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A veszélyhelyzet miatt
bezártak a velencei és
a tókörnyéki
kulturális-közösségi
intézmények
Magyarország Kormánya 2020. november 4. napi hatállyal Magyarország
egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-fertőzés további
terjedésének megakadályozása érdekében a Hauszmann Alajos Egységes
Közművelődési Intézményközpont és
Könyvtár minden intézménye további
értesítésig zárva tart. Így jelenleg nem
látogatható a Városi Könyvtár (Tópart
u. 52.), a Közösségi Ház (Iskola u. 4.)
és a Civil Ház (Fő u. 64.) sem.

A járványhelyzettel kapcsolatos aktuális helyi intézkedésekről Velence város honlapja
és hivatalos facebook oldala ad folyamatosan tájékoztatást.
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Beköszöntő
Megtisztelő számomra, hogy ezúttal én
írhatom a városi lap beköszöntőjét. Az
elmúlt évben a képviselő-testület tagjaként végzett munka tapasztalatai alapján
megerősödött bennem az a tudat, hogy
egy elkötelezett, szilárd elvek mentén tevékenykedő, hitében megingathatatlan
csapat tagjaként megvalósíthatóvá válnak azok a célok, amelyeket egy évvel ezelőtt tűzött ki maga elé a testület, s amivel
felhatalmazták őket választóik.
2019-ben az a felismerés rendezett
bennünket egy közös csapatba, hogy
városunk fejlődése – dacára kiváló
adottságainak – nem tart jó irányba.
Bizonyára minden velencei tudatában
van annak, hogy az országos trendekkel ellentétben Velence lakossága – elsősorban a település értékeinek következtében – jelentősen nőtt az elmúlt
években, és ez a folyamat még nem állt
meg. Sőt, gyorsuló ütemben költöznek
városunkba az ország számos tájáról.
Jó érzés tudni, hogy egyre többeknek
lett és lesz vonzó Velence, hogy egyre
többen élünk itt együtt, ami új találkozások, kapcsolatok és közösségek
kialakítására ad lehetőséget. Ám felelősen gondolkodva számolnunk kell
azzal is, hogy mit bír el Velence természeti környezete és infrastruktúrája.
Magam itt cseperedtem fel, itt jártam
óvodába és általános iskolába. Pontosan emlékszem arra, hogy milyen volt
ez a szerethető falu néhány évtizeddel
ezelőtt. Sokat találkozom, beszélgetek
a Velence különböző részein élőkkel.
E beszélgetések során szinte mindenki megemlíti (többek között) azt, hogy
mennyire megnövekedett a gépjárműforgalom, ami most már nem csak a
nyári turistaszezonra jellemző, hanem
a mindennapok része lett. Ezzel együtt
jelentkeznek a parkolási gondok az óvoda, az iskola, a vasútállomás és a boltok
környékén. Jelentős terhet ró a város
költségvetésére a kapacitásaik határán
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túl működő intézmények bővítésének
kényszere, melyeket az előző városvezetés átgondolatlan településfejlesztéseinek következtében éppen most, egy
rendkívül forráshiányos helyzetben kell
véghezvinni. Jó példája ennek az óvodabővítés, melyet egy átgondolt fejlesztéspolitika mellett már jóval korábban meg
kellett volna oldani.
Ez a testület úgy gondolja, hogy a
város akkor lehet élhető a lakói számára, ha megőrizzük azokat a természeti, épített és életmódbeli értékeket,
melyek miatt jó itt élni. Ha szeretnénk
megőrizni Velence kisvárosias jellegét,

akkor figyelembe kell venni az ehhez a
környezethez mérten még elviselhető
embertömeget és az észszerű beépítettség mértékét. Az elmúlt évben ezért
több döntést is hoztunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a további
konfliktusok kialakulását és elősegítsük a jelenlegiek megoldását.
E döntések egyike volt az, hogy a
jelenlegi településfejlesztési eszközök
felülvizsgálatáig és az új, végleges szabályozás elfogadásáig építési és változtatási tilalom került bevezetésre a város
jövőjét jelentősen befolyásoló telkekre
és elsősorban a tópartot övező területekre. Ezzel tudtuk megakadályozni azt,
hogy esetlegesen csak a haszon elvét
követő, ám a város és a helyiek érdekeit, és a környezeti értékeket figyelmen
kívül hagyó beruházások létesüljenek
ezeken a helyeken addig, ameddig ezek

a területek új, átgondoltabb szabályozást kapnak. Felülvizsgáltuk a város
településszerkezeti tervét valamint a
helyi építési szabályzatot, melynek következtében több olyan változtatás született, mely visszafogja a további túlzó
beépítéseket és a természeti környezet
kizsigerelését. Ezt magam, környezetmérnökként különösen fontos előrelépésnek tartom: a rövidtávú haszon
helyett a hely és a közösség hosszútávú
érdekei és értékei kerültek előtérbe.
Elhibázott döntés volt elődeink részéről a társasházak létesítéseinek ösztönzése, hiszen mára bebizonyosodott,
hogy az azok létrejöttével együttjáró infrastrukturális fejlesztési
kötelezettséget a
város nem képes
a belőlük befolyó bevételekből
finanszírozni.
Ugyanez igaz a
Velence jelenlegi határvonalain
túlterjeszkedő
építési területek
növelésére. Ezért
a jövőben ilyen irányú fejlesztéseket
csak úgy támogathatunk, ha a beruházó fizeti a városi közösség számára az
ebből adódó többletköltségeket, és a
beruházás illeszkedik az élhető város
és fenntartható fejlődés céljához.
Tudományos kutatások előrejelzései
alapján a Kárpát-medence klímája a
jövőben nagy valószínűséggel a mainál szárazabb és melegebb lesz. Sokkal több szélsőséges időjárási jelenség
okoz majd a mindennapokban is megoldandó problémákat. A fenntartható
környezet kialakításához kapcsolódóan
megkezdtük a település zöldfelületi gazdálkodásának átalakítását is. A fásítási
programunkkal az esztétikai szempontok mellett az a célunk, hogy mérsékeljük a klímaváltozás várható káros
hatásait, és úgy biztosítsunk egészséges,
szép városi környezetet, hogy az minél

kevesebb terhet jelentsen a város mindenkori közössége, lakói számára.
Idén tavasszal 149 árnyat adó, levegőminőséget és településképet javító
nemes fát ültettünk el városunkban,
majd előkészítettük további ezer facsemete elültetését a Kemping utca és az
Evezős út mentén, és elvi döntés született 0,8 hektár véderdő telepítéséről is
az M7-es autópálya mellett – pályázati
forrásokból. A közösségi faültetések a
kormány elrendelte veszélyhelyzeti intézkedések miatt sajnos tavaszra tolódtak át, de nem maradnak el!
Az intenzív gondozást igénylő, nagy
vízfelhasználású, évről évre újra ültetendő egynyári virágágyásokat hosszú
távon költséghatékonyabb és magasabb biológiai értékű, ugyanakkor legalább ugyanolyan szép, értékkel bíró
évelő növényekkel váltjuk fel.
Eddig a közterületeinken a parkfenntartás során keletkezett zöldhulladékot költségesen elszállították.
Terveink szerint ezt váltjuk fel a VVG
Kft-vel közösen kialakításra kerülő, a
nagyobb zöldfelületek közelében elhelyezni kívánt komposztálókkal, melyek a költséghatékonyság mellett a
közterületekre visszakerülő komposzt
által javítják a parkok tápanyagellátását, vízháztartását. Fontos, hogy előmozdítsuk a biológiailag lebontható
hulladékok helyben, komposztálással
történő kezelését. Fel kell készülnünk
arra az időszakra (2020. január 1-től),
amikor a kerti hulladékok égetésére
nem lesz többé lehetőség. Ehhez a felkészüléshez is segítséget adhat az újság
új rovata, amelyet a Használd Újra Velencei-tó csoport önkéntesei írnak.
Ebben a kérdésben és általában is
az Önkormányzat és a képviselők a
törvény által előírt kötelezettségeiken
túlmenően támogatnak minden olyan
civil és kormányzati kezdeményezést,
amelyek azt segítik elő, hogy Velence
élhető város legyen és maradjon.
Kernya Gábor
önkormányzati képviselő
az ügyrendi bizottság elnöke
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Polgármesteri kalendárium
2020. október 20-tól november 20-ig Gerhard Ákos polgármester az
alábbi megbeszéléseken, egyeztetéseken, eseményeken vett részt a város
érdekében:
Október 21-én és 22-én szabadságát
töltötte.
Október 23-án beszédet mondott és
koszorút helyezett el a városi 1956-os
megemlékezésen.
Október 26-án hivatali adminisztrációval töltötte az idejét, majd részt vett
Fehér István, a Velencei Polgárőr Egyesület elnökének köszöntésén.
Október 27-től október 30-ig szabadságát töltötte.
November 2-án a VVG Kft. ügyvezetőjével tekintették át a városüzemeltetés
feladatait, különös tekintettel az avar- és
fahulladékkezelésre. Ezt követően az egy
heti szabadsága alatt keletkezett ügyekkel
összefüggésben tájékozódott, intézkedett.
November 3-án előkészítette a másnapra tervezett testületi ülés határozati
javaslatait.
November 4-én részt vett a képviselő-testület bizottságainak munkaértekezletein (ügyrendi, pénzügyi és

folytán a járványügyi veszélyhelyzetben
ülés nem volt tartható.
November 5-én áttekintette az önkormányzat és a hivatal működésével kapcsolatos veszélyhelyzeti teendőket, illetve
az előkészített határozati javaslat alapján
intézkedett a képviselő-testület tagjai felé
a tervezett napirendek tárgyában szavazólap készíttetéséről, megküldéséről.
November 6-án szabadságát töltötte.
November 9-én intézményvezetői
megbeszélést tartott, ahol Velence legfontosabb közintézményeinek vezetői,
tehát a Zöldliget Iskola, az Entz Ferenc
Mezőgazdasági Technikum, a Meseliget
Óvoda, a Humán Családsegítő Szolgálat,
valamint a Hauszmann Alajos EKIK vezetői vettek részt.
November 10-én reggel parkbejárást
tartott a VVG Kft. ügyvezetőjével, melynek során a városi parkokkal kapcsolatos
teendők mellett a karácsonyi díszkivilágítás bővítésének lehetőségeit vitatták meg.

városfejlesztési, kulturális és sport, illetve
humán bizottság). Ezt követően testületi
ülésen vett volna részt, de az adott napon hatályba lépett rendkívüli jogrend

Ezt követően telefonon egyeztetett az Iskola utcai járdaépítés készültségéről és az
építés közben felmerült problémákról a kivitelező Szemper Plusz Kft képviselőjével.
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November 11-én 90. életévének betöltése alkalmából felkereste és köszöntötte Visnyei Gyuláné velencei lakost.
Ezt követően hivatali adminisztrációt
végzett, végül a Velencei Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel egyeztetett fakivágás és
gallyazás kérdésében.
November 13-án Tóth Istvánnal, Gárdony város polgármesterével egyeztetett a
turisztikai és városmarketinghez kapcsolódó célok összehangolásával kapcsolatban.
Ezt követően köszöntötte Rovó Józsefnét
90. születésnapján. Majd áttekintette a Velence város 2017–2019 évi gazdálkodását
vizsgáló független átvilágítás megállapításait, végül tárgyalt a Korzó klimatizálását
végző cég képviselőjével a felújítási és karbantartási feladatokról.
November 16-án a VVG Kft. ügyvezetőjével tekintették át a városüzemeltetés feladatait. Ezt követően az új adventi
díszkivilágítás megvalósításának részleteivel foglalkozott.
November 17-én a közterület-felügyelőkkel bejárta városunk azon frekventált helyeit, ahol a közterület-felügyelők intézkedései szükségessé váltak. Ezt
követően a járványhelyzet fokozódására
való tekintettel egyeztetett Bóra Csillával, a Meseliget Óvoda vezetőjével és
Czuppon Istvánnal, a Zöldliget Iskola
igazgatójával.
November 18-án a VHG Kft. ügyvezető igazgatójával, Kovács Attilával
egyeztetett egy hulladékszállítással kapcsolatos lakossági panasz ügyében, majd
Dr. Ferencz Péterrel, a szakrendelőt működtető kft. ügyvezetőjével vitatták meg
azt, hogy miként lehetne a rendelőintézetbe való bejutást, illetve várakozást
kényelmesebbé tenni a téli időszakban.
Délután egy 2021 májusában megrendezendő velencei triatlon verseny részleteiről egyeztetett Viczián Gábor főszervezővel, a VVG Kft. ügyvezetője és a jegyző
részvételével.
November 19-én a megyei közművelődési szakmai napon vett részt Gárdonyban.
November 20-án a városi ünnepi díszkivilágítás megrendelését véglegesítette.
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Ügyfélfogadási rend változása

Újra működik
a velencei karantén
forródrót

Tisztelt Ügyfeleink!
Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletében az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó
SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020.
november 4. napi hatállyal Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki. A koronavírus-fertőzés további terjedésének megakadályozása
érdekében a velencei Polgármesteri Hivatalban 2020. november 5. napjától
a személyes ügyfélfogadás szünetel.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ügyeiket elektronikus úton vagy telefonon szíveskedjenek intézni. Az ügyintézők elérhetőségei megtalálhatók a
Velencei Híradó 32. oldalán, illetve a város honlapján (www.velence.hu).
Megértésüket, együttműködésüket köszönjük! Minden velencei lakosnak
jó egészséget kívánok, továbbá a jelenlegi járványügyi veszélyhelyzet minél
előbbi elmúlását, a korábban megszokott hétköznapjaink visszatérését.
Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző

Tekintettel a járvány fokozódására, újra megkezdi működését
a velencei karantén forródrót. A
forródrótot Szabó Attila alpolgármester kezeli. Ezen a számon
koronavírusos megbetegedés
miatt szükségessé vált karantén
esetén lehet vele egyeztetni. A
forródrót aktiválásának két fő
célja van.
1. Az önkormányzatnak központi tájékoztatás híján nincsen
tiszta képe arról, hogy milyen
mértékben érinti településünket
a járvány. Kérjük, hogy önkéntes
bejelentkezésével segítse a helyi
szintű járványvédekezést!
2. A betegség miatt otthonukba
szorult embereket szükség és
igény esetén az önkormányzat
a tavasszal létrehozott Ellátási
Szolgálaton keresztül támogatni fogja. Az önkormányzat az
Ellátási Szolgálat révén tudja
biztosítani a karantént tartó
családok számára a gyógyszerek
és az élelmiszerek beszerzését a
veszélyhelyzet ideje alatt.
A Karantén Forródrót és
Velencei Élelmiszeralap
telefonszáma: 06–30–155–7924

Fehér István
kitüntetése
Fehér Istvánnak, a Velencei Polgárőr
Egyesület elnökének 70. születésnapja
alkalmából és a polgárőrség érdekében
végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül aranygyűrű emléktárgyat adományozott Pintér Sándor
belügyminiszter. A gyűrűt Dr. Túrós
András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke adta át. Az ünnepélyes eseményen részt vett Cseh István, a Fejér

Megyei Polgárőr Szövetség elnöke,
Márton Zoltán, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség titkára, dr. Sági János,
a Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetője, valamint Gerhard Ákos, Velence
polgármestere.
Szívből gratulálunk az ünnepeltnek!
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Megkezdődhetnek az óvodabővítés munkálatai
2020. november 6-án Velence városa
megkapta a Fejér Megyei Kormányhivataltól a konténeres óvodabővítés kivitelezéséhez szükséges engedélyeket. A határozat kimondja, hogy Velence Város
Önkormányzata megkezdheti az újtelepi tagintézmény területén az ideiglenes
konténeróvoda bővítmény létesítését.

