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Velencei Karnevál 2021
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Beköszöntő
Tavaly februárban tartotta Velence az
első kétnapos, és azt hiszem, igazán
jól sikerült, nagyszerű hangulatú Karneválját. Bár ekkor már lehetett tudni arról, hogy Európában is felütötte
fejét a járvány, ám azt senki nem sejtette, hogy bizonytalan ideig ez lesz a
város utolsó igazi, hagyományos módon megrendezett ünnepe. Csaknem
egy évvel a lezárások és a korlátozások bevezetése után sajnos még mindig
ott tartunk, hogy nincsenek valódi közösségi alkalmaink. Kényszerűen zárva
tartanak közösségi házaink, és továbbra is számos korlátozás lehetetleníti el azt, hogy megszokott formájában

bontakozhasson ki városunk kulturális-közösségi élete.
Ezen a helyzeten és a vonatkozó jogszabályok előírásain az önkormányzat
nem tud változtatni. Nem könnyű kiigazodni a különféle (olykor egymásnak is
ellentmondó) tájékoztatások és híradások között – de a következő hónapokban
minden bizonnyal továbbra is érvényben
lesznek országos szintű korlátozások.
Számot vetve azzal, hogy valószínűleg tavasszal sem lesz lehetőségünk megtartani városunk hagyományos ünnepeit, valamint azzal, hogy a Velencei Karnevált
különleges jellege miatt nem lehet egyszerűen elcsúsztatni néhány héttel vagy

hónappal későbbre, úgy döntöttünk,
hogy valamilyen módon mégis meg kell
tartanunk városunknak ezt az immár hagyományossá vált, vidám ünnepét.
Nagy kérdés volt az, hogy mindezt
hogyan tudjuk megtenni. Hiszen az ünnepnek éppen az a lényege, hogy ös�szehozza az embereket – hogy közösséggé formálja akárcsak egy napra, vagy
néhány órára mindazokat, akik együtt
vannak. Az online események mind azzal küszködnek, hogy személyes jelenlét nélkül sokkal nehezebb bevonódni
a közösségi élménybe. Végül egy olyan
vegyes megrendezés mellett döntöttünk, amely lehetőséget adott mind a
személyes, mind az online részvételre,
úgy, hogy eközben az érvényben lévő
szabályoknak is eleget teszünk.
Ma, az idei karneválra visszatekintve, azt gondolom, érdemes volt belevágnunk. Ezekben az embert próbáló
hónapokban ugyanis különösen fontosnak éreztem azt, hogy egy kis vidámsággal, játékossággal, zenével próbáljuk meg felvillantani, hogy van, lesz
kiút a szürke bezárkózottságból. Az
idei rendhagyó karnevál létrejöttében
nagy szerepe volt mindenkinek, aki
jelmezt öltött vagy készített, díszítette
közösségi tereinket, ételt készített vagy
rendelt, muzsikált és bábozott, köszöntötte a lovaskocsikat és a zenészeket,
vagy éppen felajánlásával, munkájával
segített biztosítani az eseményt. Ez az
ünnep számomra ismét azt bizonyította, hogy lehet a velenceiek közösségére
számítani!
Külön is szeretném megköszönni a
segítségüket:
Polgárőr Egyesület, Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, Meseliget Óvoda, Velencei Alkotókör, Használd Újra Velencei-tó közössége, B9 Space közösségi alkotóház,
EZ+AZ kreatív újrahasznosítás, Éliás-Tóbiás bábjáték, Borka Bolt, Tekergő Étterem,
Bálint Borárium, Otthonka, BAB társulat,
Kalász Máté és bandája és az Avar Horda.
Jövőre pedig várunk vissza mindenkit szeretettel immár a megszokott, közös ünneplésre!
Gerhard Ákos
polgármester
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Polgármesteri kalendárium
2020. január 21-től február 19-ig Gerhard Ákos polgármester
az alábbi megbeszéléseken, egyeztetéseken, eseményeken vett
részt a város érdekében:
Január 21-én találkozott dr. Molnár
Krisztiánnal, a Fejér megyei Közgyűlés
elnökével, ahol bemutatta azokat a városfejlesztési terveket, amelyekkel a 2021
és 2027 közötti időszakban az új Európai
Uniós pályázati ciklus keretében elérhető támogatásokra pályázni kíván a város.
Ezt követően a fenntartási időszak végével kapcsolatos megbeszélésen vett részt
a GOMI Kft. vezetőivel.
Január 22-én hivatali ügyintézéssel
foglalkozott.
Január 25-én reggel megtartotta szokásos heti egyeztetését a VVG Kft. ügyvezetőjével, amelyen részt vett Fésűs
Attila, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke és Szabó Attila alpolgármester. Ezt követően a Decathlon
áruházlánc 2021-ben Velencére tervezett sportrendezvényeivel kapcsolatban tárgyalt a cég képviselőjével. Majd a
MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltségének vezetőjével vitatta meg a tavon lévő
vendégmólók és csónakkikötők felújításával és üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseket és tennivalókat, támogatásáról
biztosítva a MOHOSZ pályázati terveit.
Január 26-án hivatali ügyintézéssel
foglalkozott.
Január 27-én részt vett a Velencei-tó
partfal-rekonstrukciójával kapcsolatos
online munkamegbeszélésen.
Január 28-án védőnők állásinterjúját
vezette le. A gyerekek számának növekedésére való tekintettel hamarosan két új
védőnő kezdi meg munkáját. Egyikük a
2. számú védőnői körzetben veszi át ideiglenesen a védőnő munkáját, másikuk
pedig az újonnan létrehozott 4. sz. védőnői körzetben fog tevékenykedni.
Január 29-én hivatali ügyintézéssel
foglalkozott.
Február 1-jén reggel megtartotta heti
egyeztetését a VVG Kft. ügyvezetőjével,
a megbeszélésen részt vett Fésűs Attila és Szabó Attila alpolgármester is. Ezt
követően terepbejárást tartott a városban
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létesült belterületi járdák műszaki átadásnak keretében, ahol néhány apróbb
kiigazítást kérve elfogadta a kivitelező
cég teljesítését.
Február 2-án egyeztetésen vett részt
a városi főépítésszel, ahol megvitatták
a Gólya Villapark és annak parkolóival
kapcsolatban felmerült problémákat. Ezt
követően a Helyi Építési Szabályzattal
(HÉSZ) kapcsolatban tartott megbeszélést. Végül a városi bölcsőde létesítésével
kapcsolatos egyeztetést folytatott az Építészkohó Tervező és Szolgáltató Kft. képviselőjével.
Február 3-án tovább közeledtek az álláspontok azon az egyeztetésen, amely az
uszodával kapcsolatban zajlott a város és
a befektetők között.
Február 4-én délelőtt lakossági
meghallgatásokat tartott. Ezek egyike a Heiden Tüzép Iskola utcai tevékenységével volt kapcsolatos. A cég
vezetőjével az Iskola utcát érintő teherforgalommal és a csapadékelvezetés megoldásaival kapcsolatban egyeztetett. A lakossági meghallgatások után
megbeszélést folytatott további kedvező árú városi fénydíszek beszerzése

ügyében a 2020. évi ünnepi díszkivilágítást biztosító cég képviselőjével. Ezt
követően a Pearl Marketing and Management Kft. vezetőjével vitatta meg a
város 2021-es turisztikai terveit.

Február 5-én Fehér Istvánnal, a Velencei Polgárőr Egyesület elnökével vették számba a várost érintő közbiztonsági
kérdéseket, illetve egyeztettek az egyesület és a város közötti együttműködés még
szorosabbra vonásáról.
Február 8-án reggel és délelőtt megtartotta egyeztetését a VVG Kft. ügyvezetőjével, valamint Fésűs Attilával és
Szabó Attilával.
Február 9-én a HÉSZ-szel kapcsolatban folytatott további megbeszélést,
amelyen részt vettek a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályának munkatársai, Kernya Gábor önkormányzati képviselő, illetve a város főépítésze.
Ezt követően lakossági panaszokkal
foglalkozott.

