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A velencei Civil Ház és a Közösségi Ház 
programjairól a 23. oldalon olvashatnak.

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

2020. szeptember 28. – október 4.
Erdők hete: Játékos feladatpálya 
Pákozd–Sukorói Arborétum és
Vadaspark
(Pákozd, tel.: 30–417–0133)

2020. október 3. szombat 10:00
Babák Rózsakertje Ünnepség
Velence-Újtelep, Zárt utca

2020. október 3. szombat 9:00 – 13:00
Geotóp napok: Az őszi Vértes színei
A vértesi karsztbokor-erdő 
színpompás cserszömörcéi
Találkozó Csákváron, a Gánti út végén 
lévő parkolóban
(Kapcsolat: Klébert Antal, 70–330–3854)

2020. október 4. vasárnap 10:00
Az állatok világnapja
Szakvezetés: Ismerd meg a vadaspark 
szőrös és tollas lakóit! 
Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadaspark

2020. október 9. péntek  15:00
„Akikre büszkék vagyunk”: Velencei 
sportolóink
Kiállítás-megnyitó
Meszleny–Wenckheim kastély
(Velence, Tópart u. 52.)

2020. október 16. péntek 16:30
Pedagógusaink emlékére
Kopjafa-avatás a velencei temetőben
(Velence, Ország u. 23.)

2020. október  17. szombat 10:00
Vizes élőhelyek – Családi nap
A Dinnyési Fertő kialakulása
(Dinnyési Fertő, tel.:  30–663–4630)

2020. október 23. péntek 10:00
Az 1956-os forradalom emléknapja
Városi megemlékezés,
a Velencéért Emlékérem átadása
Velence, Hősök Parkja
(Velence, Fő tér 1.)

2020. október 23–25.
Kolbász- és lecsófesztivál
Velence Korzó
(Velence, Tópart utca)

2020. október 30. péntek 16:00
Egy cseppnyi Magyarország
Viszló Levente előadása a Vértesről
Meszleny–Wenckheim kastély, Velence

2020. október 31. szombat 15:30 
Emlékséta a velencei hősi halottak
tiszteletére
Találkozó: Civil Ház
(Velence, Fő u. 64.)
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Beköszöntő
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élünk családommal Velencén. Fiatal 
orvosként költöztünk ide három – ak-
kor még kis – gyermekünkkel. A he-
lyi „X elvtárs” hamarosan felkeresett 
bennünket és közölte, reméli, hogy itt 
nem fogunk templomba járni. Előző 
munkahelyünkön ugyanis érdeklő-
dött utánunk. Több helyi lakótól is 
megtudtuk, hogy akár gyermekük 
továbbtanulása is veszélybe kerülhet, 
ha megvallják hitüket. Szerencsére 
ma már ez Magyarországon nem for-
dulhat elő. 

Szabadon választhatjuk meg a tele-
pülések polgármestereit, képviselőit. 
Közügyekben bátran elmondhatjuk 
véleményünket. Nemcsak köteles-
ségeink, hanem jogaink is vannak, 
amikkel élhetünk.

Mindez szépen hangzik, de az át-
menet nem volt könnyű. Mindenki 
bontogathatta szárnyait, de hamar 
kiderült, hogy nem mindenki tud 
repülni, azaz élni a demokrácia adta 
lehetőségekkel. Honnan is indultunk 
el harminc évvel ezelőtt? Az évfordu-
ló alkalmat ad arra, hogy felelevenít-
sük emlékeinket, és történeti távlatok-
ban tudjuk szemlélni múltunkat, ami  
a jelenünk megértését is elmélyítheti.

A velencei önkormányzatiság első 
négy évéről, a kezdetekről szeretnék 

írni e lap további oldalain, mivel ez 
idő alatt nagy jelentőségű döntések 
születtek, melyek legtöbbje ma is él: 
Velence címere és zászlója, újság, Hő-
sök Parkja, katonatemető, új templom, 
új iskola, Szent Orbán-nap, a Velencei 
Biennálé – hogy csak a legfontosabba-
kat említsem.

Kapcsolatrendszerünk is sokat fej-
lődött ezekben az években. Egyrészt 
jó kapcsolatokat alakítottunk ki a he-
lyi lakosok mellett az üdülőtulajdo-
nosokkal is, másrészt a szomszédos 
településekkel, végül pedig, de nem 
utolsósorban, az akkori kormányzat-
tal is. E négy év alatt meghívásunkra 
öt miniszter látogatott Velencére. 

A következő önkormányzati cik-
lusokban is nagyon sok döntés, ha-
tározat, rendelet született. A velencei 
könyvtárban a jegyzőkönyvek és a 
Velencei Híradó összes eddigi száma 
megtalálható. 

Az egyes korszakok, ciklusok meg-
ítélését az Olvasókra bízom. Az így ki-
alakított véleményük alapján tudnak 
részt venni az újabb és újabb önkor-
mányzati választásokon, hogy való-
ban hiteles, Önöket képviselő önkor-
mányzatot válasszanak. Eközben ne 
feledjék: véleményüket közügyekben 
szabadon kifejthetik.

Dr. Sirák Andrásné
Dr. Szigeti Margit

Kedves Olvasók!
Kedves Velenceiek!

A Velencei Híradó előző számaiban a 
Beköszöntőt a 2019-es önkormányzati 
választás során megválasztott polgár-
mester vagy a képviselők egyike írta. 
Bizonyára tudják, hogy én ebben az 
önkormányzati ciklusban nem jelöl-
tettem magam képviselőnek. A Velen-
cei Híradó főszerkesztője kért fel arra, 

hogy a lap jelenlegi számában írjak az 
önkormányzatiság harmincadik év-
fordulójának okán. Ebből a harminc 
évből ugyanis 29 éven át voltam ön-
kormányzati képviselő, valamint a Ve-
lencei Híradó első főszerkesztője.

Harminc évvel ezelőtt, 1990. szep-
tember 30-án Magyarországon – így 
Velencén is – sor került az első de-
mokratikus önkormányzati válasz-
tásra. Ez végre nem szavazás, hanem 
valódi választás volt. Negyven éves 
diktatúra, elnyomás után végre sza-
badok lettünk. A magyar nép szabad-
ságszeretete nem veszett ki a lelkek-
ből, ez alapozta meg a rendszerváltás 
megvalósulását, a jogállam kiépítését.

A diktatúra alatti időkből egy sze-
mélyes példa a sok közül. 1980 óta 

30
éves az

önkormányzatiság
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Polgármesteri kalendárium
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2020. augusztus 20-tól szeptember 20-ig Gerhard Ákos polgármester az 
alábbi megbeszéléseken, egyeztetéseken, eseményeken vett részt a város 
érdekében:

Augusztus 24-ig szabadságát töltötte. 
Augusztus 25-én a szabadság ideje 

alatt felhalmozódott adminisztrációs 
munkát végezte.

Augusztus 26-án beszédet mondott 
az anyatejes táplálás világnapján. Kö-
szöntötte városunk védőnőit. Délután 
lakossági fogadóórákat tartott olyan kér-
désekben, mint pl. az Iskola utcai vízel-
vezetés kérdése vagy az óvodai gyermek-
elhelyezés problémái.

Augusztus 27-én folytatta az admi-
nisztrációs munkát. 

Augusztus 28-án a Helyi Építési Sza-
bályzat egységesítésével kapcsolatban 
folytatott megbeszélést az önkormány-
zati  képviselőkkel, Kun Tímea városi 
főépítésszel, illetve a Fehérvárterv építé-
szeti iroda illetékeseivel. 

Augusztus 31-én reggel a VVG Kft. 
ügyvezetőjével, Pusztai Lászlóval egyez-
tetett. Ezt követően ismételten lakossági 
fogadóórákat tartott. 

Szeptember 2-án a strandoknál elhe-

lyezkedő velencefürdői büfékkel kapcso-
latban egyeztetett. 

Szeptember 3-án fogadta a Viacom 
Kft. önkénteseit, akik Velencén gyűjtöt-
tek szemetet a várost átszelő kerékpárút 
mentén.

Szeptember 4-én egyeztetésen vett 
részt az MLSZ és a Velence SE képviselő-
ivel, valamint Szabó Attila alpolgármes-
terrel a megyei kispályás labdarúgó-baj-
nokság megrendezésével kapcsolatban.

Szeptember 7-én reggel a VVG Kft. 
ügyvezetőjével egyeztetett. Ezt követően 
lakossági fogadóórákat tartott.

Szeptember 9-én Stossek Balázzsal, az 
Entz Ferenc Szakgimnázium igazgatójá-
val, valamint a szakgimnázium szakok-
tatóival, illetve a VVG Kft. vezetésével 
arról tárgyalt, hogy miképpen lehetne 
szorosabbra fonni a szakintézmény és a 
város kapcsolatait a városi zöldterületek 
gondozásával kapcsolatban. 

Szeptember 11-én részt vett a Velen-
cei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 

4

valamint a Humán Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat Intézményi Társulás soros 
ülésén.

Szeptember 14-én reggel a VVG Kft. 
ügyvezetőjével vitatta meg a város üze-
meltetésének legsürgősebb kérdéseit. Ezt 
követően a Velence Horgászegyesület 
képviselőjével egyeztetett. Végül egy sze-
métszállítással kapcsolatos lakossági pa-
nasz kivizsgálásának érdekében tárgyalt 
a VHG Kft. képviselőjével. 

Szeptember 15-én részt vett Polgár-
diban a Hulladékgazdálkodási Társulás 
ülésén.

Szeptember 16-án lakossági foga-
dóórákat tartott.

Szeptember 17-én részt vett a Humán 
Bizottság ülésén, majd a Humán Család-
segítő Szolgálat velencei központjában 
Török Ágnes vezetőt köszöntötte 30 éves 
jubileuma alkalmából.

Szeptember 18-án Kernya Gábor ön-
kormányzati képviselővel együtt részt 
vett Etyeken a Megyenap és a Megyekor-
zó rendezvényein.

Zólyomi Tamás, Etyek polgármestere és Gerhard Ákos
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Meghívó
 

Velence Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját
2020. október 3-án, szombat délelőtt 10 órai kezdettel tartandó

Babák Rózsakertje Ünnepségére.
 

Tervezett program:
10:00 Polgármesteri köszöntő

10:10 A Meseliget Óvoda óvodásainak és a Zöldliget Iskola diákjainak műsora
10:30 A Velence Rózsája-díj átadása

10:40 A város legifjabb polgárainak üdvözlésére rózsák ültetése
11:00 A Napraforgó együttes „Szüreti mulatság” című énekes, játékos interaktív műsora.

 
Habár a program nyílt, idén a járványhelyzetre való tekintettel elsősorban csak az érintett szülőket 

és nagyszülőket várjuk az eseményre a tömeg elkerülése végett. A járványhelyzet miatt szükség esetén a 
program elhalasztására is sor kerülhet. Erről a város honlapján és hivatalos facebook oldalán ad tájékoztatást 

az önkormányzat. Köszönjük megértésüket!

Meghívó

Velence Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját
2020. október 31-én, szombat délután 15:30 órai kezdettel tartandó Emléksétájára, 

amelyen felkeressük Velence hősi emlékműveit és elhelyezzük a
kegyelet virágait és mécseseit a háborúban elesettek emlékére.

A közös séta a Civilház elől indul (Velence, Fő u. 64.). 
1. Civilház, emléktábla

2. Szovjet katonai emlékmű (Hauszmann–Gschwindt kastėly parkja)
3. Magyar-német katonai temető  (Ország út)

4. Némedi-Varga László 1956-os emlékműve a katolikus temetőben.
A séta megállóhelyein koszorúzásra, gyertyagyújtásra és közös emlékezésre várjuk a velenceieket. 

Gerhard Ákos polgármester és a képviselőtestület

Meghívó
Velence Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját  
2020. október 23-án délelőtt 10 órakor, a Hősök Parkjában  tartandó,

az 1956-os forradalom és szabadságharc előtt tisztelgő városi megemlékezésre.

Az ünnepi beszédek és műsor után a
Velencéért Emlékérem

átadására kerül sor.

A megemlékezés koszorúit elhelyezik a képviselőtestület tagjai, a helyi egyesületek,
egyházak képviselői
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Telefonos egyeztetés a Polgármesteri Hivatalban

Magyarországot elérte a járvány második hulláma. Ez fokozott elővigyázatosságra int mindenkit. A tavaszi 
időszak szigorú korlátozásaival ellentétben most ősszel az a cél, hogy (ameddig csak lehet) a járvány terjedését olyan 
eszközökkel fékezzük meg, amelyek a mindennapi életet, munkavégzést és ügyintézést nem akadályozzák. Velence 
polgármesteri hivatala is (terveink szerint) folyamatosan működni fog az ősz folyamán.

A folyamatos működés biztosításához azonban az Önök segítsége és közreműködése is szükséges. Arra kérjük 
tisztelt ügyfeleinket, hogy a hivatalban való személyes ügyintézést minden esetben telefonos egyeztetés előzze meg! 
Személyes megjelenést igénylő ügyintézésre az esetek többségében ugyanis nincsen szükség. Kérjük, hogy Velencei Hír-
adó 32. oldalán található részletes telefonlista alapján forduljanak a polgármesteri hivatal megfelelő ügyintézőjéhez. 

Megértésüket és segítő együttműködésüket köszönjük!

Ózongenerátoros fertőtlenítés az
önkormányzati intézményekben

Tekintettel az egyre fokozódó járvány-
helyzetre, valamint annak érdekében, hogy 
az önkormányzati közintézményekben 
csökkenjen a fertőzésveszély, Velence 
Város Önkormányzata egy ózongenerátort 
szerzett be.

Az eszköz az önkormányzati fenntartású 
intézményekben működik az elkövetkező 
hónapokban, mindenekelőtt az óvodában, a 
polgármesteri hivatalban, a könyvtárban és a 
közösségi házakban. Bízunk abban, hogy a 
beruházás által csökkenthető lesz a fertő-
zésveszély intézményeinkben. 

Önkéntesek hulladékgyűjtése

Az idei nyári szezon véget ért. Ez az időszak 
minden évben megterheli Velence infrastruktúráját 
és rengeteg feladatot ró a város üzemeltetőire. Az 
egyik legfontosabb feladat a városunk közterületein  
eldobott szemét összegyűjtése. Ilyenkor különö-
sen sokat számít minden segítség. A város emiatt 
rendszeres résztvevője a Te Szedd! mozgalomnak, 
és tavaly augusztusban Füredi Szabolcs szervezésé-
ben sokan vettek részt a „Tisztítsuk Meg Velencét” 
szemétszedésében is.

Idén a Viacom International Hungary Kft. mun-
katársai önkénteskedtek nálunk. Önkéntes napjukon 
a cég munkatársai Velencén, a várost átszelő kerék-
páros út mentén 17 zsáknyi szemetet szedtek össze, 
ezzel segítve a VVG Kft. mindennapos munkáját és 
szebbé téve a velenceiek környezetét.

Köszönjük munkájukat!
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Velencei játszótér program

Az önkormányzat – szemben azzal a korábbi elképzeléssel, 
mely szerint fejleszteni csak választási évben érdemes – egy 
minden városrészt érintő terv keretein belül valósítja meg 
fokozatosan játszótér fejlesztéseit.

