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A nyári tömegrendezvények (kon-
certek, fesztiválok, ünnepek) megren-
dezésének lehetőségével kapcsolatban 
lapzártánkig még nem született kor-
mánydöntés. Így egyelőre nem tudni, 
hogy meg lehet-e rendezni Velence Város 
Születésnapját és az Államalapítás ünne-
pét. A városi ünnepekkel kapcsolatos fej-
leményekről, illetve Velence város egyéb 
programjairól, eseményeiről bővebben 
tájékozódhatnak az interneten, a www.
velence.hu, illetve a www.velenceturiz-
mus.hu weboldalakon, továbbá Velence 
Város hivatalos facebook oldalán
(www.facebook.com/Velencevaros)

A velencei Civil Ház és a Közösségi Ház 
programjairól a 24. oldalon olvashatnak.
Az Északi Strand programjairól az
eszakistrand.hu honlapon és a
https://www.facebook.com/
eszakistrandvelence/ oldalon
tájékozódhatnak.

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

2020. július 31. péntek 19:00
Képmás-est: Anyajegy című, felnőt-
teknek szóló bábelőadás 
Humorral és komolyan az anyaságról – 
félelmek, döntések, kételyek és bizonyos-
ságok
Az előadást követően beszélgetés Markó 
Valentyik Anna bábművésszel és Szabó T. 
Anna költővel
Halász-kastély, Kápolnásnyék

2020. augusztus 1. szombat 11:00
Csukás István – Bergendy István: 
Süsü, a sárkány kalandjai
(Hadart Színház) 
Csajághy Laura Színpad
(Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 31.
tel.: 30–211–8840)

2020. augusztus 1. szombat 20:30
Claude Magnier: Oscar. Vígjáték 
(Hadart Színház) 
Csajághy Laura Színpad, Kápolnásnyék

2020. augusztus 7. péntek 16:00
Nyitnikék:  II. Nagy Velencei-tavi 
sétáló borkóstoló
Bálint Borárium
(Pázmánd, Szerelemvölgyi út 1026/1 hrsz. 
tel.: 20–921–8311)

2020. augusztus 7. péntek 20:00
Gájer Bálint és Horváth Márk
koncertje
Halász-kastély, Kápolnásnyék

2020. augusztus 8. szombat 21:00
Frankie – Bakos-Kiss Gábor
önálló estje 
Csajághy Laura Színpad, Kápolnásnyék

2020. augusztus 14. péntek 19:00
Képmás-est: Vidám komolyzene
Beszélgetés Bősze Ádámmal
Halász-kastély, Kápolnásnyék

2020. augusztus 15. szombat 20:30
A Székesfehérvári Balett Színház 
előadása 
Csajághy Laura Színpad, Kápolnásnyék

2020. augusztus 15. szombat 12:00
Verebi Családi Nap, főző- és borkor-
csolya-verseny, háziszörp-bemutató
Verebi Kultúrház
(Vereb, Vajda János u. 5. tel.: 22/238–006)

2020. augusztus 15. szombat 19:00
Nagy-Boldogasszony napi fecskegyü-
lekezés
Madárdal-tanösvény
(Dinnyési Fertő, tel.:  30–663–4630)

2020. augusztus 16. vasárnap 20:30
Az Óbudai Danubia Zenekar előadá-
sa: Operaslágerek
Csajághy Laura Színpad, Kápolnásnyék

2020. augusztus 20. csütörtök 20:00
New Level Empire koncert
Északi Strand, Velence

2020. augusztus 22. szombat  20:00
Barokk szenvedélyek 
A Savaria Barokk Zenekar és Jónás 
Krisztina  koncertje
Halász-kastély, Kápolnásnyék

2020.augusztus 28. péntek 19:00
Café de la Danse: A Frenák Pál
Társulat táncelőadása
Halász-kastély, Kápolnásnyék

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

2020. szeptember 4. péntek 17:00
Schmöltz Margit Kő kövön című köte-
tének bemutatója
Hauszmann Alajos EKIK, Városi Könyvtár 
(Velence, Tópart u. 52. tel.: 22/472–453)
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állapotban voltak, hogy csak komoly 
anyagi ráfordítással lehetett volna be-
lőlük a megszokott büféket kialakítani.

De sosem ragaszkodtam a megszo-
kotthoz.

Velencei lakosként, apaként sokak-
kal beszélgettem az elmúlt évek alatt 

és egy valamiben mindig 
egyet kellett értenünk. Még-
pedig abban, hogy a helyiek 
számára nagyon korlátozott 
a kulturált szórakozás lehe-
tősége.

Ez volt a kiindulási alap-
ja annak, amit ma az Északi 
Strandon láthatnak.

Életre keltettük a színpa-
dot, ahol egyre gyakrabban 
lesz lehetősége vendége-
inknek arra, hogy kellemes 
zene mellett elkölthessenek 
egy vacsorát, vagy akár arra, 
hogy egy kicsit kikapcsolód-
va táncoljanak párjukkal.

Eközben az ugrálóvár-
ban vagy a vízi trambulinon 
gyermekeink is megtalálják 
a szórakozást.

Esténként kertmozi-
val vagy koncerttel vár-
juk Önöket rendszeresen, 
amelyről szórólapokon, az 
Északi Strand honlapján és 
facebook oldalán tájéko-
zódhatnak.

Számos ember együttműködése és 
számtalan ledolgozott munkaóra után 
bevallom, nehéz nem elszorult torok-
kal beszélni erről a helyről, ami már 
valóban több mint strand.

Önkéntesekkel, magánemberekkel 
és vállalkozókkal időt és energiát nem 
kímélve folyamatosan azon dolgoz-
tunk, hogy július elsején megnyithas-
son a strand.

Jelentem: ezt a célt elértük. Köszön-
jük!

Mondhatnánk, hogy akkor most le-
het pihenni, azonban továbbra is folya-
matosan azon dolgozunk munkatársa-
immal, hogy újra meg újra minőségi 
kikapcsolódásban lehessen részük.

Egyedül a csúszda technikai problé-
máit nem sikerült orvosolni, mert saj-
nos olyan műszaki állapotban van, ami 
miatt felelősen nem lehetett megnyitni. 
Jó hír viszont, hogy sikerült megtalál-
ni a megfelelő szakembereket, akik 
fel tudják újítani, valamint úgy tűnik, 
sikerült megtalálni azokat is, akik szá-
mára érték a csúszda, ezért támogatják 
is a felújítás költségeit.

Bevallom, jó érzés azt leírni, hogy 
kedves Velenceiek, az Északi Strand az 
Önöké, a miénk. Örömmel látjuk Önö-
ket akkor is, amikor kánikula van, és 
akkor is, ha egy olyan helyet keresnek, 
ahol kellemesen eltölthetnek egy napot 
vagy egy estét.

Bízom benne, hogy hamarosan 
találkozunk az Északi Strandon, a tó 
partján vagy valamelyik rendezvé-
nyünkön!

Pusztai László
ügyvezető

Kedves Velenceiek!

Azt a megtisztelő felkérést kaptam, 
hogy ebben a hónapban én írjam a Be-
köszöntőt szeretett városunk lapjában.

Az apropót az adta, hogy városunk 
vezetése a Velence Városgazdálkodási 
Kft.-re bízta nagy múlttal rendelkező 
Északi Strandját azzal a céllal, hogy 

egy olyan közösségi teret hozzak lét-
re, ami nem pusztán a strandolásra ad 
lehetőséget.

A munkát április végén kezdhettük 
meg, amikor már mindannyian tud-
tuk, hogy a járványhelyzet miatt mi-
nimális költségvetés áll majd csak ren-
delkezésünkre.

A területen lévő, korábban büféknek 
helyet adó épületek egy kivétellel olyan 
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Polgármesteri kalendárium
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2020. június 22-től július 20-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi 
megbeszéléseken, egyeztetéseken vett részt a város érdekében:
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Június 22-én reggel megbeszélést foly-
tatott a VVG Kft. ügyvezető igazgatójá-
val, Pusztai Lászlóval a zöldterületek kar-
bantartása érdekében beszerzés alatt álló 
gépek ügyében. Ezt követően egy tájépí-
tésszel egyeztetett a Bence-hegy látképével 
kapcsolatos kérdésekről. Délután találko-
zott Tóth Istvánnal, Gárdony város polgár-
mesterével, hogy a velencei óvodát érintő 
helyhiányra áthidaló megoldást találjanak.

Június 23-án a Velencei-tavi Kistér-
ségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú 
Nonprofit Kft. könyvvizsgálóját fogadta, 
akivel a velencei szakrendelő gazdálko-
dásának kérdéseit tekintették át.

Június 24-én a Gesztenye sor egyik 
lakóját fogadta, akivel az eltömődött víz-
elvezető árkok jelentette veszélyek elhá-
rításáról tárgyalt. Ezt követően a nyílt 
óvodavezetői pályázattal kapcsolatban 
adott tájékoztatást az egyik érdeklődőnek. 
Délután a város gyermekorvosával, dr. 
Oszvald Évával vitatta meg az új gyermek-
orvosi körzet kialakításának kérdéseit. 

Június 25-én a Bál-na rendezvény-
szervező cég vezetőjével tárgyalt a – jár-
ványhelyzet függvényében – esetlegesen 
megrendezhető augusztusi városi ün-
nepség és rendezvények előkészületeiről. 

Június 26-án konzorciális LEADER 
pályázathoz kapcsolódó kérdéseket vita-
tott meg egy pályázatíró cég képviselőjé-
vel. Délután részt vett a Meseliget Óvoda 
ballagási ünnepségén, ahol elbúcsúztatta 
az iskolába induló gyerekeket, illetve a 
nyugdíjba vonuló Serhókné Varjas Edit 
óvodavezető asszonyt.

Június 29-én reggel megbeszélést 
folytatott a VVG Kft. ügyvezetőjével a 
városgazdálkodást érintő aktuális kér-
désekről. Ezután Török Ágnes, a Humán 
Családsegítő vezetőjének beszámolóját 
hallgatta meg, felkészülve a Humán Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmé-
nyi Társulás soros ülésére. Ezt követően a 

város turisztikai marketingjének költség-
hatékony módon való megerősítéséről 
folytatott tárgyalásokat.

Június 30-án a Szent Benedictus 
Borlovagrend vezetőjével tárgyalt a 2021. 
évi programok megrendezhetőségéről. 
Délután a Swietelsky Kft. képviselőivel és 
a polgármesteri hivatal műszaki osztályá-
nak munkatársával tartott terepbejárást a 
Juventus Hotel és a Korzó közötti terüle-
ten, az építendő gyalogoshíd kapcsán. 

Július 2-án Péter Ágnessel, a Sympo-
sion Alapítvány elnökével tárgyalt arról, 
hogy a Közép-dunántúli Vízügyi Igazga-
tóság tulajdonában lévő Velencei-sziget 
(korábban Úttörő-sziget) területén mi-
lyen lehetőségei vannak a művészeti célú 
fejlesztés megvalósításának. Ezután az 
OLC Systems Kft. képviselőjével egyez-

tetett arról, hogy miként lehetne opti-
malizálni a város energiafogyasztását és 
csökkenteni az ezzel kapcsolatos kiadá-
sokat – visszaigényelve az előző évek el-
lenőrizetlen túlfizetését.

Július 3-án Dr. Ferenc Péterrel, a Ve-
lencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellá-
tó Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatójával vitatta meg a kistérségi tár-
sulás egyes kérdéseit és a könyvvizsgáló-
val folytatott korábbi megbeszélésének 
tanulságait. 

Július 6-án reggel megbeszélést foly-
tatott a VVG Kft. ügyvezetőjével. Ezt 
követően Pusztaszabolcs polgármester 
asszonyát, Simonné Zsuffa Erzsébetet 
és alpolgármesterét, Tüke Lászlót fo-
gadta a hivatalban, akikkel a két város 
közötti együttműködés lehetőségeit vi-
tatták meg. 

Július 7-én a város turisztikai marke-
tingjének és üzemeltetésének költséghaté-
kony módon való megerősítéséről folyta-
tott ismételt tárgyalásokat egy turisztikai 
marketing szolgáltatásokat nyújtó céggel.

Július 8-án a városba telepítendő nap-
elemes köztéri világítótestek kérdéséről 
egyeztetett. Ezt követően a Hauszmann 
Alajos EKIK / Városi Könyvtár vezetőjét, 
Sinkáné Mihály Zitát fogadta. Délután 
részt vett a Velence Plus Kft. taggyűlésén.

Július 9-én a városba próbaképpen 
telepített, három térfigyelő kamerát 

Serhókné Varjas Edit óvodavezető
asszony búcsúztatása
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Dr. Berta Gyula köszöntése
Július 13-án Gerhard Ákos polgármester Velence városa nevében köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Dr. Berta 
Gyulát, Velence és a környékbeli települések nyugalmazott állatorvosát, aki 1956-tól több mint fél évszázadon keresz-
tül, egészen 2012-ig gyógyított, praktizált Velencén. A doktor úr kiváló munkájával 2014-ben kiérdemelte Fejér megye 
legjelentősebb állatorvosi kitüntetését, a Dr. Lancz Endre életműdíjat is. 

Jó egészséget és töretlen jókedvet kívánunk Berta Gyula doktor úrnak!
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üzemeltető cég képviselőjével beszélte 
meg az üzemeltetés elmúlt két hónapjá-
nak tanulságait.  Ezután részt vett az ön-
kormányzat Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottságának ülésén. Az ülést követően 
jelen volt a VVG Kft. felügyelőbizottsá-

gának ülésén. Délután az önkormányzat 
Humán, Ügyrendi és Kulturális Bizottsá-
gainak ülésén vett részt. 18.00-tól képvi-
selőtestületi ülést tartott az önkormány-
zat. 

Július 10-én Budapesten tárgyalt Pap 
Zsigmond képviselővel együtt Velence 
város és a MÁV-START Zrt. együttmű-
ködési lehetőségeiről, így az egységesített 
vonat- és buszbérlet kiadásáról, valamint  
az  ütemes buszjáratok  indításának lehe-
tőségéről.  Ezt követően fogadta a város 
ügyvédjét, akivel a város folyó jogi ügye-
iről egyeztetett. 

Július 13-án reggel megbeszélést 
folytatott a VVG Kft. ügyvezetőjével, 
majd Dr. Berta Gyulát, városunk volt 
állatorvosát  köszöntötte 90. szüle-
tésnapja alkalmából. Ezután a Korzó 
környékén kialakítandó mozgássérült 
parkolók ügyében egyeztetett. Később 
a velencefürdői szabadstrand (Plázs 44) 
képviselőjével vitatta meg az üzemelte-
tés egyes kérdéseit.

Július 15-én egy Hajdú-tanyán te-
lephellyel rendelkező mezőgazdasági 
vállalkozóval tárgyalt, majd a VHG ve-
zetőjével adatvédelmi kérdéseket érin-
tő megbeszélést folytatott. Végül egy 
Montessori óvoda telepítésének kérdése-
iről egyeztetett. 

Július 16-án a kistérségi társulás 
pénzügyi bizottságának ülésén vett részt, 
majd a Zöldliget Iskolában egyeztetett az 
iskola bővítésével kapcsolatban. 

Július 17-én a Humán Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás 
vezetőjeként részt vett az önkormányza-
tok taggyűlésén. Délután jelen volt Kápol-
násnyéken, a Halász-kastélyban a Velen-
cei-tavi turisztikai évadnyitón. 