érvényes, elfogadott költségvetése legyen
a városnak. Ebbe az új költségvetésbe már
bekerült az óvoda bővítése is, amire fontossága miatt a város szabadon felhasználható forrásai tetemes részét (mintegy
50 millió forintot) szánt, és így került be
a tervezett fejlesztések közé. Ez a tervek
szerint könnyűszerkezetes hozzáépítés

A hivatal műszaki osztályának és személy szerint Ruff-Pánczél Zsuzsannának
valamint a Humán Bizottságnak nem kis
munkája volt abban, hogy minden nehézség dacára eljussunk a bővítés ezen
szakaszába.
Ugyanakkor joggal merül fel a velencei
kisgyermekes szülőkben a kérdés, hogy
miért csak most, több mint egy évvel a
2019-es választások után kerül minderre
sor, annak ellenére, hogy az óvodai férőhelyek hiányából fakadó égető probléma
már évek óta fennáll, és annak megoldása
a Regélő Egyesület választási programjának kiemelt helyén szerepelt.
Nem lustaságból vagy nemtörődömségből húzódott egészen novemberig az
állami bürokratikus eljárás. Számos tényező hátráltatta a gyors megoldást. Az
előző képviselőtestület által megszavazott
2019-es költségvetésben óvodabővítésre
egy fillér nem volt szánva, éppen ezért
meg kellett várnunk azt, hogy 2020-ra

révén valósult volna meg. Ez került volna
tehát kivitelezésre az idei évben, ha nem
jön közbe a világjárvány, és nem apasztják
meg a város költségvetését a kormányzati
elvonások. A Velencét érintő elvonások
többszázmilliós mértéke sajnos ellehetetlenítette a korábban elfogadott tervek
szerinti kivitelezést. Ezért más megoldás
után kellett néznünk.
A tavaszi egyeztetések során egyértelművé vált, hogy azonnali megoldásként
csak a konténeres bővítés lehetséges, és ez
is kizárólag tartós bérlet konstrukcióban.
Ennek tervezési, engedélyeztetési folyamatát azonnal, még tavasszal, április
végén megkezdtük. Az engedélyeztetés
során több hatósággal is (a Kormányhivatallal mint építési hatósággal, a Tűzoltósággal, a Katasztrófavédelemmel és a
NÉBIH-hel) fel kellett vennünk a kapcsolatot, kész terveket bemutatva. A veszélyhelyzeti korlátozások azonban a hivatali
munka ezen részét is lassabbá tették.
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Ugyanakkor nemcsak ezzel a nehézséggel kellett szembenéznünk. Volt egy
további probléma is, amelyre választ kellett találnunk. Jelenleg ugyanis oktatási
célú intézmény bővítésére alkalmas és
a hatósági előírásoknak minden szempontból megfelelő konténer nem érhető
el Magyarországon. A forgalomban lévő
és engedélyezett konténerek belmagassága 25 centiméterrel alacsonyabb, mint a
hatóságok által megkövetelt 300 centiméter. Így további tervezési megoldásokkal
bizonyítania kellett az önkormányzatnak
azt, hogy az Országos Településrendezési és Építési Követelményektől (OTÉK)
való eltérés ellenére a konténeres bővítmény alkalmas közoktatási tevékenység
folytatására. Ezt sikerült is megoldani,
így a Fejér Megyei Kormányhivatal november 6-án kelt határozata zöld utat
adott a kivitelezésnek. Jelenleg azon dolgozunk, hogy a bővítés folyamatának
ezen része jelentősen rövidebb idő alatt
valósuljon meg, mint az engedélyeztetés.
Faragó Péter és
Vendel-Cserményi Lilia
Humán Bizottság

Új kerékpártárolók a
velencei vasútállomásnál
„50 megújuló állomás” elnevezéssel 2019-ben elindult a
MÁV-nak az a legforgalmasabb
állomásokat érintő karbantartási
programja, amelynek keretében
több vidéki állomáson karbantartási munkálatokat és komfortnövelő beavatkozásokat hajtanak
végre. E program keretében Velencén 60 db kerékpár tárolására
alkalmas fedett tároló épül, valamint 18 db kerékpár tárolására
alkalmas bontott támasz kerül
kialakításra.
https://www.mavcsoport.hu/
mav/50-megujulo-allomas
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Velence Városát érintő, pályázati forrásból
megvalósuló fejlesztések 2020-ban
Velencén 2020-ban is folyamatosak voltak a fejlesztési munkálatok. Ezek egy jelentős része nem önkormányzati, hanem állami,
vagy az Európai Uniótól származó forrásokból valósult meg. Az idei évben Velence területét is érintő, pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések adatait tartalmazza az alábbi táblázat.
Fejlesztés tárgya,
megnevezése
Zöld város projekt

Forrás típusa
EU
X

Forrás megnevezése, kódja

HU

Beruházás
összköltsége (Ft)

Megvalósítás
kezdete

Megvalósítás
várható
befejezése

498 500 000

0

498 500 000

2018

2021

35 485 373

0

35 485 373

2017

2020

14 000 000 000

0

–

2019

2021

BMÖFT/S-19/2019

11 250 000

3 750 000

15 000 000

2019

2020

217 784 835

0

217 784 835

2020

2022

X

EFOP-1.5.2-16-2017-00017

Velencei- tavi
komplex partfal-rekonstrukció (OVF
beruházás)

X

KEHOP-1.3.0-15-2016-00015
X

Önerő (Ft)

TOP-2.1.2-16-FE1-2017-00001

Humán Szolgáltatások Komplex Fejlesztése a Velencei-tó
Térségében

Járdafelújítás

Elnyert
támogatás (Ft)

Bölcsődei intézmény
létesítése Velencén

X

TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00007

Velencei helyi
optikai kábelhálózat
kiépítése

X

GINOP-3.4.1-2015

0

2015

2020

Velence–Csákvár–
Tata összekötő
útburkolat felújítás

X

KB-2020/1000655/001/00

0

2020

2021
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Öt éve adták át a Velence Korzót – véget ér
a fenntartási időszak
A Velence Korzó épülete valamint a
hozzá tartozó homokos strand és egyéb
létesítmények Velence városának legnagyobb és leginkább kockázatos beruházásának eredményeként jöttek létre.
Az Oláhné Surányi Ágnes polgármester
kezdeményezte tóparti ingatlanfejlesztés
radikálisan átszabta településünk arculatát, a város költségvetését pedig jelentős
mértékű adóssággal terhelte meg.
A Korzó építésének költségeit 2008ban 72,81%-ban a KDOP-2.1.1/A-20080006-os pályázat keretében elnyert ös�szeg fedezte. Ezen összeg túlnyomó részt
az Európai Uniótól érkezett. Emellett
hozzávetőlegesen 900 millió forintnyi
önrészt is hozzá kellett tenni: részben
e célból a város valamivel több, mint
egy milliárd forintnyi hitelt vett fel
kötvénykibocsátás révén. Szerencsére

forintnyi adósságától. Az adósság átvállalása után azonban a város még
további 400 millió forintos hitelt vett
fel, amely azóta is évente közel 60 millió
forintnyi terhet jelent a város számára. A
hitel lejáratakor a város által törlesztett
teljes összeg 545 millió forint lesz.
A Korzó az önkormányzat tulajdonában áll, ám 2034-ig a Gomi Kft.
üzemelteti. A Korzó beruházási ös�szegének közel háromnegyede pályázati pénzből állt rendelkezésre, ami
egyrészt jó hír, másrészt a jelenlegi
városvezetésre jelentős feladatokat ró.
A pályázati pénzből megvalósult beruházás fenntartási időszakában (vagyis
a Korzó esetében öt évig) a tulajdonosnak (az önkormányzatnak) garantálnia
kell azt, hogy a létesítmény a pályázat
során meghatározott indikátorok, mu-

2012-ben a magyar állam konszolidálta az önkormányzatok adósságállományát, így Velence megszabadult az előző
években felhalmozott, 1,373 milliárd

tatók szerint üzemel, működik. Megfelelő-e a zöldterületek aránya, rendelkezésre áll-e meghatározott mennyiségű
parkoló, a létesítmény (beleértve a
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kikötőt, a hidat, a játszótereket, a sétányokat stb.) állapota megfelel-e a szerződésben rögzített kívánalmaknak?
Egy sereg olyan tényező meglétét kell
rendszeresen és kellő gondossággal ellenőriznie az önkormányzatnak, amely
a 2021 elején várható támogatói ellenőrzés során számon lesz kérve.
A Korzót tehát egy 2009. június 10én megkötött érvényes szerződés értelmében a GOMI Kft. üzemeltetheti 20
éven keresztül. Az üzemeltetés kezdete
az épület átadásának dátuma, vagyis
2014. május 30. Ennek megfelelően az
üzemeltetési szerződés 2034-ben jár le.
A 2009-es szerződés értelmében a velencei önkormányzat 2034-ig a tulajdonában lévő és az üzemeltetési szerződés mellékletében felsorolt valamennyi
ingatlanelemet, épületet és építményt
– annak minden természetes és jogi tartozékával
együtt – a GOMI Kft. számára adta át üzemeltetés
céljára. A GOMI Kft-ben
2019-ben tulajdonosváltás történt, így a Korzó
üzemeltetése egy új befektetői csoporthoz került,
amely a maga elképzeléseit kívánja megvalósítani
Velence központjában. Az
üzemeltető bérleti jogának folyamatos gyakorlásáért bérleti díjat köteles
fizetni, melynek mértéke
a használatba vétel évében
3.000.000 forint + ÁFA/
hó volt, ami azóta is alig
(csupán az infláció mértékével) növekedett.
Ez az üzemeltetési
szerződés sok szempontból megköti
a létesítmény tulajdonosának, vagyis
a velencei önkormányzatnak a kezét
ellenőrzési jogkörének gyakorlásában és

Ö n ko r m á n y z a t i h í r e k
érvényesítésében. Annak ellenére, hogy
a szerződésben foglalt, a fenntartási időszakra vonatkozó indikátorok és paraméterek betartását rendszeresen számon
kéri a hivatal az üzemeltetőn, nem sok
jogi lehetősége van annak maradéktalan
érvényre jutatásában.
Ez különösen most jelent veszélyt Velence város költségvetésére nézve, ugyanis
a beruházás fenntartási időszaka néhány
hónap múlva véget ér. A támogató szervezet ellenőrzése során a tulajdonosnak
kedvezőtlen esetben visszafizetési kötelezettsége merülhet fel abban az esetben,
ha nem sikerül bizonyítania azt, hogy a
támogatási szerződésben megszabott feltételek és mutatók a fenntartási időszakban teljesülnek. Ezt a város a rendelkezésére álló jogi eszközökkel mindenképpen
el kívánja kerülni. Ez a testület és a hivatal
feladata, amelyet el is fog végezni.
Van azonban egy másik kérdése az
elmúlt öt évnek. Mégpedig az, hogy
vajon mennyire képes betölteni a
neki szánt városközponti szerepét a
Korzó? Mennyire javította az itt élők
életminőségét a Korzó és a homokos
strand? Arra kérjük Önöket, hogy az
ezzel kapcsolatos tapasztalataikat és
gondolataikat írják meg. A Korzóval
kapcsolatos véleményeiket e-mailen a
hivatal@velence.hu címen, postai úton
a 2481 Velence Tópart u. 26. címen,

témamegjelölésében tüntessék fel azt,
hogy „Velence Korzó”!
A véleményekről szóló összefoglalót
a város facebook oldalán és a Velencei
Híradó hasábjain közzé fogjuk tenni.
A Velencei Híradó 2014. júniusi
száma közölte az akkori polgármester
megnyitó beszédének részleteit. Eszerint „Velencén az ország egyik legszebb,
gyermek- és családbarát szabadstrandja valósult meg”…
A parkolási gondok már az átadás után egyértelműek voltak.
„Velence
Város
Rrészlet a Velencei Híradó 2014. júniusi számából.
Önkormányzata
jelentős számú új
munkahelyet is
teremtett…” „Létrejött Velence új
városközpontja”.
Mindezt
figyelembe véve az
alábbi kérdésekre
keressük a választ:
1. Milyennek
találja a Korzó
strandját? Men�illetve a Polgármesteri Hivatal elé ki- nyire tiszta, ápolt, higiénikus? Mitett postaládában várjuk december 31- lyen gyakran viszi oda kiskorú gyereig. Kérjük, a boritékon, vagy az e-mail két strandolni? Mennyire elégedett a

zöldterületek és a fák mennyiségével?
Mennyire elégedett a Korzó szolgáltatásainak áraival? Mennyire érzi magát
otthonosan a strandon?
2. Milyennek találja a Korzó épületét? Mennyire van karbantartva? Milyen
gyakran szokta közösségi térként pihenésre, sétálásra használni? Mennyire elégedett a Korzón működő boltok kínálatával, árfekvésével?
3. Milyennek találja az épület környezetét? Mennyire elégedett a sétányok,
hidak, játszóterek, karbantartásával?
Mennyire találja ápoltnak vagy ápolatlannak a Korzó területét?
4. Mennyire tudja betölteni városközponti szerepét az épület és a strand?
Mennyire könnyen közelíthető meg a
Korzó? Van-e lehetőség parkolni? Men�nyire biztonságos a közlekedés autóval,
kerékpárral, gyalog a Korzó környékén?
Milyen gyakran szervez hétvégi programokat a Korzóra?
5. Általánosságban hogyan látja: megérte-e a városnak minderre 1,5 milliárd
forintot költeni, vagy azt fel lehetett volna használni hasznosabban is?
Gerhard Ákos polgármester
9
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Születésnapi köszöntések
Idén novemberben ketten is betöltötték 90. életévüket Velencén. Gerhard Ákos polgármester a város nevében köszöntötte
Visnyei Gyulánét és Rovó Józsefnét. Mindkét ünnepelt nyugdíjas korára költözött Velencére, a Bence-hegyre, illetve az
Ófaluba. Mindkettejük esetében az ok ugyanaz volt: megtetszett nekik a környék, a víz közelsége, a Velencei-hegység lankái. Bár 2020 nehéz terheket rótt városunk időskorú lakóira is, ám ők mindketten jó egészségnek örvendenek. Maradjon
is ez így! Jó egészséget és további békés, boldog nyugdíjas éveket kívánunk az ünnepelteknek!