Az Északi Strandon épített és a Város születésnapján, au-
gusztusban átadott új játszótér is e tervhez illeszkedve került 
kialakításra. A cél az volt, hogy a Bence-hegy és az Ófalu 
északi része is részesüljön a városi szolgáltatásokból. Ezen a 
területen ugyanis nem volt játszótér az itt élő gyerekek szá-
mára. Emellett pedig az ófalusi óvodarészbe járó óvodásoknak 
is délelőtti programlehetőséget nyújt a strand gyermekbarát 
létesítményeinek látogatása.

Az Északi Strand ugyanis nem zárt be a strandszezon vé-
geztével, hanem azt követően is várja a látogatókat, a strand-
szezonon kívüli időszakban immár ingyenesen. A játszóteret övező, padokkal ellátott, árnyas-bokros terület kialakításá-
ra a közeljövőben kerül sor.

Az Újtelepen, a Babák Rózsakertjében a homokozó és a játszótér aljzatának homokkal való feltöltése történt meg. 
Az őszi hónapokban pedig megkezdődik a városi játszóterek állapotának tervszerű felmérése is.

Az önkormányzatnak az a hosszútávú célja, hogy Velence minden településrészén sétányi távolságban a helyiek ren-
delkezésére álljanak olyan közösségi terek, ahol tartalmasan el tudják tölteni az időt. Az elkövetkező évek fejlesztései 
azt a célt szolgálják, hogy városunk minden lakója magáénak érezhesse parkjainkat, strandjainkat, közterületeinket.

Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k    
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Indulnak a forgalomcsillapítási
mintaprojektek

A Velencei Híradó korábbi számai-
ban már többször említett, átfogó köz-
lekedési felülvizsgálat előkészítéseként 
három utcában indul forgalomcsillapí-
tási projekt az érintett lakókkal együtt-
működésben az Ófaluban, Újtelepen 
illetve Velencefürdőn. A három utca 
forgalmi szerepe különbözik, így eltérő 
megoldások kipróbálására lesz lehető-
ségünk.

Az önkormányzat pénzügyi lehe-
tőségei nem engedik meg, hogy teljes 
egészében kivitelezze az utcabeliek kép-
viselőivel megbeszélt megoldásokat, így 
közösségi partnerség keretében a forga-
lomtechnikai munkákat és a táblázáso-
kat a polgármesteri hivatal, a szükséges 
egyéb eszközök (pl. a fekvőrendőr, a vi-
rágláda) beszerzését a lakóközösségek 
vállalták magukra. Önkormányzati kép-
viselőként kifejezett öröm számomra, 
hogy aktív közösségekkel van lehetősé-

günk együttműködni, akik áldozatot is 
hoznak egy közös ügy érdekében. 

Ófaluban a Pannónia utcát középen 
egy virágláda-kombinációval lezárjuk, 
így a továbbiakban azon csak gyalog 
vagy kerékpárral lehet majd áthaladni. A 
gépjárművek számára kétirányból zsák-
utcává alakul ez az utca.

Újtelepen a Vásártér utcában az át-
járhatóság megtartásával forgalomlassító 
küszöböket – fekvőrendőröket – terve-
zünk elhelyezni. Itt az elsődleges cél a 
forgalom sebességének csökkentése. 

Velencefürdőn a Vörösmarty utcá-
ban és a V. utca kétirányú szakaszán 
a hatalmas gépjárműforgalom miatt 
szórványosan fekvőrendőröket helye-
zünk el, valamint a forgalmi rendet az 
előírásokhoz igazítjuk: egyelőre csak 
a projektszakaszon valamennyi utca 
jobbkezes lesz. Ezt alapos figyelemfelhí-
vó kampány fogja megelőzni. 

A forgalomcsillapítási minta-projek-
teknek három vezérlőelve van, melyeket 
további területekre kiterjedően is alkal-
mazni szeretnénk majd.

1. Az Önkormányzat legalább olyan 
szinten méltányolja az utcákban lakók 
igényeit, mint az ott közlekedőkét. Aho-
gyan a mondás tartja: „Ahol te sietve 
átsuhansz, hogy odaérj pár perccel ko-
rábban, az másnak a lakóhelye.” Az útra 
tehát nemcsak forgalmi sávként tekint. 

2. Az Önkormányzat mint közútkezelő 
a jogszabályok, előírások adta keretrendsze-
ren belül nem konkrét megoldást, hanem 
szakmai javaslatokat ad a lakóközössé-
geknek. A döntést közösségi tervezés 
előzi meg.

3. Az Önkormányzat kifejezetten el-
ismeri azon lakóközösségek törekvéseit, 
amelyek együttműködnek és áldozatot 
hoznak a közterületekért. A bizalomnak 
fel kell épülnie a felek között, ugyanis a la-
kóközösségek által megvásárolt eszközö-
ket az önkormányzat csak térítésmentes 
átadással tudja átvenni üzemeltetésre. 

Pap Zsigmond közlekedésmérnök
önkormányzati képviselő
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Sétálóutca az ófalusi iskolánál

Az ófalusi „Zöld” Iskola bővítése miatt 
annak bejáratát és az előtte lévő teret le 
kellett zárnunk. Ezért ideiglenes forgal-
mi rend bevezetésére volt szükség a kör-
nyéken azért, hogy az iskolába járó mint-
egy 150 gyerek, szüleik és a pedagógusok 
eljutása rendezett maradjon. A forgalmi 

rend kialakításában az iskola és a mel-
lette elhelyezkedő  óvoda, a polgármes-
teri hivatal és a VVG  Kft. szakemberei 
dolgoztak együtt.  Sok apró mozaiknak 
kellett a helyére kerülnie ahhoz, hogy ez 
a megoldás létrejöhessen.  

Köszönöm a szülőtársak és a kör-
nyékbeli lakók együttműködését! Az 
első pár hét tapasztalatai alapján az új 
forgalmi rend a sétálóutcás szakasszal 
jól működik.

Kérjük Önöket továbbra is, hogy a 
KRESZ rendelkezéseit, a polgárőrök és a 
közterület-felügyelők jelzéseit tartsák be. 
A behajtani tilos tábla utáni szakaszokra ne 
álljanak meg még kiszállás, parkolás céljá-
ból sem, ott csak gyalogosan és kerékpárral 
lehet közlekedni az ott lakókon kívül.

Ez a megoldás egyébként nem szo-
katlan tőlünk nyugatra és keletre sem.

A gépjárműforgalom korlátozására 
rendszerint a forgalombiztonság és a le-
vegőtisztaság javítása érdekében kerül 
sor. A mérések alapján az iskolakezdés 
előtt és az iskola utáni forgalmi dugók-
ban kiemelkedően sok baleset történik, 
és – különösen téli reggeleken – az isko-

lák, óvodák előtti levegő a legszennye-
zettebb a városokban, mégpedig a hideg 
motorral érkező autók várakozása miatt.

Ezért például Bécsben, a 
Schulweg-program keretében az 

önkormányzat, az oktatási intézmények 
és a helyben lakók együttműködése nyo-
mán a tanítási napokon reggelente az is-
kolák előtti utcákra nem lehet behajtani. 
Nagyszalontán pedig az iskolák utcáit 
automata sorompókkal zárták le, oda 7 
és 16 óra között csak az hajthat be, aki-
nek kártyája van (pl. ebédszállítás, isko-
labusz). Hasonló célú megoldás jött létre 
Székesfehérváron is pár éve, amikor a 
Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti 
út lett kétirányból zsákutca. 

Ezeken a helyszíneken megszűntek 
az utcabeli kaotikus állapotok, a reggeli 
„szmogkockának” is vége, a gyerekek él-
vezik, hogy övék lett az utca, és a lakók is 
nyugodtabb körülmények között élhetnek. 

Ami a Zöldliget Iskola újtelepi „Li-
get” iskolarészét illeti, a 7-es út torkolatá-
ban lévő zebra újrafestését előjegyeztük. 
Itt jegyzem meg, hogy a Kis utcán (a Zárt 
utcánál) tavaly kora ősszel hirtelenjében 
felfestett, minden szabványt megszegő 
gyalogátkelő hatósági engedély nélkül, 
jogellenesen és balesetveszélyesen léte-
sült, annak megszüntetését a közlekedési 
hatóság rendelte el.  (Az említett helytől 
20 méterre mindkét irányban található 
szabályosan kialakított zebra is.)

Célunk az iskolák, óvodák előtti te-
rek közúti és gyalogosforgalmának teljes 
körű rendezése. Jelenleg a műszaki tarta-
lom összeállításánál tartunk. 

Pap Zsigmond
önkormányzati képviselő

Postahivatal nyitvatartása
Számos lakossági megkeresés érkezett a polgármesteri hivatalba az ügyben, hogy a Ve-
lence újtelepi (2. sz.) posta nyitvatartása vegye figyelembe a velenceiek időbeosztását is.

Jelenleg egy közel 7000 lakosú város jelentős részén a postai szolgáltatások 
hétköznap 16.00 óra után elérhetetlenek. Ez különösen azért okoz gondot, mert a 
velenceiek egy jelentős része ingázik, így a lakóhelyükön csak akkor tudják felkeresni 
a postahivatalt, ha szabadságot vesznek ki. (Az ófalusi 1. sz. postának van hosszabbí-
tott nyitvatartási napja, amely korábban 18, idén 17 óráig tart.)

A helyzet megoldását keresve Gerhard Ákos polgármester hivatalos levélben 
fordult a Magyar Posta Zrt. Nyugat-magyarországi Igazgatóságához, arra kérve 
az illetékeseket, hogy fontolják meg a velencei 2. számú posta nyitvatartási idejének 
módosítását, meghosszabbítását.

Mivel Velence Város polgármesterének levelét érdemi elbírálás nélkül a Magyar 
Posta Zrt. megalapozatlannak tartotta, ezért egy második levélben is az érintett 
céghez fordultunk. Bízunk abban, hogy a jogos lakossági igény megalapozottságát a 
Magyar Posta is hamarosan belátja.
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Harminc éves az önkormányzatiság Velencén
1990 szeptemberében, éppen harminc évvel ezelőtt tartották az első szabad helyhatósági vá-
lasztást Velencén. Az 1990-es választások tétje különösen nagy volt, hiszen nemcsak a telepü-
lés vezetőiről szavaztak a helyiek, hanem arról is, hogy miképpen nyerjen önálló képviseletet 
és irányítást a korábban Velence Nagyközség Tanácsa által irányított Kápolnásnyék, Nadap 
és Sukoró is.

Velence életében jelentős nap volt 1990. 
szeptember 30. Aznap tartották az első 
szabad helyhatósági választásokat, 
és választott első ízben polgármestert és 
képviselőket a település. A polgármesteri 
tisztségért elindult a tanácselnök Oláhné 
Surányi Ágnes mellett Horpácsi László 
(MDF), Stefanovits János (KDNP), Uj 
Gyula (SZDSZ), valamint két független 
jelölt, Balogh Dezső és Gulyás József. A 
hat jelölt közül a szavazatok közel egyhar-
madát begyűjtve Gulyás József lett Velence 
első szabadon választott polgármestere. 
Mellettük még 33 helyi lakos indult kép-
viselőjelöltként a választásokon, köztük dr. 
Sirák András is, aki mindmáig élvezi a ve-
lencei választópolgárok bizalmát. Az első 
képviselőtestület az akkori önkormányzati 
törvénynek megfelelően 11 tagú volt. 

A legnagyobb feladat a velencei önkor-
mányzatiság első éveiben az önálló önkor-
mányzatisághoz jutó települések (Kápol-
násnyék, Nadap és Sukoró) leválásának 
lebonyolítása, és a felosztott intézményi 
rendszer helyreállítása volt. Velencének 
például hirtelen nem lett saját iskolája, hi-
szen a közös tanácsi időszakban megépült, 
tanuszodával ellátott iskola Kápolnás-
nyéknek jutott. Talán kevésbé közismert 
az, hogy Bence-hegy is önálló önkor-
mányzatiságra törekedett, kész önkor-
mányzati programot létrehozva. Ehhez 
hasonló problémák sokaságán kellett úrrá 
lennie az első önkormányzatnak. Az 1990 
és 1994 közötti időszak teremtette meg az 
alapot Velence  további fejlődésének. 

Ezt követően 1994 és 2010 között öt 
alkalommal választották meg a velencei-
ek Oláhné Surányi Ágnest polgármes-
ternek.  Az eredetileg 11 tagú képvise-
lő-testület 2006-ban 13 tagúvá bővült, 
majd 2010-ben 8 tagúvá zsugorodott. 

Különösen hosszú ideig, több cikluson 
keresztül szolgálta az önkormányzati-
ságot dr. Sirák András mellett dr. Sirák 
Andrásné dr. Szigeti Margit, Cserny 

Vilmos, Fehér Györgyné, Juhász Gyula, 
Martinovszky József és Serhók György.  
Azonban nemcsak a helyiek bizalmát 
többször is kiérdemlő, fent említett ve-
lenceiek tettek sokat a településért, ha-
nem mindazon képviselők, akik az el-
múlt évtizedekben kivették a részüket a 
testületi munkából. 

2014-ben először választott nem 
függetlenként induló polgármestert a 
város, Koszti András (FIDESZ) szemé-
lyében. Ez volt az első olyan alkalom 
is, amikor a polgármesteri megbízatás 
már nem négy, hanem öt évre szólt. A 
legutóbbi választáson, tavaly, Gerhard 
Ákos személyében ismét független jelölt 
nyert, egy helyi kulturális egyesület tá-
mogatásával indulva. 

Velence városa megbecsüli mind-
azokat, akik hivatásuk mellett az ön-
kormányzat munkájából is kiveszik a 
részüket. 1992-es alapítása óta számos 

képviselő érdemelte ki a Velencéért 
Emlékérmet. 1992-ben Cserny Vilmos, 
1993-ban Fehér Györgyné, 1996-ban 
Balogh Dezső és dr. Sirák András, 2008-
ban Richter Ferenc, 2011-ben Galambos 
György, 2015-ben Gulyás József, 2018-
ban pedig Benkő Istvánné részesült eb-
ben a rangos helyi elismerésben. 

Nagy utat tett meg a város az elmúlt 
három évtized alatt.  Az önkormány-
zat választott tisztségviselői mellett az 
önszerveződő helyi közösségek,  a civil 
szervezetek, az önkéntesek munkája is 
hozzájárul a fejlődéshez. Városunk ed-
digi eredményei azt mutatják, hogy van 
erő, van tenniakarás ezen a településen.

Sinkáné Mihály Zita, Stuhl Evelin, Boross Péter belügyminiszter és
Paál Huba, a megyei közgyűlés elnöke (1993)
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Az önkormányzatiság kezdete 
Velencén (1990 –1994)

Velencén 1990 őszén, a harminc évvel 
ezelőtt megtartott önkormányzati vá-
lasztások során alakult meg az első sza-
badon választott önkormányzat, mely-
nek polgármestere, képviselői és jegyzői 
a következők voltak:

Polgármester: Gulyás József (pár-
toktól függetlenül indult, polgármesteri 
feladatait társadalmi megbízatásban tel-
jesítette). Önkormányzati képviselők: 
Cserny Vilmos, Galambos Mihályné, 
Gránitz Gáspár, Heiden Ferenc, Kapócs 
György, Martinovszky Károly, dr. Nagy 
Hilda, dr. Pajor János, Richter Ferenc, dr. 
Sirák András, dr. Sirák Andrásné (a kép-
viselők tiszteletdíj nélkül látták el felada-
tukat). Alpolgármesterek: Gránitz Gás-
pár, Kapócs György. Jegyzők: dr. Juhász 
Gábor, dr. Szalka Gizella, dr. Kis Margit, 
dr. Papp Gyula Gábor.