Február 10-én bemutatkozó látogatáson fogadta a polgármesteri hivatalban Budavári Árpád rendőr ezredest,
rendőrségi főtanácsost, a Gárdonyi Rendőrkapitányság új vezetőjét. A találkozó
során a felek megbeszélték a városunkat
érintő legfontosabb
köz- és közlekedésbiztonsági problémákat. A találkozó
után elismerve és támogatva a velencei
polgárőrök kiváló
munkáját, Dr. Túrós
András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke 500.000
forint értékű tankolási utalványt adott
át Fehér Istvánnak,
a Velencei Polgárőr Egyesület elnökének. Ezt követően Gerhard Ákos interjút adott a Hit Rádió számára.
Február 11-én Bicskén, Szabó Attila
alpolgármester társaságában találkozott

kor m
r máánnyyzzaattii hhíírreek
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n nko
Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel. A megbeszélés során Gerhard Ákos
bemutatta azokat a városfejlesztési terveket és javaslatokat, amelyekkel a 2021

és 2027 közötti időszakban az új Európai Uniós pályázati ciklus keretében elérhető támogatásokra pályázni kíván
a város. Ezt követően Tóth Istvánnal,
Gárdony polgármesterével folytatott
megbeszélést a tervezett turisztikai fejlesztések és az infrastruktúra-pályázatok összehangolása ügyében.
Február 12-én hivatali ügyintézéssel
foglalkozott, valamint a Velencei Karnevál gördülékeny lebonyolítása érdekében
szervezési feladatokat látott el.
Február 13-án részt vett a Velencei
Karnevál ünnepi eseményein. A rendezvény keretében adta át Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel az új
járdákat.
Február 15-én reggel megtartotta a
szokásos heti egyeztetését a VVG Kft.
ügyvezetőjével, Fésűs Attilával és Szabó Attilával. A találkozót követően a város ügyvédjével vitatták meg a folyó jogi
ügyekkel kapcsolatos teendőket. Végül
a Korzó fenntartási időszakának végéhez kapcsolódó műszaki állapotfelmérés ügyében találkozott a munkát végző
szakértői csapat képviselőivel.
Február 16-án intézményvezetői értekezletet tartott, melyen a város oktatási
és kulturális intézményeinek vezetői vettek részt.
Február 17-én összegző megbeszélést tartott a Velencei Karnevál szervezőinek részvételével, ahol nemcsak a
rendezvénnyel kapcsolatos tanulságokat vonták le, hanem az idei városi ünnepekkel kapcsolatban is egyeztettek.
Február 18-án és 19-én szabadságát
töltötte.

Felhívás a Településképi Arculati
Kézikönyv módosításával
kapcsolatos lakossági egyeztetésre
Velence Város Önkormányzata módosítani kívánja a Településképi Arculati Kézikönyvet (TAK) és a településképi
önkormányzati rendeletet. A módosítás partnerségi egyeztetéssel történik. A
partnerségi egyeztetési tervdokumentáció
2021. február 19. napjától tekinthető meg
Velence Város Önkormányzatának honlapján (velence.hu). A tervvel kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a település
lakosai, a településen ingatlantulajdonnal
rendelkező természetes személyek, a településen székhellyel, telephellyel, illetve ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó
szervezetek, a településen működő érdekképviseleti szervek, a településen működő
civil szervezetek, a településen működő

címzett, írásban benyújtott, szövegszerű,
indoklással ellátott véleményben lehet.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a tájékoztatást,
a véleménynyilvánítást és az egyeztetést
elektronikus úton folytatjuk le, valamint
a lakossági fórum is elektronikus úton
történik. Ennek időpontja: 2021. március 3. (szerda) 15.00–17.00.
A fórum ideje alatt kérdéseket lehet feltenni a honlapon található tervdokumentációval
kapcsolatban
a
22/589–416-os telefonszámon és a
polgarmester@velence.hu e-mail címen.
Észrevételeket és javaslatokat az online lakossági fórumtól számított tizenöt napon
belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton, a polgarmester@velence.hu
e-mail címen.

Nyert a városi strandpályázat:
Megújulnak a velencei
strandok

vallási közösségek, a településen működő
intézmények élhetnek.
A partnerségi véleménynyilvánítás
2021. február 20. napjától – 2021. március 18. napjáig tart.
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a fenti időszakban,
kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez

Mintegy 120 millió forintot nyert Velence Város Önkormányzata a Kisfaludy
Turisztikai Fejlesztési Program keretén belül a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció negyedik ütemében. Velence Város Önkormányzata részére a
kiíró a Velence Északi Strand, a Velencei Tóbíró Strand, a Velencefürdői Keleti Strand (Plázs44 szabadstrand) és a
Velencefürdői Nyugati Strand (Tóparty
strand) mindegyike részére 29.893.819
Ft támogatást ítélt meg.
A projekt keretében családbarát új vizesblokkok és baba-mama szoba létesítését, szelektív hulladékgyűjtők beszerzését, öltözőkabinok és kültéri zuhanyzók
felújítását, árnyékoló napvitorlák kihelyezését és tájékoztató információs pontok
létrehozását tervezzük, amelyek megvalósítása a pályázati felhívásban rögzített befejezési határidő, vagyis 2021. május 31.
A nyertes pályázat részleteiről a márciusi számban lehet majd olvasni.
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Ünnepi járdaátadás
Karneváli hangulatban avatta fel az Iskola utcában elkészült járdát Tessely Zoltán
országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos és Gerhard Ákos polgármester
február 13-án, szombaton. A télűző zenészek és maskarások zenés köszöntője után a polgármester elmondta: a Belügyminisztérium 11.250.000,- Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesítette

az önkormányzatot. A támogatás 25%os önrészét 3.750.001,- Ft összegben a
koronavírus járvány ellenére is stabil
önkormányzati költségvetésből finanszírozta a város.
A kivitelezéssel az újtelepi Iskola
utca középső szakaszának járdája újult
meg 390 folyóméter hosszban, emellett az ófalusi református és katolikus

templom közötti járdaszakasz kapott
új térkőburkolatot 50 folyóméteren. A
járda hiánypótló fejlesztés. Velence-Újtelep egyik legforgalmasabb főutcáján közösségi ház, posta, gyógyszertár, játszótér, valamint üzletek és vendéglátóhely
található. Jelentős a Velencefürdő felé
áthaladó autóforgalom is. Így a gyalogosok biztonságos közlekedése oldódott meg a korábbihoz képest jóval szélesebb járdán. Remélhetőleg az előttünk
álló években további sikeres pályázatokat
tud lebonyolítani kormányzati segítséggel a város.
Tessely Zoltán beszédében kiemelte: gesztus értékűnek tartja az avató ünnepségre való meghívást, tekintettel arra,
hogy a pályázatot még a korábbi képviselő-testület nyerte meg, azonban az önrész biztosítása és a kivitelezés lebonyolítása már a jelenlegi testület feladata volt.
Hozzátette: a farsangi időszak végét követő nagyböjt alkalmat ad az elcsendesedésre, elmélyülésre, ezt követően pedig
– hibáinkkal szembenézve – új emberként ünnepelhetjük a Húsvétot. Tessely
Zoltán biztosította a velencei embereket együttműködéséről, melyet jól jelez a
Turisztikai Ügynökség strandpályázata,
melynek sikerén együtt dolgoznak a velencei képviselő-testülettel.

M E G H Í V Ó
Velence Város
Önkormányzata
2021. március 15-én (hétfőn)
11 órakor tartja a
Hősök parkjában
az 1848–1849-es
forradalom és
szabadságharc előtt tisztelgő
ünnepi megemlékezését.