Gondolatok egy emléksétát követően
Október 31-én a járvány idején néhányadmagammal felkerestük azokat
az emlékhelyeket városunkban, ahol a
velencei földben nyugvó vagy velencei
származású, háborúban elesett katonák
emlékét őrizzük. Egy közösség életében
a visszatekintés legalább annyira fontos,
mint az előrenézés. A múltra való emlékezés (különösen halottak napja környékén) lehetőséget ad arra is, hogy szembenézzünk a jelen kérdéseivel is.
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Velence egyik legnemesebb hagyománya az, hogy a rendszerváltás óta az
önkormányzat és az egyházak hovatartozástól és felekezettől függetlenül az elesett
velenceiek és a Velencén elesett, más nemzethez tartozó katonák emlékét és sírjait
kegyelettel ápolják. Elsőként a Civil Háznál Récsei Norbert plébános imádkozott
az elhunytakért, majd az emlékséta során
a résztvevők elhelyezték a emlékműveknél a kegyelet koszorúit és meggyújtottak
mécseseiket a világháborúk és az
1956-os forradalom során meghalt velenceiek, és a Velencén
elesett, idegen földben nyugvó
katonák emlékére.
Bármelyik nemzethez tartozzon is egy elesett katona, szülei, testvérei, szerettei, barátai
ugyanúgy visszavárták őt, ahogyan annak idején Magyarországon is hazavárták az Isonzó
mellől vagy a Don-kanyarból
a magyar bakákat. Éppen ezért
soha nem politikai állásfoglalás

az elesettekről való megemlékezés, hanem az emberiesség megnyilvánulása. A
minden évben megtartott megemlékezés
azt üzeni, hogy van olyan közös erkölcsi
alap, amelyet nem lehet megkérdőjelezni,
és ahonnan el lehet indulni, hogy tennivalóinkat tisztességgel elvégezzük.
Kernya Gábor
képviselő
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Rendhagyó Velencei Advent
Az idei év sok szempontból nehézségeket gördített közös ünnepeink méltóképpen való megrendezése elé. A világjárvány az egyik leginkább meghitt
ünnep, az adventi várakozás hagyományaink szerint való megünneplését is
lehetetlenné tette: a sütemény- és forralt
bor illatú közös együttlét, vásár, kézműves tevékenységek, koncertek megtartása nem lehetséges most. Azonban
minden nehézség ellenére sem kívánja
a város elmulasztani ezt az ünnepi időszakot. Ezért amellett döntöttünk, hogy

idén az online térben
lepjük meg a velenceieket műsorokkal.
Az advent négy vasárnapján 17 órától a
város facebook oldalán
és youtube csatornáján
elérhetők lesznek ünnepi videófelvételeink. Reméljük, ezzel kicsiknek
és nagyoknak egyaránt
örömet tudunk okozni.
Elsőként bepillantást nyerhetünk a zárt

ajtók mögött működő Meseliget Óvoda
csoportjainak életébe, majd adventi műsorral kedveskednek a város lakóinak az
óvodások és az iskolások. Ezt követően
bábelőadásokat lehet figyelemmel követni az Éliás Tóbiás bábcsoport jóvoltából.
Lesznek zenei programok is: Nemes-Jeles
Judit fuvolaművész és Stummer Márton
gitárművész (vagyis a Duo Vivo együttes)
koncertezik a velenceieknek, valamint
Varga Lajos előadóművész musical-részleteket ad elő partnereivel. A programok
mellett minden vasárnap meggyújtunk
egy újabb gyertyát városunk adventi koszorúján, az ófalusi plébániatemplom
előtt. A város tereit pedig különleges, ünnepi fénydíszbe öltöztetjük.
Készüljünk együtt az ünnepre!

Karácsonyi ajándék
nyugdíjasainknak
A karácsonyi készülődés jegyében a velencei önkormányzat hagyományosan
szaloncukrot ajándékoz városunk nyugdíjas korú lakóinak. Idén december
1-től két helyszínen lehet átvenni a velencei önkormányzat ajándékát.
A bencehegyi és az ófalusi lakosok a Polgármesteri Hivatal épületénél
(Tópart u. 26.) juthatnak hozzá az ajándékcsomaghoz, a velencefürdőiek és
az újtelepiek pedig a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál
(Zárt utca 2.). A csomagok biztonságos átvételének részleteiről a hirdetőtáblákon és az internetes felületeken adunk tájékoztatást. Karácsonyi
ajándékcsomagot kap minden Velencén állandó lakóhellyel rendelkező,
öregségi nyugellátásban részesülő személy. A csomagok eljuttatásában idén
is az önkormányzat segítségére lesznek városunk nyugdíjas klubjai.
Segítségüket ezúton is tisztelettel köszönjük!
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Adventi fények Velencén
Amint azt Pilinszky János oly igazan
megfogalmazta: „a karácsony a szeretet,
és ádvent a várakozás megszentelése.
Az a gyerek, aki az első hóesésre vár –
jól várakozik, s már várakozása is felér

egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki
hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami
az övé – szabad, és mentes a birtoklás
minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik,
az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a
hetek, órák percek kattogó, szenvtelen
vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az
a mélységes türelem,
amely szépségében és
jelentésében semmivel se kevesebb annál,
amire vár.”
Velence város önkormányzata ebben a
szellemben készülődik az idei rendhagyó
Adventre.
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Célunk, hogy a járvány ellenére biztonságos körülmények között valódi
ünnepi hangulatot teremtsünk kívül,
a köztereken és belül, közösségi szinten, lélekben egyaránt. Olyan meghitt,
kültéri adventi helyszíneket tervezünk, ahová jó megérkezni, ahol
jó a szeretteinkkel egy
kis időt eltölteni. Új
fény-köntösbe öltözik
Újtelepen a Közösségi Ház, az Óvárosban
pedig a Polgármesteri
Hivatal épülete. Finom
eleganciájú, új oszlopdíszek ékesítik majd a forgalmasabb közlekedési
útvonalakat városunk
több pontján.
Tavaly ígéretet tettünk a velenceieknek
arra, hogy megfordítjuk
az eddigi gyakorlatot, és
nem felélni, hanem bővíteni, gyarapítani fogjuk a város ünnepi fénydíszeit. Ehhez
idén nemcsak anyagi forrásokat tudtunk
biztosítani, de sikerült megnyernünk
az ügynek olyan velenceieket, akiknek
művészi érzékük és tapasztalatuk is
van hasonló díszítések megtervezésében. Legyen olyan a díszítés, amilyennek mi, velenceiek szeretnénk látni! Az
ünnepi terek ugyanis rólunk és nekünk
szólnak, minket állítanak meg, és mi
vagyunk azok, akiknek az estéit szebbé
teszik. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a
díszek elkészítésében vegyenek részt
a velencei gyerekek
is – az óvodások és
az iskolások. Szóljanak nekünk az ünnepi díszek!

Meleg-fehér égősorok és kézzel készült karácsonyfadíszek kerülnek az
óvárosi Katolikus Plébániatemplom
és a Polgármesteri Hivatal parkjában
lévő fenyőkre. Az óvárosi templomnál betlehemi jászol és a város ádventi
koszorúja, míg a Könyvtárnál és a Közösségi Háznál ünnepi hangulatú meglepetés-helyszínek várják városunk lakóit és vendégeiket. Terveink szerint a
következő években további helyszínekkel és fényekkel gazdagítjuk városunk
közösségi tereit annak érdekében, hogy
Velence Városa minőségi élettér és valóban az otthonunk lehessen az ünnepek idején is.
Gerhard Ákos
polgármester
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Beszámoló a Velence Városgazdálkodási Kft.
október-novemberi munkájáról
Az elmúlt két hónapban az őszi munkák,
valamint a télre való felkészülés adta a
legtöbb feladatot a Városgazdálkodási
Kft. számára.

Szelektív hulladékgyűjtő
edények átadása
Folytatódott a szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztása. Minden hétköznap két munkatársunk dolgozik azon,
hogy megfelelő adminisztráció mellett
a lakosság átvehesse az összeszerelt, lemosott edényeket. November 30-ig még
lehetőség van az edények átvételére a
polgármesteri hivatal udvarán. A Humán
Bizottságtól kapott lista alapján egyeztettünk a rászorulókkal, akiknek egy előre
megbeszélt időpontban házhoz vittük a
gyűjtőedényeket. Ebben hathatós segítséget nyújtott Szilágyi András, aki munkatársunkkal közösen vitte ki azokat.

Az ily módon azonosított elkövetők
ellen a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001.
(XII. 21.) kormányrendelet alapján a
jegyző hulladékgazdálkodási bírságot
szab ki. Emellett az elkövető ellen szabálysértési vagy büntető eljárás indul.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény értelmében tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között
elhelyezni, kezelni.
A szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
(Szabstv.) 187. § (1) bekezdés b) pontja

Illegális hulladéklerakók
felszámolása
Tovább folytatódik az illegális hulladékok elleni harc. Súlyos problémát jelent
városunk területén az utak mellé, erdőbe, erdőszélre, elhagyatott területekre,
magántulajdonú, de bekerítetlen, illetve
önkormányzati közterületeken, külterületi ingatlanokon illegálisan lerakott
lakossági kommunális vagy építési hulladék. Emiatt fokozott megfigyelést és
ellenőrzést tartunk a Közterület-felügyelet munkatársaival, valamint
elektronikus eszközökkel.

szerint aki természeti területen – beleértve a védett természeti, Natura 2000 területet is – a természetvédelmi célokkal

össze nem egyeztethető tevékenységet
folytat, szemetel, a területet más módon
szennyezi, természetvédelmi szabálysértést követ el. A Szabstv. 196. § (2) bekezdése értelmében, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak,
elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, köztisztasági
szabálysértést követ el.
E szabálysértések jogkövetkezménye
lehet a szabálysértési hatóság által kiszabott 150.000 Ft-ig terjedő szabálysértési bírság.
Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet,
amely esetben a cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető. A Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. § (1) bekezdés
a) pontja értelmében, aki
arra a célra hatóság által
nem engedélyezett helyen
hulladékot elhelyez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő. A büntetés
egy évtől öt évig terjedő
szabadságvesztés, ha a
bűncselekményt veszélyes
hulladékra vonatkozólag
követik el. Aki pedig a
bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség
miatt egy, vagy veszélyes
hulladék esetén két évig
terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő. A Btk.
szerint hulladék mindaz,
amit a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény hulladéknak minősít, ha alkalmas az emberi
élet, testi épség, egészség,
a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére.
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Fontos tudniuk, hogy az illegális hulladék lerakása miatt az is felelősségre
vonható, akinek a hulladéka beazonosítható. Így kérjük Önöket, hogy fokozottan figyeljenek arra, kit bíznak meg
a lomtalanítással. Számos olyan hirdetést látni, ahol magukat szemétszállítási
vállalkozónak kiadó magánszemélyek
teljes körű lomtalanítást ajánlanak. Kérjük, hogy minden esetben, amikor ilyen
szolgáltatást vennének igénybe, kérjék el
a hulladékszállítási engedélyt, amiből
egyértelműen kiderül, valóban végezheti-e ezt a tevékenységet a vállalkozó.
Csak engedéllyel rendelkezőt bízzanak
meg, mert ők biztosan megfelelő hulladéktelepre szállítanak, nem pedig valahol az erdőben dobják el a szemetet.

eszközt sem kellene használnunk. Az
elkészült síkosságmentesítési terv kialakítása során kiemelt figyelmet fordítottunk azokra a szakaszokra, ame-

Egyebek

Felkészülés a télre
(síkosságmentesítés)
November 13-án megérkeztek a korábban beszerzett gépek téli kiegészítői.
Felkerültek a hótoló lapok és a sószóró
berendezések. A gépkezelők számára

lyekre az elmúlt években folyamatos
lakossági bejelentések hívták fel a figyelmet. A munkaterv egyik fontos
célja, hogy a lehető leghatékonyabban
végezzük el a feladatot.