Mi is volt az a rendszerváltás? A ma 
30-40 éves fiatal felnőttek csak a történe-
lemkönyvekből, a Terror Háza Múzeum-
ból, a recski táborban tett látogatásból és 
az idősebbek elbeszéléseiből ismerik, mit 
is jelentett a rendszerváltás. 

Az önkormányzatiság mára meg-
szokottá vált formája harminc éve ala-
kult ki, 1990 és 1994 között. Egy szóval 
kifejezve: fellélegezhettünk, valóban sza-
badnak érezhettük magunkat negyven 
évnyi kommunista diktatúra után. Így 
volt ez országosan és helyi szinten is. Az 
addigi egypárt-rendszer helyébe a több-
párt-rendszer lépett, és megkezdődött  
egy nehézségekkel teli, de szabad és 
demokratikus világ építése. Történel-
met alkottunk harminc éve. Amit akkor 
elkezdtünk, az többségében kiállta az 
idők próbáját, ma is él és működik.

A helyhatósági választások után mind-
járt az első nagyobb gond az addigi Velen-
ce nagyközség szétválása volt négy önálló 
településre. Velence nagyközségből így 
alakult ki Kápolnásnyék, Nadap, Sukoró és 

Velence. A vagyon elosztása, bár nem volt 
könnyű, megtörtént, méghozzá úgy, hogy 
a négy – immár önálló – település vezetői 
baráti jobbot tudtak egymásnak nyújtani a 
szétválás után is. Kápolnásnyék kapta a te-
rületén fekvő Vörösmarty általános iskolát, 
az új orvosi rendelőt, Nadap pénzügyi se-
gítséget, Sukoró a művelődési házat, Velen-
ce a ma is működő könyvtárat és az épülő 
vasúti aluljárót annak minden adósságával 
együtt – hogy csak a legfontosabbakat em-
lítsem. A baráti összefogás a négy település 
között később is megmutatkozott, például 
a Velencei-tó vízpótlása kapcsán felmerült 
nehézségek megoldásában.

Az első képviselő-testület nagyon fon-
tosnak érezte Velence múltjának meg-
becsülését. Így került sor hamarosan a 
közadakozásból létrehozott háborús hősi 
emlékmű felavatására és a Hősök Parkja 
kialakítására. Rendbe tettük a katona-
temetőt és a Velencén elhunyt katonák 
sírjánál is minden évben megemlékezést 
tartottunk halottak napján. A nemzeti 
ünnepek méltó megünneplésére kezde-
tektől fogva nagy figyelmet fordítottunk. 
S tettük mindezt külső támogatások 
vagy pályázati lehetőségek nélkül, a 
helyi lakossággal, az óvodásokkal, isko-
lásokkal, nyugdíjasokkal, egyházakkal 
összefogva.

A többpárt-rendszer Velencén is érvé-
nyesült. Az önkormányzat bizottságaiba 
valamennyi párt egy-egy tagot delegál-
hatott. Voltak nagy vitáink, éjszakába 
nyúló testületi ülések, de a polgármester 
valóban mesteri irányításával mindig 
sikerült megoldást találnunk. A Velen-
cén akkor működő három egyházat 
egyforma mértékben segítettük. Az 
újtelepi katolikus templom egy szobányi 
kápolnában működött. Helyette egy új 
katolikus templom építését támogattuk, 
amely idén lett 25 éves. A református 
egyház visszakapta a Timóteus Házat. 
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Méltóképpen megünnepeltük a helyi re-
formátus közösség alapításának 250. év-
fordulóját. A Velencén akkoriban induló 
baptista egyházat is támogattuk, az ima-
ház építéséhez hozzájárultunk.

A települések szétválása után Velencé-
nek nem maradt saját iskolája. A pedagó-
gusok, a szülők és persze a tanulók részéről 
igény merült fel önálló iskola létrehozásá-
ra. Ezért a képviselő-testület megalapítot-
ta a Velencei Általános Iskolát, majd rö-
vid idő alatt megépült a mai Zöld Iskola. 

A jelenleg is működő Velencei Hír-
adót 1993-ban indítottuk el. Ennek a 

lapnak a Kulturális Bizottság elnöke-
ként évekig a szerkesztője voltam. „A 
hír szent, a vélemény szabad” – e mottó 
jegyében igyekeztem a szerkesztést vé-
gezni. 

Minden településnek az önazonos-
ságát jelenti a helyi címer és zászló. Ab-
ban a megtiszteltetésben volt részem, 
hogy ennek kialakításában személye-
sen részt vehettem. A képviselő-tes-
tület széles körű közvéleménykutatást 
végzett a lakosság körében, és a Kép-
zőművészeti Lektorátus több javaslatát 
beépítve a címer tervezetébe, megkap-

tuk az engedélyt. A tavat jelképező si-
rály és hal mellett a velencei hegyeket 
és szőlőfürtöt ábrázoló, kék-arany cí-
mer és a zászló ma is meglévő jelképei 
Velencének. 

Az első képviselő-testület el akarta is-
merni azok munkáját, akik a településért 
sokat tettek, lényegesen többet a megszo-
kottnál. Ezért alapítottuk a ma is létező 
„Velencéért Emlékérmet”, melyet azóta 
is minden évben megkap az arra érde-
mes kiválasztott.

Elindult a szomszédos települések 
részvételével a mindennapos orvosi 
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ügyelet. Ennek minden szervezési gond-
ja Velencét terhelte, de fontossága miatt 
nem volt kérdés, hogy az önkormányzat 
támogatta az ügyelet indulását.

Megalapítottuk az első nyugdíjas 
klubot. Ez volt az első olyan önszerve-
ződő csoport, akik egyrészt érezték az 
önkormányzat feléjük irányuló megbe-
csülését, másrészt élettapasztalatukkal, 

bölcs tanácsaikkal sokszor segítették 
munkánkat. 1990 óta minden év kará-
csonyán kis ajándékcsomaggal kedves-
kedtünk a nyugdíjasoknak. Ez a hagyo-
mány a mai napig él.

A fentiekben megpróbáltam ösz-
szeszedni azokat a lényeges dönté-
seket, eredményeket, eseményeket, 
amelyeket az első szabadon választott 

önkormányzat örökségül hagyott a 
következőkre. Én 29 év képviselőség 
után átadtam a helyemet a fiatalabb 
generációnak. Most rajtuk a sor, hogy 
bizonyítsanak. Becsüljék meg a múltat. 
Szolgálják a velencei emberek testi-lelki 
egészségét. Képviseljék igazi érdekeit. 
Vigyék tovább a zászlót!

dr. Sirák Andrásné
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Beszámoló a Velence Városgazdálkodási Kft.
augusztus-szeptemberi munkájáról

Ígéretünkhöz híven augusztusban már 
folyamatosan dolgoztak az új munka-
gépek, amelyek fő feladata a parkok 
karbantartási munkálatainak elvégzése 
mellett a közterületeken letört ágak, fák 
aprítása volt.

A zöldterületek gondozásához kap-
csolódóan összeállt egy új csapat, akik 
a parkok ágyásainak karbantartásá-
ról gondoskodnak. Ennek eredményeit 
Önök is láthatják, beszámolójukat pedig 
alább olvashatják.

A kaszálási munkák mellett folya-
matosan és ütemezetten végzik munka-
társaink az űrszelvényekbe lógó ágak 
vágását, valamint a kereszteződések 
beláthatóságát gátló fák, bokrok ritkí-
tását is.

Az elmúlt években visszatérő problé-
mát jelent, hogy a parkjainkban talál-
ható padokat ismeretlenek rongálják, 
a rajtuk lévő deszkákat letörik. Augusz-
tusban felmértük, hogy hány helyen kell 
pótolni ezeket, majd a megfelelő felületi 
előkészítést követően pótoltuk a hiányzó, 
illetve megrongálódott deszkákat. 

Ugyanígy megkezdődött a játszóte-
rek műszaki felmérése is, mert az elmúlt 
években a rongálások és a természetes 
amortizáció miatt több helyen a ját-
szóeszközök állapota leromlott, sőt, 
egyes eszközök balesetveszélyes-
sé váltak. Ezekben az esetekben – 
közterületi játszóterekről lévén szó 
– mindig megfelelő engedélyekkel 
rendelkező szakemberek bevonása 
szükséges, ami a javítási folyamatok 
ütemét befolyásolja.

A Babák Rózsakertje Ünnepségre 
készülve kissé megújul a Babák Ró-
zsakertje is. Egyrészt friss homokkal töl-
töttük fel a játszóteret, másrészt a velencei 
gyermekek nevét feltüntető pergolát is 
lecseréljük. Ennek oka, hogy a pergola 
nagymértékben rongálódott az elmúlt 
években, és a szerkezeti felmérés alap-
ján egyértelműen megállapítható, hogy 
a korhadt, helyenként törött szerkezetet 
nem érdemes javítgatni. Így a tartósabb 
és esztétikusabb megoldás, vagyis a csere 
mellett döntöttünk. Az évek során sajnos 
eltűnt a névtáblák egy része, ezeket is pó-
tolni kívánjuk, ennek kapcsán felhívást 
tettünk közzé a városi facebook oldalon.

Tovább folytatódott az önkormány-
zati intézmények karbantartása is. 

Számtalan apróbb javítást kellett elvé-
gezni mind a közösségi házban, mind az 
óvodák területén. Ezek a nyílászáróktól 
kezdve az épületgépészeten át egészen 

a külső javításokig terjedtek. Szempon-
tunk az volt, hogy a szeptemberi tanév-
kezdésre az önkormányzati intézmények 
állapota kielégítő legyen. 

Beszerzés alatt vannak azok a köztéri 
lámpabúrák is, amelyek az évek alatt el-
törtek, elhasználódtak. Ezek javítását az 
E-on munkatársaival közösen végezzük 
el, várhatóan október elején.

Pusztai László
ügyvezető
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Miután a VVG Kft. átvette a velencei zöldterületek gondozását, e hónaptól kezdve a Velencei Híradó hasábjain 
tájékoztatást ad az ennek kapcsán elvégzett munkákról és tervekről is.

Zöldterületek gondozása

Folytatja a város gépparkjának kiépítését, 
fejlesztését a Velence Városgazdálkodási  
Kft. A traktorok mellé megérkezett egy 

nagyteljesítményű ágaprító is, amely 
teljes kihasználtság mellett fog működni 
a következő években. A gépbeszerzéstől 
azt várjuk, hogy megoldódjanak a folya-
matosan visszatérő és elsősorban a fák-
kal kapcsolatos hulladékkezelési prob-
lémák. Melyek ezek?

1. A viharok során letört ágak, fatör-
zsek kezelése, felhasználása különösen 
nagy problémát jelent, amely városunk 

faállományának évek óta tartó gondo-
zatlanságából fakad. Egy jól menedzselt 
városban nem lehetnek a közterületeken 

kiszáradt fák. Azonban 
ennek elérése gondos ter-
vezést, megfelelő szakér-
telem bevonását igényli. 
Az elszáradt ágak, fák 
eltávolítása után azokat 
szeretnénk úgy felhasz-
nálni, hogy a városnak 
legyen belőle haszna.

2. Ugyanez igaz az 
utcák űrszelvényének 
és a kereszteződések 

tisztítására is. Ez nemcsak közlekedés-
biztonsági, hanem gazdasági szempont-
ból is fontos. A beláthatatlan kereszte-
ződések rendbe tétele révén könnyebbé 
és biztonságosabbá válik a közlekedés. 
Az űrszelvények tisztítása pedig a gon-
dozottság érzésén kívül az utak élet-
tartamát is közvetett módon növeli. 
Ez furcsának tűnhet, azonban elég, ha 
megnézzük, miként közlekedik a gon-

dozatlan űrszelvényekben a VHG Kft. 
kukásautója. Folyamatosan kerülgetni 
kényszerül a belógó ágakat, ami miatt 
ez a 10 tonna feletti gép hol jobbra, hol 
balra kénytelen letérni az útról, ezáltal 
terhelve az utak szélét, kitaposva a sze-
gélyeket. Az űrszelvények tisztítása során 
keletkező hulladék feldolgozását is a vá-
rosi  ágaprító végzi majd.

Miként lehet további haszna a város-
nak az ágaprító használatából?

A VVG Kft. végezte aprításnak két 
eredménye lesz. Egyrészt a keletkező 
mulcs a továbbiakban az ültetéseket és 
a gyommentesítést szolgálja. Másrészt 
a nagyobb ágakat feldaraboljuk és azt 
a város szociális tűzifaként tudja hasz-
nosítani.

Az ágaprító jelenlegi üzeme során ke-
letkező tapasztalatokból a VVG Kft. és a 
város vezetése levonja a megfelelő követ-
keztetéseket, és az ősz folyamán közösen 
kidolgozza azt a pénzügyi-munkaszerve-
zési konstrukciót, amelynek keretében a 
VVG Kft. a jövőben képes lehet ágaprí-
tással kapcsolatos közvetlen lakossági 
megrendeléseket is fogadni. Erről a he-
lyi nyilvánosság megfelelő fórumain hírt 
fogunk adni.

Nagyteljesítményű ágaprítót
szerzett be a VVG Kft.

Köztéri fák állapota

Sajnálatos módon a város faállománya 
rendkívül elhanyagolt állapotban van. 
A parkokban, a kerékpárutak és az utak 
mentén, a játszótereken is számos ki-
száradt, korhadt, nem megfelelően gon-
dozott fa található. Októberben meg-
kezdjük a faállomány felmérését, amely 
most elsősorban a veszélyes és beteg fák 
feltérképezését szolgálja. Szükség ese-
tén megkezdjük az érintett fák ápolását, 
végső esetben kivágását. A fák kivágá-
sáról minden esetben szakvélemény 

alapján döntünk. Indokolatlanul nem 
vágunk ki fát. 

Rózsabokraink
A Babák Rózsakertjében találha-

tó, sokak által kedvelt rózsaágyások a 
tavasz és a nyár folyamán sajnos na-
gyon elgazosodtak, ami érthető aggo-
dalmat keltett a velencei lakosokban. 
Ezt a zöldfelület-fenntartás átszerve-
zésének kezdeti nehézségei okozták, a 
városgazdálkodás maga is szembesült 
a probléma komolyságával. A helyzet 

megoldására szerencsésen sor került 
augusztus és szeptember hónapban. A 
rózsakert teljes körű, szakszerű ápolási 
munkáit elvégeztük, beleértve a szük-
séges gyomlálást, metszést, öntözést, 
tápanyag-utánpótlást, mulcsozást, nö-
vényvédelmi kezelést. A gondos ápo-
lásnak köszönhetően a rózsakert újra a 
régi pompájában várja a Babák Rózsa-
kertjében sétálókat, pihenni vágyókat, 
vagy az arra elhaladókat. 

Kesselyák Kinga
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arra emlékszem, a földön feküdtünk, 
hogy mit ettünk, arra nem emlékszem. 
Nem jöhettünk haza Velencére. Húsvét 
környékén lehetett csak visszajönni. 
Addig ott voltunk, vagyis novembertől 
húsvétig.

Visszatértünk, nem maradt sem-
mink, itt volt anyám a három gyerek-
kel, mindig mondtuk: meddig kell még 
ezt a kukoricakását ennünk. Aztán 
amikor mindennek vége lett, apám, 
aki Sukoróról származott, ott voltak a 
testvérei, szintén hazatért. A menekü-
lésünket követően, mentünk Sukoró-
ra szüretre, a szőlőben voltunk, arról 
semmit nem sejtve megérkezett apám. 
Nem talált otthon senkit, keresett min-
ket, így indult el Sukoróra, és ott talált 
meg bennünket.