Himnusz
Gerhard Ákos polgármester ünnepi beszéde
A 2020. és a 2021. évi
„Velencéért Emlékérem” átadása
A „Velencéért Oklevél” átadása

Koszorúzás a hősi emlékműnél
Szózat

A megemlékezésen a járványügyi előírások miatt idén csak a meghívottak tudnak résztvenni. Az 1848–1849-es
forradalmat és szabadságharcot ünnepi műsorral köszönti a Zöldliget Iskola aznap online elérhető programja.
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Tájékoztatás illetékváltozásról
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény (a továbbiakban: Itv.) 2021. január 1. napjával hatályba lépett módosításával a közigazgatási hatósági eljárások illetékmentessé váltak, az Itv. l.
mellékletében meghatározott eljárások
kivételével (úti okmányok, gépjárművezetői engedély, forgalmi engedély és

törzskönyv, valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállítása).
2021. január 1. napjától lényegében
megszűnt az általános, háromezer forintos illetékfizetési kötelezettség. Így több
igazolás is ingyenesen beszerezhető. 2021.
január 1-től már nem kell illetéket fizetni például a közös háztartásban élésről, az

életvitelszerű helyben lakásról, az élettársi
kapcsolatról vagy a telephely alkalmasságáról szóló igazolás kiállításáért. A birtokvédelmi eljárásért, valamint a jegyzőnél tett
bejelentésekért sem kell fizetni, így a kereskedelmi tevékenység bejelentéséért sem.
Nem változott ellenben az egyes közigazgatási eljárások után járó igazgatási
szolgáltatási díjak rendszere (pl. telepengedélyezési eljárás). Kérjük, további,
részletes tájékoztatásért forduljanak a
polgármesteri hivatalhoz!

Tájékoztatás gépjárműadóval kapcsolatban
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.
törvény alapján 2021. január 1. napjától a
gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. A változással kapcsolatban
a gépjármű-üzembentartóknak (tulajdonosoknak) többlet teendőjük nem lesz.
Az év elején a NAV minden érintettnek

határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.
Ugyanakkor a 2020. december 31.
napjáig keletkezett, változott vagy
megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz kell

fordulni. Az adóhátralékot is az önkormányzati adóhatóság felé kell megfizetni. Az esetleges túlfizetés átvezetését, visszaigénylését a városi honlapon
(www.velence.hu) a Dokumentumtárból letölthető, túlfizetésről rendelkező
nyomtatványon kell benyújtani az önkormányzati adóhatóságnak.

Tájékoztatás a súlykorlátozó táblával védett önkormányzati utak
igénybevételével kapcsolatban
Tisztelt Lakosság!
A súlykorlátozó táblával védett önkormányzati utakra nehézgépjárművel történő behajtás engedélyezésével kapcsolatban
az alábbiakban tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.
A behajtás engedélyezését Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a súlykorlátozáshoz kötött behajtás
rendjéről szóló 1/2019. (I.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önk. rendelet) szabályozza, amely kiterjed minden olyan járműtulajdonosra, üzembetartóra és használóra, aki a rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonban
és kezelésben álló, az önk. rendelet 1. mellékletében felsorolt belterületi közutakra 5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel hajt be.
Velence Város közigazgatási területén a behajtási engedély iránti kérelmet papíralapon, eredeti aláírással ellátva és az
önk. rendelet 6. § (4) bekezdésében felsorolt mellékletek csatolásával a Velencei Polgármesteri Hivatalhoz (2481 Velence, Tópart utca 26., a továbbiakban: hivatal) szükséges személyesen (jelenleg a járványügyi helyzetre tekintettel a hivatal
épületének Nyár utcai homlokzatán lévő postaládában elhelyezve) vagy postai úton benyújtani.
A behajtási engedély iránti kérelem benyújtásakor csatolandó mellékletek:
– a gépjármű forgalmi engedélyének mindkét oldali másolata,
– az önkormányzati adóhatóság igazolása arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat felé a kérelmezőnek nincs adótartozása.
A behajtási engedély kiadása iránti kérelmet a kérelemben meghatározott időpontot megelőzően legalább 5 nappal
korábban kell benyújtani.
A kérelem formanyomtatvány letölthető a www.velence.hu oldalon, valamint igényelhető:
– elektronikus úton a hivatal@velence.hu e-mail címen, vagy
– postai úton a hivataltól a 2481 Velence, Tópart utca 26. szám alatti címen.
Kérjük, hogy amennyiben súlykorlátozó táblával védett helyi közúton tehergépjármű szállítást kívánnak igénybe venni, úgy a fentiek szerint szíveskedjenek eljárni.
Velence Város Polgármesteri Hivatala
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Új védőnői körzet kialakítása Velencén
Velence város egyik legégetőbb feladata az, hogy a növekvő gyerekszámmal lépést tartó oktatási és egészségügyi
infrastruktúrát alakítson ki. Ez nemcsak
a bölcsődei, óvodai és iskolai fejlesztésekben merül ki, hiszen a jelenlegi velencei születésszám mellett két védőnő
már nem képes maradéktalanul ellátni
városunk legkisebb lakóit. Remek munkát végeznek megfeszített tempóban védőnőink. Örülünk az új babáknak és a
fiatal családoknak és a legjobb ellátást
szeretnénk számukra biztosítani. A túlterheltséget megszüntetendő, a város
vezetése úgy döntött, hogy egy új védőnői körzetet is kialakít. A saját forrásból vállalt pluszfeladat, amelynek
költségei a 2021-es költségvetés terveibe bekerültek, még hatékonyabbá teszi

a védőnői szakszolgálat működését településünkön.
A védőnői körzet létrehozásához szükséges minden előkészítő munkálat megtörtént, a város forrást is biztosít hozzá,
csupán azt kell megvárni, hogy a veszélyhelyzeti jogrend megszűnésével újból lehessen minderről képviselőtestületi döntést hozni. Polgármesteri hatáskörben
ugyanis a veszélyhelyzet idején ilyen kérdésekben nem lehetséges döntést hozni.
Amint véget ér a veszélyhelyzeti jogrend,
Velence 4. számú védőnői körzete megkezdheti működését. Az új körzethez tartozó védőnői szoba a szakrendelővel szemben lévő épületben lesz, a cipőbolt helyén.
A helyiség kialakítása folyamatban van.
A védőnői feladatellátás (várandós, gyermekágyas anyák gondozása,

Előrelépések a bölcsődeépítés és az
óvodabővítés ügyében
Velence város sok év elmaradás után tavaly kezdte meg azokat a lépéseket megtenni, melyek révén a helyi közoktatási intézmények kapacitását végre a város
folyamatosan növekvő gyerekszámához
igazítja. Ennek keretében kezdődött meg
az óvodabővítés tervezése és a bölcsődeépítés megkezdése is. Mindkét esetben
valós és jogos lakossági igényeket elégít ki
az önkormányzat.
A város elkészíttette a bölcsődeépület kiviteli terveit, és kiírásra került a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés is. A
város számára pénzügyileg és kivitelezés
szempontjából legkedvezőbb ajánlatok
beszerzése érdekében előzetesen az önkormányzat és a polgármester áttekintette,
hogy milyen gazdasági szereplőket kér fel
ajánlattételre. Ezek alapján a Pyrus Magna
Zrt. (1113 Budapest Karolina út 34/A.), a
BROADINVEST Kft. (2457 Adony, Vörösmarty utca 13.), a SMOLI BAU PLUSZ
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Kft. (1114 Budapest, Mészöly Géza utca 4.
al. 1.), a MAVA-PLAN Kft. (2484 Agárd,
Mező u. 10/A.) és az Art ’N Bau Beruházó és Kivitelező Kft. (8000
Székesfehérvár, Széchenyi
u. 92.) lett felkérve ajánlattételre.
Az ajánlatokat elbíráló bizottság elnöke és egyben szakmai
tagja a kiviteli tervező,
Tarnóczky Tamás Attila
lett, pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagja
Molnár Krisztina, a város pénzügyi és gazdasági osztályvezetője, a jogi és közbeszerzési vonatkozások
felelőseként pedig dr. Nagy Noémi fog
tevékenykedni.
A bölcsődeépület műszaki tervei alapján a tervezett intézmény 2 csoportszobás, 24 férőhelyes ingatlan lesz. Hasznos

újszülött- és csecsemőgondozás, tanácsadás, segítségnyújtás stb.) hatékonyságának javítása érdekében Velence város két
új védőnő alkalmazását tervezi. Egyikük az újonnan kialakított körzetet látja
el, másikuk pedig a 2. számú körzet szülési szabadságra menő védőnőjét fogja
helyettesíteni.

alapterülete 337,64 m², amelyben a két
foglalkoztató helyiség területe 100,62 m².
Az építmény falazata 30 cm vastagságú kerámia falazóblokk, melyre 15 cm vastag
hőszigetelés kerül. Az épület tetőszerkezetének anyaga fa, héjazata beton tetőcserép.
Az engedélyezési tervdokumentáció az
Árok utca és a Mandula utcai telekhatárok előtti közterületi részen jelöl összesen

7 darab gépjármű parkolásához építendő
parkolóhelyet, amelyekből l darab mozgáskorlátozottak részére lesz fenntartva.
Az óvodabővítés részletes kiviteli
és műszaki tervei szintén elkészültek,
a közbeszerzési eljárás kiírása lapzártánk
után várható.

