbor Attila
Családi házak,
panellakások
komplett szerelése,
kisebb
javítái munkák

+36 70 505 4034
+36 22 747 217
jamborattila62@gmail.com

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