Apám testvérének is menekülni kel-
lett Sukoróról. Velence felé indultak, 
azonban amikor a Gschwindt kastélynál 
jártak, egy orosz az autójával elütötte, 
meg is halt. Mielőtt tehát mi is Martonba 
elindultunk volna, el kellett őt temettet-
nünk. Vályi Miklós tiszteletes végezte el 
gyorsan a szertartást.”

(Az interjúalany kérésére neve feltünte-
tése nélkül adjuk közre emlékezését.)

Az interjút készítette
Galambos Mihályné és

Ludmann Ágota

„1937. augusztus 10-én születtem Ve-
lencén, ebben a házban, ahol most va-
gyunk. Régebben az volt a divat, hogy 
az első gyerek a szülei nevét viselje. A 
bátyám 35-ben született, én voltam a 
második, 39-ben született az öcsém. 
Voltunk hárman testvérek, aztán jött a 
háború. Édesapámat behívták katoná-
nak, nem tudtunk róla semmit a háború 
alatt. Volt, amikor apám visszajött, de 
aztán újra besorozták. Itt maradt anyám 
a három gyerekkel.

Amikor jött a front, vonultak az 
oroszok sorban az utcán, kínálgatták 
őket borral, aztán kidobáltak mindent, 
mindenhova befeküdtek, mindenkit 
összeszedtek, csak a gyerekeket nem. 
Az oroszok kinyitották a kaput és min-
den állatnak menni kellett. Az oroszok 
lovakkal ugrattak át a kerítésen.  Haj-
tották a nőket. Itt is volt pince, este ott 
voltunk, sokan kuporogtak ott, a répa 
és krumpli között. Szegény anyám azt 
mondta, nem megy sehová. Szegény 
anyám – nem is csodálkozom – nagyon 
belefáradt. Szemben a Mari néninél volt 
egy pince, odamentünk éjszakára.  Így 
töltöttük a frontot.

Arra határozottan emlékszem, hogy 
2. osztályos voltam, amikor el kellett 
menni Velencéről mindenkinek, vagyis 
jött a kitelepítés. Mi voltunk az utolsók, 
a nagyapámmal és anyai nagybátyánk-
kal.  Valójában ő úgy volt a nagyapám, 
hogy ő volt az anyám mostohaap-
ja, ugyanis a vérszerinti anyai nagy-
apám meghalt az első világháborúban, 
nagyanyám pedig újból férjhez ment. 
Fehérváron laktak akkoriban. Szóval 
csak a nagyapánk volt itt, anyám és a 
három gyerek.

Nem maradt a háború után ne-
künk semmink. Éjszaka Kápolnásnyé-
ken voltunk, másnap reggel világossal 
mentünk tovább Martonba. Ahol a 
kastély van, ott volt egy csomó ember, 

Közleményeink
Az „Akikre büszkék vagyunk: 
Velencei sportolóink” című 
tervezett kiállításunkra olyan 
Velencén lakó sportolók jelent-
kezését várjuk, akik jelenleg 
vagy egykor bármilyen sportág-
ban kiváló eredményt értek el. 
Kérjük adataikat (név, születési 
idő, kb. ötmondatos bemutatko-
zás, sporteredmények felsorolá-
sa) e-mail címünkre juttassák el.

Várjuk helyi vagy környékbeli 
lakosok Velencével kapcsolatos 
eszközeit, tárgyait vagy szellemi 
értékeit; fotókat (ezeket dig-
italizálás után visszajuttatjuk), 
családi történeteket, személyes 
rekvizitumokat, melyeket szí-
vesen felajánlanának egyesüle-
tünknek. Régi vágyunk: szeret-
nénk méltó helyet találni a már 
meglévő, terjedelmes helytör-
téneti 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: Velencei Helytörténe-
ti Egyesület kedvelők

QR kódunkon
Velence látnivalóival ismerkedhet 
meg.

Beszélgetés egy régi velencei család sarjával,
a Főszeg egyik lakójával
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Mesél a Fő utcai Zárda...
(a mai Meseliget óvoda)

Amikor elsétálunk az ófalusi óvoda épüle-
te előtt (Fő utca 79.), talán nem is gondo-
lunk arra, milyen gazdag történelme van 
az épületnek. Ha ezek a falak mesélni tud-
nának... Megtesszük most mi helyettük! 

Az épület már 1875-ben katolikus 
egyházi iskolaként működött. Ezt kö-
vetően a Velencén született Meszlényi 
Gyula szatmári püspök 1895-ben 

visszavásárolta szülőházát 24.000 ko-
ronáért, és azt zárda és iskola céljára az 
egyház közösségének adta át. A szobá-
ból, ahol született, kápolnát alakított ki. 
1906-ban a püspök 60.000 koronát ha-
gyott a zárdára, de végrendeletét Mesz-
leny Miklós ügyvéd perrel támadta meg, 
így a zárda nagy szükséget szenvedett. 
Sokáig húzódott a per, s ez idő alatt a 
Meszleny, Gudenus és Kornis családok, 
valamint a plébánosok támogatták a zár-
dát évente meghatározott összegekkel.

1929-ben a zárda felújítására komoly 
summát adományoztak, melyet egy táb-
lával örökítettek meg az utókor számára. 
A tábla felirata a következő:

„HIRDESSE E TÁBLA AZ UTÓKORNAK 
MINDAZOKNAK DICSŐ NEVÉT AKIK E HÁZ 
RENOVÁLÁSÁHOZ AZ 1929. ÉVBEN KEGYES 

ADOMÁNYAIKKAL HOZZÁJÁRULTAK.
VALLÁSALAPBÓL Dr. KLEBELSBERG KÚNÓ 

GRÓF KULTUSZMINISZTER
MÉLT. WENCKHEIM FERENC GRÓF

MÉLT. WENCKHEIM FERENCNÉ GRÓFNÉ

MÉLT. ÉS FŐTISZT. SZABÓ ISTVÁN SZATMÁRI KÁPT. 
HELYNÖK

MÉLT. GSCHWINDT ERNŐ ORSZÁGGY. KÉPVISELŐ.
NAGYS. IFJ. MESZLENI MESZLENY PÁL 

FÖLDBIRTOKOS.”

Ez a márványtábla később lekerült az 
épület faláról, és csak 86 év után, 2015-ben 
került vissza régi helyére, az óvoda falára. 

A zárda kertjében kővel kirakott, bolt-
íves fülkében Szűz Mária-szobor állt. 

Kerti imádkozó hely volt 
a nővéreknek és a gyer-
mekeknek. Az ingatlan 
jellegzetes lándzsás végű, 
gyönyörű kovácsoltvas 
kerítése 2000 év elejéig 
megvolt, az egész telek 
teljes hosszában. Hogy 
most hol van, nem tud-
ni. Arra csak az tudja a 
választ, aki elbontotta, 
akinél található!

A zárdában a Szent 
Vince irgalmas nővérek 
rendjének tagjai éltek. Az 
épületben egy nagyobb és 
két kisebb terem helyezke-
dett el.  A nagyobb teremben 
az óvodásoknak tartották a 
foglalkozásokat, a két kisebb 
termekben az iskolások ta-
nultak. Sok velencei azon-
ban nem tehette meg, hogy a 
gyermeküket óvodába írassa, 
mert nem tudták ruháztat-
ni őket. Belháziné Marika 
és Ludmann László, akik 
hajdan odajártak, szívesen meséltek az 
óvodában töltött időkről, és az ott dol-
gozó két kedves képesített óvónőről: 
Bettina és Emánuella nővérekről.

A szolgálatot teljesítő apácák állan-
dó lakói voltak a szolgálati lakásként 
funkcionáló  szárnynak. Később  a felső 
tagozatos tanulók  átköltöztek a katoli-

kus templom melletti kántorházba, ahol 
Cserny Vilmos kántortanító oktatta 
őket, aki orgonált, tanított, és kulturális 
programokat szervezett  a közösségnek. 
A kántorház két részből állt: az utcai 
szárny volt a kántori lakás, a ház udvari 
részében zajlott a tanítás. A nővérek egé-
szen a második világháború végéig látták 
el feladatukat, majd a rendet feloszlatták.

Ludmann László visszaemlékezé-
sei szerint az épület a háborús károk 
miatt javításra szorult, és jó ideig nem 
üzemelt. Később állami tulajdonba ke-
rült, és az iskola igazgatása alá tartozott, 
fenntartója pedig a helyi Tanács volt. 
Az 1950-es években a gyermekeknek 
az iskolát megelőző évben már kötelező 
volt óvodába járni. A hatvanas években 
az udvari szárny továbbra is szolgálati 
lakásként funkcionált. Itt laktak az egy-
kori óvodavezetők: Bajó Imréné, Cser-
nohorszky Lászlóné, majd a későbbi is-
kolaigazgató Dömötör Emília, szüleivel. 
Az utcára néző épületrészben szintén 
kialakítottak egy szolgálati lakást. 

Az épület falai között ma a Meseliget 
Óvoda működik, több csoporttal. Az 
épületet háromszor újították fel, két új 
szárnyat is kapott. Az óvoda vezetői Bajó 

Imréné, Csernohorszky Lászlóné Baba 
néni, Cserny Etelka és Serhókné Varjas 
Edit voltak. Jelenleg Bóra Csilla látja el 
ezt a feladatot.

Forrás: Belháziné Marika és Ludmann László, 
Kárpáti Miklós és a Velenceblog

                     Kiss Eszter Zsófia és
 Ludmann Ágota

Mottó: Nincs a világon olyan kincs, mely akár csak megközelítené a szép emlék értékét
(Robert Lawson)
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Őszi kincsek a Velencei-hegységből
Bár erdőben járni minden évszakban 
nagyszerű élmény, ősszel kézzel foghatóvá 
válnak az erdei kincsek, hiszen a termé-
szet maga engedi el sok szépségét. Ha ösz-
szegyűjtünk egy adagot ezekből a színes 
csodákból, akár a séta során, akár otthon 

kedvünkre alkothatunk is belőlük manda-
lákat, kis figurákat, vagy amit ihletünk hoz. 
Próbáljuk ki, hogy műveinket – az alap-
anyagokhoz hűen – nem ragasztjuk, pré-
seljük vagy tartósítjuk más módszerekkel, 
hanem miután elkészültünk és gyönyör-
ködtünk, visszavisszük az erdőnek. 
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Természetismereti
programok
Geotóp napok: Az őszi
Vértes színei
2020. október 3. 9.00–13.00
Helyszín: Csákvár, a Gánti út 

végén lévő parkolóban
Ősszel tűzvörösre és citrom-

sárgára színezi a Vértest a karszt-
bokor-erdők jellegzetes cserjefaja, 
a cserszömörce. A Haraszt-hegyi 
tanösvényen vezetett túrán ezt mi 
is megtapasztalhatjuk. 

Kapcsolattartó: Klébert Antal
(70–330–3854)

Vizes élőhelyek – Családi nap
2020.október 17. 10.00-16.00
A Dinnyési Fertő kialakulása
Helyszín: Dinnyési Fertő és a 

dinnyési templomkert
A rendezvény ingyenes.
Kapcsolattartó: Fenyvesi László
(30–663–4630)

Az egyik legkedvesebb őszi kincs a 
vadkörte, más néven vackor. Szeren-
csére a Velencei-hegységben nem ritka 
a vadkörtefa, így jó eséllyel már ráta-
lálhatunk a kicsi, első ránézésre inkább 
almának tűnő termésekre (a képen a 
mandala közepén egy vadkörte ül). A 
csertölgyek is hullatják szőrös kupacs-
csal ellátott makkjaikat, ezek is kiváló 
alapanyagok. A fekete fenyő ugyan nem 
szívesen látott, telepített fafaj, de tobo-
zait most összegyűjthetjük. A toboz a 
fenyő virágzata, nem termése, ahogy 
első látásra hihetnénk, hiszen a fenyők 
nyitvatermők, így termésük nincs. Piros 
bogyóból nagyon sokat találunk: gala-
gonya, csipkebogyó, sóskaborbolya, 
som – mind érnek már. Kéklik már a 
kökény bogyója is. Igaz, ezek a termések 
még nem hulltak le, ám mérsékelt sze-
désükkel nem teszünk nagy kárt, hiszen 
az anyanövény többnyire „fogyasztásra” 
szánja őket. A juharok kis helikopterla-
pátjai valójában a növény ikerlependék 
termései, szárnyas makkok, tökéletes 
alkotóelemei lehetnek a készülő dísz-
nek. Kéregdarabokat gyűjtve összeha-
sonlíthatjuk, mennyire különböznek 
egymástól az egyes fák kérgei, milyen 
más a textúrája egy fenyő vagy egy 
csertölgy kérgének. A mohás kéreg egy 
igazi kincs, de azt csak akkor szedjünk, 
ha biztosan visszavisszük erdei lakhe-
lyére, hiszen a mohának szüksége van 
az avarszint párás mikroklímájára. A 
lehullt levelekből végtelen a választék, 
sárga, piros, vörös és akár fehér is, ha 
pár gallyat is gyűjtünk, nagyon hasznos 
kiegészítők lesznek. 

Csóka Szilvia
zoológus, környezeti nevelő

Duna–Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság
Ökoturisztikai és

Környezeti Nevelési
Osztály

Vadkörte mandala

Galagonya

Sóskaborbolya
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Az új nevelési évünket szeptember elsején, 
kedden kezdtük. A gyermekek többségével 
csak most, 5–6 hónap elteltével találkoz-
tunk újra, hiszen a járvány miatt sokan 
március közepétől nem jöttek az óvodába, 
nyáron pedig nem igényelték az ügyeletet. 
Azok a gyerekek, akik már 1–2 éve óvo-
dánkba járnak, újra birtokba vették a cso-
portszobákat, a folyosókat, az öltözőket és 
az udvart, pillanatok alatt akklimatizálód-
tak, együtt futkároztak, játszottak rég nem 
látott társaikkal. 

Ám szeptember elsején érkeztek óvo-
dánkba olyan gyerekek is, akiknek ez volt 
az első napja óvodai közösségünkben. Au-
gusztus végén megtartott szülői értekezle-
tünkön megbeszéltük a bejövő gyermekek 
szüleivel, hogy ki, mikor, hogyan kezdi 
meg „óvodai életét”. 

Volt olyan gyermek, aki már az első 
napját bent töltötte az óvodában, mert 
korábban bölcsődés volt, vagy más óvo-
dából érkezett. A többség viszont az anyu-
kás-apukás-nagymamás-nagypapás be-
szoktatást választotta. 

Az első napon két órát töltött benn a 
csoportban az „ovis-jelölt” a beszoktatást 
segítő szülővel, nagyszülővel. Ebben a két 
órában az avatott szem sok mindent meg-
lát: hogyan viselkedik a gyermek egy új 
közösségben – milyen a gyermek „alap” 
habitusa; hamar oldódik-e, vagy szoron-
góbb; ki az irányító fél a szülő-gyermek 
kapcsolatban; könnyen eltávolodik-e a fel-
nőttől játszani; felveszi-e a kapcsolatot más, 
ismeretlen gyermekkel; a konfliktusokra 
hogyan reagál; milyen „problémamegoldó 
technikákkal” (megbeszéléstől a hisztiig) 
rendelkezik; elfogadja-e mások kérését, 
utasítását; milyen szinten áll az önkiszolgá-
ló tevékenységekben (pl. mosdó használa-
ta); tudja-e kissé késleltetni szükségleteinek 
kielégítését (pl. megvárja-e, hogy a másik 
fél befejezze a gondolatát, mondatát) stb.