Július 20-án reggel megbeszélést foly-
tatott a VVG Kft. ügyvezetőjével. Délelőtt 
részt vett az óvodavezetői posztra pályá-
zók meghallgatásán. Délután megbeszé-
lést folytatott Szabó Attila alpolgármester-
rel és Fésűs Attilával, a város Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottságának elnökével.



Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k

6

Parkolási problémák és intézkedé-
sek a Korzón és az Ófaluban

Évről évre visszatérő, általános tapaszta-
lat az, hogy a Velencére érkező turisták 
kiszolgálására nem elégséges a városi 
infrastruktúra. A megnövekedett forgal-
mat és az azzal járó parkolási igényeket 
nem képesek a városi utak és parkolók 
ellátni, és sok Velencére látogató a zöld-
felületeken helyezi el gépjárművét. 

Annak ellenére, hogy a nagy velencei 
parkolók gyakran üresen konganak (pl. 
a vasútállomás mellett), igen sokan egy-
szerűen a Korzó, illetve a Tóbíró strand 
környékének füves, parkosított területén 
állnak meg autóikkal.

Az önkormányzat fokozott figyelem-
mel kezeli ezt az évek óta fennálló prob-
lémát, és az elmúlt hetekben a  következő 
intézkedéseket hozta:

1. Tájékoztató táblákat helyezett ki, 
amelyeken útba igazítja a parkolási lehe-
tőségeket kereső turistákat.

2. Azokat a különösen frekventált 
zöldfelületeket, ahová rendszeresen be-
parkolnak a városba érkezők – lezárta.

3. Egyeztetett a gárdonyi rendőrka-
pitánysággal, így a kapitányság a nyári 
idény hétvégéin két rendőr állandó je-
lenlétével fog hozzájárulni a parkolási 
problémák megszüntetéséhez.

Ezek az intézkedések összhangban 
állnak azzal a helyi parkolási problémá-
kat feltárni kívánó, 2016-ban született 
szakmai anyaggal, amely felvázolta a vá-
ros rövid távú parkolási koncepcióját. A 
szakmai anyag teljes terjedelmében elér-
hető Velence Város honlapján az alábbi 
linken: http://www.velence.hu/images/
objects/Velence_parkolas.pdf

A koncepcióban felvetett parkolási 
problémák javarészt sajnos még mindig 
fennállnak. Ez ügyben 2020-ig kevés 
előrelépés történt. Az első hiányosság a 
közlekedési és parkolási lehetőségekről 
szóló tájékoztatás hiánya, ami  felesleges 
parkolóhely-kereső forgalmat generál. 
Emellett a helyszínen a váratlan par-
kolási helyzettel szembesülve az autó-
sok elkapkodott döntéseket hozhatnak, 
amely akár szabályszegő magatartáshoz 
is vezethet.

Ezért most nemcsak a városközpont-
ban kihelyezett táblákkal igyekszik ezen 
segíteni az önkormányzat, hanem pél-
dául a saját üzemeltetésbe vett Északi 
Strand weboldala már e tekintetben is 
részletes tájékoztatást ad. 

A parkolási anomáliák megszünteté-
sének a tájékoztatáson túl fontos eszköze 
még a fizikai akadályozás, illetve az el-
lenőrzés és a szankcionálás megerősítése. 

További fontos eleme a parkolá-
si koncepciónak az is, hogy pénzügyi 

ösztönzéssel arra bírja rá a városunkba 
látogató autósokat, hogy a parttól távo-
labb eső parkolókat is vegyék igénybe, 
vagy pedig, hogy ne feltétlenül autóval 

érkezzenek hozzánk. Ennek eszköze 
a megfelelő díjpolitika lenne, amely a 
tóparthoz közelebb eső parkolóhelye-
ken magasabb, az attól távolabb fekvő 
parkolókban pedig alacsonyabb díjsza-

bást érvényesít. Sajnos ez a megoldás 
egyelőre nem kivitelezhető a Korzó 

A nyári szezonban, illetve a melegebb tavaszi és őszi hétvégéken Velence 
parkolói és sajnos zöldterületei is megtelnek autókkal. Ez minden, üdü-
lési funkcióval is rendelkező városnak visszatérő problémát jelent, amely 
szakszerű és összehangolt intézkedések meghozatalát igényli. Ebbe az 
irányba tett lépéseket idén nyáron a város vezetése.
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területén, mert a parkolókat (a Tópart 
utcában található útmenti 60 parkoló-
helyet leszámítva) nem az önkormány-
zat üzemelteti, hanem a GOMI Kft. 
Emellett a Velencei‐tó Kapuja projekt 
keretében épült parkolókra az 5 éves 
fenntartási időszak idejére (vagyis 
2016. január elsejétől egészen 2021. ja-
nuár elsejéig) ingyenes parkolást vállalt 
Velence városa. Így a Korzóhoz tartozó 
Ezüst Parkoló (105, korlátozottan hasz-
nálható férőhellyel), a Korzó Parkoló 
(220 férőhellyel), valamint az IFI Szál-
ló melletti parkoló (40 férőhellyel) ne-
hezen illeszthető be az egységes városi 
parkolási koncepció szerint kialakítan-
dó díjszabási övezetek rendszerébe. A 
projektfenntartási időszak után a városi 
stratégia célja az, hogy fokozatosan a 
Korzó parkolóit is az idelátogatók szá-
mára fizetőövezetbe vonja. 

A megkezdett intézkedések azt a 
célt szolgálják, hogy minden évben egy 
kicsit rendezettebb parkolási lehető-
ségek fogadják a városba látogatókat. 
Ez kettős eredménnyel járhat: egyrészt 
csökkenti a kaotikus állapotokat a Kor-
zó környékén,  másrészt növeli a város 
bevételeit.

Virágosítás a Tópart utcában
és a Hősök parkjában

A zöldterületek védelme érdekében az önkormányzat ideiglenes jelleggel a 
korábban évekig az Északi Strandon álló bordó virágládákat forgalomsza-
bályozó eszközként kihelyezte a szabálytalan parkolással leginkább érintett 
területekre, így a Tópart utcára és a Hősök parkjába. A Velencéért tenni 
akaró önkéntesek munkájával, valamint palánták és termőföld felajánlásával 

városunk lakói néhány napon belül szebbé varázsolták ezeket a beton 
virágládákat. Köszönjük mindenkinek segítő hozzájárulását és a nagyszerű 
csapatmunkát! 

Az évelők ősszel a ládákból átültetésre kerülnek, és a továbbiakban 
szabadföldi ágyásokban díszítenek tovább évről évre. Az átmeneti forga-
lomszabályozó eszközként újrahasznosított, korábban leselejtezett beton 
virágládákat pedig véglegesen kivonjuk a forgalomból.
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Kérdések és válaszok a „Velencei-tó Kapuja”, vagyis
a Velence Korzó üzemeltetésével kapcsolatban

Kié a Korzó?
Milyen támogatásból épült?

A Korzó és a hozzá tartozó ingatlan-
fejlesztés (kikötő, játszótér, parkolók, 
homokos part stb.) teljes egészében Ve-
lence Város tulajdonát képezi.  A Korzó 

építésének költségeit 72,81%-ban a 
KDOP-2.1.1/A-2008-0006-os pályázat 
keretében elnyert összeg fedezte. Ezen 
összeg legnagyobb részt az Európai 
Uniótól érkezett. A költségek fennmara-
dó, valamivel több mint 27%-át Velence 
Város Önkormányzata állta. Ez hozzá-
vetőlegesen 900 millió forintnyi önrészt 
jelentett, amelyre a város valamivel több 
mint 1 milliárd forintnyi hitelt vett fel 
kötvénykibocsátás révén. Szerencsére 
2012-ben a magyar állam konszolidálta 
az önkormányzatok adósságállományát, 
így Velence az előző években felhalmo-
zott, 1,373 milliárd forintnyi adósságá-
tól megszabadult. Az adósság átválla-
lása után azonban a város még további 
400 millió forintos hitelt vett fel, amely 
azóta is Velencét terheli. 

Mekkora a Korzó értéke? Mennyivel 
gyarapodott a város vagyona?

Egy ekkora ingatlan esetében nagyon 
nehéz megmondani, hogy mekkora 
értékkel bír. Valódi piaci értéket nyil-
vánvalóan nem képvisel sem az épület, 

sem a hozzá tartozó 
partszakasz, hiszen 
annak eladása, érté-
kesítése a város szá-
mára öngyilkossággal 
érne fel. A város nem 
élheti fel saját vagyo-
nát, nem mondhat 
le a központjáról. A 
gyarapodást inkább 
úgy lehet értelmezni, 
hogy a városnak van 
egy olyan közösségi 
tere, amelyet évente 
néhány alkalommal 
(pl. Velencei Karne-
vál februárban, Ve-

lence Város születésnapja augusztusban) 
igénybe tud venni.

Ki üzemelteti a Korzót? 
A Korzót egy 2009. június 10-én kelt 
érvényes szerződés értelmében a GOMI 
Kft. üzemeltetheti 20 éven keresztül. 
Az üzemeltetés kezdete az épület át-
adásának dátuma, vagyis 2014. május 
30. Ennek megfelelően az üzemeltetési 
szerződés 2034-ben jár le. A 2009-es 
szerződés értelmében 2034-ig a velen-
cei önkormányzat a tulajdonában lévő 
és az üzemeltetési szerződés mellék-
letében felsorolt valamennyi ingatlan-
elemet, épületet és építményt – annak 
minden természetes és jogi tartozékával 
együtt – a GOMI Kft. számára adta át 
üzemeltetés céljára. A GOMI Kft-ben 

Városunk központját 2014 óta foglalja el a Velencei-tó Kapuja, vagyis ismertebb nevén a Korzó épülete.
A 2,3 milliárd forintot is meghaladó költséggel megépült ingatlanegyüttes története, üzemeltetése, a városban 
elfoglalt helyzete évek múltán is tisztázatlan maradt sokak számára. Az alábbiakban ezért néhány alapvető 
információt foglalunk össze olvasóink számára.

2019-ben tulajdonosváltás történt, így 
a Korzó üzemeltetése egy új befektetői 
csoporthoz került, amely a maga elkép-
zeléseit kívánja megvalósítani Velence 
központjában. 

Mi szerepel a mellékletben, mi
tartozik a Korzóhoz?

Az üzemeltetési szerződés nagyon pon-
tosan meghatározza, hogy mely ingat-
lanelemek kerültek átadásra üzemel-
tetés céljából a GOMI Kft. számára: a 
Korzó épülete,  a kikötő (épülettel), a 
sportpályák, a kommunális helyiségek, 
a homokos part, a sétányok teljes terü-
lete, a térfigyelő rendszer, a parkolók 
a SPAR-tól egészen az IFI Szállóig és a 
játszótér. 

Milyen bevétele származik a velencei 
önkormányzatnak az üzemeltetési 
szerződésből?

Az üzemeltető bérleti jogának folyama-
tos gyakorlásáért bérleti díjat köteles 

A Korzó megnyitója 2014. május 30-án
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fizetni, melynek mértéke a használatba 
vétel évében 3.000.000 forint + ÁFA/
hó volt. Az így megállapított bérleti díj 
mértéke évente, a KSH által kimutatott 
infláció mértékével, az adott év márci-
us l. napjával kezdődően változik. Idén 
ennek megfelelően 3.281.715 forint + 
ÁFA havi bevételt jelent ez. Ez azt jelen-
ti, hogy az 5500 négyzetméteres épületet 
(amelyből 2735 négyzetméter az üzletek 
területe) és a 8200 négyzetméteres ho-

mokos strandot (valamint 
a hozzá tartozó sétányokat, 
parkokat stb.) ezen az áron 
adja át az önkormányzat 
az üzemeltetőnek. Mivel a 
város nem üzemeltetője a 
területnek, ezért a fenti ösz-
szegen túl semmilyen más 
jogcímen nem szedhet bér-
leti, parkolási vagy egyéb 
díjat a Korzón. A használati 
és hasznosítási jog ugyanis 
a szerződés értelmében a 
GOMI Kft-t illeti.

Mekkora kiadásai vannak 
a városnak a Korzóhoz 
kapcsolódóan?

Az első és legfontosabb ki-
adás annak a 2014-ben fel-
vett, 400,8 millió forintos 
hitelnek a törlesztése, amely 

évente közel 60 millió forintnyi terhet je-
lent a város számára. Ezt az összeget 2023. 
december 31-ig köteles fizetni az önkor-
mányzat. A hitel lejártakor a város által 
törlesztett teljes 
összeg 545 millió 
forint lesz. 
További, és 
egyre növekvő 
mértékű terhet 
fog jelenteni az 
épület karban-
tartása is. Az 
ü z e m e l t e t é s i 
szerződés értel-
mében ugyanis 
a napi karban-
tartási munkála-
tokat meghaladó 
k a r b a nt a r t á s i 
munkálatok el-
végzése, valamint az épületek, építmé-
nyek használatának 5. évétől kezdve 
a szükséges felújítások saját költségen 
történő végrehajtása már a velencei ön-
kormányzat kötelezettsége. Ez azért is 
jelenthet problémát, mert nem tudni, 
hogy az elmúlt években a napi karban-
tartási munkálatok megtörténtek-e vagy 

sem. Erre példa a kikötőnél található 
gyalogos híd, amely mára életveszélyes 
állapotba került.

Van-e beleszólása a velencei önkor-
mányzatnak abba, hogy a Korzót 
és az ahhoz tartozó ingatlanokat 
miként üzemelteti a GOMI Kft?

A szerződés értelmében nincsen. Bár a 
GOMI Kft-nek előzetesen egyeztetnie 
kell az üzemeltetéssel kapcsolatos né-
mely kérdésekben az önkormányzattal, 
de az önkormányzatnak nincsen döntési 
joga abban, hogy milyen üzletek, szol-
gáltatások jelennek meg a Korzón vagy 
a strandon. 

Milyen eszközei vannak az önkor-
mányzatnak arra, hogy a Korzón 
és környékén érvényesítse a város 
érdekeit?

Meglehetősen kevés. Jelenleg –  mivel a 
használati és a hasznosítási jog a GOMI 
Kft. kezében van – az önkormányzat 
csak egyeztetni tud az üzemeltetővel. Az 
egyetlen eszköze az önkormányzatnak 

az, hogy rendszeresen és részletesen el-
lenőrzi a Korzó működését, és azt, hogy 
az üzemeltetés minden szempontból 
megfelel-e az üzemeltetési szerződés-
ben foglaltaknak. Az esetleges hiányos-
ságokra minden egyes esetben írásban 
fogja figyelmeztetni az önkormányzat 
az üzemeltetőt.

Egyes helyeken a zöldterületek gondozása is elmarad

Veszélyes gyalogoshíd a kikötőnél

A hulladék összegyűjtése sokszor jelent gondot a Korzón
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Vélemények, viták
A Velencei Híradó hasábjain – a lap korlátozott terjedelme miatt –  nincsen lehetőség arra, hogy vá-
rosunk problémáinak megtárgyalására külön állandó rovatot tartsunk fenn. A helyi ügyeket érintő 
véleményeket, hozzászólásokat eddig is és ezután is a város hivatalos facebook oldalán várjuk, ahol 
egyes kérdésekben élénk vita szokott kialakulni, kirajzolva a különböző nézeteket.  Egy-egy részlete-
sen megfogalmazott olvasói levéllel azonban kivételt teszünk. Dr. Dömsödi János szerkesztőségünk-
be érkezett, több szempontból is kritikát megfogalmazó levelét ennek megfelelően az alábbiakban 
közöljük. 