Felkészülés a télre
(parkok, ágyások)

megtartottuk a szükséges oktatást is, valamint megérkezett az útszóró só is.
Kettős érzés várni a telet, hiszen
amíg magánemberként és szülőként
jó sok havat látnék szívesen, addig a
síkosságmentesítés végzéséért felelős
személyként jobban örülnék, ha egyik
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ágyások, a könyvtár lépcsőjét szegélyező
ágyás, továbbá a Fő utca és Kemping utca
kereszteződésében található ágyás is. Az
ágyásokat a majdani ültetésre munkatársaink előkészítették.

Parkjainkban folyamatosan gyűjtjük
a lehullott faleveleket. Kernya Gábor
környezetmérnökkel,
önkormányzati
képviselővel közösen minden parkban
kiépítünk lomb-, valamint lágyszárúak
gyűjtésére alkalmas komposztáló pontokat. Ennek eredményeként a zöldhulladékot nem szükséges elszállítanunk
a parkokból, hanem előkészíthetjük a
tavaszi felhasználásra. Így nem pusztán
költséghatékony, hanem környezetbarát
megoldást is alkalmazunk.
Munkatársaink az ágyások téliesítését
is elvégezték. A Babák Rózsakertjében a
szokásos visszavágási és takarási munkákat végezték. Emellett támogatásával
négy ágyás tervezését rendeltük meg.
Az ágyásokba évelő növények kerülnek
majd. Így megújulnak a Széchenyi utca és
a Tópart utca sarkán a Meszleny-keresztnél, valamint a vele szemben található

Munkatársaink a fent leírtakon kívül folyamatosan végzik a rutin munkákat: zöldfelületek nyírása (ahol még
szükséges volt), köztéri szemetesek
ürítése stb.
Kicseréltük a parkokban a kiégett izzókat, valamint hamarosan megérkeznek
az új búrák, amelyeket a már évek óta hiányzók pótlására rendeltünk.
Munkatársaink november-december folyamán szétszerelik a parkokban
található padokat és fokozatosan felújítják őket.
Ugyanilyen felújítás vár a játszótéri
eszközökre is. A rongálódott elemeket
elszállítjuk, ezeket megfelelő engedéllyel
rendelkező szakemberek fogják pótolni.
Megkezdődnek az eszközök festési, állagmegóvó karbantartási munkái is, így
esetenként átmenetileg egy-egy játszótéri
eszköz használhatóságát felfüggesztjük.
E munkák ütemezéséről tájékoztatjuk
Önöket a közösségi média felületeken,
valamint a helyszíneken is, már a munkák megkezdését megelőzően.
Pusztai László
ügyvezető
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A Szent Erzsébet Szabadlégi Iskola
(a mai újtelepi óvoda) története
Szántó Katalin Angelina főnővérrel folytatott beszélgetése alapján
(„A rendkívüli eseményeket, amelyek meghatározzák, kik vagyunk, kivé válhatunk, nem felejtjük el soha” – Meik Wiking)

Az épület az 1920-as évek elején épült,
a Gudenus kúria részeként, melyet
báró Gudenus Géza és göncruszkai
Kornis Mária grófnő birtokolt 1917-ig.

egy melléképületben, amely a világháború alatt megsemmisült. A személyzet közül tízen is áldozatul estek a harcoknak:
a nővérek közül két betegápoló, egy varrónő, három gyermekgondozó, öt konyhás (közülük
kettő civil) és takarítók.
1944 nyarán az iskolás
korú gyermekeket Budapestre menekítették ki, helyettük bölcsődések jöttek.
December első napjaiban a
gyermekeket taxival vitték a
menhelyre. December 13-án
a nővérek is utánuk mentek.
A Földművelésügyi Minisztérium pincéjében élték át a
háborút. 1945 februárjában
mentek vissza az Üllői úti álAz egykori Gudenus-Kacskovics kúria 1930-ban, a mai
lami gyermekintézetbe.
Rózsakert Lakópark helyén.
A fotó forrása: Kárpáti Miklós facebook oldala
Mivel a keresztes nővérek irattára Zsámbékon a II.
Ezután vásárolta meg tőlük a daruvári világháborúban teljesen elpusztult (leKacskovics család. Az épület egy hét égett), ezért a még élő nővérek elbeszéléholdas park közepén helyezkedett el, seire kellett támaszkodni. Ilyen volt Kapa
amely a jelenlegi Lidótól a Rendelőin- Júlia főnővér, aki 1984-ben meghalt, de
tézetig terült el.
1982-ben adatot szolgáltatott Szántó KaA kúriát a Népjóléti Minisztérium talin védőnőnek. Kapa Júlia 1929. április
1928-ban vásárolta meg a budapesti Üllői 1-től 1935. aug. 31-ig volt Velencén főúti Gyermekmenhely gondozottai részé- nővér. Lánytestvére, Kapa Rozália segíre. A belügyminiszter 1929. április 1-én tett az épület rendbehozatalánál, hogy a
létesítette az intézményt a tüdővészre haj- gyermekeket fogadni tudják. A másik velamos, de nem fertőző, legyengült gyer- zető nővér Sarlós Angelina 1929 nyarától
mekek gyógyítására. Hetven gyermek 1940 nyaráig élt itt, az ún. Erdei iskolágyógyult itt évente, a megerősödötteket ban. Az alábbiakban tőle idézünk.
15–20 újabb beteg váltotta. A szabadlégi
Mindennapok: „A gazdaságban tyúiskolához fekvőcsarnokot építettek (en- kokat tartottunk és hízókat, a gyermenek épületében található ma az újtelepi kek miatt különösen. A bevásárlásokat
óvodarész) és kápolnát létesítettek.
Kápolnásnyéken bonyolítottuk le, odaAz iskolát a Szent Keresztről elneve- jártunk kocsival a heti piacra, azért tarzett Irgalmas Nővérek rendje üzemel- tottunk lovat. Füredi kiskereskedőnél is
tette. Körülbelül 18 nővér és 2 fő civil vásároltunk Kisvelencén. Nyáron sok
személyzet élt a területen: egy mosónő és dinnyét, gyümölcsöt kaptak a gyermekonyhalány, akik a családjukkal éltek itt kek, karácsonykor csomagot.”

Napirend: A gyerekek reggel fél
7-kor keltek, mosdás. A nővérek nyírták
szép rendesre, fésülték naponta a hajukat, majd misére mentek. Reggeli után
(szeptembertől) az iskolapadok a tantermek előterében voltak, a szabadban
folyt a tanítás. 1–2., 3–4. osztály tanterv
szerint, csak kevesebb óraszámban tanult. Ebéd után fekvés (télen is a szabadban, pokrócban, télikabátban, halinacipőben). Majd játék, éneklés, kisebb
elfoglaltság, iskolai feladatok. A tízórai
és az uzsonna se hiányzott. Vacsora
után 7 óra, fél 8-kor lefekvés. Nyáron a
játszótéren töltötték a szünetet, egyesek

A kép forrása: Kárpáti Miklós facebook oldala

segítettek a kertben, a parkban gallyat
szedtek és játékidőben fürödtek a Velencei-tóban.
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A nővérek említést tettek a mai büfésor helyén egy nagy méretű faragott
székelykapuról is – a régi főbejáratról –
amiről sajnos nem maradt fenn fotó.

Galambos Györgyné Marika: 1979től már két 45 fős csoport volt és mostoha körülmények. Ismét jótékonyság
útján sikerült komfortosabbá tenni az
óvodát. Ebben az évben összevonták
a két falurész intézményeit, vezetőjük
Cserny Etelka lett.
Az 1970-es években a lakások mellett fiókkönyvtár, majd orvosi rendelő
is működött a Gudenus-kúriában. Ma a
Rózsakert Lakópark emeletes épülete áll
az egykori kastély helyén. A kápolna az
új templom építéséig működött.
Újtelepen jelenleg a Meseliget Óvoda három csoportja a régi szabadlégi
iskola mára beépített részében működik, három másik csoport pedig az
óvodabővítés első ütemében, 2010-ben
átadott épületrészben, melyből az átjárhatóság biztosított a régi épületrészhez. Udvarát 2012-ben és 2016-ban a
hatályos törvényi előírások szerint a
szabványnak megfelelően átalakították. Új gyepszőnyeg borítást kapott az
óvoda udvara.

A Meseliget Óvodáról
A világháború után fedél nélkül maradt családok költöztek
a kastély és a mai óvoda használható részeibe. 1959-ben alapították az újtelepi óvodát, ekkor költöztek ki a még ott lakó
családok belőle.
Márton Istvánné, az első
óvónő visszaemlékezései: Az
óvodát szinte a semmiből hozták létre
a szülők segítségével. A foglalkozás 45
gyermekkel indult, egyetlen óvónővel
és iskolás lányok segítségével. A lányok
fizetését minden hónapban a szülők adták össze. Jótékonysági táncmulatságból
rendezték be a termeket, vették meg a
legszükségesebb bútorokat és textíliákat. Később, szintén szülői segítséggel
bővült az épület. Szolgálati lakást 1961ben építettek hozzá. Ekkor államosították az intézményt. Ekkor már főzni
is lehetett. Nem volt könnyű a kezdet,
elhúzódó építkezés és személycserék
nehezítették az első éveket.
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Az óvoda 1959-ben, az első ovisokkal

Az óvoda vezetői: Márton Istvánné
(aki az óvoda történetét 1963-ban feldolgozta), Nagy Gáborné, Galambos
Györgyné, Cserny Etelka, Serhókné Varjas Edit, Bóra Csilla.
Szerkesztette Kiss Eszter Zsófia és
Ludmann Ágota

Köszönetnyilvánítás
Az „Akikre büszkék vagyunk” című
kiállításunk résztvevőinek hálásan
köszönjük elért eredményeiket,
munkájukat. Büszkék vagyunk
Önökre akár úgy mint egykori
velencei diákokra, akár úgy mint
itt élő egykori sportolókra, akik
nemcsak Velence közösségét képviselték, hanem ország világ előtt
hazánkat is.
Íme a névsor: Bíró László
(judo), Bognár Imre (futball),
Brunnerné Pap Judit (atlétika),
Cserny Csaba (futball), Cserny
Vilmos (futball), Dobos András (kajak-kenu), Ducza Valéria
(kerékpár), Fa Nándor (óceáni
szólóvitorlázás), Fehér Zsolt
(kajak), Füri Viktor (motokrossz),
Galambos Györgyné (atlétika),
Haász Éva (regatta), Kiss Gábor
(kenu), Kovács Eszter (öttusa), Kovács Lilla (öttusa), Lakatos Zsanett
(kenu-olimpikon, Velence díszpolgára), Major Ildikó (evezés), Molnár Csaba (úszás-tenisz), Molnár
Károly (futball), Molnár Csaba
(futball), Molnár Gergely (futball), Nagy-Kapócs Anikó (evezés,
olimpikon), GR gimnasztika,
Richter Endre (kerékpár), Richter
Ferenc (kerékpár), Rohonyi István
(kyokusin karate), Serhók György
(futball), Sisa Csaba (evezés),
Flick Athletic Sportgimnasztika
Velence csapata, Szegedi-Csinády
Balázs (falmászás), Szegedi-Csinády Csongor (falmászás), Szegediné
Csinády Gabriella (atlétika), Tímár
Béla (atlétika), Tímár Dávid
(atlétika), Tóth Dávid (kajak-olimpikon, Velence díszpolgára), Varga
Gábor (szörf ).
Elérhetőségeink:
Velencei Helytörténeti Egyesület
Adószámunk: 18502411–1–07
2481 Velence, Tópart u 52.
www.helytörtenet.eoldal.hu
velencehelytortenet@gmail.com
Facebook: Velencei Helytörténeti
Egyesület kedvelők oldala
QR kódunkon
Velence látnivalóival ismerkedhet
meg.
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Stratégiák a téli túlélésre

telelőhelyei a barlangok, hiszen az egyenletesen alacsony hőmérséklet kedvez legjobban felhalmozott tartalékaik lassú, de
folyamatos felhasználásához. Zavartalan
barlangok híján választják az emberek
lakta épületek többé kevésbé fűtött réseit,
zugait. Ez a megoldás nekik sem a legjobb, de így van esélyük a túlélésre.
A sünök még a denevéreknél is bátrabban használják az ember alkotta, számukra sokszor első osztályú telelőket: nagyobb komposztrakások, farakások alja,
kerti tárolók kisebb üregei. A téli kerti
munkák során vigyázzunk a sünökre, a
lehetséges süntanyákat ne bolygassuk!
Egy másik lehetőség a maradást választók számára, hogy folytatják életüket
a megszokott üzemmódban, tehát anyagcseréjük és testhőmérsékletük nem
változik meg alapvetően. Ebben az esetben azonban elkerülhetetlen, hogy megfelelő mennyiségű tápanyaghoz jussanak.
Mivel a kínálat jelentősen változik, így a
télen is aktív állatoknak alkalmazkodniuk
kell ehhez. Legismertebb példák erre a
kis énekesmadarak, akik tavasztól őszig
döntően repülő rovarokat, lárvákat, tehát alapvetően állati eredetű táplálékot fogyasztanak, míg télen növényi magvakat
és bogyókat is esznek nagy arányban.