A következő napon 15–30 perces kö-
zös játszás után a szülőket megkértük 
arra, hogy a fennmaradó másfél órában 

hagyják gyermeküket a csoportban „egye-
dül”, így újabb lehetőség nyílt arra, hogy a 
gyermekek reakciójával, viselkedésével 
megismerkedhessünk – mennyire köny-
nyen/nehezen tolerálják az elválást, majd 
az újbóli találkozást; megvigasztalásuk 
igényel-e testi kontaktust, megnyugtató 
szavakat, vagy mindent elutasítanak; szülői 
„hátország” nélkül változik-e viselkedésük; 
elfogadják-e a „szabályokat” (pl. játékok 
elpakolása) stb. Ha a gyermekek viselke-
désében, reakciójában nem láttunk, nem 
tapasztaltunk a „normáltól” való hatalmas 
eltérést, akkor a következő napon már fél 
vagy egész napra vártuk őket. 

A gyermekekről, az óvodában töltött 
idejükről, a viselkedésükről folyamatosan 
tájékoztattuk, tájékoztatjuk a szülőket – 
közösen próbálunk megoldást találni egyes 
problémákra, és közösen örülünk annak, 
ha valami jól sikerül, megoldódik. 

A sok-sok éves tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a gyermekek beilleszkedése 
idő és reakció szempontjából nagy-nagy 
változatosságot mutat, de ha első naptól 
kezdve szeretetteljes, kiszámítható, követ-
kezetes attitűddel, szokásrenddel (pl. me-
sehallgatás szertartása) és szabályokkal (pl. 
hogyan terítünk) fordulunk feléjük, a gát-
lások oldódnak, a szülőtől való búcsúzás 
kiegyensúlyozottabbá, a velük való újbóli 
találkozás mosolygósan várt eseménnyé 
válik, s az óvodában töltött idő élmény- és 
örömteli lesz. 

A gyermekek „jó léte” mindannyiunk 
(szülők, óvodai dolgozók) közös felada-
ta, így nagyon köszönjük a szülőknek az 
együttműködést, a rugalmasságot, és azt, 
hogy e-mailben kiküldött kéréseinket, 
döntéseinket tudomásul veszik, és azoknak 
megfelelően járnak el.

Liptai Zita
óvodapedagógus, 

óvodavezető-helyettes

Monitorok adományozása
A Jacobs Douwe Egberts Hu Zrt. HD mi-
nőségű monitorokat ajándékozott Velence 
Város Önkormányzatának. A 12 monitort 
a Városi Könyvtár, illetve a Meseliget Óvo-
da kapta meg. Ezekben az intézmények-
ben ugyanis a számítógépek felújításra, 

modernizálására szorulnak. Köszönjük a 
cég Velencén élő munkatársának szíves 
közbenjárását!

Kedves Szülők!
A járványügyi helyzet súlyosbodása miatt a 
tanév elején meghozott intézkedések mellé 
új intézkedések kerültek. Ennek megfele-
lően határozatlan ideig az óvoda épületébe 
szülők, hozzátartozók nem léphetnek be, 
kivéve indokolt esetben, óvodavezetői en-
gedéllyel. A gyermekeket a nevelők veszik 
be és adják ki. Az óvoda területén kötelező 
a maszk viselése és a biztonságos távolság-
tartás, valamint a csoportosulás kerülése. 
Kérjük, a gyermekek átadása/átvétele után 
minél előbb hagyják el az óvoda területét.
A szülőkkel tervezett közös programokat 
jelen helyzetben nem tudjuk megtartani 
(reméljük, hogy a későbbiekben módunk lesz 
ezekért kárpótolni Önöket). A tanévre terve-
zett programokat a gyerekekkel csoportszin-
ten, illetve óvodaszinten szervezzük (elsősor-
ban udvari rendezvényeket tervezünk).
A szülők tájékoztatása során az online 
lehetőségeket használjuk (e-mail, honlap, 
videó megbeszélés).
Kérjük továbbra is, hogy csak egészséges 
gyermek látogassa az óvodát. Feltétlenül 
tájékoztassanak, amennyiben felmerül a 
Covid-19 fertőzés Önöknél, vagy kapcso-
latba kerültek igazolt fertőzöttel.  
Az óvoda munkatársai köszönik megérté-
süket és együttműködésüket az óvoda fenn-
tartható működése és gyermekek védelme 
érdekében meghozott döntés kapcsán.

Bóra Csilla  óvodavezető

Köszönetnyilvánítás
Szeretném megköszönni Kaufer Tamásnak –  aki az augusztus 20-i Bence-hegyi futó-
versenyeket szervezi, rendezi –, hogy ebben az évben is támogatta a Meseliget Óvodát.

Bóra Csilla  óvodavezető
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Ősi helyi zöldségnövény-fajták 
nyomában 

Még jópáran emlékszünk azokra az idők-
re, amikor a kiskertünkben termesztett 
legszebb és legzamatosabb zöldségnövé-
nyek magjait kiszedtük, megtisztítottuk, 
megszárítottuk és papírzacskóban eltet-
tük a következő tavaszi magvetéshez. Így 
ment ez generációkon keresztül: apáról 
fiúra szálltak a legjobb tulajdonságokkal 
rendelkező, azon a tájegységen a legjobb 
termést adó növények magjai. Mára so-
kat változott a világ. A legkülönbözőbb 

nemesítésű és hibrid vetőmagokat vásá-
rolhatjuk meg, a világ minden részéről.

Tavaly óta iskolánk a Nemzeti Biodi-
verzitás- és Génmegőrzési Központ ál-
tal működtetett, úgynevezett ON FARM 
rendszerben igyekszik tenni az őshonos 
kultúrák megőrzéséért. A programban 
résztvevő önkéntesek számára a lakóhe-
lyük tíz kilométeres körzetéből származó 
öt tájfajtát küld ki a Központ. A gazdák 
vállalják, hogy felszaporítják a magot, 
megoldják a térbeli, időbeli, fizikai izo-
lációt, és legalább annyi magot tovább 
termesztenek, mint amennyit kaptak, a 
többit pedig továbbadják másoknak.

Iskolánk a Nemzeti Biodiverzitás- és 
Génmegőrzési Központtól tíz olyan 
zöldségnövény magját igényelte meg, 
melyeket Velence környékén nemze-
dékeken keresztül termesztettek az itt 
élők. Ezek a fajták olyan növények, me-
lyek jól érzik magukat ezen a termőta-
lajon, és ízletesek lehettek felmenőink 
számára. Magjaink Lovasberényből, 
Martonvásárról, Székesfehérvárról, Rác-
keresztúrról, Seregélyesről, Válról és 
Kajászóról származnak. 

Sajnos velencei, kápolnásnyéki vagy 
sukorói minta nincs a génmegőrzés alatt 
álló magvak gyűjteményében, ezért kérem 
a lelkes kertészeket, hogy ha van régről 
fenntartott helyi fajtájuk, akkor lépjenek 
kapcsolatba a Nemzeti Biodiverzitás- és 
Génmegőrzési Központtal (honlap: www.
nodik.org, e-mail: nbgk@nbgk.hu), vagy 
jelezzék ezt iskolánk felé (e-mail: iskola@
entz.hu, tel.: 22/472–270).

Bontovics Elvira 
műszaki vezető

Bábolnai Gazdanapok
A felsőbb éveseknek már nem újdonság, 
a kilencedikeseknek viszont Entz-es éle-
tük első komolyabb szakmai programja 

Felmagzott saláta

volt a Bábolnai Gazdanapok meglá-
togatása.  A szerzett tapasztalatok igen 
fontosak lesznek az új szakképzési tör-
vény szerint előírt szakmai alapvizsgá-
hoz, amelynek bemeneti feltétele egy 
saját portfólió elkészítése.  Már a ki-
rándulás elején felhívtuk a figyelmet az 
anyaggyűjtés fontosságára a nap során, 
így végül sok színes fotóval és prospek-
tussal térhettünk haza.

A tanulók önállóan, kötetlenül néz-
hették végig a kiállítást, így még na-
gyobb élmény lehetett számukra a sza-
bad programra kiadott idő, mindenki 
érdeklődési kör szerint választhatta 
meg a megtekintés sorrendjét. Sokan 
leragadtak rögtön a lovasbemutatónál, 
de legalább olyan sokan „vágtáztak” 
rögtön a gyönyörű traktor-sorozatok-
hoz. Többször keresztezték egymást út-
jaink a kisebb diákcsoportjainkkal, ahol 
még némi instrukciót adhattunk, hogy 
semmi fontos ne maradjon ki a tapasz-
talatok közül. Így megismerkedhettek 
tanulóink jó néhány új technológiával, 
állat- és növényfajtával, a drónos per-
metezéssel és sok egyéb érdekességgel. 

Sajnos a látogatásra szánt idő hamar el-
telt, de megállapítottuk, hogy még soká-
ig szívesen elnézelődtünk volna.

Kovács Krisztina
műszaki vezető
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Zöldliget hírek

Rendhagyó Zöldligetes évnyitó

Az idei tanévkezdés a járványhelyzet mi-
att más volt, mint a korábbi években. Ün-
nepélyes tanévnyitót csak az elsősök és 
a kilencedikesek számára rendeztünk, 
külön időpontokban, külön helyszíneken. 
Az egyik nyolcadikos diákunk, Török 
André versével kezdődött az ünnepség, 
majd Czuppon István igazgató úr köszön-
tötte az évfolyamok tanulóit. Az Eastern 
European Mission szervezet jóvoltából is-
mét megajándékozhattuk a diákokat Bib-
liákkal. Az elsősök színes képes Bibliát, a 
kilencedikesek pedig az egyszerű fordítá-
sú Bibliát kapták ajándékba. Az ünnepség 
befejezéseként Kovács Dániel iskolalelké-
szünk áldotta meg az új tanévet.  A többi 
évfolyam tanulói rögtön a saját osztályter-
meikben találkoztak először egymással, a 
hosszú szünet után

Papp Sándorné
hitéleti igazgatóhelyettes

Tehetséggondozás a Zöldligetben

A 2020/2021-es tanévben az intézmé-
nyi, illetve központi intézkedési tervek 
és a járványügyi helyzet figyelembevé-
telével a tehetségműhely foglalkozásokat 
más rendszerben tervezzük megvalósíta-
ni, mint a korábbi években. Ezzel az a cé-
lunk, hogy az esetleges digitális munka-
rendre való áttérés ne jelentsen gondot. 
Havonta 4 tehetségműhely foglalkozást 
tervezünk: egy kontakt óra és három on-
line foglalkozás. Tanulóinkat jelenleg há-
rom területen tudjuk fejleszteni: 1. Játék 
a matek 3. és 4. évfolyamokon,  MATEH 
5., 6. és 7. évfolyamokon, 2.  Robotika 
4. évfolyamon (csak a 2. félévben), 3.  
N-Joy and Share 5. és 6. évfolyamokon

Egy 4. évfolyamos, kiemelkedően tehet-
séges tanulónk gyorsító programban vesz 
részt matematikából: a 6. osztályos mate-
matika tananyagot tanulja és a 6.a és 6.c 
osztályok matematika óráit látogatja. Dél-
utánonként a tanulószobai foglalkozások 
keretein belül társasjáték szakkört tartunk, 

amelyen különböző logikai társasjátékok-
kal ismerkednek meg a gyerekek.

A tehetségműhelyek programjainak 
szerves részei a tanulmányi kirándulá-
sok. Valamennyi tehetségműhelyünkben 
reményeink szerint lehetőségük lesz ta-
nulóinknak különböző lazító, gazdagító 
programokon való részvételre (mini-
mum egy, maximum három kirándulás 
évente tehetségműhelyenként).

Műhelyvezetők és
műhelyfoglalkozások

A nyelvi munkaközösség hírei

Az idei tanévben már 20 fős nyelvi mun-
kaközösségünk elsődleges célja tovább-
ra is az, hogy használható nyelvtudást 
szerezzenek tanulóink. Augusztusban a 
gimnáziumi osztályokhoz érkezett egy 
új anyanyelvi tanárunk, Labant Ada. 
Ada venezuelai születésű és a spanyol 
nyelvoktatásban segíti munkánkat, illet-
ve zenei végzettsége miatt az 5.a és 5.c 
osztályokban éneket is tanít angol nyel-
ven. Így jelenleg öt anyanyelvi tanárral 
dolgozunk már együtt. 

A digitális munkarend folyamán 
március és június között sajnos az ál-
talunk képviselt kommunikáció alapú 
nyelvoktatást nem tudtuk ugyanolyan 
hatékonyan végezni, mint az iskolá-
ban. Emiatt a tanév elején igyekszünk 
minél több lehetőséget biztosítani ta-
nulóinknak a kommunikációra, illetve 
felzárkóztatni őket, pótolni a hiányos-
ságaikat. 

A tanév tervezésekor meghatároz-
tuk kiemelt feladatainkat. Továbbra is 
fontosnak tartjuk, hogy a munkakö-
zösség tagjai szoros együttműködésben 
dolgozzanak, heti meetingeken, munka-
közösségi értekezleteken egyeztessünk 
egymással. Szintén nagyon fontos szá-
munkra, hogy felkészültek és napraké-
szek legyünk, ezért rendszeresen webi-
narokon, képzéseken veszünk részt, és az 
ott tanultakat megosztjuk egymással. 

Szintén kiemelt feladatunk a 4., 5. és 
8. évfolyamokon az érdeklődő tanulók 
Cambridge Movers, Flyers és Euroexam/
FCE/LanguageCert B2 szintű nemzet-
közi nyelvvizsgákra való felkészítése. 
Ennek fontos része az, hogy tanulóink is 
elkötelezetten készülnek ezekre a meg-
mérettetésekre. 

Fontos számunkra az év végi központi 
célnyelvi és idegen nyelvi mérésre való 
felkészítés és a mérésen való jó szereplés 
6. és 8. évfolyamokon, melynek érdekében 
ezeken az évfolyamokon az íráskészség 
fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítunk. 
Tanulóinkat a felkészülés során próba-
vizsgák szervezésével is segítjük. 

Intézményünk nyelvi programja 
2017-ben elnyerte az Európai Tehetség-
pont címet. Ennek egyik szegmenseként 
tovább folytatjuk a tehetséggondozást is 
az 5–6. évfolyamokon.

Hiszünk abban, hogy a célnyelvi or-
szágok kultúrájának megismerése nem-
csak az anyanyelvi tanárok által, hanem 
jeles napok, események, projektek szer-
vezésével lesz teljes.  Terveink között sze-
repelnek a Spelling Bee betűző verseny, 
angol nyelvű versmondó verseny, ország-
ismereti verseny, Fall Fest – őszi fesztivál, 
hálaadás, angol nyelvű természetismereti 
verseny, az angol könyvtár használatához 
kötődő olvasóverseny, beszédíró-mondó, 
illetve vitaverseny megrendezése.  

Bízunk benne, hogy terveinket az 
iskolában tudjuk megvalósítani, de az 
esetlegesen bevezetésre kerülő új mun-
karendnek is próbálunk majd szükség 
esetén megfelelni.