Hozzászólás Pap Zsigmond képvi-
selő „Beköszöntő” és „A városfej-
lesztés és városüzemeltetés alapvető 
kérdései Velencén” című cikkéhez, 
illetve a Velencei Híradó tartalmá-
hoz és működtetéséhez

I. Városfejlesztés, városüzemeltetés

1. Pap Zsigmond cikkében megálla-
pítja, hogy az elmúlt egy-két évtized-
ben Velence lakossága megduplázódott. 
Ez nyilvánvalóan a város belterületé-
nek beépülését, fokozódó zsúfoltságát, 
zajártalom megnövekedését és levegő 
fokozott szennyeződését is eredmé-
nyezte. Ez a tendencia a település kivé-
teles, páratlan adottságai, frekventált-
sága (főváros, megyei, járási székhely 
közelsége, a Velencei-tó, Velencei-hegy-
ség adottságai, a kiváló vasúti, közúti 
közlekedés, termálfürdők) miatt nem 
csökkeni fog a jövőben, hanem sokkal 
inkább fokozódni! Ezért a település 
befogadó képességét, fejlesztését nem 
lehet (és nem is szabad) a maradék bel-
területi telkekre, a „nyaralók átalakítá-
sára” alapozni, korlátozni!

2. Velence belterületének, „belváro-
sának” már-már elviselhetetlen az au-
tós forgalma, rossz a levegője. Mi en-
nek az oka? A település, sajátos tóparti 
fekvése miatt, bezáródóan és hosszan 
nyúlik el. A levegő szennyezettsége 
pedig igen magas a vasút, a 7-es út, az 
M7-es, valamint a Sukoró, Nadap, Ká-
polnásnyék felől beáramló, illetve az 
Ország út felől érkező forgalom miatt. 
Mindez a forgalom a város hatalmas 
autó-parkolóiba érkezik, vagyis a Kor-
zóhoz, a Tóbíró közbe, az Autós Kem-
pinghez illetve az Északi Strandhoz. Ez 

óhatatlanul nagy környezeti terhelést 
jelent. Ezt a terhelést csak fokozza a 
minden évben megrendezésre kerü-
lő veterán autós (BMW, OPEL stb.) 
találkozók időszakában a napokon át 
terjengő bűzös autófüst, benzinszag 
is, valamint a fülsüketítő „fölspécizett” 
autók jelentette zajártalom, amely a 
közeli „főszegi” utcákban szinte elvi-
selhetetlen. Hétvégeken, a szerző ál-
tal „belvárosnak” nevezett övezetben 
jószerivel az összes „belvárosi” utca 
és park a temérdek autó miatt rossz 
levegőjű! Úgy vélem, Pap Zsigmond 
inkább szándékosan, mintsem tévedés-
ből a vázolt helyzettel szembe helyezi 
a „település szélén” adódó természetes, 
egészséges és rendezettebb fejlesztés 
lehetőségét kínáló lakópark-létesítést. 
Ezzel teljesen figyelmen kívül hagyja 
a vállalkozók és beruházók bevonásá-
val zajló, tervszerűen végrehajtott, a 
települési, rendezési és fejlesztési terv 
szerinti belterületbe vonással történő, 
vagyis a tiszta levegőjű, nyugodt, csen-
des helyen, pl. kertes lakóparkok léte-
sítésének lehetőségét. A szerzőnek az a 
megállapítása, mely szerint „jó levegő-
jű, tóparti kisváros, ahol éjszaka (is) 
nyugalom van” teljességgel valótlan. 
Elgondolkodtatásra készteti az olvasót, 
hogy vajon milyen szándék késztette a 
szerzőt a cikk megírására? (Talán az, 
hogy „Én már betelepültem, az utánam 
jövők meg oldják meg – ha tudják – a 
helyzetüket”…)

3. Járda vagy uszoda? Jelenleg sem 
uszoda, sem járda nincsen! Az idő-
sek, nyugdíjasok, akik az „Ófaluból”, 
a „Főszegről” gyalog kényszerülnek a 
vasútállomásra járni (az út közel 2,5 

km!), sötétedés után esnek-kelnek, 
mert a „város Fő utcája” végig hepehu-
pás. Kiálló kövek, betonelemek, gödrök 
stb. teszik bizonytalanná a gyaloglást, 
vagy marad a sima, de veszélyes úttest. 
A helyzetet csak tovább tetézi az, hogy 
a „város” Fő utcáján nincs egyetlen pad 
sem, ahol a gyalogos megpihenhet-
ne. Milyen város (vagy falu) az ilyen?! 
Olyan hibás, kimozdult, kőből és be-
tonból készült lapok képezik e járda 
némely szakaszait, amelyet a szüleink 
még az 1950-es években társadalmi 
munkában raktak le.

4. Pap Zsigmond járdákra vonatko-
zó sajátos szakmaiaskodó elmélkedése 
csak egyfajta mentegetőzésnek tűnik, 
amely talán azzal a szándékkal íródott, 
hogy minél kevesebb járdát kelljen 
megépíteni vagy felújítani a jövőben. A 
szerző állításaival szemben jól tudják 
a velenceiek, hogy hol kényszerülnek 
gyalogosan a kocsiútra, akár babako-
csival is. Az elméleti köntösbe burkolt 
cikk – akarva vagy akaratlanul – tu-
datlannak véli az olvasóit. Jól tudják a 
velenceiek, hogy a „vidéki járda” lapjait 
csak újra kellene rakni, fel kellene újí-
tani. A növényzet által történt benövé-
sektől a járdákat pedig csak meg kelle-
ne tisztítani.

5. Az azonnal megoldandó, operatív 
teendőkhöz tartozik például a Kem-
ping utcai veszélyhelyzet megszünte-
tése! A Fő utca helyett ezt használják 
gyorsforgalmi útnak a személygépjár-
művek! Járda nincs, a hétvégeken zsú-
folt kerékpárúton a gyalogosok, ke-
rékpárosok egymást lökdösik fel. Az 
utcából a Fő utcára (cukrászdába, bolt-
ba, henteshez) felvezető gyalogút és a 
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kerékpáros-gyalogos út között nincs 
zebra! A helyzet így rendkívül baleset-
veszélyes! Fontos lett volna az, hogy Pap 
Zsigmond (ha már közlekedésmérnök) 
foglalkozzon a Spar üzlet és a körforga-
lom közötti útszakasz hétvégi bedugu-
lásának egyre nagyobb problémájával és 
annak megoldásával.

6. A „Virágos Velence” igen sok he-
lyen „gyomtengeres Velence” lett (ahol 
elmaradtak virág-kiültetések, pl. végig a 
Kemping utcában, illetve jó néhány he-
lyen, gondozatlan területen).

II. A Velencei Híradó tartalma
és működtetése

1. Az a véleményem, hogy a polgár-
mesternek nem kellene állandóan leírni 
azt, hogy hova ment, mit csinált (vagy 
mit nem?). A szocializmusban volt szo-
kás az, hogy bizonyos vezetők mindig 
„leadminisztrálták” magukat, illetve 
idejüket, cselekedeteiket. A mai világ-
ban ez már szánalmat keltő, és a felsoro-
lás címe bár hangzatos, (műfajilag) nem 
megfelelő.

2. Polgármester úr „Velence város 
kommunikációja” című cikkében a lap 
30 százalékkal több szövegének és 40 
százalékkal kevesebb költségének köz-
lési hitelessége is kérdéses. A jelenkor 
„panaszhelyzetében” különösen feles-
leges (még a hirdetéseket is) színesben, 
költséges papíron az újságot megjelen-
tetni!

3. A polgármesteri cikk öncélú és 
erőltetett; az önmaga által feltett, közbe-
iktatott kérdésekre válaszolgat (az olva-
sóban az önmagát dicsérő benyomását 
kelti). A lakosok sokszínűségére írt fura 
hasonlat (a művelési ágak hiányos felso-
rolása; nádas, szántó, erdő) is kissé sze-
rencsétlenre sikeredett.

4. Üdvözlendő azonban a lap karak-
teres rovatokkal (Önkormányzati hírek, 
Kulturális értékeink stb.) való megjele-
nése, de hiányzik a vitarovat legalább 
időnkénti szerepeltetése! 

5. Továbbra is nívótlanságot okoz, 
hogy a legtöbb ábra, kép alatt hiányzik 
azok szöveges ábramegírása.

Rövid összefoglalás 
Annak ellenére, hogy a választás ide-

jén tele volt a település a Regélő Egyesü-
let azon tábláival, amelyeken szó szerint 
„fűt, fát” ígértek, lassan eltelik egy év, 
és csaknem minden területen, illetve 
szempontból a megtorpanás, a leépülés 
és a felélés tünetei mutatkoznak.

Dr. Dömsödi János egyetemi docens
(az MTA köztestület tagja)

Válasz Dr. Dömsödi János
levelére
Tisztelt Dr. Dömsödi János!
Köszönjük a levelében közölt észre-

vételeit. A felvetett kérdésekre az alábbi 
válaszokat tudjuk adni:

 I. Városfejlesztés, városüzemeltetés

1. Minden trend idővel, a körülmé-
nyek változásával, például az ingat-
lanpiac szűkülésével megváltozik. Ha 
Velencén nem lesznek elérhetők új, 
külterületeken nyitott parcellák, akkor 
csak a meglévő ingatlanállományból 
lehet csemegézni, és a velencei átlag 
ingatlanárak megnövekednek, a helyi 
lakosok vagyona pedig nő. Ez önmagá-
ban módosítja a kereslet típusát, illetve 
más, hasonló adottságokkal rendelkező, 
környező települések irányába tereli a 
vásárlók egy részét. 

2. A lakóparkokban – a régebbi 
nagyvárosi lakótelep-építésekkel ellen-
tétben – a beruházók az értékesítendő 
ingatlan-alapterület maximalizálása 
érdekében nem terveznek közfunk-
ciókat (iskola, óvoda, bolt stb.). Ezért 
ezek eléréséhez az itt lakóknak be kell 
utazniuk a városközpontba. Ez folya-
matos közlekedési igényt támaszt, és 
leginkább autóval, ami a városközpont 
terhelését, parkolási igényét növeli. 
Emellett a városszéli kertvárosias öve-
zet mellé emeletes házak telepítése a 
harmonikus településképet, az ún. „te-
lepülésszövetet” rombolja. Az elmúlt 
húsz év hazai lakópark-építései alapján 
ma már számos urbanisztikai esetta-
nulmány áll rendelkezésünkre minde-
zek megállapításához.

3. Köszönöm, hogy megerősített 
abban, hogy a Fő utca gyalogos köz-
lekedésével kiemelten kell foglalkoz-
nunk. Erre vonatkozó terveinket egy 
őszi lapszámban fogjuk bemutatni. 

4. Cikkemben éppen azt állítottam, 
hogy ezeknek a kőlapos, keskeny jár-
dáknak a gyalogosok általi használha-
tósága kérdéses, tovább ezek fenntar-
tása, üzemeltetése is problematikus. 
Senki nem fog ezeken a vékony, egy 
méter széles, kerítéshez tapasztott jár-
dácskákon sétálni, babakocsit tolni, ha 
amúgy ott van a széles úttest, ahol a 
közúti forgalom jellege, sebessége nem 
zárja ki az úttest használatát. Termé-
szetesen nem a Szabolcsi vagy a 7-es 
út az, ahol a gyalogosok elválasztása 
szükségtelen. Forgalmas utak mellé 
nyilvánvalóan kell járda.

5. A Kemping utca – Fő utca cso-
mópontjának rendezését meg fogjuk 
oldani. Jelenleg a tervezéshez szükséges 
műszaki diszpozíció összeállítása zajlik. 

II. A Velencei Híradó tartalma
és működtetése

1. Az új rovat, a polgármesteri 
kalendárium célja nem az, hogy for-
málisan „leadminisztrálja” Gerhard 
Ákos tevékenységét. A cél a tájékoz-
tatás, a nyilvánosság és az átlátható-
ság érvényesítése. A Velence város 
választópolgárainak többségi akara-
tával, közvetlenül megválasztott pol-
gármester a várost képviseli ezeken 
a tárgyalásokon, amelyekről e helyt 
számot adunk. Számos hírről, folya-
matban lévő ügyről, tervről, amely 
másként nem férne be az újságba, így 
tájékozódhatnak az olvasók, Velence 
lakosai.

2. A lap margójának csökkentése, 
a tipográfia észszerűsítése, a fejlécek 
emelése, a reklámok egy blokkba való 
tömörítése, illetve a képek elhelyezé-
sének megváltozása a változatlan ol-
dalszám mellett is lehetőséget adott 
arra, hogy a lap hasznos leütésszá-
ma a megjelölt mértékben megnö-
vekedhessen. A korábbi nyomda a 
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nyári időszakban 215,46 Ft/darab, a 
jelenlegi pedig 122 Ft/darab áron ál-
lítja elő a nyomdai terméket. Mivel 
környezetbarát papírra váltottunk, 
ezért termékdíjat sem kell fizetni.

3. Gerhard Ákos polgármester lé-
nyegesen kevesebbet szerepel a lap-
ban (mind a szöveg, mind a képek 
szintjén), ahhoz képest, mint amit a 
helyi lakosok az elmúlt időszakokban 
megszokhattak. Ez teljesen egyértelmű 
lehet bárki számára, aki a Velencei Hír-
adó korábbi számait (vagy esetleg azok 
címlapjait) is végignézi (a www.velen-
ce.hu oldalon visszamenőlegesen is el-
érhetők).  Amint azt a júniusi lapszám-
ban is kifejtette, Gerhard Ákos nem ért 
egyet azzal, hogy egyes helyi újságok a 
polgármester személyi kultuszát építő 
sajtótermékké/fotóalbummá váltak. 
A maga (és a magunk) részéről ezt a 
gyakorlatot nem kívánja követni. Az 
önkormányzat vezetőjeként azonban 
nyilvánvalóan számos olyan ügyben 
jár el, kezdeményez, döntést hoz, kép-
viseli a várost, amely szöveges és/vagy 
képi dokumentációt igényel.

4. Állandó vitarovat egyfelől a vá-
rosi facebook oldal nyújtotta lehető-
ségek okán, másfelől pedig az újság 
terjedelmi korlátaiból fakadóan, aho-
gyan az elmúlt évtizedben sem volt, 
úgy ezután sem lesz a lapban. Alkal-
manként egy-egy konkrét problémá-
kat felvető levél válasszal együtt köz-
lésre fog kerülni. 

5. A Velencei Híradó nem tudomá-
nyos szakfolyóirat. Az itt élők számára 
az iskola vagy a focizó gyerekek képe 
nem igényel további magyarázatot. 
Ahol szükség van a magyarázatokra 
(pl. helytörténet, természeti értéke-
ink) ott a képek alatt, vagy magukon a 
képeken rövid képleírások találhatók. 
Ezen a gyakorlaton a továbbiakban 
sem kívánunk változtatni.