A helyben maradás stratégiáját alkalmazó állatoknak nem kell szembenézniük a több száz kilométeres utazások
nehézségeivel, nekik az egyre fogyatkozó
vagy éppen megszűnő táplálékkínálat
okozta ínséget kell elkerülniük. Elsősorban ugyanis a táplálékhiány miatt
kelnek útra a vándorlók is,
a hideg önmagában még
nem jelentene problémát.
A maradók közül vannak,
akik átmenetileg „kivonulnak” az életből.
A jól ismert „téli álom”
alternatíváját nem csak emlősök alkalmazzák sikerrel.
A lepkéknél maradva: több
faj is szinte hihetetlen módon éli túl a telet, nyirkos
Telelő pávaszem. Fotó: Klébert Antal
kisbarlangok mennyezetén
csüngve, szárnyukon apró
A vonulás mint stratégia nagyon cseppekkel vagy akár mini jégcsapokkal
látványos például a vadludak esetében várják mozdulatlanul a tavaszt. A nappa(tízezres csapataik még most is gyülekez- li pávaszem (Inachis Io) is ezt a módszert
nek a vizes éjszakázó helyeken). Sokkal alkalmazza, és amint nyílnak az első vikevésbé feltűnő és talán kevésbé ismert, rágok, február végén, már ki is repül téli
hogy vonulni néhány hazai lepkefaj is szállásáról.
Kis patkósdenevér. Fotó: Klébert Antal
szokott. Az egyik leggyakoribb és védett A gyászlepke (Nyphalis antiopa)
vándorlepke, az atalantalepke (Vanessa szintén így telel és a kevésbé isatalanta) második nemzedékének pél- mert vörös csipkésbagolylepke
dányait még november közepén esetleg (Scoliopteryx libatrixis) is egy igazi
megpillanthatjuk, de utána már útra kel- barlangi túlélő. Ha késő őszi és téli
nek ezek a kis törékeny jószágok és meg erdei kirándulásainkon telelő lepsem állnak dél-Európáig. A kacsafarkú kékre bukkanunk, nagyon vigyázszender (Macroglossum stellarum) nyár zunk, hogy ne érjünk hozzájuk,
végén repülő egyedei szintén útra kelnek, ne bolygassuk őket, hiszen ebben
bár sokszor megfigyeltek helyben maradó a telelő állapotban szó szerint alig
példányokat is, melyek megfelelő mikro- élnek, törékeny egyensúlyi helyzeklíma és enyhe tél esetén sikerrel áttelel- tüket biztosan nem tudják visszanyerni
A klasszikus téli madáretetés hajhetnek itthon is. A vonulás – legyen szó egy esetleges leesés, sérülés után.
dan abból indult ki, hogy a gazdák télen
Gyakran keltenek riadalmat a tető- magokkal hálálták meg a kismadarak
akár madárról, akár lepkéről vagy emlősfajokról – minden esetben nagy kihívást terekbe húzódó denevérek. Nem árta- tavaszi kártevőfogyasztását. A madárejelent az állatoknak. Megfelelő kondíció nak senkinek, ők is csak biztonságban tetéssel várjuk meg a téli hideg idő behíján biztosan nem érik el úticéljukat, és és fagymentes helyen szeretnék kihúzni köszöntét, a vízi madarakat pedig egyik
ha még sikerült is jó erőben nekivágni a a telet, hiszen fő táplálékaik, a repülő évszakban se etessük.
nagy útnak, az időjárás mindig hozhat az rovarok teljesen visszaszorulnak ebben
Csóka Szilvia
az időszakban. A denevérek optimális
egyedek számára végzetes fordulatokat.
Az őszi napéj-egyenlőséget követően minden nappal kevesebb a napsütéses órák
száma és a hőmérséklet is csökken. Bár
a december végi napforduló már nincs
messze, a tavaszi napok melegéig még több
hónap van hátra, és az állatvilágnak megoldást kell találnia a téli túlélésre.
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„Gyermekhorgászatról” nem csak gyermekeknek
A szenvedélyes horgászok egyik legnagyobb öröme az, ha a horgászat örömét
megoszthatják másokkal is – elsősorban
gyerekeikkel. Én magam is így, édesapámmal együtt horgászva ismerkedtem meg a horgászat és a Velencei-tó
szépségeivel. Nagyon fontos azonban
az, hogy a gyerek ne csak a kapás, a
zsákmányszerzés örömét élje meg, hanem szeresse meg a vizes élőhelyek világát, ismerje meg és óvja a halakat és az
élővizeket. A gyermekhorgászatra vonatkozó szabályok abból a célból születtek, hogy a gyerekek úgy ismerkedjenek
meg a tavak és folyók halaival, hogy az
élővizekben ne tegyenek kárt.

a hatályos törvények betartásával folytathat. A gyermekhorgász felügyeletéért
felelős személy a horgászat során segítheti a gyermeket, viszont horgászati
tevékenységet nem végezhet helyette.
Tehát nem dobhatja be a felszerelést, illetve a megakasztott halat sem húzhatja
ki a gyermek helyett. Viszont a hal horogtól való kíméletes megszabadításában feltétlen segíthet. Ennek tudatában
érdemes a gyermeknek olyan horgászati
módszert választani, amely során a célhal megfogásához szükséges fizikai állapottal és képességekkel rendelkezik.
Szintén a törvény rögzíti azt is, hogy a
horgászathoz állami horgászjegyet és

Gyermekhorgásznak számít a hároméves kortól az adott év december
31. napjáig a 15. életévét be nem töltött,
horgászegyesületi tagsággal nem rendelkező személy. A gyermekhorgász a
halgazdálkodási vízterületeken halfogást, illetve halfogásra irányuló tevékenységet állami horgászjeggyel vagy
turista állami horgászjeggyel, kizárólag
nagykorú személy felügyelete mellett

horgász fogási naplót kell kiváltani. Az
állami horgászjegy gyermekhorgász
esetében díjtalan, csak a fogási napló
300 Ft-os ellenértékét kell kifizetni.
Horgászat során a gyermekhorgász
(és a vele tartó felnőtt) mindenekelőtt az
alábbi szabályokra legyen figyelemmel:
1.Tartsa magánál az állami horgászjegyet és a fogási naplót, illetve napi
horgászjegyet végig a horgászat idején.
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2. Tartsa be a rendeletben meghatározott, az őshonos halfajok fajlagos
tilalmi időszakára, valamint a méretés mennyiségi korlátozásra vonatkozó
rendelkezéseket.
3. A gyermek – a törvényi előírás
szerint – a napi darabszám-korlátozás
alá tartozó halfajokból naponta összesen 1 darabot, a napi darabszám-korlátozás alá nem eső őshonos halfajokból
naponta összesen 5 kg-ot, ezen belül a
menyhalból, sügérből és domolykóból 2
kg-ot foghat ki.
A gyermekhorgász az állami horgászjegy birtokában egy darab egy
horoggal felszerelt horgászkészséget
használhat. Tilos a hal fogásához
minden olyan fogási eszköz, illetve
fogási mód alkalmazása, amely a
halállományt vagy annak élőhelyét
veszélyezteti. Valamely védett vagy
fogási tilalom alá eső faj véletlenül
megfogott egyedét vagy a méret- és
mennyiségi korlátozások által tiltott
halat – a horogtól óvatosan és gyorsan megszabadítva, vagy ha ez sérülésmentesen nem lehetséges, akkor
a zsinórt a szájnyílás előtt elvágva
– haladéktalanul vissza kell helyezni
élőhelyére, akkor is, ha sérült, beteg
vagy elpusztult. Tilos a megfogott
halak kínzása, a megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe. A halak és élőhelyük védelme érdekében tilos a szemetelés,
a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása.
A gyermekhorgász gondviselőjének
és kísérőjének egyaránt feladata és kötelessége, hogy a gyermeket – a természet
és a halak élőhelyének védelme érdekében – felelős, jogszabályokat követő, a
halakat és az élővizeket szerető, a természetet tisztelő horgásznak nevelje.
Faragó Zoltán
biomérnök
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Márton-nap az óvodában
Óvodánkban hosszú évek óta hagyomány, hogy Márton napjának reggelén
játékos feladatokkal várjuk a gyermekeket és az őket kísérő szülőket az udvaron. Sajnos idén a világjárvány ebben
a formában ezt is – mint már oly sok

tervezett programot – meghiúsította.
Mindennapi munkánk során törekszünk arra, hogy a gyermekek számára
– ebben az embert próbáló időszakban
is – tartalmas, érdekes programokat biztosítsunk. A Márton-napi játékok kicsit
másként a délelőtt folyamán az óvodában dolgozó felnőttek segítségével valósultak meg.
Tízórai után a gyermekek csoportonként vehették birtokba az óvoda
belső, térköves udvarán kialakított

„játszóteret”. A különböző mozgásos,
ügyességi és gondolkodtató feladatokat
a gyermekek életkoruknak és egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően differenciáltan (különböző nehézségi szintű
feladatokkal, többféle segédeszköz használatával) oldhatták
meg. Ez lehetővé tette minden gyermek
számára az örömteli
és eredményes tevékenykedést.
A libák lábnyomán, libasorban lépegetve
érkeztek
meg a gyermekek az
első ügyességi feladat helyszínére, ahol
„libatojásokat” kellett eljuttatni egyik
fészekből a másikba (a kisebbek nagy,
ovális szedőkanállal,
a nagyobbak normál,
illetve speciális kanállal próbálkozhattak).
A következő mozgásos feladat a tókerülés
volt. Itt a földre kör
alakzatban lehelyezett kötél körül sétálhattak, szaladhattak
a gyermekek a libák
hangját és szárnycsapásait utánozva. Az
utolsó, nagyobb figyelemkoncentrációt
igénylő feladatnál meg kellett etetni az
éhes kislibákat: annyi szem kukoricát
kellett beletenni az asztalon ülő kislibák
„begyébe”, amennyit dobtak a dobókockával. A játékos feladat fejlesztette a
gyermekek számolási készségét, figyelmét, finommotorikáját.
A közös játékos tevékenykedések
pozitívan segítették a közösségek formálódását. Egymás kölcsönös segítése,
a másiknak való önzetlen drukkolás jó

hatással volt a baráti kapcsolatokra – segített megalapozni vagy tovább erősíteni azokat a jó hangulatú délelőtt során.
Az udvari tevékenykedés a csoportszobákban is folytatódott: libás puzzle-k
egyéni vagy közös kirakása, libás fejtörő
megoldása zárta a játékos feladatok sorát. A jó hangulatú, közös játékban elfáradt, megéhezett gyermekek a délelőtt
során megkóstolhatták a lilahagymás
libazsíros kenyeret is.
A jeles napokról való megemlékezéskor fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek életkorának megfelelő módon,
minél több érzékszervet bevonva, változatos módon juttassuk új ismeretekhez
a kicsiket. Ezt a célt szolgálták a játékos
feladatok, a csoportokban elhangzott
libás mesék, versek, dalok, valamint a
különböző kreatív tevékenykedések is.
Bízunk benne, hogy gyermekek az
óvodából hazaérkezve megosztották a
kedves Szülőkkel Márton-napi élményeiket, és így – személyes jelenlétüket most nélkülözve – mégis részesei
lehettek óvodánk egyik fontos eseményének.
Pirosné Kovács Viktória
óvodapedagógus
Pillangó csoport
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Zöldliget hírek
Dudás Feri bácsi emlékére
Dudás Feri bácsi. Mindenki így emlékszik rá, a velencei iskola volt igazgatójára, kedves tanárára, kollégájára. Azoknak a negyvenes-ötvenes

Dudás Feri bácsi. Így emlékszünk rá,
az igazgatóra, a tanárra, az emberre. És
emlékezés közben meleg mosolyra húzódik a szánk. Feri bácsi most elment. Mi,
akik ismertük, csak reménykedhetünk,
hogy ha rajtunk lesz a sor, nekünk is részünk lehet a tisztelet- és szeretetteljes
emlékezet kegyelmében.
Sajkás Éva
igazgatóhelyettes

Baptista Művészeti Napok

éveikben járó, a volt velencei (ma kápolnásnyéki) iskolában végzett felnőtteknek jelent sokat ez a név, akiknek
igazgatójuk, vagy ha nagyon szerencsések voltak, tanáruk volt. Még nem
találkoztam olyan tanítványával, aki ne
a legteljesebb elismeréssel és tisztelettel
beszélt volna róla. Arról, hogy mennyire szerette az irodalmat, a magyar nyelvet, és hogy óráin mennyire érezhető
volt ez az elkötelezettség. Olyan alapos,
mély tudást volt képes átadni, hogy
sokan a középiskolában is abból éltek
még. Nyugodt volt, kiegyensúlyozott,
türelmes és következetes. Azzal tisztelte meg tanítványait, hogy követelt tőlük. Sokat. De mindezt szeretettel, a rá
jellemző fanyar humorral és végtelen
bölcsességgel. Olyan emberi értékek
birtokában volt, ami hitelessé tette tanítványai és kollégái előtt.
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A Zöldliget suli idén is bekapcsolódott
a Baptista Művészeti Napok programsorozatába. A jelenlegi vírushelyzet miatt
kicsit másképp mutatjuk be tehetségeinket. Isten minden embert megajándékoz
készségekkel, adottságokkal, melyeket
azért kapunk, hogy szebbé, boldogabbá
tegyük egymás életét. Azt szeretné, hogy
hűségesen gazdálkodjunk a Tőle kapott
talentumokkal. Ha bátran használjuk
őket, akkor még többet ad, ha nem használjuk, elássuk őket, akkor elveszítjük.
A velencei iskolába is sok olyan gyerek
jár, aki az Istentől kapott talentumot felismerve gyakorol, fejleszti a képességeit.
Több területen vannak tehetségeink. A
honlapunkon megnézhetik a beküldött
előadásokat, ami a művészet néhány

alkotásait. Az elkészült művek megtekinthetők iskolánk honlapján a www.
zoldligetsuli.hu, valamint a www.baptist.hu/2020/ baptista-muveszeti-napok-2020-november-14-22/ honlapon.
Köszönünk szépen minden beküldött
produkciót, alkotást!
Papp Sándorné Zsóka
hitéleti ig. h.