Stillné Szabó Zoé
Tóthné Benkő Mónika
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Adományok családoknak
Július utolsó hetében egy kis csapat érke-
zett iskolánkba Alicia Jones vezetésével, 
akik Észak-Karolinai barátaink megbí-
zásából élelmiszer adományokat hoztak 
családjainknak. A karantén miatt nem 
tudtuk megtartani az angol táborun-
kat. Így nem volt alkalmunk találkozni 
az amerikai barátainkkal, a gyerekeink 
nem élvezhették Jeff csapatának csodás 
foglalkozásait, tanításait, valamint a szo-
kásos családlátogatás is elmaradt. Ezért 
is érkezett Alicia és Tünde, akikkel tíz 
családot látogattunk meg, és vittünk ne-
kik élelmiszer adományokat.  Amerikai 
barátaink személyesen nem lehettek itt, 
de sokat imádkoznak a meglátogatott 

családokért és az iskolánkért. Nagyon 
hálásak vagyunk a barátságukért, az 
adományokért, és hogy imában hordoz-
zák iskolánkat és családjainkat!

Adományok
Tiszaroffnak

A járvány miatt sajnos nem volt al-
kalmunk a már hagyománnyá váló ti-
szaroffi táboroztatás megszervezésére. 
Ám mindenképpen szerettük volna 
őket segíteni. Az elmúlt tanév utolsó 
heteiben elindítottunk egy gyűjtést a 
szülők és az osztályok körében.  Az ösz-
szegyűlt pénzből 30 db csomagot készí-
tettünk. Olyan élelmiszerek, édességek 
kerültek bele, amelyek egy gyereknek 

örömet szerezhetnek. Az utolsó héten 
célba is értek az ajándékok. Iskolánk 
vezetői, István és Éva személyesen ad-
ták át a csomagokat a családoknak. Az a 
szegénység, amit láttak, nagyon mélyen 
megérintette őket. Az élményeik hatásá-
ra elindítottunk a nyáron egy ruhagyűj-
tési akciót a pedagógusaink körében. 
Ennek eredményeként hatalmas meny-
nyiségű ruha gyűlt össze a tiszaroffiak-
nak. Köszönjük szépen a szülőknek a 
pénzbeli, a pedagógusoknak a ruhaado-
mányokat! Bízunk benne, hogy sikerült 
nagy örömet szerezni mindegyikkel! 

Papp Sándorné
hitéleti igazgatóhelyettes

Wakeboard tábor a
Velencei-tavon

Az idei vakáció más volt, mint a többi… 
Ezen a nyáron a gyerekek a táborokat 
szinte megrohamozták, mindenkinek 
nagyon hiányoztak a barátok és a közös-
ségek. Szerencsére a wakeboard tábor 
megrendezését engedték a járványügyi 
szabályok! A tábor szervezése alternatív, 
tehát nem iskolai szervezés volt. Három 
alkalommal, havonta egyszer, hétfőtől 
péntekig, maximalizálható létszámmal 
tomboltak, azaz csúsztak a táborok! A 
Velencei-tó szabadidős tevékenységei 
között, sportolás céljából kihagyhatat-
lan a wakeboard vízisípálya kipróbálása. 

(Nyári extrém sport, minden izomcso-
portot megdolgoztató, szórakoztató 
mozgásforma.) A táborok helyszínét a 
velencei Venice Beach Cable Park pálya 
szolgáltatta.

Sok helyi gyermekünk a Velencei-tó 
környékéről és szomszédos települése-
iről érkezett. Napi két óra (délelőtt és 
délután) wakeboard-ozás, szárazföldi 
surf és egyensúly-edzések, röplabdázás, 
meglepetés fagyizás és fagylalt-tortázás 
az Édes Velence jóvoltából, SUP túrák a 
tavon, rengeteg játék, strandolás és fel-
hőtlen (szó szerint) jókedv jellemezte a 
táborok hangulatát.

Mint a Zöldliget Iskola testnevelő 
tanára, nekem is felejthetetlen volt ez a 
3x5 nap. Jó volt újra mosolygós, sporto-
ló gyermekeket látni, velük együtt spor-
tolni, segíteni, tanítani őket. A tábor fő 
szervezője Bodoki Roland és felesége, 
Bodoki Veronika biztosították a hátteret 
a táborokhoz, ezúton is köszönjük ne-
kik! A Venice Beach Cable Parkban profi 
csapattal, képzett wakeboard edzőkkel 
ugrásszerűen fejlődtek a gyerekek. 2021-
es nyár, már most várunk! Addig is kí-
vánok „problémamentes”, eredményes, 
sportolásban gazdag 2020/21-es tanévet 
a diákoknak, a szülőknek és munkatár-
saimnak is!

Viczián-Cseh Lilla
testnevelő tanár

Gólyatábor
2020. augusztus 24-25.

A regisztráció után elhelyezkedtünk a 
tornateremben, mert az iskola egyben a 
szállásunk is volt. Délelőtt az iskolában 
maradtunk, csapatépítő játékok segítsé-
gével ismerkedtünk egymással, tanára-
inkkal. Segítségünkre volt két tizedikes 
tanuló, akiktől nagyon sok értékes in-
formációt kaptunk a gimnáziumi élet-
tel kapcsolatban. Volt lehetőség a sza-
bad ismerkedésre is, mi beszélgettünk, 
kosaraztunk, megosztottuk egymással 
nyári élményeinket. Nagyszerű érzés 
volt ennyi idő után találkozni a régi és 
új társakkal. A nagyon finom pizza elfo-
gyasztása után elindultunk kerékpárral 
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a tó északi partjához, sárkányhajózni. 
Ez a program is nagyon tetszett, hiszen 
itt is a csapatmunka volt a legfontosabb. 
Lehetett fürdeni is, mert az időjárás és 
a tó hőmérséklete is nekünk kedvezett. 
Ezután visszamentünk a szállásra, vagy-
is az iskolába, ahol kezdetét vette a kö-
zös főzés. Mindenkinek megvolt a saját 
feladata, fiúknak és lányoknak is, mind-
annyian más-más helyen segédkeztünk. 
Csirkepaprikást készítettünk, nagyon 
jól sikerült, erről az igazgató úr és ta-
náraink dicsérete is biztosított minket, 
illetve a teljesen kiürült bogrács. Lassan 
a nap végéhez értünk, sok beszélgetés 
és nevetés, illetve kosarazás után eljött 
a takarodó ideje, ami nem volt zökke-
nőmentes, hiszen még nem voltunk 

nagyon fáradtak. Külön köszönet taná-
raink türelméért.

Másnap a reggelit is közösen készítet-
tük el, majd ismét kerékpárral indultunk a 
felújított kápolnásnyéki Vörösmarty-em-
lékházhoz. A kiállítás mindenki számára 
izgalmas volt, az interaktív játékokban 
kipróbálhattuk magunkat. Az iskolába 
visszatérve finom ebéd várt bennünket, 
majd délután eljött a búcsú ideje is. A 
gólyatábor az egész osztálynak egy na-
gyon pozitív élmény volt, amire biztosan 
sokáig fogunk emlékezni.

A 9.a osztály tanulói

Színes játszótérré változott a Zöldliget Iskola udvara
Jó szándékból és tenniakarásból szerencsére nincsen 
hiány városunkban. Néhány lelkes szülő egy szep-
temberi hétvégén színes betonfestékekkel izgalmas 
játszótérré varázsolta a Zöldliget Iskola újtelepi 
„Liget” iskolarészének eddig kissé szürke udvarát.

A Tűz Andrea kezdeményezte akcióban 
Móczár Zoltán és Krisztina valamint gyerekeik, 
Kalamán Etelka, Kerékgyártó Szilvia és gyerekei, 
Buhály Mónika, Fodor Gergő, Tóth László, Pol-
gár Anikó, Kreiszl Norbert, továbbá Faragó Péter 
önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság 
elnöke vett részt.

A felfestett udvari játékokat iskolánk tanulói 
meglepett örömmel próbálták ki és vették lelke-
sen birtokukba. Köszönjük a résztvevők önzetlen 
munkáját!
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Könyvújdonságok
Deborah Feldman: Unortodox – A másik út
Zero waste konyha (HVG könyvek)
Paolo Giordano: A prímszámok magánya
Linda Boström Knausgård: Isten hozott Amerikában
Fiala Borcsa: Drill
Bagdy Emőke: Pszichofitness: Kacagás, kocogás, 
lazítás
Peter Mayle: Huszonöt év Provence-ban
John Scalzi: Az utolsó emperátor
Palotás Petra: Vénasszonyok nyara
Tomor Anita: Irány Hollywood!
Yrsa Sigurdardóttir: Exit
Nguyen Ngoc Thuan: Csukott szemmel nyiss ablakot
Nelson DeMille: A kubai affér
Arthur C. Clarke: 3001 – Végső űrodisszeia
Réti László: Megölni Telekit
Philippa Gregory: A füvesasszony
Lucy Foley: Vadászparti
Kishimi Ichiro: Vállald fel bátran önmagad
Szunyoghy András: Vadállatok rajzolása
Catherine Doyle: Viharok őrzője
Margit Auer: Mágikus állatok iskolája: Végre 
vakáció! (4.)

Országos Könyvtári Napok
2020. október 6 – 11.

Az OKN hetében lehetőség lesz:
• ingyenes beiratkozásra (a tagság 2020. 
december 31-ig érvényes)
• a lejárt határidejű könyvek késedelmi díj 
nélküli visszahozatalára

Könyves Vasárnap (október 11.)
• rendkívüli nyitva tartás: 9.00–12.00
• ingyenes beiratkozás
• ingyenes internet használat

Könyvtárunk októberi 
nyitvatartása

Kedd: 10.00 – 17.00
Szerda: 13.00 – 17.00

Csütörtök: 10.00 – 17.00
Szombat: 9.00 – 13.00
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Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
2020 augusztusában az Önkéntes Tűzoltó Egyesület öt esetben kezdte meg a vonulást.
Részletes leírás a káresetekről:
Augusztus 17-én 19:25 -kor riasztásunk érkezett Sukoró, Erdész utcába, ahol villám csapott egy nádfedeles családi házba. A kb. 100 

négyzetméteres, háromszintes ház tetőszerkezetének nagy része lángokban állt kiérkezésünkkor. A tűzben a tetőtéri helyiségek egy része 
megsemmisült, a fafödém pedig több helyen is beszakadt. A helyszínen közel tíz órán keresztül, 11 fővel dolgozott Egyesületünk, a szé-
kesfehérvári, a pusztaszabolcsi és a sárbogárdi hivatásos, valamint a csákvári és a fehérvári önkéntes tűzoltó kollégákkal együtt.

Augusztus 20-án 12:46-kor Velence, 620715-ös útszakaszhoz kérték segít-
ségünket, ahol közlekedési baleset történt. Egy személyautó és egy kisteherau-
tó ütközött össze, utóbbi felborult. A helyszínre négy fővel érkeztünk, a pusz-
taszabolcsi kollégákkal a kisteherautót áramtalanítottuk, kerekeire állítottuk.

Augusztus 21-én 14:22-kor riasztásunk érkezett a Velence Korzó strand-
jához, ahol egy parton álló, nádtetős büfé kigyulladt. Hét fővel, elsőként 
érkeztünk a helyszínre. Kiérkezésünkkor a lánggal égést már megszüntették, a 
pusztaszabolcsi kollégákkal a visszahűtést elvégeztük, a veszélyt elhárítottuk.

Augusztus 21-én 22:04-kor Velence, X. utcába érkezett riasztásunk. A 
helyszínre 6 fővel vonultunk, de az eset téves riasztásnak bizonyult, mert 
mindössze bográcsoztak magánterületen.

Augusztus 27-én 18:04-kor Velence, Sukorói útra riasztottak minket, ahol 
egy étterem kéménye erősen füstölt. A helyszínre  három fővel vonultunk. Ki-

érkezésünkkor a kéménykarbantartók a füst forrását már megszüntették. A székesfehérvári kollégákkal a kéményt ezután átvizsgáltuk, 
tűzre utaló jelet nem találtunk.

Horváth-Szabó Nóra szóvivő

A Velencei Polgárőrség hírei
A Velencei Polgárőrség tagjai augusztusban közbiztonsági járőrözést 12 alkalommal végeztek, alkalmanként 2–2 fővel, 120 órában. Par-
lagfüves terület felderítését elsősorban külterületeken, nyolc alkalommal végeztünk, 70 órában. Illegális szemétlerakó helyek felkutatá-
sában  is részt vettünk tíz alkalommal, 2–2 fővel, 50 órában. 
Sporteseményt, labdarúgó mérkőzést biztosítottunk egy alkalommal hat fővel összesen 18 órában. 4 fővel részt vettünk a Velence 
Város születésnapi ünnepsége keretében rendezett játszótér-avatás és gyerekprogramok biztosításában  az Északi Strandon. Felügyeltük a 
parkoltatást és a terület biztosításában vettünk részt. Koordinátori tevékenységre 50 órát fordítottam. Mindösszesen 332 órát önkéntes-
kedtünk augusztusban.

Fehér István elnök

Változás a szociális étkeztetésben

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 koruk, egészségi állapotuk, fogyaté-
kosságuk, pszichiátriai betegségük, szen-
vedélybetegségük, hajléktalanságuk vagy 
jövedelmi helyzetük miatt. Szakorvosi 
javaslat alapján diétás étkezés is kérhető. 
Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek 
megfelelően munkanapokon biztosítja ki-
szállítással a Prizma-Junior Zrt. 

Szolgáltatásaink igénybevételé-
nek módja és feltételei

Az étkeztetés igénybevétele elsősorban 
a 65 év felettiek részére önkéntes, az el-
látást igénylő, illetve törvényes képvi-
selője kérelmére szóban vagy írásban 
történik.  Az étkezés iránti igényt 2020. 
szeptember 15-től személyesen a velen-
cei Polgármesteri Hivatal Gazdasági 

Osztályán (Velence, Tópart u.26.) Csizik 
Gabriellánál lehet benyújtani, illetve te-
lefonon (30-915–0656) történő beje-
lentkezéssel kezdeményezhető.

Az ellátás biztosításának módja
Étkezés biztosítása egyadagos ételhor-

dós 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 térítési díjat Velence Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 19/2017 
(XII.1.) önkormányzati rendelete a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó ellátások-
ról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szabályozza.
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Kérdések és válaszok a Velence SE 
működésével kapcsolatban

Hány szakosztály működik most a 
Velence Sportegyesületben?

Jelenleg kizárólag labdarúgó szakosztály 
működik az egyesület kötelékein belül. 
A következő sportágak beemelése me-
rült fel az elmúlt időszakban: strandké-
zilabda, tollaslabda, asztalitenisz, kosár-
labda, futsal, freestyle foci, taekwondo, 
versenytánc. A továbblépéshez elsősor-
ban a megörökölt napi gondok leküzdé-
se és a további stabilitás megteremtése 
lenne szükséges.

A szakosztályokon belül hány kor-
csoport működik?

Öt utánpótlás- és egy öregfiúk korosztály 
sportol, valamint folyamatban van egy 

kispályás labdarúgócsapat létrehozása is 
az egyesületben.

A korosztályos csapatok milyen baj-
nokságban szerepelnek, és milyen 
eredménnyel?

A tizennégy év alatti gyermekek a Bozsik 
utánpótlás program keretein belül méret-
tetnek meg. Az elmaradt tavaszi szezont 
követően a hetekben indultak el újra a 
versenyek. Az ifjúsági csapat a korosztá-
lyában jelenleg vezeti a megyei első osz-
tályú bajnokságot.  Emellett az öregfiúk 

bajnokságon is képviselteti magát egyesü-
letünk, nem is rosszul. A teljesen amatőr 
keretek között működő csapat eddig mind 
a négy mérkőzését megnyerte, és 100%-os 
teljesítménnyel dobogós a bajnokságában.  
A Ruppert Gábor vezetésével készülő csa-
pathoz – amatőr jellege miatt – bárki csat-
lakozhat. Várunk mindenkit szeretettel 
csütörtök délután 18 órától a kastély mel-
letti focipályán. 