Pap Zsigmond
önkormányzati képviselő

Dr. Mészáros Csaba
szerkesztő

Beszámoló a Velence
Városgazdálkodási Kft.
június-júliusi munkájáról

A Városgazdálkodási Kft. számára a júli-
us nem pusztán a nyárról szól. Ilyenkor 
folyamatosan öntözni kell a növényeket, 

karban kell tartanunk az utakat, vala-
mint ebben az időszakban előfordulnak 
komoly viharok, amelyek a fákat, oszlo-
pokat rongálják, esetleg a vízelvezetés-
ben okoznak problémát.

Munkatársaim visszajelzései alapján 
sajnos továbbra is jelenlévő probléma, 
hogy lakosaink közül többen is úgy vé-
lik, a köztéri szemetes arra való, hogy a 
saját, otthonról hozott szemetet oda te-
gyék, mert majd úgyis ürítjük. Való igaz, 
hogy rendszeresen (az indokoltnál több-
ször is) ürítjük a köztéri szemeteseket, 
azonban ez nem jelenti azt, hogy ez így 
rendben volna.

Kérjük Önöket, hogy a háztartási 
hulladékot, ami otthon keletkezik, ne a 
köztéri szemetesekbe tegyék, mert azok 
nem akkorák, hogy befogadják az ilyen 
jellegű hulladékot. Így viszont sajnos 
úgy tűnik, mintha a kukákból állandóan 
kifolyna a szemét.

Nagyon szeretem, hogy városunkban 
rengeteg a zöldfelület. Mint ahogyan a 

frissen nyírt fű illatával sem tudok betel-
ni. A lenyírt fű igen hasznos tud lenni, 
ha nem gyűjtjük, hanem a nyírás helyén 
hagyjuk. Sajnos azonban amennyire 
hasznos lehet, annyira lehet káros is. Ta-
lán emlékeznek a néhány héttel ezelőtti, 
igen komoly viharra, amikor rengeteg 
eső esett. Nos, az árkok szélén hagyott 
fű több helyen is bemosódott és emiatt 
komoly dugulások keletkeztek ezekben 
az árkokban. Volt olyan eset, amikor a 
tűzoltóknak kellett szivattyúkkal és csá-
kányokkal szabaddá tenni az árkot. So-
kat tud segíteni az ilyen helyzetek elke-
rülésében, ha azokon a területeken, ahol 
tudjuk, hogy vihar esetén arra vezetődik 
el a víz, nem hagyjuk ott a lenyírt füvet, 
hanem összeszedjük.

A nyár másik nagy szépsége, hogy 
minden zöld, minden él és növekszik. 
Így van ez a fákkal, bokrokkal és kú-
szónövényekkel is. Ez utóbbiak olyan 
lelkesen nőnek, hogy folyamatos munkát 
biztosítanak munkatársaink számára. 

Mintha csak tudnák a kúszónövények, 
hogy ha a táblákra, tükrökre kúsznak, 
akkor hamarosan találkoznak a VVG 
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Kft. munkatársával azokon a területeken, 
ahol az önkormányzat az illetékes.

Általában azonban az Önök segítsége 
kell ahhoz, hogy ne burjánozzon el a nö-
vényzet a kerítésen kívül, illetve a keresz-
teződéseknél. A kereszteződésekbe beló-
gó, vagy a táblákat takaró növényzet nem 
pusztán a tájékozódást nehezíti, hanem 
balesetveszélyes is. Ezért kérjük Önö-
ket, hogy ne ültessenek közvetlenül az 
út szélére, vagy az utcasarokra növényt, 
mert ami most tetszetős, az megnöve-
kedve hamarosan balesetveszélyes lehet.

Érdemes tanulmányozni Velence Vá-
ros Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek 28/2015. (XII.17.) önkormányzati 
rendeletét a közterületek tisztán tartásá-
ról. (Elérhető a városi honlapon: http://
www.velence.hu/images/doc/r/28.2015.
pdf.) Ebben a rendeletben részletesen le 
van írva, hogy kitől mi várható el. Betar-
tásával sokat tudunk tenni a rendezett és 
szép környezetünkért.

Munkatársaink szakemberek bevo-
násával megkezdték városunk kátyúinak 
felmérését. Ezt követően fogjuk látni, 
hogy mekkora összeg kell az úthibák javí-
tásához. Ezért is találkozhatnak olyan út-
hibákkal, amelyeket körbefestettek. Kér-
jük, óvatosan közlekedjenek, és ha olyan 
úthibát látnak, amely nincsen festékkel 
megjelölve, akkor jelezzék azt felénk.

Pusztai László
ügyvezető

Családi nap és koncertek az
Északi Strandon

A Strand július elsején nyílt meg újra és 
július 11-én meg is tartotta első  Családi 
Napját. Délelőtt Rákóczi Ferenc házi-
gazda konferálta fel a Mintapinty zene-
kart, amely a gyerekeket szórakoztatta 

a remek, napsütéses időben. A délután 
érkező vihar miatt az estére tervezett 
koncerteket a következő héten tartottuk 
meg. A Dr. Jazz Band zenéje valamint  
Zola akusztik koncertje sokak estéjét tet-
te emlékezetessé a Velencei-tó partján. 
A tó szépsége, a víz és a napfény öröme 
mellett alkalmat szeretnénk teremteni az 
együttlétre, közös élményekre. Program-
jaink folytatódnak!
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Az évek múltak, a kislány felnőtté 
lett és 1952-ben a Velencén élő Szend-
rei Jánoshoz ment férjhez. Házassá-
gukból két gyermek született, 1953-
ban Magdolna, és 1955-ben János. 
Velencén élnek ők is a szüleikkel közös 
portán, részben közös házban. Meg-
ajándékozták őket négy unokával és 
egy dédunokával.

Magdi néni édesapja Velence első ta-
nácselnöke volt 15 éven át. Egy ellent-
mondásos, politikailag nehéz korszak-
ban. Tevékenységének megítélésénél 
ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Magdi néni életének jelentős sza-
kasza volt az 1958-tól 1988-ig terje-
dő időszak. Az általános iskola, mint 
munkáltató, az óvodánál alkalmazta 
dajkaként. Elvégezte a nyolcadik osz-
tályt, amikor szakácsnőre lett szük-
ség, vállalta a feladatot. Megszerezte a 
szakképesítést is.  1988. június 30-ig, 
nyugdíjba vonulásáig látta el a felada-
tot. Az élet megtanította minden apró 
örömöt becsülni, a természetet, a föl-
det szeretni, megművelni. Mai napig is 
tevékenykedik a kertben. Nem panasz-
kodik, boldog, elégedett ember, szép 
otthonában szeretteivel körülvéve.

Köszönjük, hogy megosztotta ve-
lünk a család életének egyes mozzana-
tait, életszemléletét.

Jó egészséget, további boldog nyug-
díjas éveket kívánunk a Velencei Hely-
történeti Egyesület nevében.

Az írás alapjául szolgáló interjút ké-
szítette Cserny Zsóka és Pardi Erzsébet.

Kiss Eszter Zsófia

„A múltról való írás egy módja annak, hogy újra éljük, egy módja, hogy újra ki-
hajtogatva lássuk. Papírdarabokra helyezzük az emlékeket, hogy tudjuk, mindig is 
létezni fognak.”

Helytörténet A-tól Z-ig

A Szabó család története

Kedves Olvasó! Nem a rádióból jólis-
mert Szabó család, hanem egy Velen-
cén élő Szabó család története követke-
zik. Szendrei Jánosné Szabó Magdolna, 
sokak Magdi nénije emlékezik, aki je-
lenleg is Velencén, a Szabolcsi úton  él.

Szabó István és Horváth Julianna há-
zasságából született két gyermek, 1933-
ban Magdolna, 1935-ben István. A sors 
kegyetlensége következtében 1937-ben 
a gyermekek elveszítették édesanyjukat. 
A félárva testvérek Kápolnásnyékre ke-
rültek az ott élő Nemes családhoz, nagy-
nénjükhöz. A mai napig is szeretettel és 
köszönettel gondolnak rájuk.

Édesapjuk újranősült, ebből a há-
zasságból született egy fiúgyermek, 
György, akit a településen a labdarúgás 
iránti rajongása tette ismertté. 17 éven 
át volt edző Velencén, 503 alkalommal 
ült a kispadon, irányította, lelkesítette a 
csapatot. Sajnos már nincs közöttünk; 
bátyja, István jelenleg is itt él Velencén.

A háború a Szabó család életét is 
feldúlta. Az édesapa francia-amerikai 
fogságba került. A táborban élő fog-
lyok nehéz napjait élte. Életét egy ve-
lencei fogolytársának köszönheti.

1946 májusában hazatért, az ott-
hon, a lakhatás megteremtése nem kis 
gondot jelentett. Laktak a Wenckheim 
grófnál, az erdei iskola mosókonyhájá-
ban, a Szűcs kisasszonynál.

A család megélhetését többnyire a 
juttatott föld biztosította. A kilencéves 
kislány a szántásnál segédkezett, ve-
zette a teheneket. A gyermekek korán 
megismerték a mezőgazdasági munka 
nehézségeit, megtanulták becsülni a 
földet, a természetet.

Többgenerációs visszaemlékezések
velenceiektől  – velenceieknek

Amit ajánlunk
Állandó kiállításunk megújított 

témája: „Régi idők  menyegzői”. 
Megtekinthető keddtől péntekig,  
10.00–16.00, a Meszleny–Wenck-
heim kastélyban.

Amit kérünk
Várjuk helyi vagy környékbeli 

lakosok Velencével  kapcsolatos 
eszközeit, tárgyait vagy szellemi 
értékeit; fotókat (ezeket digitali-
zálás után visszajuttatjuk), családi 
történeteket, személyes rekvizitu-
mokat, melyeket szívesen felaján-
lanának egyesületünknek.

Régi vágyunk: szeretnénk 
méltó helyet találni a már meg-
lévő, terjedelmes helytörténeti 
gyűjteményünk számára. Várjuk 
ötleteiket!

Elérhetőségeink:
Velencei Helytörténeti Egyesület
Adószámunk: 18502411–1–07
2481 Velence, Tópart u 52.
www.helytörtenet.eoldal.hu
velencehelytortenet@gmail.com
Facebook: a Velencei Helytörté-
neti Egyesület kedvelői
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A velencei pákászcsónak
Manapság leggyakrabban strandolóként, fürdőzőként kerülünk kapcsolatba a Velencei-tóval, de a horgászok is 
gyakran keresik fel tavunkat. Régebben is nagy értéke volt egy jó csónaknak. Fehér Árpád, a velenceblog szerzője és 
szerkesztője tanulságos és személyes hangú írásában szólt a velencei pákászcsónakról és édesapja csónakjáról.
Az emlékezést egy városunkat ábrázoló képeslap indította el… 

„Előbb volt csónakunk Velencén, mint 
házunk (…) Anya a minap régi képesla-
pot mutatott. A lap a ’70-es/’80-as évek 
fordulóján keletkezhetett. A képeslap 
bal felső képén a sok éve bezárt Autós-
csárda látható (az M7 Balaton felé menő 
sávja oldalán, a MOL-kút feletti platón 
áll a maradványa, a korszak legmenőbb 
vendéglátóhelye, ahol még békacomb is 
kapható volt). A jobb felső kép a Lidót 
mutatja – még jó állapotban.

A bal alsó kép merengésem tárgya. A 
Tóbíró-köz a már kész KNEB-üdülővel. 
Teljes pompájában kész volt már a kikö-
tő betonmóló rendszere. (…) És igen, ott 
volt Apa első csónakja is!

1974-ben költöztünk Annnamajorból 
Velencére. Talán két évvel előtte történt, 
hogy Apa Süle Pista bácsitól használt csó-
nakot vett. Süle Pista bácsi amolyan helyi 
horgászlegenda volt. A ma néhányunk 
által „Süle-kanyar”-nak nevezett vasutas-
ház és vasúti átjáró egyik épületében volt 

székhelye, onnan osztogatott horgásztu-
dást, csalit vagy csónakot, ha az kellett. 

Apa etetett helyet tartott fenn – nagy-
jából a mai mesterséges sziget körzeté-
ben. Estelente, ha magával vitt, szédü-
letes mennyiségű szúnyog csemegézett 
a gyerekvéremből. Nemigen élveztem a 
pecázást, mert eleinte komoly bot sem 
jutott nekem, és még annál is kevesebb 
siker. Apa csónakja már akkor tízéves, 
böhöm jószág volt. Széles, nehéz; három 
ember nyögött, ha ki kellett emelni a víz-
ből. Apa ritkán jutott horgászathoz, így 
a csónak eleinte gyakran kiszáradt, el-
süllyedt. Mindenesetre Apának csónakja 
volt immár, és már csak idő kérdése volt, 
mikor vehetem kezembe a sorsát. 

Amikor Velencére költöztünk, Apa a 
csónakot áttelepítette a Wickenburg-kas-
tély (Nádüzem) alá [később Helios Szál-
ló; a Tópart utcán]. Abban az időben a 

mai felső parkolószint magasában  han-
gulatos padsor és murvás sétány veze-
tett el az aszfaltút mellett. Talán három 
méterrel alatta már a víz kezdődött, ide 
cövekelte le Apa a csónakot.

Még később, a nagy kotrások idején 
a mai „Holland házak” partszakaszon 
(vagyis a mai Gólya villapark területén) 
tartottuk, míg végül a kikötőépítés végé-
vel a csónaknak az új Tóbíró-kikötőben 
volt a helye a Holland-házak felőli ol-
dalon. Ezt ábrázolja a képeslap. Apának 
valahogy sohasem akaródzott rendes le-
szúrókarót beszerezni a csónakhoz. Pista 
bácsitól gyönyörű feketefenyő evezőt vett 
(ma is megvan), de a karók nem érdekel-
ték. Kínszenvedés volt velük dolgozni. 
Mégis, saját csónakunk volt, vele pedig 
miénk a Nádas Országa! 

Persze, nem pontosan ilyen csónakról 
álmodoztam!
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Álmaim netovábbja a pákászcsónak 
volt. Kisebb, alig merülő, íves fenekű fajta, 
amin könnyűszerrel át lehet kelni a kisebb 
nádakadályokon is. Hasán vezetőlécek 
tartják irányba, szimpla evezővel is köny-
nyen hajtható, ilyen volt a filmbeli Matu-
lának is. Velencén még számos ilyen volt 

akkoriban. A csónakállomány szedett-ve-
dett volt ugyan, de akinek volt tudása, 
pénze, ilyennel vette be magát a nádba.”

Eddig idéztük Fehér Árpád írását, 
amely 2015-ben született és az alábbi 
címen érhető el: https://velenceblog.
com/2015/12/12/onblog-apa-csonakja/

Hogy pontosan milyen csónakok 
ringtak egykor a Velencei-tavon, az ala-
posabb kutatást érdemelne. Ehhez a 
Néprajzi Múzeum Fotótárában őrzött 
felvételek  és a tó halászatát bemutató kö-
tetek szolgálhatnak forrásként.

Az bizonyos, hogy az ötvenes évek 
horgászlapjaiban rendre felmerült az a 

kérdés, hogy miért nincsen elég csónak a 
Velencei-tavon. Egy olvasói levél példá-
ul így szólt az ügyről a Magyar Horgász 
1954-es számában:

„Ahány cikk megjelent a Magyar Hor-
gászban a Velencei-tóról, mind sóhajtva 
panaszolta, hogy nincs elég csónak a ta-

von, ahol pedig ladik nélkül nem lehet 
horgászni! A Velencetavi és Környéki Dol-
gozók Horgászegyesületének évi jelentése 
is főképp a csónakhiányt panaszolja. Ha 
nincs csónak, miért nem folyamodnak a 
velenceiek szükségmegoldáshoz? Készít-
senek maguknak nádtutajt! Magam is 
horgásztam ilyen nádtutajról, melyet egy 
szigetközi kishalász ügyeskedett össze. 
Nem volt olyan mozgékony és kényelmes, 
mint egy ladik, de horgászni lehetett róla.” 