Ö n ko r m á n y z a t i h í r e k

A Velencei Játszótér Program és a város
játszótereinek jelenlegi helyzete

Velence város fejlesztési tervei között kiemelt szerepet kap a közösségi terek létrehozása és ápolása. Ezek között
is különösen fontos a megfelelő minőségű játszóterek biztosítása a gyerekek számára. Az önkormányzat – szemben azzal a korábbi elképzeléssel, mely szerint fejleszteni csak választási évben érdemes – egy minden városrészt
érintő terv keretein belül valósítja meg fokozatosan játszótér-fejlesztéseit.
A város játszótérrel való ellátottsága háromféle feladatot ró az önkormányzatra.
Egyrészt ezeket megfelelő módon karban
kell tartani, másrészt a korábban szakszerűtlenül létesített, balesetveszélyes játszótereket felül kell vizsgáltatni, szükség esetén engedélyeztetni, és átalakítani.
Végül fontos feladat az eddigi játszóterek
mellé újak létesítése, illetve a meglévők
korszerűsítése, bővítése is.

Karbantartás
A velencei közterületeken lévő játszóterek dokumentációja azt mutatja, hogy az
elmúlt években nem történt semmiféle hivatalos karbantartás, játszótér-fertőtlenítés a városban. A játszóterek esetében jogszabály írja elő az éves, féléves és
negyedéves ellenőrzést és karbantartást.
Ennek a kötelezettségnek azonban korábban nem tettek eleget, és Velencén csupán
2020 tavasza óta történik meg. A felülvizsgálatot a VVG Kft. kiegészítette azzal, hogy
rendszeres időközönként átnézi az eszközöket, a homokozókat pedig fertőtleníti. A
karbantartás jelentette állandó feladatokon
túl a városi játszóterek ellenőrzése azért is
szükséges, mert a kihelyezett eszközök közül néhány balesetveszélyes és nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel.

Baleset-elhárítás és
engedélyeztetés
Sajnos az elmúlt években szakszerűtlenül létesített velencei játszóterekkel kapcsolatban sok probléma merült fel.
Az egyik legjelentősebb ezek közül
az újtelepi óvodaudvaron szülői kezdeményezésre megvalósult udvarbővítés és játszótér-fejlesztés keretében 2018ban telepített játszótér. 2020 őszén az új
óvodavezetés valamennyi udvari játékot
szakértővel ellenőriztetett. Az ellenőrzés
eredményét rögzítő szakvélemény megállapította, hogy a nagy mászóka több

funkciójában nem felel meg az előírásoknak és balesetveszélyes. Az elemeket ezért
cserélni, illetve pótolni kell, így az óvodások addig nem használhatják. Ezzel kapcsolatban az óvoda vezetője, Bóra Csilla
megrendelte a szükséges munkálatokat, és
tavasszal újra használható lesz a játszótér.
Hasonlóan problémás a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett Tóbíró Strand játszótere. Itt az üzemeltető
engedélyeztetés és hatósági bevizsgálás
nélkül állított fel és működtetett egy játszóteret. A koncesszió keretében megvalósult beruházás hiányosságaira akkor
derült fény, amikor az önkormányzat tavaly a szerződést felbontotta és átvette a
strandot. Mivel nemcsak az
engedélyek hiányoztak a játszótér esetben, hanem lakossági bejelentések alapján sérülésveszélyes is volt, ezért a
megfelelő szakértői vélemények és hatósági engedélyek
elkészültéig, illetve a szükséges átalakítások befejezéséig a balesetveszélyes játszóteret az önkormányzat lezáratta. Bízunk
abban, hogy az engedélyeztetési eljárás
mihamarabb véget ér, és a gyerekek újra
birtokba vehetik a létesítményt.

Új játszóterek építése, a régiek
korszerűsítése
Az Északi Strandon épített és Velence Város születésnapján, tavaly augusztusban átadott új játszótér volt az első,
amelyet az új városvezetés létesített. Ez
a játszótér minden szükséges engedél�lyel rendelkezik, és megfelel a balesetvédelmi előírásoknak. A játszótér létesítésének célja az volt, hogy a Bence-hegy
és az Ófalu északi része is részesüljön a
városi szolgáltatásokból. Ezen a területen ugyanis nem volt megfelelő játszótér

az itt élő gyerekek számára. Az Északi
Strand strandszezonon kívül is várja a látogatókat, ebben az időszakban immár
ingyenesen. A játszóteret övező, padokkal ellátott, árnyas-bokros terület kialakítása folyamatosan történik.
Velence Város Önkormányzata a TOP2.1.2-16-FE1-2017-00001 azonosító számú „Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése” című, sikeresen elnyert
pályázat keretében a közeljövőben a Babák rózsakertjében és a Hősök parkjában

új játszótereket hoz létre. A térkövezés és
játszótér-létesítés mellett különféle utcabútorok is kihelyezésre kerülnek: pihenőpadok, piknikasztalok. A projekt keretében több, kis és nagyobb gyermekek
számára megfelelő játszótér jön létre. Az
új játszóterek szabványoknak megfelelően
eséscsillapító burkolatot kapnak. A helyszíneken kombinált játszóvár, babamama
hinta, madárfészek hinta, együléses rugós játék, homokozó, vonat játékeszköz,
háromtornyú vár, trambulin kerül felállításra. Ezek mellett a felnőtt lakosságra
is gondolva szabadtéri fitnesz edzőeszközök is létesülnek. Bízunk abban, hogy
a 2020-ban megkezdett Velencei Játszótér Program keretében megújuló, balesetmentessé váló, illetve újonnan létesülő
játszótereket örömmel fogadják a velencei
gyerekek és szüleik!

9

Ö n ko r m á n y z a t i h í r e k

Vélemények a Korzóról

A Velence Korzó épülete valamint a hozzá tartozó homokos strand és egyéb létesítmények Velence városának legnagyobb és leginkább kockázatos beruházásának eredményeként jöttek létre. Ahogyan arról a
2020. novemberi számban adatokkal alátámasztva részletesen beszámoltunk, a tóparti ingatlanfejlesztés radikálisan átszabta településünk arculatát, a város költségvetését pedig jelentős mértékű adóssággal
terhelte meg. Az új, családbarát városközpontnak szánt épületegyüttes üzemeltetése a város számára
kedvezőtlen keretek között valósul meg, és jelenleg például egy játékterem üzemel fő közösségi terében.
A Korzó minden üzemeltetési jogával egy magáncég rendelkezik 2034-ig.
Tekintettel arra, hogy a Korzó nemcsak
turisztikailag kiemelt létesítmény, hanem egyúttal városunk egyik központja, három hónappal ezelőtt azzal a
kéréssel fordult a velenceiekhez az önkormányzat, hogy mondják el véleményüket, tapasztalataikat a Korzóval kapcsolatban. A kérdések az alábbiak voltak:

1. Milyennek találja a Korzó strandját? Mennyire tiszta, ápolt, higiénikus?
Milyen gyakran viszi oda kiskorú gyerekét 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?
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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. Mennyire ért egyet azzal, hogy a
Korzó minden üzemeltetési jogával egy
magáncég rendelkezik 2034-ig, mélyen
a piaci ár alatt? Általánosságban hogyan
látja: megérte-e a városnak minderre 1,5
milliárd forintot költeni, vagy azt fel lehetett volna használni hasznosabban is?
A feltett kérdésekre meglepően sok velencei lakos küldött levelet vagy e-mailt

a polgármesteri hivatalba. Ezúton is köszönjük a válaszadók hozzájárulását! Az
alábbiakban a beérkezett véleményekből adunk összefoglalót – arra törekedve,
hogy a pozitív és a negatív vélemények a
beérkezett véleményekkel arányosan jelenjenek meg az összeállításban.