Hol zajlanak az edzések és milyen 
időpontban?

Az edzések a városi könyvtár mellett, a 
Velencei Sportegyesület területén zajla-
nak. Sajnos a pálya minősége nem meg-
felelő, mert a korábbi években rendel-

kezésre álló magas költségvetés ellenére 
sem öntözőberendezést, sem további 
kutat nem fúrattak, amivel szavatolni 
lehetett volna a megfelelő talaj- és fűmi-
nőséget.

Hol tudnak a gyerekek öltözködni, 
mosakodni?

A könyvtár épületének alagsorában van-
nak kialakítva az öltözők, a szertárak, a 
zuhanyzók és mosdók. Ezek jelenleg kul-
turált körülményeket nyújtanak a spor-
tolni vágyó gyerekek számára. 

Cseke Zoltánt kértük meg arra, hogy tájékoztassa Olvasóinkat a Velence Sportegyesület je-
lenlegi helyzetéről és terveiről.

Összesen hány gyerek sportolásáról 
gondoskodik az egyesület?

Az anyagi bizonytalanság miatt kiala-
kult edzőválságban sok fiatal elhagyta 
a városi focicsapatot, de a nehézségek 
ellenére is 40–50 fő közötti az utánpót-
lás létszáma. A nemcsak Velencét érintő 
létszámproblémák leküzdésére többféle 
tervünk is, ezek közül az egyik a kör-
nyékbeli települések csapataival való 
együttműködés.

Milyen szerepet vállal a Velencei SE 
a közoktatási intézmények
sportéletének szervezésében?

A korábbi időszakban az intézményi 
Bozsik program keretein belül biztosít-
va volt az iskolák közötti vetélkedés, de 
a világjárvány miatt ez tavasszal abba-
maradt. Azóta egyrészt a nyári szünet, 
másfelől a jelenleg újra hatályos, a jár-
vány miatt meghozott megelőző illetve 
óvintézkedések miatt nem indultak újra.

 
Hány munkatársa van az egyesü-
letnek? Kik tartják az edzéseket? 
Kapnak-e a munkájukért juttatást?

Az egyesületnek jelenleg egyetlen olyan 
munkatársa van, aki szerződéses kere-
teken belül díjazásban részesül, ő az ifi 
csapat edzője. A munkáját lelkiismere-
tesen és eredményesen végzi, amit az 
általa vezetett ifi csapat kiváló helyezése 
is alátámaszt.

A Bozsik korosztályokban a foglal-
kozásokat – hetente hat alkalommal 
– minden csapatunknak Szabó Atti-
la tartja.  Az alpolgármester úr ezért 
az óriási mennyiségű munkáért nem 
fogad el díjazást, mindent társadalmi 
munkában végez.

A napi teendőkben és a hétköznapi 
gondok leküzdésében páran, mi, lelkes 
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Velence Térségi Sportegyesület
Szeptember hónap első fele a kemény munka és 
vizsgadrukk jegyében telt. Fegyelmezett és kitartó 
felkészülést követően szeptember 12-én egyesüle-
tünk számos judokája sikeres övvizsgát tett. 

6. kyu (fehér öv sárga csíkkal): Bene Csaba, Szilágyi Balázs
5. kyu (citromsárga öv): Bíró Botond, Drexler András, Kelemen Patrik
4. kyu (zöld öv): Bene Béla, Berényi Zsombor, Dostál Dávid, Iszt Levente, Kalmár Miklós, Lits Róbert

A levezető elnök Kunyik Zsolt, a Tatabányai Judo Club vezető edzője, az atlantai olimpia olimpikonja, a serdülő 
válogatott korábbi szövetségi kapitánya volt.

Gratulálunk!
Edzéseinkre továbbra is szeretettel várunk mindenkit! Jelentkezni Nagy Ferenc és Bíró László II danos judo 

mestereknél lehet (tel.: 30/242–1193, 70/638–0275).

szülők próbálunk segíteni, természete-
sen szintén társadalmi munkában. Ha 
az anyagiak megengednék, egy szertá-
ros-gondnokra igen nagy szükség len-
ne az öltözőben, illetve a pálya és környé-
kének rendben tartása miatt. Azonban 
jelenleg valóban csak néhányunk lelkes 

önkéntes munkája tartja életben a koráb-
bi felelőtlen gazdálkodás miatt roskado-
zó patinás egyesületet.  

Mekkora összegű tagdíjat szed be az 
egyesület a gyerekek után?

Az egyesület non-profit alapon mű-
ködik. Tagdíjat nem szedünk. Emellett 
azonban lehetősége van minden szülő-
nek pártolói hozzájárulást befizetni. En-
nek mértékéről idén az érintett szülőkkel 
való egyeztetés után döntöttünk. Ez most 
havonta 5000 Ft kiadást jelent gyereken-
ként a szülőknek. Az összeget a szülők-
kel való egyeztetést követően, a közösen 
meghatározott célokra költjük el. 

Hol, milyen elérhetőségen lehet 
jelentkezni az edzésekre?

Személyesen, az edzések előtt és 
azokat követően, a helyszínen lehet je-
lentkezni Szabó Attilánál. A szervezési 
ügyeket négyen végezzük, szintén ön-
kéntes alapon. Kapcsolatfelvételre az 
alábbi e-mail címet javaslom:
szabo.atttila@velence.hu. 

Milyen járványügyi intézkedéseket, 
protokollt érvényesít a Velencei SE 
az edzések során?

A Velence SE számára kiemelten fontos 
szempont az, hogy az edzéseken részt-
vevő gyerekek biztonságban sportol-
hassanak. Ugyanakkor nem kívánjuk 
a túlszabályozással elvenni a sportolás 
örömét sem. Ezért egyelőre a következő 
óvintézkedéseket vezettük be: minden 
edzés előtt a gyerekek kötelező kézfer-
tőtlenítést végeznek. Valamint folya-
matban van az öltözők hétvégenkénti 
ózongenerátoros fertőtlenítésének 
megszervezése is. Az eszközt Gerhard 
Ákos polgármester hozzájárulásával 
Velence városa adná kölcsön az egye-
sületnek.  Bízzunk abban, hogy a be-
vezetett protokoll fenntartható módon 
képes lesz megakadályozni a járvány 
terjedését.

.

Cseke Zoltán
Velence SE
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WFC OPEN K-1 és K-1 Light 
Országos Bajnokság

Dombi Vanda (Velence) és Szabó-Tóth 
Dávid (Gárdony), a Tóparti Sport Club 

kick-box szakosztályának versenyzői 
szintet léptek, és komoly próbatétel elé 
állították magukat. Vanda fél éve kez-
dett kick-boxolni, először csak az erőn-
léti edzésre járt, de nagyon hamar a ha-
ladó csoporthoz is tudott csatlakozni. 
Vanda annyira gyorsan fejlődik, annyi-
ra elszánt, és annyira keményen dolgo-
zik, hogy úgy ítéltem meg, itt az ideje 
az első versenyének, ami jelen esetben 
K1-Light szabályrendszert jelentett, és 
mindjárt a magyar bajnokságot.  Sza-
bó-Tóth Dávid élete első K1-es (full 
contact) versenyén indult.

Vanda nehéz, előrenyomulós ellenfe-
leket kapott, akik próbálták ráerőltetni 
a stílusukat, de Vanda ezt nem engedte, 
folyamatos mozgást használva, kiválóan 
összpontosítva, hatalmas csatákban vette 
az akadályokat és a dobogó legfelső foká-
ig menetelt! Kinti távból rengeteg pontot 
szerzett, de a közelharcban sem marad 

alul –  minden mérkőzését egyértelmű 
fölénnyel nyerte! Élete első versenyén ju-

nior K1-Light Magyar Bajnoki 
címet szerzett!

Dávid az első két fordulóban 
olyan neves ellenfeleket kapott, 
akiket egy-két éve még profi 
gálákon csodáltunk a lelátó-
ról. Először kissé meglepett a 
feladat nagysága, mert Dávid 
még soha nem K1-ezett, és ez 
már nem junior, hanem fel-
nőtt, ráadásul a végleges súly-
csoport is eggyel felette volt az 
aktuális súlyának (86 kg helyett 
91). Szerettem volna kisebb lé-
pésekkel haladni, de ezt hozta 
a sors. Dávid elvállalta a mér-
kőzéseket.

Az első mérkőzésen ha-
talmas, kőkemény csatában 
sikerült győznie egy legen-
da, többszörös 
magyar bajnok, 

válogatott és világbaj-
noki érmes ellenféllel 
szemben! Pontos, fe-
gyelmezett és erőteljes 
bunyót mutatott be, így 
megérdemelten nyer-
te a mérkőzést! Azt kell 
mondanom, ez a nap 
meglepetése volt. A má-
sodik mérkőzésen egy 
újabb ismert profi har-
cos következett, muay 
thai magyar bajnok, és 
egy újabb óriási csata. 
Itt Dávidnak sikerült egy 
erőteljes fejrúgással pad-
lóra küldenie az ellenfe-
lét, és a rászámolás után 
egy fejtérdes a küzdelem 
azonnali végét jelentette. 
TKO! A döntőre a követ-
kező napon került sor. 

Az első menetben a vezetőbíró beszün-
tette a mérkőzést döntő fölény miatt.

Én is indultam a versenyen, ahol 
megfiatalodtam tíz évvel, mert a felnőtt 
kategóriába kerültem K1-Lightban. Itt 
egy mérkőzést sikerült megnyernem 
egy igen erős ellenfél ellen, a második-
ban pedig jobbnak bizonyult nálam egy 
18 éves feltörekvő ifjú, aki ügyesen ki-
használta testi fölényét, és megérdemel-
ten nyert.

Egy versenyen két Magyar Bajno-
ki cím, és egy ezüst, ez olyan, mint egy 
álom! Szívből gratulálok Vandának és 
Dávidnak is, és nagyon köszönöm a tá-
mogatást, amit a szülőktől, a csapattól, 
az ismerősöktől kaptunk. A befektetett 
munka megtérült. Remélem, legköze-
lebb nagyobb csapattal, több harcossal 
szállunk harcba az érmekért! Köszönet a 
szervezésért Mezőfi András WFC Hun-
gary mesternek, a szervező valamint a 
bírói csapatnak.

Szabó-Tóth Zoltán
Tóparti Sport Club

kick-box szakosztályvezető
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Velence 2005 Horgász Egyesület

A Velencei-tó környékének egyik legna-
gyobb horgász egyesülete, a Velence 2005 
Horgász Egyesület idén ünnepli fennállásá-
nak 15. évfordulóját. Az egyesületet 2005-
ben alapítottuk és 2007. január elsején 
kezdte meg működését a Velencei-tó part-

ján. Az egyesület alapító tagjai mindannyi-
an horgászok, elkötelezettek a Velencei-tó 
és a sporthorgászat iránt. Tagjai vagyunk a 
Magyar Országos Horgász Szövetségnek és 
a 2020-as évtől a Horgászegyesületek Fejér 
Megyei Szövetségének is. 

Az egyesület, mint elnevezése is jel-
zi, elsősorban tagjai belföldi horgászati 
lehetőségeit, versenyekben való részvé-
teleit szervezi, koordinálja, segíti. Céljai 
megvalósítása érdekében felvállalja a 
sporthorgászat mint aktív kikapcsolódás, 
pihenés népszerűsítését, korszerű horgá-
szati ismeretek terjesztését, horgászver-
senyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók 
szervezését. Feladatunknak tekintjük to-
vábbá tagjaink egyéni és csapatversenye-
ken való részvételének támogatását, ha-
zai és nemzetközi versenyeken egyaránt. 
Célunk továbbá a környezetvédelem, a 
természet és a hal-állomány védelmé-
nek elősegítése, az ifjú horgász generá-
ció oktatása, a nemzetközileg elfogadott 

horgászmódszerek elterjesztése, a tagság 
érdekeinek képviselete.

Az egyesület által támogatott verseny-
zők finomszerelékes, feeder és pergető 
horgászversenyeken, hazai és nemzet-
közi szinten egyaránt kiemelkedő ered-

ményekkel képviselik 
Velencét. Büszkék 
vagyunk arra, hogy 
mindezt saját forrás-
ból, külső támogatás 
nélkül, kizárólag az 
egyesület bevételei-
ből tudjuk finanszí-
rozni. Az egyesület 
minden évben egy 
családi nappal egy-
bekötött színvonalas 
horgászverseny meg-
szervezését is vállalja, 
melyet lehetőség sze-
rint minden évben a 
Velencei-tó partjára 
szervezünk. 

Idén augusztus 23-án 15. alkalom-
mal került megrendezésre a Velen-
ce 2005 Horgász Egyesület egyesületi 
horgászversenye. Két év kihagyás után 
most végre újra a sukorói kenupályán 
tarthattuk meg a versenyünket, mely 
nemzetközi szinten is rendkívül kedvelt 
versenypálya a hal-állományának kö-
szönhetően. 

A hozzávetőleg 
2000 fős tagságból 
közel 70 verseny-
ző öt kategóriában 
indult. Amatőr, 
feeder, profi, női 
és gyerek kategó-
riákat hirdettünk 
meg. Kísérők is 
szép számmal vet-
tek részt a ren-
dezvényen, a ver-
senyzőkkel együtt 
összesen több mint 

százan jelentek meg a helyszínen. A je-
lenlévőket a kora reggeli regisztrációt 
követően pogácsával és üdítővel is meg-
vendégeltük, majd megkezdődött az egy 
órás felkészülési idő és ezt követően a 
négy órás megmérettetés. A legtöbben 
a feeder kategóriába neveztek, mivel 
ez lett az utóbbi évek legkedveltebb 
horgászmódszere, de szép számmal 
vettek részt gyermekek is a rendezvé-
nyen. A verseny időtartama alatt főként 
keszeg-féléket sikerült a horgokra csá-
bítani és végül a legtöbb halat a feeder 
kategória adta, több mint 9 kg-os ösz-
szsúllyal. A verseny 13 órakor ért véget 
minden kategóriában.

A mérlegelés után ebéddel vendégel-
tük meg a résztvevőket, melyet az idei 
évben a velencei István Étterem készí-
tett el számunkra: marhapörkölt és vad-
disznóragu közül választhattak a részt-
vevők. Az ebéd végeztével került sor az 
eredményhirdetésre, melyen rengeteg 
értékes kupát és díjat osztottunk ki. Az 
egyesület 15 éves évfordulója alkalmá-
ból egy vándor kupát is alapítottunk, 
melyet mindig a legtöbb halat fogó ver-
senyző visz haza egy évre, függetlenül 
a kategóriától. Az idei évben az ered-
mények alapján ez Gábor Andráshoz 
került, melyhez gratulálunk! A képe-
kért külön köszönet illeti Setét Anikót! 
Bízunk benne, hogy minden résztvevő 
jól érezte magát és jövőre is találkozunk 
ezen a rendezvényen.