A felvetésre azonnal érkezett válasz is, 
amely beszámolt arról, hogy miért nem 
jelentek meg a tavon a pákászok nád-
csónakjai még a legnagyobb ladikhiány 
idején sem. Ahogyan egy Velencei-tavi 
horgász válaszában rámutatott:

„A Velence-tavi csónakkérdés meg-
oldására felvetett ötletek közül figyelmet 
érdemel »Szigetközi« horgásztársunk 
fenti hozzászólása. Az ötletnek azonban 
két bibije van! Az első az, hogy nagyon 
kevés horgász akadna, aki rámerészked-
ne egy olyan nagy sík vízterületen, mint 

a Velencei-tó, a lápi csíkász bizonytalan 
nádtutajára… A másik, nem kis bibi-
je a dolognak az, hogy a nád rendkívül 
fontos épületelem, mely felett kizárólag 
a Nádgazdasági Vállalat rendelkezik. 
Tekintettel azokra a nagy népgazdasági 
érdekekre, melyek építkezési terveink-
hez fűződnek, bizonyosra vehetjük, hogy 
a vállalat nekünk, horgászoknak, erre a 
célra — nagyon helyesen — sem nádat, 
sem kitermelési jogot adni nem fog.” 

Talán ezek a történetek is eszünkbe 
juthatnak, ha a velencei csónak-kikötők 
mellett sétálunk el, vagy éppen csónakba 
ülünk a tavon.

Nagy Károly Wolf Emilt, a Chinoin elnök-vezérigazgatóját vadásztatja egy igazi 
pákászcsónakban, talán a harmincas években

(Forrás: ifj. Nagy Károly)
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Tanuljunk növényül!
Az árokparti, útszéli növények a leg-
több ember számára név nélküli szín-
foltoknál többet nem igazán jelentenek. 
Hétköznapi sétáink, utazásaink, vásár-
lásaink során több száz növényfajjal ta-
lálkozunk, többségüket azonban nem 
tudjuk megnevezni, mivel nincs szüksé-
günk erre a tudásra. A jelenségnek már 
több mint 20 éve nevet is adtak: növény-
vakságnak hívják, utalva arra, hogy nem 
látjuk, amit nézünk. Igaz ugyan, hogy 
életünket közvetlenül nem befolyásolja, 
hogy felismerjük-e például az egynyári 
seprencét –  a minket körülvevő növény-
világ nemismerete összességben mégis 
aggasztó jelenség.

Aminek nincs neve, az nem is léte-
zik. Az egyes növények így összefolynak 

egy nagy ismeretlen, jelentés nélküli 
halmazzá. Nem látjuk, hogy jól van-e 
egy adott élőhely, egyensúlyban van-e 
a gyep, az erdő, vagy esetleg éppen va-
lamilyen veszély fenyegeti (például egy 
inváziós növény megjelenése közvetlen 
veszélyt hordozhat az őshonos növény-
zetre nézve). A tankönyvekben gyakran 
a növényritkaságok képei szerepelnek, és 
a gyerekek nem tanulják meg felismerni 
a növényeket, amelyek mellett nap mint 
nap elsétálnak.

Jó hír, hogy a tanuláshoz nem kell 
messzire utazni, a házunk előtti árok-

part vagy az utcán tett pár perces séta 
ideális helyszín a kezdéshez! Egy ké-
pes növényhatározóval nekiülhetünk 
az addig ismeret-
len „gaznak” és 
megnevezhetjük 
a számunkra is-
meretlen társaság 
egyes elemeit. Már 
több nagyszerű, 
mobiltelefonra is 
letölthető, ingye-
nes applikáció is 
rendelkezésre áll, 
amelyek fényképek 
alapján határoznak 
(ha nem is mindig 
elsőre pontosan). 

Készítsünk a gye-
rekekkel herbáriu-
mot! Ez igazán látvá-
nyos és hatásos módja 
a növényvilággal való 
ismerkedésnek. Miu-
tán meghatároztuk a 
növényt – és megbizo-
nyosodtunk arról, hogy 
nem védett fajról van 
szó – vágjunk le egy 
szálat, préseljük le, és 
száradás után ragasz-
szuk fel egy gyűjtőlapra, 

melyen feltüntetjük a főbb tudnivalókat 
(magyar és latin név, gyűjtés helye és ide-
je, lelőhely típusa stb.). 

Most minden közterület tele van vi-
rágzó lágyszárúakkal, melyekre úgyis a 
kaszálás, fűnyírás vár. Ezekből a növé-
nyekből őszre egész komoly gyűjtemé-
nyünk lehet házi herbáriumunkban. Az 
alábbi növények jó kiindulási pontok le-
hetnek: a velencei vasútállomás 100 mé-
teres körzetében fényképeztem őket. 

Az egynyári seprence most tömege-
sen virít mindenfelé. Az őszirózsafélék 
családjába tartozik, az egész országban 

általánosan elterjedt, igazi nyári virág, 
bár jó idő esetén akár még novemberben 
is találunk majd virágzó példányokat.

A lándzsás vagy keskenylevelű útifű 
az egyik leggyakoribb árokparti növény, 
egyben legismertebb gyógynövényünk. 

Bár gyógyászati célra nem tanácsos az 
út menti, poros példányokat gyűjteni, 
herbáriumba innen is szedhetünk. Kö-
högéscsillapító szirupját az ép levelekből 
nyerik, 6 kg friss levélből lesz 1 kg szá-
razanyag.

A lyukaslevelű orbáncfű szintén is-
mert gyógynövény, és bizony, ő is ott 
virít éppen mostanában a vasútállomás-
hoz közel. Ha rábukkanunk, szedjük le 

Egynyári seprence

Lándzsás útifű

Lyukaslevelű orbáncfű
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az egyik levelét, fordítsuk a nap felé, és 
máris látható, hogy miért kapta a lyukas-
levelű nevet. Apró fehér pöttyök tűnnek 
fel a napfényben, ezekben találhatók az 
illóolajok, a növény latin nevét is erről a 
tulajdonságáról kapta (Hypericum perfo-
ratum). Az egyik leghatékonyabb nyug-
tatóként ismert gyógynövény.

A vadrezeda egy kifejezetten gya-
kori, tulajdonképpen gyomnövény. A 

cickafark is most virágzik, akár egye-
sével is láthatjuk, akár tömegesen, fe-
hér szőnyegként. A fészkesvirágzatúak 
családjába tartozik, virágából, leveléből, 
herbájából is készülnek a gyógyhatá-
sú készítmények. Gyulladáscsökkentő 
és hatékony görcsoldó, leggyakrabban 
teaként fogyasztják. A mezei cickafark 
gyakoribb, mint a közönséges cickafark, 
mindkét faj használatos gyógynövény-
ként, külső morfológiai bélyegek alapján 
nem könnyű elkülöníteni őket. Nemesí-
tett változatainak szép színes virágai van-
nak, ezek nem alkalmasak gyógyászati 
felhasználásra, de nagyon szép, dekoratív 
dísznövények. 

A mezei katáng szép kék folt az utak 
mentén, másik neve vadcikória (ne-
mesített változatából készül a cikória). 

Gyógyhatású készítmé-
nyek virágából, leveléből 
és gyökeréből is készül-
nek, inulin tartalmának 
köszönhetően csökkenti 
a vércukorszintet, ezért 
a cukorbetegeknek aján-
lott teakeverékek egyik 
alkotóeleme.

Csóka Szilvia
zoológus, környezeti 

nevelő
Duna–Ipoly Nemzeti

Park Igazgatóság
Ökoturisztikai és

Környezeti Nevelési
Osztály

Vadrezeda

Cickafark virágzata

Mezei katáng
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Évről évre napirendre kerül az úgyne-
vezett „élőhalas csalizás” létjogosult-
ságának kérdése. Az európai országok 
e tekintetben nem mutatnak egységet. 
Míg Franciaországban, Olaszországban, 
Luxemburgban és hazánkban legális 
módszernek minősül, addig Németor-
szágban és az EU több tagállamában is 
tiltott az élő hal felkínálása ragadozó hal-
ra való horgászat során. 

Az élőhallal történő csalizás egy ősi 
halász-, horgászmódszeren alapul. Nap-
jainkban a horgászeszközök és mód-
szerek fejlődésével, az élő állat csaliként 
történő felhasználásának létjogosultságát 
megkérdőjelezi az egyre inkább teret hó-
dító műcsalik széles választéka (wobb-
lerek, twisterek, villantók stb.). Ezekkel 
a műcsalikkal szinte bármilyen raga-
dozó halra eredményesen, sőt, sokszor 
eredményesebben horgászhatunk, mint 
magával az élő állattal. Tehát megálla-
pítható, hogy a ragadozó halra történő 
horgászatnak nem szükségszerű feltétele 
az élőhallal történő csalizás. Azonban ha 
valaki mégis ezüstkárászt, mint inváziós 
idegenhonos halat kíván csaliként fel-
használni, annak iránymutatást nyújthat 
a halgazdálkodás és a halvédelem sza-
bályairól szóló 133/2013. (XII. 29.) VM 
rendelet 28. § (17) bekezdése, amely a 
következőképpen rendelkezik: „Az ős-
honos halállomány védelme érdekében 
máshonnan származó idegenhonos ha-

lakat a vízbe engedni, és az inváziós ide-
genhonos halakat – a (15) bekezdés sze-

rinti kívülről akadás, valamint a 30. § (2) 
bekezdése szerinti esetet kivéve – vissza-
engedni tilos. Idegenhonos élő csalihallal 
csalizni kizárólag azon a halgazdálkodási 
vízterületen szabad, ahol az idegenhonos 
hal kifogásra került.”

A fentiek és a végrehajtási rendelet  8. 
mellékletének II. része alapján az inváziós 
idegenhonos halakat (busát, törpeharcsát, 
ezüstkárászt, naphalat, razbórát, amur-
gébet) visszaengedni tilos, idegenhonos 
hallal csalizni pedig kizárólag ott szabad, 
ahol az kifogásra került.  A Vhr. 8 mel-
lékletében szereplő idegenhonos halfajok 
árusításuk és felhasználásuk következtében 
könnyen átkerülhetnek más halgazdálko-
dási vízterületbe, ahol egészségügyi szem-

pontból veszélyeztethetik 
az ott élő állományt, il-
letve ökológiai problémát 
okozva elszaporodhatnak 
az őshonos fauna kárára. 
Szabálysértés esetén a 
halgazdálkodási hatóság 
a 314/2014. (XII. 12.) 
kormányrendelet 11. pa-
ragrafusa alapján bírsá-

got szabhat ki, melynek mértéke 20000 
forinttól 500000 forintig terjedhet.

Tekintettel arra, hogy az állatok vé-
delméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény hatálya gerinces állat ré-
vén a halakra is vonatkozik, tartásuk és for-
galmazásuk során a következő jogszabályi 
követelményeknek kell megfelelni. A csali-
halak  más élővízbe való bejutása állategész-
ségügyi szempontból aggályos,  ugyanis az 
állat betegségeket terjeszthet. Ezért a csali-
halnak meg kell felelnie (a 127/2008. FVM 
rendelet 16. § előírásai alapján) ugyanazon 

állategészségügyi követelményeknek, mint 
egy tenyésztett halnak.

Fontos tehát, hogy ahonnan a forgal-
mazó beszerzi a csalihalat, az eredetét 
igazoló szállítólevél vagy számla mellett 
víziállat-egészségőri igazolás kísérje, 
amely igazolja a hal bizonyos betegsé-
gektől való mentességét. Továbbá az állat 
tartásának általános szabályai értelmé-
ben, el kell kerülni a felesleges fájdalom 
és szenvedés okozását, valamint az adott 
faj élettani igényeinek megfelelően gon-
doskodni kell az állat szükségleteiről 
(mozgástér, hőmérséklet, táplálék, víz-
minőség stb.).

A fentebb említett kockázatok tudatá-
ban, felelős horgászként érdemes megfon-
tolni, hogy rablóhalazás során a ragado-
zó halaink szempontjából kíméletesebb 
műcsalis módszert választjuk, ezzel meg-
kímélve a csalinak szánt halak életét is. 

Faragó Zoltán
biomérnök

Ezüstkárász

Kínai razbóra
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Zöldliget hírek

N-Joy and Share – angol nyelvi 
komplex tehetséggondozó
program

Ebben a tanévben az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által meghirdetett, „A 
hazai és határon túli köznevelési intéz-
ményekben, iskolai rendszerű szakkép-
zést folytató intézményekben működő 
komplex tehetséggondozó programok 
támogatása” című pályázati kiírásra be-
nyújtott N-Joy and Share angol nyelvi 
komplex tehetséggondozó program (5. 
évfolyam) című pályázatunk 720.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban ré-
szesült. 

A program lényege és célja a gyerme-
kek idegen nyelvi képességeinek, isme-
reteinek fejlesztése mellett a különböző 
kultúrák megismertetése és elfogadta-
tása, illetve a tanulók saját kultúrájá-
nak idegen nyelven történő bemutatá-
sa volt. Mindezek mellett fontos szerepet 
kapott a prezentálás, a megszerzett tudás 
átadása, egymás tanítása. Várt eredmé-
nyünk az, hogy a tanulók frusztráció nél-
kül képesek megosztani véleményüket 
kultúrákról, kultúrák közötti különbsé-
gekről. Képesek képviselni és bemutatni 
saját hazájukat, kultúrájukat más orszá-
gok képviselőinek.

A program során megvalósult alkotá-
sok:

– poszterek készítése amerikai álla-
mokról és brit régiókról

– interjúk készítése anyanyelvi be-
szélőkkel, célnyelvi országból érkezőkkel

– fotókönyv készítése iskolánkról.
Sajnos a többi tehetségműhely foglal-

kozással együtt az N-Joy and Share angol 
nyelvi komplex tehetséggondozó prog-
ramot sem sikerült teljes mértékben be-
fejezni a kialakult járványhelyzet miatt. 
Az elmaradt foglalkozásokat, gazdagító, 
lazító programokat szeptemberben ter-
vezzük megvalósítani. 

Tóthné Benkő Mónika
műhelyvezető

Nyelvvizsga-eredmények

Iskolánk kiemelt céljai között szerepel 
minden évben a nyelvvizsgákra való 
felkészítés. Ez az idei tanévben sem volt 
másként. 

2020. március 6-án 53 tanulónk a 
British Council szervezésében Camb-
ridge Young Learners nyelvvizsgát tett. 
A 4. évfolyamos tanulók Movers, míg 
az 5. és 6. évfolyamosok Flyers vizsgát 
tettek. Minden tanuló sikeresen vizsgá-
zott, kiemelkedő teljesítményt nyújtva 

a Speaking vizsgarészben, melyben 26 
tanulónk ért el 100%-os eredményt. 
Felkészítő tanáraik: Arányi Norbert, 
Hunyár Lucy, Németh Tamás, Stillné 
Szabó Zoé. 