A strand
„A véleményünket szeretnénk megosztani Önökkel, a Velence Korzóval kapcsolatban. Teszem ezt a magam, a családom,
barátaim nevében, amiben egyetértünk
mindannyian. A strandot szezonban a
velenceiek egyáltalán nem használják.
Ha fürödni akarunk, akkor a Tóbíró vagy
a velencefürdői strandra járunk. A Korzó strandja túlzsúfolt, ápolatlan, a szolgáltatások ára drága és az „ingyenessége”
a látogató közönséget is meghatározza.
A sok bódé, ízléstelen vásári bazár, a sok
pénzéhes próbálkozás teljesen elfogadhatatlan egy kulturált ember számára.”
„A strand népszerű, gyerekeknek kiváló a közvetlen lejáratok miatt. Bizonyítja a nyári zsúfoltság, ami miatt a velenceiek a hétvégén ki is szorulnak innen.
Probléma a meder gödrössége, amit néha
elég méltatlan módszerrel jeleznek.”
„A strand állapota egyre elhasználtabb, borzasztóan zsúfolt és ez az ingyenes belépésnek köszönhető. Nincs korlátozva a belépő és áthaladó emberek
mennyisége, így ezen nincs mit csodálkozni!... Velencei lakosként én szívesen
megveszem a strandbelépőt, ha ezzel élvezhetőbb és biztonságosabb a strandolás és a környék. Az ingyenes strand úgy
gondolom, hogy nem érdeke Velence városának és lakosságának! Nap mint nap
látjuk, hogy költség nélkül érkeznek az
látogatók, szendvicsekkel vagy akár a
Spar-ban megvásárolt ételekkel töltik el
az egész napot.”

Ö n ko r m á n y z a t i h í r e k
„Egyszer voltunk lent fürdeni a gyerekkel az elmúlt 2 évben, de többet biztosan nem megyünk – mint írtam, nyáron
teljesen használhatatlan a Korzó.”
„A víz minősége a nagy tömeg miatt
itt a legrosszabb az egész tavon. A szemét kezelését sem tudja megoldani az
üzemeltető, mert ahogy az egész nyáron
bűzölgött, az undorító volt…”
„Minősíthetetlen, az »otthonosan érzem magam«-tól fényévnyire van. Ez a
homokos strand nem ide való, majmolása a tengerpartnak. Régen a nagy zöldterülettel, padokkal sokkal természetközelibb, élhetőbb volt. A homokos rész
a túlzsúfoltság miatt, valamint a szélén
lévő kukákból kifolyó szemét nemcsak
hogy nem esztétikus, de higiéniai szempontból is megkérdőjelezhető.”
„A Velence Korzó strandja tájidegen,
környezetszennyező és mocskos. Kutyák,
hattyúk, (emberek) ürüléke, szemét, rothadó geotextília, gaz a homokban, autógumik és szemét mindenhol. A homok
kiirt minden még élő növényt. A gyerekeket a város más területein strandoltatjuk, sétákat teszünk ide néha a kilátás
miatt, persze nem a Korzót nézzük.”
„A strand minden tekintetben kívánnivalót hagy maga után. Strandolásra számunkra nem megfelelő! Nagyon kevés
a zöldterület és a fa. Miután nem járunk
oda fürdeni, így a szolgáltatásokról érdemben nem tudok véleményt mondani!”

A Korzó szolgáltatóháza
„Sokat lendíthet az igényesség elindítása mellett, ha a Korzó területén a Spar,
Velence Copy, Pepco, Rossmann mellett
lenne posta, gyógyszertár és még több
minőségi üzlet vagy akár bicikli-kölcsönző. Lehetne rendezni a Korzó területén igényes őstermelői és kézműves vásárokat hétvégenként, ami elsősorban a
tó környéki, helyi termelőket népszerűsítené, gasztronómiai rendezvényeket,
pálinka- és borfesztiválokat, karácsonyi
vásárokat. Zenés-táncos délutánok/estek – akár oktatás céljából – és koncertek
megrendezésére is szükség lenne.”
„Szezonon kívül, mikor végre visszakapjuk a városunkat, akkor elfogadható lenne a Korzó, csupán azt nem értjük,
hogy milyen alapon zárják le az emeletet?
Hova lettek a padok? Ami megmaradt,

mért nem javítják meg? Az aláfújt homokot miért hagyják ott. A járdaszegélyt rég
benőtte a gaz. Látszik az egészen, hogy
egy igénytelen emberre van bízva, aki valószínűleg a saját otthonában sem veszi
észre a karbantartás nélküli állapotot. A
híd miért van lezárva hónapok óta.”
„Semmiképp nem hasznos, ha a bérlő és az Önkormányzat érdekei nem találkoznak. Tudomásul kell venni, hogy itt
van és ezt figyelembe véve kellene úgy átalakítani a funkcióit, hogy az jobban alkalmazkodjon az itt lakók igényeihez. A
szezonális szolgáltatásokon túl olyan intézményeknek kellene itt helyet kapni,
amelyek ide csalogatják a helyi lakosokat
(és akár a vendégeket) télen is. Ezt jól át
kellene gondolni. Civil szerveződésekre,
alkotókörökre, kamaraszínpadra gondolok, kiegészítve ezeket néhány kevés asztalos törzs „kuckóval”, borozóval, teázóval.”
„A földszinti boltokkal meg vagyunk
elégedve, színes és minőségi a kínálat,
megfizethetők az árak. Heti rendszerességgel itt vásárolunk az év nagy részében.
Nyáron viszont a vásárlásokat is inkább
egy távolabbi élelmiszerboltban intézzük, a nagy tömeg és a parkolási nehézségek miatt. Tisztán tartott
és kulturált rész. Sajnos nyáron a tömegek miatt ez nagyon nehezen tartható.”
„A Korzó hangulatát lerontja, hogy az emeleti részre megtiltották a feljárást.
Úgy tűnik, hogy az üzemeltetőnek a beépítésen kívül
nincs semmi ötlete a terület
hasznosítására. Segítségképpen javasolnánk, hogy helyezzék el ott a sétány mentén csúfoskodó bódékat.
Sukorón nagy sikere van a
nemrég megnyitott piacnak.
Velencén is volt – sikertelenül – erre kísérlet. Talán itt, a jól megközelíthető helyen lehetőség lenne egy termelői piac kipróbálásának.”
„Főként ősztől tavaszig járunk sétálni
és vásárolni. Az épülettel magával nincs
rossz tapasztalatunk. A boltok (már
amelyik nyitva van) kínálata megfelelő;
árfekvése szintén.”
„A Korzó épülete egyre lepusztultabb.
A tetőn található sétány évek óta nem

használható, noha közterület. Az utca
szintjéről látható a gondozatlan, rendetlen
szint. Egykor programok, sportolás helyszíne volt.”
„Az épület megkoronázza az öblöt,
a tó felől kellemes látványt nyújt, illeszkedik a parti létesítmények (szállodák, fürdő) stílusához (az más kérdés,
hogy a kastélysor egészen más stílust
képvisel).”

A Korzó környéke
„A Korzó területén nincs fa, helyette viszont van jó sok homok. Régen lehet
menő volt a „kamu” tengerpart, de mára
már csak egy cigicsikkekkel teli forró homok, ami élvezhetetlen a gyerekek számára. Szeretnénk a régi fás, füves területeket, ami oxigént termel és árnyékot ad!
Sok, sok zöld parkot, fát a Korzó területére! Homok helyett fű! Napernyők helyett fák!”
„Minősíthetetlen, ápolatlan, gazdátlan. Kiemelem az Ifi Szálló melletti átkötő hidat, amin a meggyengült felálló lapokat évek óta egyre nagyobb számban
csavarozgatták le, ami ettől évről évre
még veszélyesebb lett.”

„A játszótérrel nincs gond, bár lehetne egy kicsit nagyobb területen a gyerekek létszámára és örömére tekintettel.”
„Az épület környékén nincs karbantartás. A hidak burkolata lepusztult, a
játszótér élet- és balesetveszélyes. Jeleztem a vezetőség felé a mászóka hiányosságait, ami komoly balesetet
okozhat, ha a szülő nem fogja gyermeke kezét, ami egy játszótéren nem
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megszokott. Hónapokkal ezelőtt. Semmi nem történt.”
„Népszerű és kellemes szórakozást kínál a sétány, jó kis közösségi hely alakult
ki, ezt bizonyítja, hogy még szezonon kívül is nagy a látogatottsága. A környező
településeken nincs ilyen sétáló, szórakozó hely.”