Faragó Péter
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„NOSZTALGIA”  3. SZ.
NYUGDÍJAS KLUB 

Az elmúlt időszakban kétszer is tartot-
tunk „kihelyezett” klubdélutánt. Az első 
alkalommal Házi Józsiéknál találkoz-
tunk, és az udvaron, a szépen megterített 
asztalok mellett fogyasztottuk el a bog-
rácsban főtt, ízletes gulyáslevest. Nem 
hiányoztak az asztalokról a finom süte-
mények, jó borok sem.

Másodszor Mikéné Aniék kertjében 
jöttünk össze. Kellemes környezetben, 
árnyékoló pavilonok alatt nagyszerű 
babgulyást ettünk. Többen hoztak pala-
csintát és süteményeket is. Jó hangulat-
ban telt a délután, névnapot, születés-
napot is köszöntöttünk. A remek ételek 
előállításáról mindkét esetben a jól be-
vált mesterszakács „fiú csapat” gondos-
kodott. Köszönjük a munkájukat.

A Civil Házban tartott klubdélután-
jaink alkalmával is sokat üldögéltünk az 
udvaron, élveztük a nyár végi napsütést, 
a szépen rendezett udvart.

Augusztus 27-én ismét ellátogattunk 
a Csajághy Laura Szabadtéri Színpadra, 

ahol a Forrás Néptánc-
együttes Puszták népe 
című előadását tekin-
tettük meg. Illyés Gyu-
la regénye inspirálta 
az alkotókat, hogy az 
egyik legszegényebb tá-
jegység kulturális örök-
ségét színre vigyék. Az 
előadás táncszínházi 
elemekkel és prózával 
adott hiteles képet a 
pusztai emberek életé-
ről, szokásairól. Tartal-
mas, szórakoztató él-
ményben volt részünk, 
reméljük, még sok szép 
előadást láthatunk a  
Szabadtéri Színpadon.

Nagyon gyorsan elszaladt a nyár, 
és az ősz beköszöntével sajnos a ko-
ronavírus-járvány második hulláma is 
megérkezett. Egyre növekvő aggoda-
lommal figyeljük a híradásokat. Több 
kirándulást is terveztünk, de a kiala-
kult járványügyi helyzet miatt lemond-

tunk róluk, remélve, hogy a jövő nyá-
ron bepótolhatjuk.

Minden kedves olvasónak, nyugdíjas 
társunknak jó egészséget, vírusmentes 
szép napokat kívánunk!

Lója Ervinné
klubtag

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

Hétköznapi keresztények:
Legyünk közösségben! 

Negyed évszázad alig egy pillanat Isten 
távlataiban, szinte jelentéktelen idő a 
kétezer éves egyháztörténetben, de a mi 
életünkben már komoly súlya van. Eny-
nyi ideje épült a Velence-Újtelepi Ka-
lazanci Szent  József templom, és már 
ennyi idő alatt is képes volt több nem-
zedéket szolgálni.

Az 1990-es évek elején megálmodott 
templomot az egyházközségi képviselő-
testület Sirák András doktor úr veze-
tésével és lelkesedésével építette meg 
– Gulyás József polgármester úr és az ak-
kori önkormányzat támogatásával, Gévai 
László majd Sörédi Imre plébános atyák 
szolgálatának idején. Segítséget nyújtott 
hozzá a piarista rend is, és éppen az el-
múlt (számunkra már hosszú) idő mu-
tatta meg, hogy ez nem a kisebb mértékű 

anyagi hozzájárulásban mutatkozott meg 
igazán, hanem Kalazanci Szent József-
nek, a rend egykori alapítójának szemé-
lyében.

25 év távlatából visszatekintve felis-
merhető, hogy Isten azokat az ajándé-
kokat adja ma meg nekünk itt Velencén, 
amelyeket négy-
száz évvel ezelőtt 
Rómában József 
szolgálata által 
osztott bőkezűen: 
ő akkor ingyenes 
iskolát alapított 
kallódó gyerekek 
számára, akiket a világban való elveszés 
helyett közösségben gyűjtött össze és így 
vezetett el Istenhez.

Itt, nálunk szintén közösségépítés fo-
lyik, ahol Isten gyűjt össze bennünket 
a maga számára, és ezzel együtt a mi 
boldogulásunkért is. Ki tudja, hogy a 

templom megálmodói a rendszerváltás 
idején miért is tervezték úgy ezt az épü-
letet, hogy annak tágas templomtere és 
többfunkciós közösségi tere is legyen egy 
fedél alatt...? Bizonyára remélték, álmod-
tak róla, imádkoztak érte, hogy ezek a 
terek élettel teljenek meg.

Isten kegyelme, hogy 
sokan közülük ma lát-
hatják, sőt, részesei is 
lehetnek annak, aho-
gyan Isten belakja ezt a 
templomot és közösségi 
teret nagy létszámú, sok 
(-sok) gyerekes, az ajtó 

előtti szabad téren is összegyűlő csalá-
dokkal a szentmisék alkalmával, szere-
tetszolgálattal, közösségi alkalmakkal, 
ministráns gyerekek zsivajával, tinicso-
port játékával, imáival és beszélgetése-
ivel, tematikus estékkel, evangelizációs 
kurzusokkal, táborozó csoportokkal, 
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imaórákkal és az ezekre való készülés 
imáival és megbeszéléseivel – mostanra 
már gyakran a hét minden napján.

Igen, itt élet van, közösségi élet, Is-
ten kegyelméből, az ő ajándékaként. 

Tapasztaljuk, ahogyan Isten egyre in-
kább megvalósítja köztünk azt, amiről 
így ír Igéjében: „Adja meg nektek a béke-
tűrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus 
Jézus akarata szerint egyetértsetek, hogy 
egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok az 
Istent, Urunk, Jézus Krisztus Atyját. Ka-
roljátok fel tehát egymást, amint Krisztus 
is felkarolt benneteket Isten dicsőségére.” 
(Római levél 15,5-7).

Szétszakadás az összeforrásért
„Át kellene nevezni ezt a családi na-

pot” – mondta az egyik, oroszlánrésznyi 
feladatot vállaló anyuka az idei újtele-
pi családi napon. A kijelentését fogadó 
értetlenkedő szempillantásra kifejtette 
bővebben, hogy ők a családi napon va-
lójában a család szétszakadását élik meg, 
hiszen ő az előkészületektől a rendrakás 
végi ajtózárásig a konyhában és felszol-
gálásban tevékenykedik, férje közösségi 
bemutatkozó műsort szervez, három 
gyerekük három különböző korosztályos 
programon vesz részt...

Igen, igazából minden közösségi ese-
mény mögött, ahová csak úgy elmegyünk, 
csak úgy részt veszünk, valójában számos 
szétszakadt család áll. Sokszor csak azt 
látjuk, amikor valaki szervez, kiáll, beszél, 

de eközben a házastársa otthon van, ebé-
det készít, füvet nyír, gyereket altat, vagy 
egyszerűen csak magányoskodik... Ami-
kor nagy gyerekeinket engedjük el egy-
egy programra vagy szolgálatra, sokszor 

otthon is jól jönne a segítsége, vagy csak 
a jelenléte. De a kisebbek közösségi alka-
lomra való eljutása is komoly logisztikát 
igényel a családjuk részéről.

Igen, egész hosszú felsorolásba telik, 
amíg valamennyi közösségi tevékenysé-
günket, csoportjainkat számba vesszük, de 
tudnunk kell, hogy minden egyes alkalom 
mögött majdnem ugyanannyi szétszakadt 
család áll, ahányan a résztvevők vannak!

Mindezek ellenére mégis azt mond-
juk: megéri! Ezt mondjuk mi magunk, 
akik ennek a gyakran hetente többszöri, 
éves szinten temérdek órányi szétsza-
kadásnak az elszenvedői vagyunk, mert 
ennél az áldozatnál sokkal értékesebb az, 
amiben ezáltal egész családunk részesül. 
A közösségi lét egyedülálló eszköz Isten 
kezében ahhoz, hogy ezen keresztül úgy 
formáljon, alakítson bennünket, hogy az 
egyénileg és érdekes módon egész csalá-
dunkra nézve is építő, erősítő, életadó le-
gyen. Közösségben való aktív jelenlétünk 
által Isten képes arra, hogy pótolja a csa-
ládunkban, házasságunkban lévő héza-
gokat is, s közösségeink által egyszerűen 
körülöleli családjainkat.

Nyilvánvalóan megtapasztaljuk, hogy 
bár a vasárnapi templomba járás nélkü-
lözhetetlen, a közösségi élet még nem 
jön létre ennyiből. Hétköznapjainkban is 
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Tájékoztató az elkülönített hulladékgyűjtésről 
 

Tisztelt Ingatlantulajdonos! 
 
Kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatót arról az új hulladékgyűjtési rendszerről, amely hamarosan 
az Ön ingatlanát érintően is bevezetésre kerül. A 385/2014. Kormányrendelet előírása szerint 
kötelező a háztartásokban keletkező hulladékot a keletkezésükkor külön gyűjteni, szelektálni, 
válogatni. Ehhez az alábbiakban kívánunk segítséget nyújtani.  
Mi a teendő? 
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a lakossági 
ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 
1 db, új tájékoztató matricával ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az 
elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot kell elhelyezni.  
Ennek érdekében Önnek az a teendője, hogy a kijelölt időpontban az edényt átvegye, a jövőben a 
megfelelő hulladékot abba gyűjtse, a szállítási napokon kihelyezze az ingatlana elé, valamint az 
edényzet állagát megóvja, és azt rendeltetésszerűen használja. 
 
Az új gyűjtőedény átvételi helye és ideje az Ön településén (Velencén): 
 
 
 
 
 
 
Kérjük, hogy az átvételhez a lakcímkártyáját és személyazonosító okmányát hozza magával! 
Amennyiben az ingatlanhoz tartozó edényt nem tudja személyesen átvenni, úgy kérjük, állítson ki 
írásos meghatalmazást az átvétellel megbízott személy számára. A meghatalmazáshoz mintát talál 
a www.kdv.hu oldalon. 
Az új gyűjtőedényekből az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék a hulladéknaptár 
szerinti szelektív gyűjtési napokon kerül elszállításra. Arról, hogy ebben az edényben milyen 
hulladékok gyűjthetők, a mellékelt szórólap és az edény oldalára ragasztott tájékoztató segít 
eligazodni. 
A vegyes települési hulladékot az eddig használt, meglévő edényzetében gyűjtse. Ennek 
elszállítása a legtöbb településen továbbra is a korábbi hulladékgyűjtési napokon történik. Ott ahol 
ez változik, közszolgáltatója idejében tájékoztatni fogja. 
Bővebb információt találhat a hulladékszállítást végző közszolgáltatója honlapján: www.vhg.hu 

 
Köszönjük együttműködését! 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási  
Önkormányzati Társulás 

A kiosztást október 15-től munkanapokon 7:30 és 16:00 között a Polgármesteri Hivatal  
épülete mögött (Velence, Tópart u. 26.) a VVG Kft. munkatársai végzik. 

További részletes információk a város honlapján és facebook oldalán lesznek elérhetők. 

közösségi életet élünk. Ha az életünkből, 
személyünkből, családunkból, képessé-
geinkből, erősségeinkből és gyengesé-
geinkből többet is megosztunk mások-
kal, akkor barátokra lelünk egymásban, 
megtapasztaljuk Isten cselekvő jelenlétét 
együttléteinkben, megéljük azt a testvé-
riséget, amely Isten gyermekeinek nagy 
családjává, népévé formál bennünket. 
Isten azt mondja: „Népem vagy te” – 
és mi válaszolunk: „Istenünk vagy!” 
(Ozeás próféta könyve 2,26). Ez csak kö-
zösségben élhető meg.

Valamennyien elmondhatjuk, hogy 
mi sem ez a család lennénk közösség 
nélkül. Mi, a kis családok tagjai egyen-
ként megköszönjük házastársunknak, 
gyerekeinknek, gyermekekként pedig 
szüleinknek, hogy elengednek és meg-
engedik, hogy időről időre szétszakadt 
állapotban legyünk, és mi, a kis családok, 
megköszönjük Istennek, hogy az ő nagy 
családjának tagjaiként az a család lehe-
tünk, akivé ő formál és alakít bennünket.

Németh Andrea (Tati),
tinicsoport-vezető

Joanovits Róbert (Obo),
lelkipásztori munkatárs

Szeretettel hívunk programjainkra!
Egész napos élő rózsafüzér zarándok-

lat a Velencei-tó körül:
2020. október 3., szombat

Szentmisék: vasárnaponként 11:00 órá-
tól az ófalusi plébániatemplomban (Fő 

út), 17:00 órától az újtelepi templomban 
(Szt. Erzsébet tér)

2020. augusztus 14-én
Lakatos Dóra és Habara Zsolt

2020. augusztus 15-én
Litter Zsanett és Bodri Gábor

Varga Szidónia Ivett és Balogh Dávid

2020. augusztus 17-én
Füzy Dóra Réka és Szigeti Attila 

Tamás

2020. augusztus 22-én
Bodnár Lilla és Urfi Márk

2020. augusztus 28-án
Bognár Anikó és Nagy Attila

2020. augusztus 29-én
Szabó Katalin és Bakró Ádám 

Sándor

Kemény Judit és Galavics András
Nyári Emma és Sohár István

Barczi Tímea és Dr. Lukács Máté

Gratulálunk!

Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

2020. szeptember 4-én
Enyedi Barbara és Krencz Gergő

2020. szeptember 5-én
Kovács Rózsa Marianna és Béki Ádám

2020. szeptember 11-én
Zsigmond Tímea és Bucsi Norbert
Tóth Zsuzsanna és Menyhárt Attila

2020. szeptember 12-én
Molnár Fanni és Füles Gergő

Mosányi Bianka Karolina és Emrich Péter
Bagi Orsolya és Burián Tamás

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek Velencén:
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Szendreiné Zakály Márta, adóigazgatási ügyintéző, 589–409
(iparűzési adó, talajterhelési díj, telekadó, adóigazolás,
tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, gépjárműadó)

Kovács Emőke, adóigazgatási ügyintéző, 589–409
(iparűzési adó, talajterhelési díj, telekadó, adóigazolás, tartóz-

kodás 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)

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
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
Árpási László József közterület-felügyelő 589-422

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

A gyermekorvosi rendelés betegfogadási 
rendje megváltozik. Kérjük, segítsék dr. 
Oszvald Éva munkáját azzal, hogy az alábbi 
protokoll szerint jelentkeznek be a rende-
lésre.
1. A gyermekorvosi rendelés a járványhely-
zet idején döntően telefonos kapcsolattartás 
és receptkiadás mellett zajlik.
2. Személyes vizsgálatra időpontot foglalni 
csakis telefonos egyeztetést követően van 
mód.
3. Időpontot egyeztetni rendelési időben 
telefonon lehet (22/472–156). 
Rendelési idő:

Hétfő:  9:00–11:00 (tanácsadás)
  13:00–16:00 
Kedd:  12.00–14.00
Szerda:  13.00–16.00
Csütörtök:  10.00–12.00
Péntek:  10.00–12.00

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

Humán Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálat

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

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

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

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

Szociális étkezés, jelzőrendsze-
res házi segítségnyújtás
Lukács Ildikó, tel.: 22/589–157

Ingyenes jogi tanácsadás
időpont-egyeztetés után,
tel.: 22/470–288
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Minden hűtő és fagyasztószekrény

javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag részek pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő
0620/557-3008



Ácsmunkát, tetőfedést,
bádogozást vállalok!
Valamint gipszkartonozás és
lambériázási munkákat.

Herák Tamás
Székesfehérvár
Kertész utca 3.

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



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