A nyolcadik évfolyamosok B2-es kö-
zépfokú szintű nyelvvizsgára jelentke-
zése komoly, objektív, külső megmérette-
tése munkánknak, a gyerekek tudásának. 
A tanulók szempontjából lezárása an-
nak a nyolc évnek, amit a kéttannyelvű 
oktatásban töltöttek. Sajnos a karantén 
a nyelvvizsgázókat is nehéz helyzetbe 

hozta. A felkészülést március közepétől 
nem tudtuk az iskolában folytatni, sőt az 
sem volt biztos, hogy vizsgázhatnak-e a 
tavaszi vizsgaidőszakban.  Azonban az 
EuroExam elindította az online nyelv-
vizsgáztatást, így a felkészülést mi is on-
line folytattuk a tanulókkal.

A 43 nyolcadik osztályos tanuló kö-
zül 30 döntött úgy, hogy vállalja az on-
line nyelvvizsgát.  Az online vizsgale-
hetőség újabb nehézségeket jelentett 
számunkra, de rendszeresen webiná-
riumokon, továbbképzéseken vettünk 
részt. A vizsgázókat Nagy Erzsébet és 
Németh Tamás valamint Tóthné Benkő 
Mónika segítette, támogatta. A gyakorló 

feladatokat folyamatosan javítva, vissza-
jelzésekkel, iránymutatásokkal és online 
Speaking gyakorló órákkal tettük teljes-
sé a felkészülést. Június 15-ig 23 tanuló 
kapta meg az eredményét és ez alap-
ján 23 sikeres középfokú nyelvvizsgát 
könyvelhetünk el! A többiek eredmé-
nyét is bizakodva várjuk.

Stillné Szabó Zoé, angol nyelvi
munkaközösség vezető

Tóthné Benkő Mónika, nyelvi
képzésért felelős igazgatóhelyettes
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Rendhagyó ballagás az óvodában

Eltelt egy év, ismét el kellett búcsúznunk 
a nagycsoportos óvodásoktól. Ilyenkor 
mindig elgondolkodik az ember azon, 
hogy egy óvodai évzárónál mi az, ami 

nem terheli meg a gyerekeket. Hogyan le-
het létrehozni egy nem túl hosszú műsort 
úgy, hogy mindenki szerepeljen benne, 
hiszen, valljuk be őszintén, minden szülő 
a saját gyermekére kíváncsi.  Nem min-
den gyerek készült fel arra, hogy kiálljon 
a szülők elé, elviselje a mobiltelefonok, 
fényképezőgépek kattogását, hogy hosszú 
verset mondjon vagy énekeljen. 

Az idén kialakult helyzetre való tekin-
tettel az eseményt az eredetileg kitűzött 
időponthoz képest egy hónappal később, 

június 26-án tarthattuk meg.  Az óvo-
da munkatársai ballagási tarisznyával, 
csoportonként különböző ajándékokkal 
kedveskedtek a ballagó gyerekeknek. 

Gerhard Ákos polgármester vala-
mint Bóra Csilla óvodavezető-helyettes 
köszöntötte a gyermekeket és a megje-
lent kedves vendégeket. Megemlékez-
tek a különleges nevelési év eseménye-
iről, felidézték a gyermekek óvodában 
eltöltött vidám éveit, amit a gyerekek 
barátaikkal, az óvónénikkel, a pedagó-
giai asszisztensekkel és a dadus nénik-
kel töltöttek el. Végül az iskolás évekhez 
kívántak sok sikert és örömöt. Ezen a 
napon Serhókné Varjas Edit óvodaveze-

tő asszonyt is elbúcsúztattuk, hiszen ő is 
„elballagott” tőlünk.

Az ünnepélyes búcsúztatás után a 
hagyományoktól eltérően vidám, zenés 
műsort adtak elő nagycsoportosaink, 
majd megilletődve, mégis örömmel en-
gedtek egy-egy lufit a magasba. Szálltak 
a sárga és kék léggömbök egyre feljebb, 

az ég felé, addig követtük tekintetünkkel 
őket, amíg el nem tűntek a szemünk elől.

Kedves gyerekek! Nagyon büszkék va-
gyunk rátok! Reméljük, az iskolában is 

megálljátok a helyeteket, ügyesen, okosan 
viselkedtek, és nem feledkeztek meg ró-
lunk sem! Bízunk benne, hogy szeretettel 
gondoltok majd vissza ránk, az óvóné-
nikre, pedagógiai asszisztensekre, dajka 
nénikre – ti, a Velencei Meseliget Óvoda 
egykori óvodásai.

Váczi Emese 
óvodapedagógus
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 Humán Család-   és   Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézményünk tevékenységei

• családsegítés
• gyermekjóléti szolgáltatás
• házi segítségnyújtás
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
• szociális étkeztetés

Mivel fordulhat hozzánk?
• Mindenki életében lehetnek olyan idő-

szakok, amikor nem képes egyedül meg-
birkózni gondjaival, problémáival.
• Ha megtisztel bizalmával és felkeres 

minket, közösen végiggondolhatjuk, mi 
okozza problémáit, és mit lehet tenni 
megoldásuk érdekében.
• A Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat a Velence város közigazgatási 
területén élőknek nyújt segítő szolgálta-
tásokat.

Bármilyen egyéni és családi, szociá-
lis vagy lelki hátterű probléma esetén 
hozzánk fordulhat. Például, ha
• felvilágosításra, tájékoztatásra van 

szüksége,
• életvezetési nehézségekkel küszködik,
• lelki természetű problémái vannak,
• családi kapcsolatain szeretne javítani,
• problémája van társas kapcsolataival,
• életét kilátástalannak látja,
• gyereknevelési gondjai adódnak,
• elakadt hivatalos ügyeinek intézésében,
• beiskolázási tanácsra van szüksége,
• lakással, lakhatással kapcsolatos gond-

jai vannak.
Kik fordulhatnak hozzánk?

• A szolgáltatás igénybevételére a velencei 
állandó vagy ideiglenes lakhellyel, illetve 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek 
jogosultak, illetve bizonyos esetekben 
akik életvitelszerűen itt tartózkodnak.
• A szolgáltatások alanyi jogon és térítés-

mentesen vehetők igénybe.
Hogyan fordulhatnak hozzánk?
• személyesen: az ügyfélfogadási időpon-

tokban,
• telefonon: az ügyfélfogadási időpon-

tokban,
• levélben: a human.velence@gmail.com 

e-mail címen

I n t é z m é n y e i n k     E n t z  F e r e n c  S z a kg i m n á z i u m

Entz-iklopédia
Jelentkezési lehetőségek külön-
böző szintű szakmai képzésekre

Még nem késő, hogy változtass!  
Ha szeptemberben kezdenéd el kö-

zépiskolai tanulmányaidat, vagy kö-
zépiskolát váltanál és szívesen tanulnál 
egy versenyképes, magas ösztöndíjjal 
támogatott szakmát, jelentkezz át hoz-
zánk, a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégiumba!

Ha hozzánk jelentkezel:
– barátságos környezet, jó közösség vár,
– gyakorlatias képzésben lesz részed,
– sok-sok tanórán kívüli, izgalmas prog-

ramra számíthatsz,
– jó tanulmányi eredmény esetén akár 80 
ezer forint is lehet a havi ösztöndíjad,
– lakhatsz kollégiumban, ám ha a bejá-
rást választod, akkor is könnyen megkö-
zelíthető az iskolánk.

Jelentkezz hozzánk, szeretettel várunk 
szeptemberben induló osztályainkba!

Részletes információk: 22/472–270,
30–237–17–95 
iskola@entz.hu, www.entz.hu
Beiratkozás az iskola titkárságán minden 
kedden 8:00–12:00 között.
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 Humán Család-   és   Gyermekjóléti Szolgálat 
Milyen formában segítünk?

• információnyújtással, tájékoztatással,
• tanácsadással,
• szociális, mentálhigiénés ellátással,
• szociális ügyintézéssel,
• érdekképviselettel,
• természetbeni segítségnyújtással: ado-

mányok közvetítésével
Szolgáltatásaink
Családsegítés

• életvezetési nehézségek elhárításának, 
feloldásának elősegítése,
• segítségnyújtás szociális problémák mi-

att veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben 
lévő személyeknek, családoknak,
• segítségnyújtás az egyének, a családok 

kapcsolatkészségének javításához,
• családi szociális feszültségek okainak 

feltárása, a megoldásra javaslat készítése 
és segítségnyújtás,
• a szociális szolgáltatások koordinálása 

az ügyfelek problémájának megoldása ér-
dekében,
• a lakosság szociális helyzetének figye-

lemmel kísérése, a nagy gyakorisággal 
előforduló problémák jelzése az illetékes 
szervek felé,
• együttműködés intézményekkel, társa-

dalmi szervezetekkel, csoportokkal, szak-
emberekkel.

Gyermekjóléti szolgáltatás
• a 18 év alatti korosztály testi, értelmi, 

érzelmi, erkölcsi fejlődésének, családban 
történő nevelésének elősegítése,
• a gyermek veszélyeztetettségének meg-

előzése,
• a kialakult veszélyeztetettség megszün-

tetése a gyermek családból történő kieme-
lésének elkerülése érdekében,
• a családból kiemelt gyermek visszahe-

lyezésének elősegítése,
• a veszélyeztetettséget észlelő és jelző 

hatékony információs rendszer működ-
tetése,
• helyettes szülői feladatok segítése, koor-

dinálása,
• a 18 év alatti korosztály, illetve az őket 

nevelő családok tájékoztatása jogokról, 

támogatásokról, ellátásokról, a családban 
történő nevelés elősegítése érdekében.

Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás keretében szo-

ciális segítést vagy a szociális segítés te-
vékenységeit is magában foglaló  személyi 
gondozást nyújtunk.

A házi segítségnyújtás igénybevételét 
megelőzően vizsgálni kell a gondozá-
si szükségletet, melynek keretében meg 
kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő 
esetében szociális segítés vagy személyi 
gondozás indokolt-e. A fenti vizsgálatot 
alapesetben a szociális szolgáltatást végző 
intézmény vezetője, vagy ennek hiányá-
ban a jegyző által felkért szakértő végzi.

Az ellátás térítési díj ellenében vehető 
igénybe. A kötelezett által fizetendő sze-
mélyi térítési díj összegét az intézmény-
vezető konkrét összegben állapítja meg az 
igénylő havi rendszeres jövedelme alapján, 
és arról az ellátást igénylőt a megállapo-
dás megkötésekor írásban tájékoztatja. A 
jogosultság részletes feltételeit a települési 
önkormányzat rendeletben szabályozza.

A szociális segítés keretében biztosítjuk
• a lakókörnyezeti higiénia megtartásá-

ban való közreműködést,
• a háztartási tevékenységben való közre-

működést,
• a veszélyhelyzetek kialakulásának meg-

előzésében és a kialakult veszélyhelyzet 
elhárításában történő segítségnyújtást, 
szükség esetén a bentlakásos szociális in-
tézménybe történő beköltözés segítését.

A személyi gondozás keretében
biztosítjuk

• az ellátást igénybe vevővel a segítő kap-
csolat kialakítását és fenntartását,
• a gondozási és ápolási feladatok elvég-

zését,
• a szociális segítés keretében elvégzendő 

feladatokat.
Szociális étkeztetés

A szociális étkeztetés keretében azoknak 
a szociálisan rászorulóknak a napi egysze-
ri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik 
azt önmaguk, illetve eltartottjuk részére 

önállóan nem képesek biztosítani, külö-
nösen ha
• koruk,
• egészségi állapotuk,
• fogyatékosságuk,
• pszichiátriai betegségük,
• szenvedélybetegségük,
• hajléktalanságuk,
• jövedelmi helyzetük miatt nem képesek 

azt biztosítani.
Szakorvosi javaslat alapján diétás étkezés 

is kérhető. Az étkeztetést a lakosság szük-
ségleteinek megfelelően munkanapokon 
biztosítja kiszállítással a Junior Zrt. 

Szolgáltatásaink igénybevételének 
módja és feltételei

Az étkeztetés igénybevétele elsősorban a 
65 év felettiek részére önkéntes, az ellátást 
igénylő, illetve törvényes képviselője ké-
relmére szóban vagy írásban történik. 
Az étkezés iránti igényt személyesen a 

Velence, Zárt utca 2. szám alatt lehet 
benyújtani, illetve a 22/589–157 telefon-
számon történő bejelentkezéssel kezde-
ményezhető.

Az ellátás biztosításának módja
Étkezés biztosítása egyadagos ételhordós 

kiszerelésben, házhoz szállítással.
Szolgáltatás igénybevételéhez szük-

séges dokumentumok, okmányok
• személyi igazolvány,
• lakcímkártya,
• TAJ kártya,
• jövedelemigazolás,
• kérelem.
Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. 

A térítési díj megállapításakor az intéz-
ményvezető megvizsgálja a kérelmező 
személy rendszeres havi jövedelmét. A té-
rítési díjat Velence Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 19/2017. (XII.1.) 
önkormányzati rendelete a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő té-
rítési díjakról szabályozza.

Humán Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

2481 Velence, Zárt u. 2.
Tel.: 22/470–288

E-mail: human.velence@gmail.com
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Augusztusi
nyitvatartás

kedd: 10.00– 12.00, 
13.00–16.00

szerda: 13.00–16.00
csütörtök: 10.00–12.00, 

13.00–16.00
szombat: 9.00–12.00

Nyári szünet
augusztus 4–8.
(nyitás: augusztus 11.)

Elérhetőségeink
weboldal: https://velencei-
konyvtar.hu/
e-mail cím:
info@velenceikonyvtar.hu
telefon: 22/472–453

Júliusi könyvújdonságok

Tompa Andrea: Haza
Murakami Haruki: A kormányzó halála I–II.
Ablonczy Balázs: Ismeretlen Trianon
Szentesi Éva: A legfontosabbat utoljára

hagytam
Addison Cole: Olvass és szeress!
Taffy Brodesser-Akner: Fleishman bajban van
R. Kelényi Angelika: Róma, Róma
Ruth Kelly: Szőlőskert Provance-ban
Steve Berry: A varsói protokoll
Anne Jacobs: A villa lányai
Erica James: Nyár a Comói-tónál
S. K. Vaughn: Közöttünk a végtelen
Elif Safak: 10 perc 38 másodperc
Csikász Lajos: Ezüst sávok, arany liliomok 
Csikász Lajos: Diadalmas liliomok 
Martha Hall Kelly: Orgonalányok
Jill Mansell: Most vagy soha
Philip Pullman: A por könyve 2.
Jorn Lier Horst: 2. számú nyomozóiroda

(1–5. rész)
Geronimo Stilton: A nagy dinoszauruszverseny
Tea Stilton: A rejtélyes levél
Julia Boehme: Bori és a vad póni
Takács Viktória: Pünkösdi mese

Táborok

07.27.–07.31. Kreatív tábor
08.03.–08.07. Kreatív tábor
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„NOSZTALGIA”
3. sz. NYUGDÍJAS KLUB

Ebben a hónapban is igyekeztünk a szer-
dai összejöveteleinket tartalmassá és kel-
lemessé tenni. 

Június 17-én a kertünkben felállí-
tott sátrak alatt köszöntöttük az aktuá-
lis születésnaposokat és névnaposokat. 
Bográcsban finom halászlét főztünk, 
amit jókedvűen és jó étvággyal fogyasz-
tottunk el a szabadban. Szerencsére az 
égiek is kedveztek, mert estefelé jött 
csak a hűsítő zápor.