Parkolás

Korzó területén, valamint a környező
közterületeken.”
„A terület tulajdonképpen könnyen
megközelíthető. Azonban a parkolási lehetőséget, a biztonságos közlekedést külön
kell választani a nyári és a szezonon kívüli
időszakot. Ugyanis nyáron a SPAR megközelítése autóval szinte lehetetlenség!”

A Korzó mint városközpont

„Nyári időszak kivételével a parkoló, illetve a közösségi területek tökéletesen
elegendőek és kényelmesek a velenceiek
számára. Ez a dolog ellenben merőben

„Alapvetően én egy jó ötletnek tartom/
tartottam a Velence Korzó megépítését,
mint egy új városközpont, illetve a régi,
már nagyon lelakott strand felújítása.”

megváltozik a strand időszakban. Ekkor
már vásárolni sem tud lemenni az ember, mert sem parkolóhely, sem talpalatnyi terület nincs a Korzón. Velenceiként
felháborítónak tartom a turisták viselkedését, amit parkolás címszóval csinálnak
és foglalják el a Korzót környező összes
utcán található szabad területet.”
„A tóhoz érkező turisták, strandolók
ingyenes parkolása miatt lehetetlen helyet találni! Gyakran még a kapun sem
tudunk kimenni, mert „csak egy pillanatra” leparkoltak elénk úgy, hogy a
járdát is elfoglalták ezzel. Megoldás lehetne, ha (a velencei lakosok és tulajdonosok kivételével) az idelátogatók részére fizetős parkolás lenne kijelölve a

„A kitaláló és megépítő városvezetés
egyik fő érve a ,,városközpont” funkció
volt annak idején. Ez egy-két évig úgyahogy működött, mára teljesen eltűnt.”
„Ettől függetlenül maga a Velence
Korzó egy jó koncepció, csak rendes helyi, becsületes és lelkiismeretes üzemeltetés kellene, valamint a nyári hónapokban
a parkolást kellene megoldani és az ide
jövő tömegek célzott szűrését. Ezt alapvetően az ingyenesség megszüntetésével
lehetne – fizető parkoló, fizető strand –,
de velenceieknek ingyen.”
„Összességében úgy látjuk, hogy a
Korzó nem a velenceieknek épült (csak
mi fizetjük), és ezt az összeget hasznosabban el lehetett volna költeni.”
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„Őszintén megvalljuk, hogy az első
pillanattól kezdve lelkes hívei voltunk az
építkezésnek, drukkoltunk, amikor évekig állt az építkezés, örömmel vettük a
felavatását.”
„Azzal kezdeném, hogy valószínűleg azokat, akik a Korzót megálmodták, a jóindulat vezérelte és mindezt
a város fejlődése érdekében tették. Az
más kérdés, hogy egy ilyen típusú településen szükség van-e Nizzát idéző
homokos „tengerpartra” és egy olyan
bevásárlóközpontra, amely javarészt a
turizmusra alapoz.”
„Velence sikeresebb volt decentralizáltan (Halászcsárda, Lidó, Cápa, Ifi Disco és sok kicsi strand), mint így. Voltak
búvóhelyek és sok ember pontosan ezért
jött ide!”
„Korzó központi szerepe: Nincs. Egy
központ az egész évben központ kell,
hogy legyen. A Korzó nyáron a legagyisodás központja. Télen pedig a nemtörődöm elhanyagoltságé.”
„A Korzón lévő épület alsó részével nincs semmi gond, karbantartott. A
strandnak nincs itt helye. Ahhoz, hogy
városközpont legyen, közösségi tereket, pihenő, parkos részeket kellene kialakítani, ami egész évben használható. A jelenlegi helyzetében csak arccal
a kassza felé stílusban működik a nyári 2–3 hónapban, a többiben meg valahogy majd csak lesz alapon. Nem lenne
ezzel gond, ha nem egy közösség területéről lenne szó, hanem a saját kis bódés bizniszéről.”
„Általánosságban: nem érte meg ekkorra összeget erre a részre fordítani. A
Korzó elsősorban nem az itt élő emberek számára épült, hanem az ide látogató strandolók kiszolgálására. Ez így nem
városközpont. Milyen az, hogy az ittlakó nyáron és naposabb hétvégéken nem
megy a Korzó közelébe?”
„Ahogyan az építése előtt is állítottam,
most is meggyőződésem, hogy Velence a
Korzó megépítésével helyrehozhatatlan
károkat okozott az itt élő generációknak.
A tópart beépítésével, a tömegstrandolás
megteremtésével tették tönkre környezetünket, kedvezve ezzel néhány vállalkozónak, akik legtöbbször tisztességtelen és
hanyag munkával termelnek maguknak
hasznot a város kárára.”
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Velencei turisztikai felmérés
Azzal a lépéssel, hogy Velence városa kilépett a TDM Egyesületből, nemcsak az átlátható gazdálkodás,
hanem az önállóság irányába haladt. Ennek egyik része az, hogy a velencei lakosokat, nyaralótulajdonosokat valamint a szomszédos települések lakóit megszólítva igyekezett felmérni azokat az igényeket és
problémákat, amelyek a városi turizmust érintik. A Pearl Marketing and Management Kft. által végzett
felmérés eredményeinek összefoglalóját olvashatják az alábbiakban.

A kutatás módszere
A célcsoport eléréséhez a facebook fizetett, CPC alapú hirdetési rendszerét használtuk. A földrajzi célzásnak köszönhetően a hirdetés csak a Velencén és annak 20
km-es körzetében élőknek jelent meg. A
kérdőíves kutatás lekérdezése 2021. január 11-én, hétfőn vette kezdetét. A lekérdezés január 20-án, 23:59-ig tartott. Ezen
időszak alatt a kérdőívet összesen 609 személy töltötte ki. Ebben a számban még
szerepelnek a hibás kitöltések, vagyis a
18 év alattiak, és azok, akik hibásan adták
meg életkorukat. Ők ki lettek szűrve a relevánsabb kutatási eredmény érdekében.
Így végül 596 használható kitöltés maradt.
A kérdőív kitöltését ösztönző facebook bejegyzés fizetett hirdetés útján
összesen 11.947 embernek jelent meg
28.017 alkalommal. A városi facebook oldal kitöltésre buzdító bejegyzései további 6982 elérést jelentettek, amelyhez még
hozzáadandók azok az elérések is, amelyeket tókörnyéki facebook csoportokban való megosztások hoztak létre. Ös�szességében közel 40 000 elérés mellett a
lekérdezés időszakában a kérdőíves weboldalt összesen 1059 felhasználó látogatta
meg. Az online lekérdezés mellett a járványidőszakban – érhető okokból – személyes lekérdezésen alapuló adatfelvételt
nem tervezett a város.
Ez az elsődleges
felmérés már most
tanulságos adatokkal szolgál, de a városi turizmus fenntartható pályára való
állítására vonatkozó lakossági és piackutatásnak ez csak
az első állomása. Az
a cél, hogy fokozatosan minden érintett
felet megfelelő módon megszólítva egy

olyan konszenzusos turisztikai koncepció álljon a város rendelkezésére,
amely a helyi kulturális és természeti értékekre alapozva egyszerre van tekintettel az idegenforgalomból megélni
szándékozók és a városban élők különféle szempontjaira. Tökéletes megoldás
minden bizonnyal nincsen, de lehet
és érdemes egy olyan optimumot célba venni, amely a velenceiek jelentős
többsége számára elfogadható.

Velence turizmusával
kapcsolatos általános kérdések

Nagyon tanulságos azt látni, hogy
mennyire nincsenek tisztában a válaszadók azzal, hogy mekkora mértékű az
idegenforgalmi adóból származó bevétel a város költségvetésében. Az idegenforgalmi adó ugyanis 2019-ben az
EFOTT-tal (és természetesen a 2020ban a járvány miatt bevezetett turisztikai korlátozások illetve elvonások nélkül) is csupán 3%-át tette ki a város
bevételének. A válaszadók viszont jellemzően ennél jóval nagyobb hányadra tippeltek. A turizmussal kapcsolatos
bevételek nagyságrendjével kapcsolatos tévhitek eloszlatása és a turizmussal
kapcsolatos pénzügyi tisztánlátás megteremtése nyilvánvaló feladata a város
vezetésének.