Mikuláscsomagok a tiszaroffi
iskolásoknak
Kedves Szülők! Az Önök segítségével
ismét szeretnénk megajándékozni a tiszaroffi iskolásokat. Ahogyan az előző
években is tettük, az Önök által felajánlott pénzösszegekből csomagokat készítettünk a rászoruló családoknak, illetve
– amikor még erre lehetőségünk volt
– több alkalommal is Velencén táboroztattuk a tiszaroffi diákok egy kis csapatát.
Minden gyerek, sőt még a felnőttek is
szeretnek ajándékot kapni. Olyan jó érzés, amikor a figyelmünket, a szeretetünket kifejezhetjük mások felé. Sokat jelent
akár egy apró figyelmesség is, amivel a
másik felé kifejezzük, hogy fontos nekünk. Így szeretnénk mi is kifejezni
a szeretetünket, és hogy gondolunk a
tiszaroffi diákokra. Szeretnénk meglepni a tiszaroffi iskola minden tanulóját egy-egy édességekből összeállított Mikulás csomaggal.
Ehhez kérjük a szülők segítségét,
felajánlásait!
Kérjük a kedves szülőket,
hogy a felajánlott összeget
juttassák el az osztályfőnököknek!
Köszönettel: az iskolavezetőség

Ismerkedés az agyaggal

ágából mutat be gyöngyszemeket. Rajzos tehetségeink munkáiból mindkét
iskolarészünkben kiállítást rendezünk,
ahol a gyerekek megtekinthetik egymás

Az 1.b osztály különleges
rajzórán vehetett részt októberben. Sörös Veronika, sukorói fazekas látogatott el hozzánk,
hogy a gyerekek megismerhessék az
agyagot. Kisiskolás korban különösen
fontos a kézügyesség fejlesztése, erre

IntézményeÖ
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s ko
í r el ka
remek lehetőséget kínál a képlékeny
anyagokkal folytatott tevékenység.
Rövid ismertető és a munkadarabok
bemutatása után a gyerekek lelkesen
vetették bele magukat a munkába.
Készültek szobrok és képek szép
számmal, ezeket száradás és égetés
után vihetik majd haza a gyerekek
szép emlékként. Tavasszal pedig az
izgalmas korongozást próbálhatják
ki a gyerekek.
Homoródi-Sörös Ildikó
tanító

Kerékpáros
osztálykirándulás
Október 19-én a Zöldligetes 7.a osztállyal kerékpáros kirándulásra indultunk. Eredeti terveink szerint egy
szabadtéri bográcsozást terveztünk,
ám sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk. Így kerékpártúrás számháborúzás lett végül a program. Reggel
8 órakor az iskola előtt gyülekeztünk.
Negyed 9-re mindenki megérkezett, és
fel is kerekedtünk. Úticélunk az agárdi

Parkerdő volt. Osztályfőnökünk, Bianka
néni, testnevelőnk, Feri bácsi és egyik
osztálytársunk anyukája kísért minket.
Lassabb tempóban mentünk, kiélveztük a szabad levegőt. Egy óra alatt oda
is értünk. Amikor megérkeztünk, páran
ettek, ittak, mások pedig felmérték a terepet az erdőben. Volt egy kisebb játszótér, amit ki is próbáltunk. Negyedóra pihenés után elkezdtük a számháborúzást.
Három-négy menetet játszottunk, annyira jó volt. A csapatok tagjait körönként
újraválasztottuk, így még izgalmasabb
volt a móka. Néha-néha azért a biciklikre
is ránéztünk. Fél 1 körül indultunk vis�sza, fél 2-kor pedig már az iskolához is
értünk. Nagyon élveztük ezt az osztálykirándulást. Reméljük, lesz még hasonló
kirándulásban részünk.
A 7.a osztály tanulói

Osztálykirándulás a
budapesti reptéren
Október 20-án Budapestre mentünk osztálykirándulásra, a Ferihegyi repülőtérre
és az Aeroparkba.
Napokkal a kirándulás előtt már
arról beszélgettünk, hogy milyen fan-

tasztikus látnivalók és élmények várnak
majd ránk. Nem csalódtunk! Korán reggel busszal indultunk, mindenki nagyon
izgult. Idegenvezető kísért minket, sokat mesélt a reptér történetéről, biztonsági intézkedésekről, a különböző repülőgép fajtákról. Elsőként körbejártuk a
repteret, ahol több légitársaság (többek
közt Lufthansa, Wizzair) gépeit láttuk,.
Ezek közül sok sajnos most nem nagyon
repülhet a vírus miatt. Az egyik legérdekesebb egy Antonov típusú teherszállító
volt. Nagyon sok érdekes dolgot kérdeztünk a kísérőnktől. Megtekinthettük
a tűzoltó állomást, a régi munkagépeket, a régi és új repülőgépeket, valamint
átmentünk a fémérzékelő kapun. A
legizgalmasabb az volt, amikor a kifutópálya mellett megálltunk és megnéztük a fel- és leszálló gépeket. Nagyon
érdekes volt a tűzoltó állomáson az az
autó, amelyik vízsugárral ki tudja vágni
a repülőgép oldalát, vészhelyzet esetén.
A végén megnéztük az Aeroparkot, ahol
felmehettünk a régi repülőgépekre, amit
nagyon élveztünk; ez a kirándulás legjobb része volt. A nap végén szomorúan
szálltunk fel a buszra, és egy óra múlva
szomorúan le a sulinál. Az osztályban
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nem sok repcsirajongó van, de ez a nap
mindenkinek tetszett. Még szeretnénk
visszatérni, érdekes kaland volt, örök
emlék marad!
Kiss Liliána, Molnár Gábor Dávid,
Molnár-Bodó Baján,
Derzsy Levente Nimród – 4.a
Mi, pedagógusok is nagyon szeretjük az
iskolán kívüli programokat, különösen
az osztálykirándulásokat. Nemcsak kikapcsolódást és szórakozást jelentenek
a résztvevőknek, hanem közösségformálók is, valamint rengeteg kulturális és
szociális élménnyel gazdagodhatnak a
gyerekek és a tanítók, közösen.
Beregnyei Renáta – osztályfőnök

Őszi szünet előtti online tanítás
a gimnáziumban
Az őszi szünet előtt érkezett a hír, hogy az
egyik tanárunk koronavírusos lett, ezért
online oktatás lesz a következő héten. Ez
a rendszer már sokunk számára ismerős
volt, hiszen 2020 márciusától az oktatást
online térbe kellett helyezni. A hét első
napján – kisebb-nagyobb problémáktól
eltekintve – már reggel 9-kor órán voltunk. Az elvárások hasonlóak voltak a
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tavalyihoz, egyedül a kamera és a mikrofon állandó használata jelentett lényeges
változást. Minden tanítási órát megtartottunk az órarendnek megfelelően, ami
leterhelő volt. A feladatok mennyisége
azonban nem volt több, mint egy normál tanítási napon. Az első nap kivételével mindig 8 órakor indult a nap. Ez még
mindig kedvező volt, tekintve, hogy nem
kellett az iskolába érkezés miatt előbb felkelni. Ennek ellenére rengeteg
álmos és fáradt
arcot
láttunk
az első órán.
Mindegyik
órán Zoom találkozókat tartottunk. A feladatok kiadása
és értékelése a
Classroom felületén történt. A dolgozatírás sokkal kön�nyebb és stresszmentesebb lett. Mindan�nyian sikeresnek értékeltük ezt a hetet, és
ezek után biztosak vagyunk abban, hogy
ha újra digitális oktatásra kényszerülünk,
minden sokkal könnyebben és gördülékenyebben fog működni.
Kiss Olivér, Nagy-Mátrai Botond
9. a osztály

Az osztályfőnöki óránkra érkezett egy
„meglepetésvendég” és nem mindennapi feladatot adott nekünk. Tabi Rita,
iskolánk védőnője kért tőlünk segítséget. Szív alakú párnákat készítettünk,
ezzel jelképesen kiállva a mellrák ellen.
Korábban Tennessee-ben egy nővér
készített ilyen párnát a barátnőjének
ajándék gyanánt, de később észrevették,
hogy egészségügyi segítséget is nyújthat. Hogy mégis hogyan? Ha a párnát
a vállunk, hónaljunk alá vesszük, akkor a műtét sebeiről elveszi a terhet és
a nyomást, így csillapítja a fájdalmakat,
legyen szó bármilyen műtétről. A párna
elkészítése igazán egyszerű. Az előre kimért és összeállított szív alakú anyagot
meg kell töltenünk egy vattaszerű, puha
műanyag anyaggal úgy, hogy darabokra
húzkodjuk és aztán egybegyűjtjük. Egy
ilyen párnát körülbelül 3-4 óra alatt lehet elkészíteni, míg nekünk ez nagyon
gyorsan sikerült, s ezzel óriási segítséget
nyújthattunk. A barátaimmal ezt nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk, és
szívesen részt vennénk iskolán kívül is
ilyen párnakészítésben. Egyrészt azért,
mert nagyon jó volt a hangulat, közben
nyugodtan beszélgethettünk, valamint

nagyon egyszerűen segíthettünk más
embereken. Szerintünk akinek van kedve és megteheti, mindenképp készítsen
egy ilyen párnát, és segítsen ezzel más
embereknek, akiknek ez sokat jelent!
Csapó Rebeka
9.a osztály

Intézményeink
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Entz-iklopédia
Mitől jó az ökoiskolai élet
nálunk?
Az ökoiskolai élet sok közös, kreatív és
vidám pillanatot hoz diákjainknak és
a velük együtt munkálkodó tanáraiknak minden évben. A napokban zajlott
le az Entzben az előző tanévről, 2020
áprilisáról áthozott Fenntarthatósági
Témahét. A fenntarthatóság központi
témájának az iskolai energiatakarékosságot választottuk a megadott lehetőségek közül. Az energiahatékonyság
témájában az „Élj ökosan!” programot
valósítottuk meg.
A fenntarthatósági hétre készülve osztályaink egy plakátot vagy
egy ppt bemutatót készítettek az
energiahatékonyságról, melyeket
értékeltünk. A plakát az osztályt
díszíti.
Három napon át leolvastuk a
villanyórát – az osztályban kijelölt diákok mérőlapon jegyezték,
figyeltük az energiafelhasználást,
energiatakarékosságra (víz, villany, fűtés) felhívó matricákat ragasztottunk ki az osztálytermekben, a mosdókban, folyosókon, a
kollégiumban.
A fenntarthatósági napon ismerkedtünk a hagyományos villanyizzók és a LED izzók előnyeivel és
hátrányaival, a biomasszából villamosenergia technológiával, a geotermikus energia kinyerésével, a
szürkevíz felhasználásával, az energiafajtákkal.
Minden osztályunk kvíz vetélkedőn vett részt a fenti témákból.
A nyertes a 12. szé osztály lett.
Gratulálunk!
Most készülünk az Európai Hulladékcsökkentési Hétre, melyet
minden évben november végére
hirdetnek meg.
Sziromné Dobi Éva
megvalósításért
felelős tanár
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Sport

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei

Október hónapban az egyesület öt esetben kezdte meg a vonulást.
Részletes leírás a káresetekről:
Október 4-én 10:21-kor riasztottak minket Sukoró, Berkenye utcába, ahol egy fa
távközlési vezetékre és kerítésre dőlt. Három fővel vonultunk a helyszínre, a székesfehérvári kollégákkal a faágat eltávolítottuk, a veszélyt elhárítottuk.
Október 4-én 14:24-kor riasztásunk érkezett Sukoró, Szabadstrandhoz, ahol egy
szörfös elsodródott a vízben. Négy fővel vonultunk a helyszínre, kiérkezésünk előtt a
szörfös sérülés nélkül ki tudott jönni a tóból.
Október 4-én 19:13-kor segítségünket kérték Velence, Nadapi útra, ahol egy autó
felborult. Öt fővel vonultunk a helyszínre, a székesfehérvári kollégákkal a veszélyt
elhárítottuk.
Október 10-én 18:23-kor Sukoró, Fehérvári útra szólt a riasztásunk, ahol avart
égettek. A helyszínre hat fővel vonultunk, a veszélyt elhárítottuk.
Október 26-án 17:42 -kor riasztásunk érkezett Velence, Arany János utcába, ahol
egy gáztűzhelynél a szénmonoxid jelző bejelzett. A helyszínre három fővel érkeztünk.
A székesfehérvári kollégákkal a veszélyt elhárítottuk.

Horváth-Szabó Nóra
szóvivő

A Velencei Polgárőrség hírei
A Velencei Polgárőrség tagjai októberben közbiztonsági járőrözést 12 alkalommal végeztek, alkalmanként 2–2 fővel, 160
órában. Legtöbbször a nyaralóterületeken, közterületek környezetében, vasútállomás környékén járőröztek polgárőreink.
Illegális szemétlerakatok felderítését öt alkalommal végeztük, 2–2 fővel, 30 órában. Sporteseményt három alkalommal
biztosítottunk, esetenként hat fővel, 60 órában. Mindenszentek és Halottak napjához kapcsolódóan a temetőnél folyamatos
közterületi bűnmegelőző járőrszolgálatot láttunk el alkalmanként négy fővel, 40 órában. Koordinátori tevékenységre 30 órát
fordítottam. Mindösszesen 320 órát önkénteskedtünk október hónapban.
A koronavírus nagymértékű terjedése sajnos meghatározza mindennapjainkat. A vírus terjedésének mérséklésére
Magyarország Kormánya szigorú intézkedéseket vezetett be. A polgárőrségnek is feladata, hogy felhívja embertársaink
figyelmét a rendelkezések betartására. Magam és polgárőrtársaim nevében is arra kérem Önöket, hogy viseljenek maszkot,
tartsák be a kijárási tilalmat, ne csoportosuljanak, és tartsanak kellő védőtávolságot környezetükben! Vigyázzunk saját, hozzátartozóink és embertársaink egészségére!
Fehér István elnök

A Velence Térségi Sportegyesület őszi edzőtábora
Az őszi szünet alatt egyesületünk fiatal
sportolói részt vettek abban az edzőtáborban, amely a téli alapozó időszakra
készítette fel őket. Edzőtermünkben az
erősítő edzéselemeken túl játékos formában gyakorolhatták az ügyességi elemeket is a kis judokák. Ennek megfelelően
rendszeres kúszás, mászás, gördülés, forgás, bukfencezés és küzdő gyakorlatok
színesítették az edzés menetét.
A judo edzés és az edzőtábor célja
nemcsak az, hogy sportolóink jól szere-
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peljenek a későbbi versenyeken,
hanem az is, hogy magabiztosságot adjon, önfegyelemre,
szorgalomra, kitartásra és alázatra nevelje a gyerekeket. A
kisiskolások esetében nem mellékes szempont az sem, hogy
megtanítja esni, a sérüléseket
elkerülni a gyerekeket.
Nagy Ferenc
II danos judo mester