A következő héten a Sukorói Arbo-
rétum és Vadasparkba látogattunk, ahol 
nagyot sétálva a jó levegőn, a helyszínen 
vásárolható, őzeknek szánt eleséggel etet-

tük az állatokat. Néha-néha leültünk az 
árnyékos padokra és beszélgettünk, majd 
jókedvűen indultunk haza.

Július 1-jén Agárdra, a Gárdonyi 
Géza szülőházában berendezett em-
lékhelyre mentünk. Itt szakszerű ide-
genvezetés mellett sétáltunk a korabeli 
bútorokkal, berendezési tárgyakkal 
berendezett helyiségekben. Gárdonyi 
Géza ebben a házban született, de még 
csecsemő korában szülei elköltöztek, 
mégis a bútorok, könyvek, festmé-
nyek megidézték az Egri csillagok, Isten 
rabjai, a Láthatatlan ember írójának 

szellemét. Utána még elmentünk az 
Agárdi Parkerdőbe kicsit hűsölni, fagy-
laltozni, sörözni.

A következő héten Linardics Iván úr 
a lézervágással, CNC lemez-megmun-
kálással és felületkezeléssel foglalkozó 
Kft. tulajdonosa látta vendégül – sa-
ját kertjében – nem kicsi csapatunkat. 
Nagyon finom csülkös körömpörköl-
tet főztünk bográcsban. Köszönjük a 
pazar vendéglátást, a jégbe hűtött ita-
lokat! Linardics úr évek óta bőkezűen 
támogatja Klubunkat, amit hálásan kö-
szönünk.

Bár nagyon jól érezzük magunkat a 
szabadban, azért nem feledkezünk meg 
az egészségügyi előírások betartásáról 

sem. Csak a szabadban vagyunk maszk 
nélkül, zárt helyen mindig alkalmazzuk.

Nagyon örültünk, amikor tudomá-
sunkra jutott, hogy a Civilházban tart-
hatjuk a következő klubnapot. Reméljük, 
továbbra is valamennyien tünetmentesek 
leszünk, és nem kell újra nélkülöznünk 
egymás társaságát.

Minden kedves olvasónak, nyugdíjas 
társunknak jó egészséget kívánunk!

Herczeg Ferencné
klubvezető

Velence Város
Önkormányzat
Képviselőtestületének
fogadóórái

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

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

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek Velencén:

2020. június 20-án
Dr. Pál Éva és

Dr. Szabó Mihály

2020. július 4-én
Bátori Zsuzsanna Hajnalka és

Tiszafalvi Gábor János

Gratulálunk!

Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők
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Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
2020 júniusában egyesületünk 15 esetben kezdte meg a vonulást.
Június 3-án, 9:58-kor Velence, Ország útra kaptunk riasztást közúti balesethez, egy robogós autóval ütközött. Három 

fővel vonultunk a helyszínre, a székesfehérvári kollégákkal segítettünk a forgalom irányításában, illetve az útra folyt üzem-
anyag eltávolításában.

Június 4-én, 16:54-kor riasztásunk érkezett Velence, Fő utcá-
ba, ahol egy hatalmas fűzfa egy társasház kapubeállója elé dőlt. 
Három fővel vonultunk a helyszínre, a székesfehérvári kollégák-
kal a veszélyt megszüntettük.

Június 6-án, 10:51-kor Velence, II. utcába riasztottak minket, 
ahol a bejelentő szerint avart égettek. Négy fővel kezdtük meg a 
vonulást, de téves riasztás történt.

Június 9-én, 21:58-kor Gárdony, Meggyfasor utcába vonul-
tunk, ahol egy útra dőlt fa forgalmi akadályt képzett.
A helyszínre három fővel érkeztünk, a pusztaszabolcsi kollégák-
kal a fát feldaraboltuk, a forgalmi akadályt megszüntettük.

Június 13-án, 15:06-kor Velence, Balatoni útra kérték a se-
gítségünket, ahol a bejelentő szerint egy nyaraló udvarán éget-
tek. Öt fővel vonultunk a helyszínre, de téves riasztás történt.

Június 13-án, 16:03-kor közúti balesetnél nyújtottunk 
segítséget, az M7 autópálya 47-es, Balaton felé vezető kilomé-
terszelvényénél. Egy személyautó az árokba borult, négy fővel 
és a székesfehérvári kollégákkal a járművet áramtalanítottuk, a 
veszélyt elhárítottuk.

Június 13-án, 16:46-kor Kápolnásnyék, Fő utcába kérték a segítségünket, ahol egy lebontott tetejű, már használaton 
kívüli étterem födémszerkezete égett. A helyszínre négy fővel érkeztünk, előre szerelt sugárral a tüzet a pusztaszabolcsi 
és pázmándi kollégákkal eloltottuk.

Június 14-én, 15:19-kor riasztásunk érkezett Velence, Szárcsa utcába, ahol egy kb. 30 cm átmérőjű fa az útra dőlt, for-
galmi akadályt képzett. A helyszínre 
öt fővel vonultunk, a pusztaszabolcsi 
kollégákkal a fát feldaraboltuk, a 
veszélyt megszüntettük.

Június 14-én, 16:14-kor Velence, 
Kis utcába riasztottak minket, ahol a 
sok eső miatt a vízelvezető árok meg-
telt, lakóingatlanokat veszélyeztetve 
ezzel. A helyszínre öt fővel vonul-
tunk, a pusztaszabolcsi kollégákkal a 
vízelvezető árkot megtisztítottuk, a 
veszélyt elhárítottuk.

Június 14-én, 16:58-kor Gár-
donyban, a Daru utca és a Sólyom 
utca kereszteződésben dőlt ki egy 
fa. Öt fővel érkeztünk a helyszín-
re, a pusztaszabolcsi kollégákkal a 
veszélyt elhárítottuk.

Június 15-én, 18:43-kor Velence, 
Dévér utcába szólt a riasztásunk, 
ahol egy kb. 12 méter magas fa 
balesetveszélyesen megdőlt. Három 
fővel vonultunk a helyszínre, a pusz-
taszabolcsi kollégákkal a fát kivágtuk, a veszélyt elhárítottuk.

Június 20-án, 15:34-kor Velence, VIII. utcába riasztottak minket, ahol egy fa kerítésre dőlt. A pusztaszabolcsi kollé-
gákkal a fát motoros fűrésszel feldaraboltuk, eltávolítottuk.

Június 23-án, 10:14-kor Velence, Evezős útra szólt a riasztásunk, ahol egy fa az úttestre dőlt, teljes útzárat képezett. 
Két fővel vonultunk a helyszínre, a székesfehérvári kollégákkal a fát összevágtuk, az utat megtisztítottuk.
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A Velencei Polgárőrség hírei
A Velencei Polgárőrség júniusban közbiztonsági járőrözést 12 alkalommal végzett 150 órában.  Ez többnyire esti járőrözést 

jelentett, elsősorban közterületeken, a számozott utcákban. Napközbeni járőrözéssel a külterületeket ellenőrizzük. 
A koronavírus elleni védekezés anyagilag jobban megterhelte egyesületünket is, így sokkal átgondoltabban, takarékosabban kell az idei 

támogatást felhasználnunk, melyet többnyire korlátozott mértékben, jelenleg üzemanyagra és gépkocsink karbantartására kell fordítanunk. 
A Fejér Megyei Polgárőr Szövetség vezetőségének választása miatt járási koordinátori tevékenységre 150 órát fordítottam.

A jó idő beköszöntével strandjaink igen nagy népszerűségnek örvendenek. Ennek a népszerűségnek sajnos árnyoldala is van. 
Újabban néhányan jelezték felénk, hogy többször is zaklatták őket fürdőzés és napozás közben. Segítségünket kérték, és mi továb-
bítottuk a bejelentést a rendőrség felé, kérve intézkedésüket. 

A strandolás közben is figyeljenek környezetükre és egymásra, hogy ne zavarja meg rossz élmény felhőtlen nyaralásukat!

Fehér István
elnök

Június 26-án, 17:21-kor Gárdony, Thököly 
utcába kérték a segítségünket, ahol egy kb. 6 méter 
magas fa kettétört és az úttestre dőlt. Két fővel 
indultunk a helyszínre, kiérkezésünk előtt a veszélyt 
elhárították.

Június 29-én, 16:22-kor Velence, Ország útra 
riasztottak minket, közúti balesethez, egy személy-
autó árokba borult. Hat fővel vonultunk a helyszín-
re, a pusztaszabolcsi kollégákkal a forgalmi akadályt 
megszüntettük.

Horváth-Szabó Nóra
szóvivő
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

Ezüstkor: az újtelepi katoli-
kus templom jubileuma

Főleg házasságoknál, de a papi életben 
is használatos, hogy a nagyobb jubileu-
mokat a nemesfémek/drágakövek segít-
ségével fejezzük ki. Így beszélünk ezüst-
lakodalomról, arany-  és rubintmiséről 
stb. Kevésbé szoktuk használni születés-
napokra: nem nagyon lehet hallani 25 
évesről, hogy „ezüst születésnapját” ülné, 
mégis engedtessék meg, hogy a jelen 
esetben éppen egy ilyen születésnapra 
alkalmazzuk az „ezüstkor” kifejezést. 

Velencén a két katolikus templom kö-
zül az újtelepi templom nem mondhat 
magának oly sok évet, mint például a 
plébániatemplom. Sőt, a környék temp-
lomait nézve ez a legfiatalabb templom. 
Most mégis kiemelném a többiek közül, 
mégpedig azért, mert 25 évvel ezelőtt 
készült el és lett felszentelve. 

A plébánia Historia Domus-ában ezt 
olvashatjuk: „Velencén 1991. április 6-án 
volt a bérmálás. A bérmáláson jelen volt 

Gulyás József polgármester úr. Meghív-
tam a bérmálást követő fogadásra. Be-
szélgetésben a Püspökatya és részemről 
megfogalmazódott, hogy a képviselő-
testület Velence Újtelepen templomot 
szeretne építeni. Itt a polgármester úr 
szóbeli ígéretet tett, hogy a tervhez csat-
lakozik és az Önkormányzat elé viszi, s 
alkalmas időben tárgyalásra kerül az ügy. 
Tudtuk azt, hogy az Önkormányzat egy-
házbarát, s reménykedtünk. Nagy nyo-
matékot kapott a terv, amikor Dr. Sirák 
András körzeti orvos, önkormányzati tag 
lett az egyházközség világi elnöke.

Velence Nagyközség önkormányzata 
május 26-án tartott gyűlésén a képvi-
selőtestület 34/1992. számú határozata 
alapján a Keszegező parkból 2700 m2 
nagyságú területet a Velencei Római Ka-
tolikus Egyházközség részére ajándékba 
adja kizárólag templom létesítésére a 
hozzá tartozó templomkerttel (…) Az 
Egyházközség az Önkormányzattal kö-

zösen három pályázatot tett 
mérlegre (...) A terveket az 
egyházközség és a helyi ön-
kormányzat településfejlesztő 
bizottsága szakértő bevonásá-
val elbírálta. Első helyre tette 
Almásy Sándor tervét, mely a 
téli és nyári funkciókat, vala-
mint a templomi és kiegészítő 
funkciókat megoldja szeren-
csésen. Kevés parkrombolás-
sal jár, illeszkedik a környe-
zetbe és anyagilag a legkisebb 
terhet jelenti (…)

Ezt személyesen írásban 
adtuk be az Egyházmegyei 
Hatóságnak elbírálásra, jóvá-
hagyásra. Úgy az egyházme-
gye főpásztora és főmérnöke 
módosítással jóváhagyta. 
Főpásztorunk elfogadta, 
hogy a templom Kalazanci 
Szent Józsefről legyen elne-
vezve, abból az alkalomból, 
miszerint az idei esztendő-

ben ünnepeljük a piarista tanító rend 
Magyarországon megtelepedett 350 év-
fordulóját. [Közbevetőleg: mind a mai 

napig a velencei Magyarország egyetlen 
Kalazanci Szent József temploma – ezért 
is díjazzuk az ötletet.]

Alapkőletétel 1992. augusztus 29-
én délelőtt 10.30-kor történő szabadtéri 
püspöki szentmise keretében történt. 
Dr. Takács Nándor megyéspüspök atya 
végezte a szentmisét és a szentelést. 
Vele misézett dr. Jelenits István piaris-
ta rendfőnök, Gévai László velencei c. 
apát, esperes, plébános és Kertész Péter 
pápai káplán, püspöki titkár. Felemelő 
ünnepség keretében történt a templom 
helyének felszentelése és az alapkőleté-
tel. Alapkövet letette Keresztes K. Sándor 
környezetvédelmi miniszter és Gulyás 
József polgármester. Vendégünk volt 
még Keresztes Sándor vatikáni nagy-
követ. Kb. 500-an lehettünk. Kánikulai 
meleg volt, de a fák árnyékában nem volt 
érezhető. Alapkőben elhelyeztük az Ala-
pítólevelet, Velence Község bronz-em-
lékplakettjét, valamint piarista pecsét-
nyomatot. Mindezt egy szép kivitelű 
sárgaréz hengerben helyeztük  el (…)

November végén megtörtént Újte-
lepen az új, épülő templom helyének 
kimérése (…), megkezdődött az alapok 
kiásása és betonozása.  A munkálatokat 
hátráltatja a sok eső. Az alapozáshoz az 
anyagi fedezet biztosítva van.”

Ez időben plébános csere is történt: 
1992. december 24-én az éjféli misével 
kezdte meg velencei működését Sörédi 
Imre plébános.

A templomépítési munkálatokról 
a szentelési bejegyzésnél olvashatunk: 
„1993 júniusában kezdték a munkát (…) 
év végére a templom tető alá került (…) 
a munkával 1995. augusztus elsején vé-
geztek (…)

Augusztus 25-én este 6 órakor Püs-
pök Atyánk megáldotta az új templo-
mot. Felemelő ünnepség volt. Velen-
cén ilyen tömeget még nem láttam, kb. 
1000–1200 ember vett részt a lélekemelő 
szentelésen és szentmisén. Hálásan kö-
szönjük Püspök Atya nagy segítségét!”

A köszönet nem csak a felszentelé-
sért szólt a plébános részéről, hanem 
a nagy anyagi segítségért is, amit az 



Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k

2929

Kö z ö s s é g e i n k     H i t é l e t

Egyházmegyei Hivatal vállalt át az 
építkezésből. 

Az élettől duzzadó lüktetés már a 
templomba való belépéskor érezhető. A 
közösség vezetőjeként jó látni a vasárnap 
délutáni szentmisék után rohangáló gye-
rekeket, a hétfő délutáni ministránsok 
játékait, a kedd hajnali szentségimádásra 
jövők békés mosolyát, a szerda esténként 
dicsőítő énekeket zengő Tibériás közös-
ség hangját, a csütörtökön szolgálatot 
tartó Karitász lelkesedését, a péntek esti 
tinik versenyszellemét, a szombati csalá-
dos programokat; vagyis látni Kalazanci 
Szent József szellemét, a templom létre-
jöttének értelmét.

Jubileumi ünnepségünk programjait 
a templomi hirdetésekben, illetve face-
book oldalunkon fogjuk közzé tenni.