Az idegenforgalom egyes
területeivel kapcsolatos
vélemények
A kérdőív ezen részében arra volt
kíváncsi a város, hogy a várost érintő turizmus egyes típusaihoz miképp
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valamint a fesztivál- és
buliturizmussal szemben
viseltetnek ellenérzéssel.
Kívánatos vendégeknek
pedig a kisgyerekes családokat, a strandolókat,
a kerékpárosokat valamint a gasztroturistákat
tartják.

A válaszadók csaknem fele heti szinten vagy még gyakrabban látogatja a
strandokat. A beérkezett vélemények
azt mutatják, hogy jelentős eltérés mutatkozik abban, hogy melyik strandot
használják az állandó lakosok, és melyiket a szomszédos települések lakói,
ahogy a strandokkal kapcsolatos elvárások is jelentős eltérést mutatnak.

Strandhelyzet
Velencén

viszonyulnak a válaszadók. Egyértelművé vált a válaszokból, hogy a válaszadók
leginkább az egynapos strandturizmussal

Mivel Velence városában a strandok önkormányzati tulajdonban
vannak, és abban is maradnak, ezért nagyon fontos megtudni azt, hogy
milyen igények fogalmazódnak meg a strandok használatával kapcsolatban. Jelenleg öt
városi strand üzemel, ebből három szabadstrand, kettő pedig elkerített fizetős
strand.

Míg a velenceiek elsősorban magasabb színvonalú szolgáltatásokat
nyújtó strandokat, addig a nem velencei lakosok inkább ingyenes szabadstrandokat látnának szívesebben
városunkban. Ezek az eltérő igények
a strandok látogatásában is megmutatkoznak. A velenceiek a két fizetős
strandot részesítik előnyben, a városba érkezők, itt üdülők pedig a szabadstrandokat. Ez a helyzet azt követeli
meg, hogy a város turisztikai koncepciója és öt strandja mindkét (egymással szemben álló) igényre tekintettel
legyen. A városi strandokról hiányolt
szolgáltatások a gasztronómia, valamint a sport- és gyerekprogramok.
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Velence turizmusával
kapcsolatos benyomások

Arra a kérdésre, hogy mi az a három
szó, amely a velencei turizmusról a válaszadóknak eszébe jut, legalább olyan mértékben születtek negatív, mint pozitív kicsengésű válaszok. Messze a legtöbben a
„tömeg” szót jelölték be, amely egyúttal
arra is utal, hogy a helyiek zsúfoltságot

okozó, a nyári strandszezonra korlátozódó tömegturizmus jelenlétét érzik leginkább terhesnek városunkban. A ranglista:
tömeg: 98, strandolás, strand: 59, kerékpározás, bicikli: 31, nyár: 26, zsúfoltság:
25, igénytelen: 23 előfordulás.
Ezen különösen azért érdemes változtatni, mert a velenceiek közel 90 százaléka egyetért azzal a törekvéssel, hogy
a városi turizmust a minőségi, a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatások
irányába kell elmozdítani

A turisztikai fejlesztésekkel
kapcsolatos vélemények

A válaszadók egyetértettek abban,
hogy a minőségi turizmus irányába

lenne érdemes elmozdulni, abban azonban
megoszlottak a vélemények, hogy ezt miképpen érje el a település.
Leginkább a vízi turizmus fejlesztését, valamint a helyi kulturális
hagyományok és értékek felmutatását tartják
fontosnak a válaszadók.
Ehhez pedig megfelelő szakmai tudásra,
vállalkozói
szemléletű önkormányzatra és a
minőségi turizmust támogató beruházásokra
van szükség.

Köszönjük minden
válaszadónak
azt, hogy hozzájárult
a kutatáshoz!
A kutatási eredményeket összefoglaló részletes beszámoló
elérhető
Velence város honlapján.
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Velencei Karneváli hangulatok 2021
Idén rendhagyó módon zajlott le a Velencei Karnevál. A jelmezes felvonulást,
a Korzó előtti, koncertekben és különféle programokban bővelkedő részt idén a

a szívekbe. Idén a menetet sajnos csak távolról lehetett csodálni, csatlakozni hozzá azonban nem volt szabad. Napnyugta után a téltemetés ideje jött el: a bajt, a

járványügyi előírásoknak, a gyülekezési
tilalomnak megfelelően el kellett hagyni.
Ennek ellenére február 13-án, szombaton mégiscsak mesés jelmezekbe öltözött lovagokkal, hercegnőkkel, sőt
még középkori pestisdoktorral is találkozhattak a velenceiek a város utcáin. A
rendkívül hideg éjszaka után, a mínusz tíz
fokos reggelben már megkezdődött a készülődés. 10 órától kezdődően napnyug-

nyavalyákat és
a nehézségeket a kiszebábuval együtt
a Velencei-tó
partján égették el, búcsúztatták el
tánccal, muzsikával a zenészek.
A
személyes jelenlét hiányát
élő
közvetítéssel próbáltuk meg
pótolni naponta több ízben is a városi facebook oldalon.
A hagyományos velencei ételeket
megbolondító fogásokról készült online
főzőműsorok és maguk az ételek is nagy
népszerűségnek örvendtek, hiszen a vis�szajelzések szerint sokan rendelték meg
és kóstolták meg otthon e farsangi étkeket. Fantáziadús alkotások érkeztek a jelmezversenyre, melynek különlegességét

táig Velence minden szegletét bejárta két
vidám lovaskocsis csapat, akik zenével
és óriásbábokkal loptak egy kis örömöt
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az adta, hogy újrahasznosított anyagokat kért az alkotóktól a szakértő zsűri.
A díjazottak helyi termelők, kézművesek termékeit tartalmazó ajándékkosarat
vehettek át a polgármesteri hivatalban. A
legkisebbeknek az óvodások farsangját,
és egy bábjátékot tettünk közzé.

V á r o s g a z d á l ko d á s

A Velence Városgazdálkodási Kft. január-februári
tevékenységei
Síkosságmentesítés
Legutóbb azt írtam, hogy a VVG Kft.
számára a téli időszak a kihívásokról
szól. Idén először a Kft. végzi településünk síkosságmentesítését. Februárban be is bizonyította az időjárás, hogy
szükség van a felkészültségre. Február
11-én ritka kihívás elé állított minket
az időjárás. Lehetett tudni, hogy markáns hideg érkezik, amelyre normális esetben elősózással készülünk. Ezt
azonban a folyamatos, napokig tartó
esőzés megakadályozta, hiszen az eső
a szóróanyagot nemes egyszerűséggel
lemosta. Ezért meg kellett várnunk,
amíg eláll az eső, ami egyben azt jelentette, hogy a hó és a fagy megérkezésével egyidőben kellett megkezdeni a síkosságmentesítést. Erre hajnali három
órakor került sor. Munkatársaink folyamatosan dolgoztak, és végül Velence teljes úthálózatát síkosságmentesítették. Délután háromra a kritikusnak
számító utcákban kétszer is elvégezték a szórást. Másnap pedig azokon a
helyeken, ahol a napsütés illetve a szél
miatt visszafagyott az út, kézzel megismételték a szórást.

hogy a kikötő üzemeltetésével foglalkozó
VHG Kft.-hez forduljanak, mert üzemeltetőként nekik kell a hulladék elszállításáról gondoskodni.

Cserje utcai kikötő
Rendszeresen kapunk jelzést arról,
hogy a Cserje utcai kikötőben felgyülemlik a szemét, amelyet az ott tartózkodók
hagynak a szemetesekben, majd azok
mellett. Minden ilyen esetben kérjük,

Munkatársaink a helyszínre szállították, valamint összeállították a karnevált reklámozó, szalmabálákból készült kollázst, amelyet február 15-én el
is bontottak.

Fakidőlések

A hideg és szeles időjárás nem kedvezett az elszáradt fáknak sem. Február 12én a Szabolcsi úton dőlt ki az egyik hatalmas fa, majd ugyanezen a napon a Tábor
utcában és az I. utcában is volt fakidőlés.
Munkatársaink megkezdték a fák eltávolítását. Az apróbb ágakat felaprítjuk,
a vastagabbakat pedig elhelyezzük, hogy
a rászorulók számára lehetőség legyen
szociális tűzifaként hasznosítani.
Mindemellett folytatódott a szemetesek, buszmegállók, padok felújítása.