KöÖz nö ko
s s ér m
g eái n yk z a tHi iht éí rleekt
REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
Jézus mint út, igazság és élet…
Ige: (János 14:6)
Ne féljünk bevallani, hogy félelemben
élünk. Nemcsak mi, az egész világ. Ez a
világjárvány (pandémia) bizony keresztülhúzta sok számításunkat, tervünket,
elképzelésünket. Rengeteg a
beteg, a halott. Mi még élünk, s
adjunk hálát az Úrnak könyörülő irgalmáért. Ideje volna
elcsendesednünk, s magunkba
néznünk! Pál írja a Galata 6:4ben: „Minden ember pedig
a maga cselekedetét vizsgálja
meg, és akkor csakis önmagára nézve lesz dicsekedése és
nem másra nézve.”
Önmagunkra nézve… Mit
tettünk a bajban lévő emberért, a magányos öregekért, a
betegekért, a gyászoló családokért? Mit tettünk a hazáért?
A nemzetért? Mert kritizálni
könnyű a háttérből, de felelősséget vállalni, s dolgozni,
tenni, azt nehéz. S akiknek
a szájából leginkább ömlik a
hiteltelen szó, azok próbálják leginkább sötét színben feltüntetni
azokat, akik éjt nappallá téve küzdenek
– életük kockáztatásával – a vírussal valamennyiünkért.
Az ember ritkán foglalkozik önmagával, ritkán fordul önmaga felé. Csak akkor fordul önmaga felé, csak akkor gondol többet önmagára, ha testi vagy lelki
értelemben bajban van. Ha nem találja
azt az értelmet, mely az életét „megélésre méltóvá” tehetné – mondja Viktor
E. Frankl, a híres osztrák neurológus és
pszichiáter.
Most olyan időket élünk, amikor a bezártságban sokkal többet foglalkozunk
magunkkal. Talán többet, mint kellene.
De ez nem is baj. Hiszen ebből jöhet jó
is. A bezártság, a karantén nemcsak az
elmaradt otthoni munkák elvégzésére
jó, nemcsak a pihenésre, a művelődésre,

olvasásra, tanulásra. A befelé fordulás,
az önvizsgálat lehet ebből a legnagyobb
hozadék. Ha el tudunk csendesedni, el
tudunk halkulni imádságban, s Istenre
figyelni, hogy meghalljuk csendes, halk
szavát. Mert a zajban, káoszban oly sokszor elmentünk mellette, amikor szólt
volna hozzánk. Most megállhatunk a
rohanásban, a folytonos harcban, tü-

ez az egy adatik arra, hogy megismerjük,
elfogadjuk Őt!
Megvallja magáról a híres „Én mondások” egyikében, hogy Ő az út, az igazság és az élet. Jézus megfogja kezünket,
lelkünket és vezet. Sőt, velünk jár. Men�nyivel könnyebb így célba érni! Az igazságot nemcsak hirdette, hanem élte is, úgy,
ahogy kijelentette. Ő élte az igazságot, az

lekedésben, s kérhetjük gyógyító, áldó
kegyelmét, könyörülő irgalmát. Ha azt
akarjuk, hogy éljünk, vissza kell térnünk mint a Tékozló Fiúnak az atyai
házba, az Atya oltalmába. Hozzá folyamodni, talán megbocsát nekünk az Úr
Jézusért. Sajnos hiába zárultak be sok
helyen a templomkapuk, mégsem nyíltak ki az emberszívek, ahogy ezt vártuk.
Úgy érezzük, mintha az Özönvíz előtti
bűnös emberiség lennénk, Szodoma,
Gomora méltán megítélt népe. Szomorúak vagyunk, s fájó élmények üldöznek
bennünket. Rónay György írja: „Az élet
törvénye erősebb a szomorúságénál, a
jövő parancsa parancsolóbb a fájdaloménál…”
Csak egy út van! Az Övé, a Gyógyító Orvosé, Krisztusé. Csak egy igazság,
mely az Ő igazsága, csak egy élet, s csak

igazság látható lett rajta. Ahány ember,
annyi igazság! Ezt látjuk a világban. De
csak mondjuk, s nem éljük, életünkkel
nem hitelesítjük, amit mondunk. Ő életével, halálával, s feltámadásával hitelesítette, amit kijelentett. Ő lehet minden nemzedék példaképe. Hozzá mérhetjük saját
életünket is, hiszen aki Reá néz, egyből
tudni fogja, hogy mi az igaz, s mi a hamis.
Ő az élet. Élete különbözik a mi földi életünktől, pedig volt idő, amikor emberré
lett érettünk. Most nem a testi élet az Ő
igazi élete, hanem az örökké élő, isteni
Léleknek a roppant gazdagságú élete. S
ez az élet így lehet számunkra az örökélet
kenyere. Ezért mondja, hogy „aki ebből a
kenyérből eszik, soha meg nem éhezik…”
Bárcsak lehetne a mi életünk is nemcsak földi, fizikai kenyérrel, hanem az
örökélet mennyei kenyerével táplált élet,
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Kö z ö s s é g e i n k
Isten Igéjével élő, a Szentlélek által táplált
élet. Jézus mondja: „Senki sem mehet az
Atyához, hanem csak én általam…!”
A pandémia idejét éljük. Luther Márton a következőket írta Johann Heßnek,
amikor 1527-ben Wittenbergben kitört
a pestisjárvány: „Imádkozni fogok Istenhez, hogy kegyesen őrizzen meg és
védjen meg minket. Magam pedig fertőtlenítek, segítek frissen tartani a levegőt, gyógyszert beadni és azt magam is
beszedem. Elkerülöm a helyeket és az
embereket, amikor nem szükséges a jelenlétem, nehogy engem megfertőzzön,
majd másokat is megfertőzzön a hanyagságom, ami esetleg halálukhoz vezet. Ha
Isten el akar vinni, tudja, hol talál meg.
Addig is azt teszem, amit elvár tőlem,
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Hitélet
és nem leszek felelős a saját halálomért,
vagy mások haláláért. De ha a szomszédomnak szüksége van rám, nem kerülöm, hanem bátran megyek hozzá. Az
istenfélő hit tehát nem tapintatlan, nem
vakmerő, és nem is teszi próbára Istent.”
Ámen.
Pápai Szabó György
református lelkipásztor
Református Egyházközség
Velence, Templom köz 1.
Telefon/fax: 22/472–372, 20/340–6079
papaiszabogyorgy@yahoo.com
Istentiszteletek minden vasárnap
9 órától (Kálvin Ház, Újváros,
Kossuth u. 1.)
fél 11-től (Templom, Óváros,
Templom köz 1.)

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ
Adjunk hálát a nap végén!
A családi hálaadás nemcsak a hívők számára fontos! Valaha magától értetődő
volt, hogy a nap meghatározott időpontjaiban éneklés, bibliaolvasás vagy imádság fogta össze a kisebb-nagyobb családot. Ma kevesen teszik ezt meg: a gyors
élettempó és a minket körülvevő információs eszközök még este sem hagynak
minket lecsendesedni. Pedig érdemes
beiktatni a pár perces családi áhítatot!
Hogy miért?
Az ima összetartja a családot! A különböző helyekről és feladatokból megérkezve mindannyian az asztal körül
ülünk. Végre együtt vagyunk! Miközben egyenként hálát adunk azért, ami
jó volt a napban, és kimondjuk a másnappal kapcsolatos vágyainkat, félelmeinket, látjuk a tekinteteket, halljuk egymás élményeit. Türelmesen megvárjuk,
míg a másik elmondja, ami a szívében
van, és innentől már közösen szorítunk
azért, hogy az elhangzott másnapi tervek sikerüljenek.
Az imában megismerjük egymást.
A csöndes sötétség olyan mondatokat
is kihoz belőlünk, ami a szokásos körülmények között nem hangozna el. Hallani
a gyermekünk szájából azt, hogy megköszöni a szép napot, a finom vacsorát
vagy azt, hogy milyen jót játszott a testvérével, szívet melengető! Megtudni róla
a legnagyobb álmát és a titkos félelmeit
hatalmas lehetőség a szülőnek a jól-szeretéshez.
Az ima lecsendesít körülöttünk mindent. A családi ima jó, ha gyertyafényes
sötétségben és teljes csöndben történik.
Ilyenkor nem megy a tévé, nem pittyeg
a telefon, nem szól a zene, és a játékok
sincsenek elérhető közelségben. Ez a pár
perc csak rólunk szól, ebben az időben
csak a mi hangunk hallatszik, sőt, még
a lélegzetünk is érezhető – máskor nem
tapasztalt külső csönd vesz minket körül.
Az ima bizalmat szül. Amikor körülöttünk minden elcsöndesül, akkor belül
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is elkezdődik a nyugalom. A felnőtt- és a
gyereklelkek is érzik, hogy ez a pár perc
most rólunk szól, a magunkba tekintésről, a mélységes együttlétről. A családi
áhítatban akármit elmondhatunk, mert
meghallgatnak minket, a legbensőbb félelmeinknek is helye van, mert a család
csak ránk figyel.
Az imában a kamaszok is megnyílhatnak. Bár az első alkalmakkor többnyire inkább hallgatnak, de eljön az idő,
amikor a tinédzserek is kimondják, mi
foglalkoztatja őket. Nem baj, ha nem
mindenki szólal meg a családi imában, a
lényeg, hogy együtt legyünk!
A családi imában a kicsiknek is
helye van. A legkisebb családtagok is
hamar megérzik az esti imás együttlét
különlegességét, és szívesen kapcsolódnak az ő kis világukkal. Csodás hallgatni őket, amikor olyan dolgokért adnak
hálát, ami nekünk, felnőtteknek már fel
sem tűnik. Tanulhatunk tőlük!
Közösen imádkozni nemcsak este
jó! Nagy utazás előtt, jeles ünnepekkor,
izgalmas iskolai vagy munkahelyi események kapcsán is üljünk össze imára!
Ez megerősíti a kis közösségünket a bátorságban, a feladatokban és bármilyen
elindulásban.
A közös imával hitet adhatunk a
gyermekeinknek. „Anyának és apának
bizonyossága van valami felől, hisznek
Istenben, és szeretetre alapozzák az életüket” – gyermeknek ennél többet nem
adhatunk útravalóul, márpedig a közös imákban ezeket az érzéseket kapják
a szülőktől! A hit a gyerekek lelkében
olyan szilárdságot, tartást és reményt ad,
amihez hasonló alap nincs a Földön. Éljünk a lehetőséggel!
Békési Erika,
a Kavics közösség tagja
(a cikk a csalad.hu oldalon is olvasható)
Online miseközvetítés vasárnap
17:00-tól a velencei római katolikus
templomból: https://www.velencerkplebania.hu/mise/

HAJNALPÍR BAPTISTA
GYÜLEKEZET
„Aki keres, talál”
„Ki az, aki élni akar, s jó napokat kíván
látni?” – kérdezi Dávid az elcsüggedt
emberektől, mikor az Úr félelmére tanítja őket.
Sokat gondolkodtam, Kedves Olvasó, vajon én hogyan tudnám megmutatni azt az örömöt, mint Dávid, azt
a szabadságot, azt a békességet, amit
az Úr közelségében megélhetek nap
mint nap? Olyan egyszerű, mégis olyan
lehetetlennek tűnik. Egyszerű, mert
minden megvan hozzá bennünk, ami
a meglátáshoz kell. Mégis olyan nehéz
meglátni, ha körbe bástyázzuk magunkat sérelmekkel, Isten okolásával, az
egyházakról alkotott negatív képekkel
és saját csalódásainkkal, hogy Istenünknek valósága már nem is férhet
közel a szívünkhöz. Még jó, hogy Dávid sem győzködött senkit, csak mondta az igazságot, és hagyta az Úrra, hogy
ő munkálkodjon a megtört szívekben.
Mert „közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti”
(Zsoltárok 34:18).
Vajon mi mit tennénk, ha a terheink
alatt egyszer meghallanánk Dávidot, aki
nem a problémáit sorolja, hanem dicséri az Urat? Egy rakás dolog emészthetné őt, de neki az a legfontosabb, hogy
hálát adjon Istennek. Emlékeztek még?
Dávid addig kereste az Urat, amíg meg
nem találta, és az Úr meghallgatta őt.
Vajon mi kíváncsiak lennénk, hogyan
lesz a keresésből öröm? Lennénk elég
merészek felhagyni a csüggedéssel, és
Isten keresésére indulni, hogy a végén
a miénk lehessen az öröm is? Hátrahagyva, mit tanítottak róla gyermekkorunkban, félretéve, mit gondol róla a
szomszédunk, vagy hogyan vélekednek
munkatársaink, egyszerűen csak elindulni? Mert akik hallgatták Dávidot,
bizony akartak jobb napokat látni, és ettől kezdve az Urat keresve éltek. Végül a
csüggedőkből Dávid legjobb vitézei lettek, mert Istennek kedves volt felemelni

őket. Lehet, a mi helyzetünk is sokszor
kilátástalan. De ne feledjük: nem kell,
hogy így maradjon. Dávid öröme a miénk is lehet.
És hogy hogyan kell keresni Istent? A
válasz nagyon egyszerű: úgy, ahogyan a
slusszkulcsot keresnénk indulás előtt.
Aki tűvé tesz mindent, hogy meglássa,
annak felfedi magát. Mert „Boldogok, a
kik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt” (Zsoltárok 119:2).
Ennyire egyszerű. Azt mondod: mindenem megvan, miért keresném? Meg van
írva: „Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van” (Ézsaiás 55:6). Mert nem lesz
mindig így.
Uram, hálát adok azért, hogy itt Velencén is megtalálható vagy, van szavad,
és ma is aktuális a Te üzeneted. Imádkozom azért, hogy aki szól hozzád,
meglásson téged az ő életében, hogy te
élő és cselekvő Isten vagy. Nem tudom,
hogyan tudod lebontani a szívekben
azokat a magaslatokat, amelyek a te ismereted ellen emelkednek, de legyen
nyilvánvaló a te igazságod és a te kegyelmed mindnyájunk életében. Rombold
le, kérünk, a hamis istenképeinket, és
tedd nyilvánvalóvá a valóságodat. Könyörülj rajtunk a halogatásaink miatt,
mert megértettük, hogy nincs már arra
idő, hogy másfelé járkáljunk. Kérünk,
adj valamit naponként, ami közelebb
visz hozzád. Ámen.
Vadon Sándor
baptista lelkipásztor
Hajnalpír Baptista Gyülekezet
Velence, Szabolcsi út 3.
hajnalpir.be@gmail.com
Istentisztelet vasárnaponként
9:30-tól.
Az élő közvetítés elérhető: http://baptista.hu/velence/live.html
youtube csatorna: https://www.
youtube.com/channel/UCpaGJ0_GKadWt3S3ECTNFwg
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Konyhából a kertbe, kertből a konyhába
(A zéró hulladék-elvek,
1. rész)
Habár az őszi munkák lassan véget érnek, ahogyan a természet felkészül a télre, azért még akad tennivaló: a folytonosan hulló falevelek, a levágott gallyak az
utoljára megnyírt sövényről még várják
a sorsukat. Nemcsak kint, hanem bent,
a konyhában is folyamatosan termelődik a zöldhulladék: zöldségszár és -levél,
krumpli- és hagymahéj, gyümölcsök héja,
almacsutka, teafű, kávézacc, tojáshéj...