Récsei Norbert plébános

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

András apostol
János evangéliuma szerint András elein-
te Keresztelő János tanítványa volt. Életre 
szóló találkozása Jézussal azonban örök-
re mellé állította. András meggyőződött 
arról, hogy Jézus az Izraelnek megígért 
Messiás, s ezért vitte el testvérét, Simon 
Pétert is Jézushoz (Jn 1:35-42). Édesap-
juk Jóna (Jónás) volt. 

Márk evangéliuma arról tudósít, hogy 
a Mester maga hívta el Andrást és Pétert 
tanítványának, Zebedeus fiaival, Jakabbal 
és Jánossal együtt, ott a Galileai tenger 
(Genezáret tó) mellől, ahol mindnyájan 
halászok voltak (Jn 1:16-20; Mt 4:18-22). 

András ott van akkor is, amikor Jézus az 
Olajfák hegyén a bizalmát legjobban bíró 
tanítványainak, Péternek, Jakabnak és Já-

nosnak beszél az utolsó idők eljöveteléről 
(Mk 13). András viszi Fülöppel együtt a 
pogányokat az utolsó napokban Jézushoz 
(Jn 12:22). Életéről, személyéről keveset 
tudunk, csak annyit, ameny-
nyit az evangéliumok szűk-
szavúan megjegyeznek róla. 

A keresztyén hagyomány 
szerint Krisztus után 60-ban 
András az achaiai Petra vá-
rosában mártírhalált halt, 
mint Krisztus hű apostola, 
keresztre feszítették. Kereszt-
jének ácsolt szárait nem de-
rékszögben, hanem átlósan 
állították fel, szegelték össze, 
s ezt a keresztformát mind-
máig András-keresztnek hív-
juk. András apostol Krisztus 
egyházának szentje. Rómában már a 6. 
századtól megtartják ünnepét. 

Van egy apokrif (az újszövetségi ká-
nonba nem bekerült) könyv, amely And-
rás nevét viseli. Ez az András cselekedetei 
című irat, amely elbeszéli, hogy András 
milyen szenvedések, megpróbáltatások 
árán vitte Krisztus evangéliumát a távoli 
országokba. Így Arméniába, Örmény-

föld hegyes-völgyes vidékére, a szkíták és 
a magyarok eleinek végeláthatatlan füves 
pusztáira, Kurdisztán szakadékokkal teli, 

sziklás, alig járható hegyei közé, el 
egészen a csodás Fekete tenger ter-
mékeny, szép vidékére. Bátran hir-
deti az evangéliumot a lovas népek, 
a nomád pásztorok s a vadászatból 
élő törzsek között, a városokban és 
falvakban, a vándorló pusztai népek 
között. De végigjárta Thrákiát, s a 
görögök földjét is, ahol feljelentik őt 
Achaiában Aegeas prokonzulnak, el-
fogják és eléje hurcolják, aki kihall-
gatja. Az apostol beszélt a prokonzul-
nak Jézus életéről, kereszthaláláról, 
a kereszt misztériumáról. Aegeas 
kezdettől fogva türelmetlenül, el-
lenséges szívvel hallgatta az apostol 
bizonyságtételét, nyilván a sokiste-
nes (politeista) görög-római pogány 
vallási kultuszok követője volt. Nem 
is hallgatja végig András beszédét. 

Börtönbe csukatja, majd kegyetlen mó-
don megkínoztatja azzal a szándékkal, 
hogy András tagadja meg Krisztust, akit 
megfeszítettek, de feltámadt. 

Az apostol a szörnyű kínok ellenére 
sem tagadja meg Krisztust, a Megváltót, 
s ezért a prokonzul parancsba adja, hogy 
feszítsék keresztre. Amikor András 
meglátta a számára átlósan felállított, 
súlyos, durva keresztet, a hagyomány 
szerint így kiáltott fel: „Üdvözlégy, sze-
retett kereszt! Te szépséget és ragyogást 
nyertél az Úr tagjaitól (testétől).
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Mert mielőtt az Úr fölszállt volna reád, 
a föld rémülete voltál… 
Most azonban rajtad keresztül az én 
Uramhoz megyek…!”
Áldott legyen a nagy apostol emlékezete!
Áldás, békesség!

Nt. Pápai Szabó György
református lelkipásztor

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

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

Elérhetőségeink
2481 Velence, Templom köz 1.

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

HAJNALPÍR BAPTISTA
GYÜLEKEZET 

Könyvajánló
Szívük állapotától függően az emberek 
többféleképpen közelítenek a Bibliá-
hoz. Sokak szerint 

a zsidó nép történelmét írja le, mások 
szerint bölcsességek könyve, megint  

mások összegyűjtött régi mondákról be-
szélnek, amivel a Szentírást besorolják a 
többi könyv közé, közel a történelmi re-
gényekhez.

Az Írásnak ez a lealacsonyítása persze 
nem véletlen: ha elfogadnánk, hogy a 
Biblia Teremtő Istenünk szavait hordoz-
za, akkor rögtön ránk szakadna lelkiis-
meretünk, nem akarnánk-e megismerni 
mit mond, ebből pedig már logikailag 
következik, hogy e szerint is kellene él-
nünk. És mivel sokunknak kellemetlen 
szembesülni azzal, hogy mennyire távol 
is vagyunk ettől az élettől, hajlamosabb 
az ember inkább a Bibliát alábecsülni, 
mint az életét hozzá igazítani.

A Biblia amúgy nem szorul ajánlás-
ra, most mégis szeretném felhívni rá a 
figyelmet, mert bár sokan tudnak a lé-
tezéséről, de csak kevesen forgatják. „A 
teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a 
tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 
igazságban való nevelésre” (2Tim 3:16).

Mert olyan Atyánk van, aki szól 
hozzánk, akinek 

gondja van ránk. 
Meghal lgat , 

és válaszol. 
Kérdez és 

felel – ha 
h a l l -

g a t -
j u k . Gyógyít és bekötöz 

– ha hagyjuk. Megújít és megsegít 
– ha bízunk Benne. Mindezt sokszor 

az Ő igéjén keresztül teszi: példát ad, 
bátorít, tanít, ha kell, megfedd, ha 
kell, megvéd. Igazsága az egyedüli 
zsinórmérték, azonban jó, ha tudjuk: 
az Ő igéjéből csak annyit meríthetünk, 
amennyit várunk tőle.

Jézus, amikor szombatnapon tanított, 
és közben négyen leengedtek hozzá egy 
bénát, csodát tett. Akik nyitott szívvel 
hallgatták, aznap csodát láttak. Akik 
a szombatnapon való gyógyításon el-
akadtak, felháborodottan távoztak. Ott, 
aznap, mindenki azt kapta, amit várt, és 
ezzel a tapasztalattal a szívében tért haza.

Kedves Olvasó! Te mit várnál Isten 
igéjétől? Hogy bölcs gondolatokat, régi 
történeteket találsz benne, vagy hogy 
képes átformálni az életed, ahogyan még 
sohasem tapasztaltad?

„Keressétek az Urat, a míg megtalálha-
tó, hívjátok őt segítségül, a míg közel van. 
Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös 
férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és 
könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert 
bővelkedik a megbocsátásban. Mert nem 
az én gondolataim a ti gondolataitok, és 
nem a ti utaitok az én utaim, így szól az 
Úr! Mert a mint magasabbak az egek a 
földnél, akképpen magasabbak az én uta-
im utaitoknál, és gondolataim gondolata-
itoknál! Mert mint leszáll az eső és a hó az 
égből, és oda vissza nem tér, hanem meg-
öntözi a földet, és termővé, gyümölcsöző-
vé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és 
kenyeret az éhezőnek: Így lesz az én be-

szédem, a mely számból kimegy, nem 
tér hozzám üresen, hanem megcselek-
szi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a 
hová küldöttem” (Ézsaiás 55,6-11).

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/UC-
paGJ0_GKadWt3S3ECTNFwg
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Az idei év első, Velencén megrende-
zett IKO Karate Bajnoksága

Hosszú évek óta rendszeresen találkoz-
hatnak a Velencei-tó környéki városi és 
sport eseményeken, rendezvényeken a 
Naga Dojo tagjaival, vagyis régóta is-
merhetik már az IKO Kyokushinkai 
Velence Sport Egyesületet.  A Dojo tag-
jainak kiemelkedő eredményeiről – úgy 

hazai, mint nemzetközi viszonylatban 
– mindig büszkén számolunk be a Ve-
lencei Híradó hasábjain. Most sincs ez 
másként. 

Az edzők a vírus okozta karan-
tén-helyzetben sem hagyták magukra 
tanítványaikat, a szülők segítségével a 
már megszokott edzésidőpontokat ki-
egészítve tartottak különböző erőssé-
gi, technikai, állóképesség-fejlesztési és 
nyújtási edzéseket online, ezzel folytatva 

a munkát. 
Az eredmények nem is ma-

radtak el.
Az első hazai IKO rendezé-

sű formagyakorlat versenyen 
az egyesület karatékái a többi 
egyesülethez képest kimagasló 
számú résztvevővel álltak tata-
mira megmérettetni magukat. 
A 2020. június 20-án Velencén 
megrendezett versenyen 16 in-
dulóból 8-an értek el dobogós 

helyezést. Adamek Anna, Bakos Luca, 
Rauch Gabriella és Rauch Márk harmadik 
helyezést értek el, Csiszár Zsófi, Kováts 
Levente és Kováts Zente másodikként, 

Bakos Noé pedig elsőként 
állhatott dobogóra! A többi-
ek közül hatan éppen hogy 
csak lecsúsztak a dobogóról 
4. helyezésükkel. Gratulá-
lunk mindannyiuknak! Pél-
damutató és a mai világban 
megbecsülendő a gyerekek 
kitartása, küzdeni akarása!

Csatlakozz Te is ehhez 
a vidám, összetartó csa-
ládhoz! Jelentkezz most és 
használd ki a lehetőséget, 
hogy részt vehess augusz-
tusi nemzetközi edzőtábo-
runkban, ahol egy ajándék 
gível is megjutalmazunk! 

Molnár Lilian
karate edző 

(30–218–8642)
„Gyermekeinket nem meg-
védeni kell az élet nehézsé-
geitől, hanem alkalmassá 
tenni őket azok leküzdésére.”

A Velencei Judo
Szakosztály hírei
Nyári tábor

A Velence Térségi Sportegyesület idei első 
tábora lelkes kis csapattal nagyon jól sike-
rült. A napi két edzés mellett mindig szer-
veztünk játékos programot a gyerekeknek, 
túrázást, strandolást, fagyizást vagy éppen 
ugrálóvárazást. 

Judo tanfolyam indul
2013/2012/2011. évben született gyerme-
kek részére gárdonyi termünkben. Az edzé-
seket a judo alapjaival kezdjük játékosan: 
a gyerekek megtanulnak esni és  megis-
merkednek az alapdobásokkal. Az edzések 
időpontjai: kedd 18:15 és péntek 17:00. 
Érdeklődni Nagy Ferenc és Bíró László II 
Danos mestereknél lehet (30–242–1193, 
70–638–0275). 

Functional kids
Megkezdődtek a funkcionális edzések 
gyerekeknek. Július 21-től várjuk azokat a 
gyereket, akik még nem tudják, hogy milyen 
sportágat választanának, vagy akik választott 
sportáguk mellett még továbbfejlesztenék 
képességeiket. Fiatal korban ugyanis nagyon 
fontos a vázizomzat megerősítése. Ennek 
megalapozásában a funkcionális edzés sokat 
segít. Az edzés során számos funkcionális 
eszközt használunk (Trx, Kettlebell, kézi súly, 
gumiszalag, kötél stb.). Ugyanakkor sajáttest-
súlyos feladatokkal is színesítjük a repertoárt. 
Az edzőteremben a különböző állomásokon 
időre végezzük a feladatokat, több körben 
és játékosan. A funkcionális edzés során 
izomláncokat edzünk, azaz több izomcsoport 
dolgozik egyszerre. Javítjuk a gyerekek, fiata-
lok testtudatát és az állóképességét is.

Várunk minden mozogni vágyó gyere-
ket – nemtől függetlenül – 8–16 éves korig, 
kedden és csütörtökön 15:45-től!
Edzőterem: Gárdony, Szabadság utca 16. 
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Szendreiné Zakály Márta, adóigazgatási ügyintéző, 589–409
(iparűzési adó, talajterhelési díj, telekadó, adóigazolás,
tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, gépjárműadó)

Bíró Gábor, adóigazgatási ügyintéző, 589–428
(adóbehajtás, végrehajtás, adók módjára behajtandó köztartozások)

VÁROSÜZEMELTETÉSI  ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Szilassy Gabriella, városüzemeltetési ügyintéző, 589–405
(út- és közműépítési ügyek, tulajdonosi hozzájárulás,
közútkezelői hozzájárulás, közterület-használat)

Ruff-Pánczél Zsuzsanna, városüzemeltetési ügyintéző, 589–401
(zaj- és rezgésvédelem, HÉSZ, TAK, beruházási ügyek,
telekalakítási ügyek)

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

ÜGYFÉLFOGADÁS
Gerhard Ákos polgármester és Szombathyné dr. Kézi Aranka 
jegyző előzetes időpont-egyeztetés után (tel.: 589–416)

Ügyintézők ügyfélfogadása
hétfő 8.00–12.00
szerda 8.00–16.00
péntek 8.00–12.00

Pénztár nyitvatartása
hétfő 10.00–12.00
szerda 9.00–12.00, 13.00–15.00
péntek 9.00–12.00
Sürgős esetben munkaidőben, ügyfélfogadási időn kívül
is a lakosok rendelkezésére állunk.
A Velencei Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
e-mail: hivatal@velence.hu, honlap: www.velence.hu

VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERI  HIVATALA
(2481 Velence, Tópart u. 26.)
POLGÁRMESTER: Gerhard Ákos
HIVATALVEZETŐ: Szombathyné dr. Kézi Aranka, jegyző

Központi telefonszám: 06 22/589–400
TITKÁRSÁGI OSZTÁLY

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

IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Szelei Andrea, aljegyző, 589–418
Máthay Erzsébet, anyakönyvvezető, 589–417

(anyakönyvezés, állampolgársági ügyek, hagyatéki
ügyintézés, lakcímbejelentés)

Böhm Brigitta, igazgatási ügyintéző, 589–408
(települési támogatás, gyógyszertámogatás, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás)

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

Pécsi Viktor, közterület-felügyelő, 589–422, 30/255–7392
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY

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

(építményadó, adókönyvelés, adó- és értékbizonyítvány)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

bádogozást vállalok!

Valamint gipszkartonozás 

és lambériázási munkákat.

Herák Tamás
Székesfehérvár

Kertész utca 3.

tel.: 0630/860-3320

herak.tamas@gmail.com

Minden hűtő és

fagyasztószekrény

javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag részek 

pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

0620/557-3008



Műanyag bejárati ajtók, ablakok, 
redőnyök forgalmazása és beépítése

Szúnyoghálók
kedvezménnyel

Továbbá párkányok, napellenzők, 
reluxák, szalagfüggönyök, ablakba 

építhető szellőzők

Redőnyjavítás
Szakszerű beépítés, visszahívás 
igény szerint. Ingyenes felmérés, 

szaktanácsadás.

Telefon: 06-30-781-8022

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

Kovács János
0620/808-5362

Jámbor Attila
Családi házak,
panellakások

komplett szerelése,
kisebb

javítái munkák

+36 70 505 4034
+36 22 747 217

jamborattila62@gmail.com

Villanyszerelő