A kerti zöldhulladék elszállítással és
az elmúlt évtizedekben gyakran égetéssel
semmisült meg, ezzel komoly levegőminőségi problémákat okozva. 2021 január elsejétől már törvényileg is tiltják
a zöldhulladék égetését, így a lombok,
gallyak, kerti növényhulladék tápanyagai
újrahasznosulhatnak a természetben, és
a levegőnk is tiszta marad.
A konyhai zöldhulladék ugyanakkor
gyakran a kommunális kukába kerül,
ami szintén nagy terhet ró a környezetre,
hiszen értékes természetes alapanyagoktól fosztjuk meg a talajt, s ezáltal magunkat. Mindkét hulladéktípus egységesen
kezelhető és tápanyaggá, könnyen elérhető talajjavító anyaggá, azaz humus�szá alakítható néhány apró szokás bevezetésével. Ez pedig nem más mint a
komposztálás. Lássuk az alapokat!
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Kertvégi komposztálás
A komposztálás során a szerves eredetű hulladék biológiai oxidáció (korhadás)
során, talajlakó élőlények segítségével alakul át magas tápanyagtartalmú humusszá.
Egyszerűbben fogalmazva: a zöldhulladék
újrahasznosul a természetbe visszaforgatva. Ez egyben a hulladékcsökkentés 7
R-jéből számunkra az első, könnyen alkalmazható eljárás: rot, azaz korhassz!
Maga a komposztálás folyamata igen
egyszerű, és néhány alapvető szabályt
betartva semmilyen kellemetlenségtől nem kell tartanunk
vele kapcsolatban.
A komposztáló kialakítása
során két dologra kell figyelni:
ne érje közvetlenül a napfény
és természetes talajon álljon.
Egy félreeső, félárnyékos sarok a kert végében tökéletes
választás! Maga a komposztáló
lehet egy földbe ásott gödör,
esetleg egy komposzt domb.
Gyakori megoldás a régi raklapból kialakított komposztáló
keret, illetve kaphatók készre
gyártott komposztálók is fából vagy tartós
műanyagból. Bármelyiket is választjuk,
arra figyeljünk, hogy a komposztunk tudjon szellőzni! (Ez sajnos a műanyag tárolóknál nem mindig valósul meg.) Érdemes szem előtt tartani, hogy a komposzt
legalján, első rétegként gallyakat, apróbb
ágakat terítsünk le. Így az alsó rétegek is
tudnak szellőzni, azok sem fognak rothadásnak indulni.
Ha a komposztálónk elkészült, nekiláthatunk komposztálni. Érdemes megfogadni, hogy növényi alapanyagokat
bátran, cellulóz tartalmú papírt és kartont kis darabokban módjával adjunk
hozzá (utóbbit használhatjuk mulcsolásra is). A lombtakarót a komposztálóba
helyezés előtt vágjuk fel fűnyíróval 2–3
alkalommal (természetesen figyeljünk a
sünökre). Az apróra vagdalt levelek így

könnyebben veszik fel a vizet és bomlanak le. Ha van helyünk, készíthetünk
egy második komposztálót a diófalevélnek is, így a benne rejlő növekedésgátló
juglonsavnak időt biztosíthatunk a bomlásra. Ezután nincs más dolgunk mint a
konyhai és kerti zöldhulladékot szorgalmasan ráhordani a komposztunkra.
A komposztálás nem munkaigényes
folyamat. Ha semmi egyebet nem teszünk,
csak belehordjuk a zöldet, a természet idővel akkor is elvégzi a dolgát. A komposzttal „dolgozni” csak akkor szükséges, ha
gyorsítani szeretnénk az érési folyamatot:
a komposzthalom 1–2 havonta történő átforgatásával jelentősen gyorsítható az érés.
A beérett komposzt pergős, szagtalan, sötétbarna vagy fekete színű. Ez
a humusz. Kiváló táptalaj konyhakerti
növényeknek, dísznövényeknek akár
kertben, akár cserépben, használható füvesítéskor is.
A fenti egyszerű lépésekkel bárki
könnyedén belekezdhet a komposztálásba. Ha pedig még mindig nehéz elindulni, keress valakit, akinél elhelyezheted a
zöldhulladékot a sharewaste applikáció
segítségével.
És hogy mit nyertek ezáltal? Jelentősen,
legalább 30 százalékkal kevesebb konyhai
hulladékotok keletkezik, ha csak kicsit
is odafigyeltek. A kertetekből származó
értékes zöldhulladék nálatok hasznosul
újra, így annak szállítása sem jár plusz
környezetterheléssel. A komposztálással
nyert humusz tápanyagban igen gazdag és
gyakorlatilag ingyen állítottad elő. Ugyanezért a gazdaboltokban, kertészeti áruházakban komoly összegeket kérnek el.
Ha kedvet kaptál komposztálni, vagy
már próbálkozol más hulladékmentesítő
lépésekkel, esetleg szükséged van további
tanácsokra, tapasztalatokra, csatlakozz
facebookon a Használd újra, Velencei-tó! csoporthoz!
Kornis Péter
Használd újra, Velencei-tó!
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Balesetek megelőzése a
fűtési szezonban
A szénmonoxid (CO) éghető anyagok
(pl. fa, gáz, stb.) tökéletlen égése során
keletkezhet. Színtelen, szagtalan, mérgező gáz, belégzése során a belélegzett
mennyiségtől függően különböző tünetek jelentkezhetnek: enyhe fejfájás,
émelygés, hányinger; lüktető fejfájás,
álmosság, elmezavar, erős szívverés; eszméletvesztés, görcs, légszomj, halál.
A szénmonoxid-érzékelő elhelyezésének nagy jelentősége van. Az érzékelőt a
padlótól, ajtótól, ablaktól, CO forrástól legalább 1,5 méterre kell szerelni. Nyílt égésterű
kazánjainknak „konkurenciái” lehetnek a
különféle gépi szellőző berendezések. Ilyen
szerkezetek a konyhai szagelszívók, a fürdőszobai páraelszívók, a kandallók, a klímaberendezések, vagy akár a szárítóberendezés,
hiszen ha a helyiségből nem jut levegőhöz
és az ablak sincs nyitva, akkor a kémény lesz
a légutánpótlás egyetlen forrása.
A kémény potenciális veszélyforrás.
A rendszeres ellenőrzéssel megelőzhetők
a lehetséges veszélyhelyzetek, a kémény-

tűz és a szénmonoxid-szivárgás okozta
mérgezés. Az élet- és preventív tűzvédelem érdekében a lakosság legfontosabb
tennivalója, hogy tegye lehetővé a kéményseprő szakemberek ingatlanba való
bejutását, a kémény ellenőrzését.
A kémények rendszeres tisztíttatása nagyon fontos, hiszen a lerakódott
korom begyulladhat vagy eltömítheti a
füstcsatornákat. A statisztikák szerint
sok esetben a kitakarítatlan kémények
okozzák a kéménytüzeket, a szénmonoxid visszaáramlást. Ne próbáljuk házilag magunk, vagy szakember nélkül
javítani a kéményt, gázkészüléket, mert
ahhoz speciális szerszám, alkatrész, kellő
szakismeret szükséges.
A kályhák és kandallók elé helyezzünk nem éghető anyagú tálcát és ellenőrizzük a füstcsövek rögzítettségét, a
hősugárzók környezetéből a gyúlékony
éghető anyagokat távolítsuk el! Begyújtáshoz soha ne használjunk alacsony
lobbanáspontú égésgyorsító folyadékot!

Az elektromos fűtőberendezések
üzemeltetése nagy energiafelvétellel jár,
aki ilyenre vált, annak érdemes a lakás
villamoshálózatát felülvizsgáltatni.
Kisgyermeket üzemelő kályhával,
hősugárzó fűtőtesttel ne hagyjunk egyedül a helyiségben!
Amennyiben a legutolsó fűtés óta a
lakásban átalakítás történt (homlokzati
szigetelés, légtércsökkentéssel járó helyiség leválasztás, nyílászáró csere, elszívó
berendezés üzembe helyezése), szakemberrel vizsgáltassuk meg a biztonságos
szintű légcsere meglétét.
Összefoglalva, az élet és vagyonbiztonságunk megőrzésének érdekében
rendszeresen ellenőriztetni kell szakemberrel a lakásban lévő tüzelő- és fűtőberendezéseket, kéményeket, égéstermék
elvezetőket! Rendszeresen szellőztetni
kell a lakást, illetve szellőztetőnyílásokat kell kiépíteni szükség esetén, az oxigén-beáramlás biztosításra!
Ha Ön tüzet észlel, tüzet lát, haladéktalanul hívjon segítséget a 112 ingyenes
központi segélyhívó telefonszámon!
Vigyázzunk egymásra!
Székesfehérvári
Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Kivonat a MOHOSZ horgászattal kapcsolatos veszélyhelyzeti eljárásrendjéből
Általános tájékoztatás
A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat és a horgászszervezeteket, hogy kövessék nyomon a hiteles kormányzati tájékoztatást nyújtó www.koronavirus.gov.hu oldalt, illetve külön is tájékoztassák a fokozottan veszélyben lévő idős horgásztársakat a fertőzés
veszélyének csökkentési lehetőségeiről, továbbá tartsák be az aktuális veszélyhelyzeti, védelmi, járványügyi rendelkezéseket.
A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat, hogy ha horgászat mellett döntenek, akkor
a) tömegközlekedés használata esetén maszkot viseljenek,
b) személygépkocsiban maszkviselés nélkül csak az ugyanazon háztartásban élők induljanak el együtt,
c) a vízparton a területi jegyek kiváltása során kerüljék a tömeges sorbanállást; amennyiben ez elkerülhetetlen, tartsanak egymástól
legalább két méter távolságot, a horgászhelyek tekintetében a nem ugyanazon háztartásban élők pedig a három méteres távolságot
minden irányban tartsák egymástól,
d) a horgászat teljes időtartama alatt kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit,
e) ha a horgászhelyen rendelkezésre állnak közös használatú eszközök, ülőalkalmatosságok, azokat használat előtt és után is egyénileg
fertőtlenítsék,
f ) fokozottan ügyeljenek rá, hogy szemetet (pl. élelmiszer csomagolóanyagokat, használt zsebkendőket, papírtörlőket) ne hagyjanak
maguk után, azokat gyűjtsék össze és tegyék (lehetőleg egy zacskóba csomagolva) a legközelebbi hulladékgyűjtőbe.

Éjszakai horgászatra vonatkozó rendelkezések

Az este 7 óra és reggel 5 óra közötti időszakban az éjszakai horgászat általánosan nem engedélyezett.
A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászok figyelmét, hogy a halőr
a) az aktuális védelmi, járványügyi jogszabályi rendelkezések megszegőit a rendőrhatóság felé feljelenteni köteles,
b) a jogszabályi és horgászszervezeti járványügyi előírások és korlátozások be nem tartása esetén a horgászat beszüntetését kezdeményezheti.
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VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

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

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY

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

Hencs Fanni, személyi titkár 589-402
Tima Norbert, humánpolitikai referens 589-414
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
Lukács Zsolt, 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

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

Kovács Jánosné, adóigazgatási ügyintéző, 589–413
(építményadó, adókönyvelés, adó- és értékbizonyítvány)
Kovács Emőke, adóigazgatási ügyintéző, 589–409
(iparűzési adó, talajterhelési díj, telekadó, adóigazolás,
tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, gépjárműadó)
Bíró Gábor, adóigazgatási ügyintéző, 589–428
(adóbehajtás, végrehajtás, adók módjára behajtandó köztartozások)

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

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

ÜGYFÉLFOGADÁS

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

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

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

Önkormányzati képviselők
fogadóórái

A kormány által elrendelt veszélyhelyzet idején az önkormányzati
képviselők nem tarthatnak fogadóórát
a polgármesteri hivatalban. Kérjük,
igény szerint az alábbi e-mail címeken, vagy az adott képviselő nevének
megjelölésével a Polgármesteri Hivatal levelezési címére (2481 Velence, Tópart u. 26.) küldött levélben
keressék meg őket. Egyéni egyeztetés
szerint személyes fogadóóra tartása is
lehetséges.
Faragó Péter: farago.peter@velence.hu
Fésűs Attila: fesus.attila@velene.hu
Kernya Gábor: kernya.gabor@velence.hu
Pap János: pap.janos@velence.hu
Pap Zsigmond:
pap.zsigmond@velence.hu
Sarf György: sarf.gyorgy@velence.hu
Dr. Sirák András: angelika@t-online.hu
Szabó Attila (alpolgármester):
szabo.attila@velence.hu

Humán Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálat

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

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

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Velencén:

2020. október 17-én
Lukács Zsuzsanna és
Mayer Zsolt
2020. október 31-én
Fodor Tímea és
Szigeti Ádám István
2020. november 7-én
Szabó Imola Erzsébet és
Lipinka Csaba
Gubián Fatime és
Pásztor Gábor
Gratulálunk!
Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők
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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.

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

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

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