Utak karbantartása
A fagyos időjárás az amúgy sem jó
állapotú utakban további károkat okozott. Munkatársaink a talaj felengedését követően folytatják a nem szilárd
burkolatú utak kátyúzási munkálatait.
A szilárd burkolatú utak esetében a kisebb kátyúkat hideg aszfalttal javítjuk,
azonban a komolyabb kátyúk esetében
ez nem megoldás. Ezek javítását meleg
aszfalttal lehet elvégezni, amelyhez külső szakemberek bevonása szükséges, és
amelyeket legkorábban március közepén lehet elvégezni.

Karneváli készülődés

Pusztai László
ügyvezető

Kilátó
Többen jelezték, hogy a kilátóhoz vezető utakon nem elégséges a táblák száma, ezért a Panoráma úton több kereszteződésben is elhelyeztünk újabb
irányító táblákat, bízva abban, hogy azok
számára, akik még nem jártak a kilátóban, könnyebb lesz az eljutás.
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Ágaprítási szolgáltatás a VVG Kft-től
2021. március 16. és április 16. között Velence területén lehetőség
lesz ágaprítási szolgáltatás megrendelésére. A szolgáltatás díjköteles és
kizárólag a velencei ingatlantulajdonosok számára elérhető. Az ágaprítás
díja időalapon kerül meghatározásra. Velence területén egy ingatlan részére az aprítás ára az első órában bruttó 11.000 Ft, vagyis 8661 Ft+ÁFA. (Megközelítőleg óránként 3–6 m3 faanyag aprítása lehetséges, a kihelyezés módjától függően.) Ezt követően minden megkezdett 15 perc
bruttó 2750 Ft.
Lehetőség van arra, hogy többen rendeljük meg egyszerre?
Természetesen igen. Amennyiben például négy szomszédos ingatlan
együtt rendeli meg az aprítást, amelyet egy órán belül be tudunk fejezni, akkor ingatlanonként mindössze bruttó 2750 Ft-ba kerül az aprítás.
Mikor tekinthető együttesnek a megrendelés?
Abban az esetben, ha az aprítandó ágak egy helyre vannak összegyűjtve,
és egy személy rendeli meg a szolgáltatást a VVG Kft-től.
A megrendelés menete
A tavaszi ágaprítási szolgáltatás megrendelése 2021. március 8-ig érhető
el. Az aprítást a Velence Városgazdálkodási Kft. telefonszámán lehet megrendelni: 30/158–2829, keddtől- csütörtökig 8 és 16, pénteken 8 és 13 óra
között. Megrendeléskor munkatársunk tájékoztatja a megrendelőt az aprítás várható időpontjáról, ami az ágaprítási ütemtervhez illeszkedik. Ettől az
ütemtervtől nem áll módunkban eltérni.
Mi történik az aprítékkal?
Az aprítékot a helyszínen hagyjuk, elszállítani nem tudjuk. Az apríték tárolásáról, illetve esetleges elszállításáról a megrendelőnek kell gondoskodnia.
Milyen ütemezésben történik az ágaprítás?
március 16–26.		
Velencefürdő
március 29–április 2.		
Újtelep
április 5–9.			Ófalu
április 12–16. 			
Bence-hegy
Mi a teendő a megrendelést követően?
Az ágaprítás megrendelője a várható aprítási időszak elejére készítse ki a
kerítés elé, az utcafrontra az apríttatni kívánt fákat.
Milyen fát lehet aprítani?
Aprítani maximum 12 cm átmérőjű fát tudunk. Az ennél vastagabb
fát, illetve a gyökérzetet nem aprítjuk le. Abban az esetben, ha a fa földdel
szennyezett, munkatársaink nem végzik el az aprítást.
Mi történik az aprításkor?
Munkatársaink a megrendelésben szereplő helyszínen az aprítás megkezdését, valamint annak befejezését fényképpel és munkalappal dokumentálják. Ez alapján történik a munka díjának megállapítása. A munkát készpénzben a helyszínen kiállított nyugta ellenében kell megfizetni.
Amennyiben számlát kér a szolgáltatásról, azt minden esetben előre, a
megrendeléskor kell jelezni! A szolgáltatás mellett jelenleg tárgyalásokat
folytatunk több komposztláda gyártóval annak érdekében, hogy a lakosság
számára kedvezményes áron legyen lehetőség ilyen ládák vásárlására.
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Farsang
Farsang vízkereszttől hamvazó szerdáig tart. A szokások a tél elűzéséhez és
a tavaszváráshoz kapcsolódnak. A tetőpontot a hamvazó szerda előtti három nap jelenti. Mindhárom este bált
rendeztek, a harmadik napon csak este
11 óráig tarthatott. Ehhez kapcsolódik
az a hiedelem is, hogy amilyen magasra ugranak tánc közben, olyan magasra
nő a kender. Kedvelt farsangi étel volt
a fánk és a töltött káposzta. Néhol már
előző csütörtökön, „piszkos csütörtökön” volt táncos mulatság a gyerekeknek. A farsangi mulatozások középpontjában maszkos felvonulások álltak,
többnyire farsang keddjén került ezekre sor. A régi időkben nem volt itt nálunk a faluban maszkos felvonulás, ez
kb. 8 éves múltra tekint már vissza, kicsik és nagyok örömére.
Szeretnék egy ötletet a fánkok világából mellékelni. Jó étvágyat kívánunk
hozzá!

Forgácsfánk
- csöröge Hozzávalók
250 gr. finomliszt
1 kávéskanál sütőpor
1 csipet kb 4 gr. porcukor
50 gr. vaj
150 gr. tejföl
4 db tojássárgája
3 ek rum

Elkészítése
A tejfölben elkeverjük először az
alkoholt, majd a tojássárgákat. Ezt a
keveréket adjuk hozzá a száraz hozzávalókhoz. Én ekkor még robotgép
dagasztó részével szoktam összekeverni, de amikor már nem látszik benne a
lisztes rész, akkor kiszedem a tálból, és
enyhén lisztezett deszkán szép simává
dagasztom. Puha, jól formázható tésztát kapunk, melyet 15–20 percre hűtőben pihentetünk. 2–3 mm-esre nyújtjuk.
Szaggatás: derelyevágóval 6–7 cm-es
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Volt egyszer egy híres velencei
biológia szakkör – természetleírás
Velencéről az 1950-es évekből
(2. rész)

A néptánccsoport farsangja

A Helytörténeti Egyesület bő egy éve folytatásokban közölte lapunkban
Kovács Gergely tollából a volgy-hid.blogspot.com felületen közreadott
Szabó László-életrajzot. Természetes, hogy abban Velence csak érintőlegesen szerepelhetett, inkább a neves ornitológus, paptanár hányattatásait,
tudományos munkásságát ismerhettük meg benne. Kárpáti Miklós találta
meg Szabó László Vilmosnak azt az 1956-ban született írását, amelyben
olvasmányos formában írja meg a velencei biológia szakkör történetét, tevékenységét, emellett bepillantást nyújt pedagógiai hitvallásába, hetven évvel
ezelőtti, meglepően korszerűnek tűnő tanítási módszereibe is.
Szabó László: Biológiai tájszemlélet
(Beszámoló egy biológiai
szakkör életéről, 1957)

A falu gyermekeinek farsangja
a Gépállomás kultúrtermében, 1957

csíkokat vágunk, ezeket 10–12 centinként
ferdén vágjuk, hogy rombuszhoz hasonló
formákat kapjunk. A rombuszok közepére „rést” vágunk, amelyen átbújtatjuk a
rombusz egyik hosszanti csücskét, kicsit
még meghúzzuk, hogy még vékonyabb
legyen. Bő olajban sütjük ki. Nem fordulnak meg maguktól sütés közben, forgatni
kell. Hólyagos, ropogós állagú sült tésztát
kapunk – ezért csöröge fánk a neve. Vaníliás vagy fahéjas porcukorral vagy gyümölcslekvárral tálaljuk.

A tó élete
Ott tükröződik a tóban az iskola s egy
sereg gyerek otthona is a tóra néz. Itt Velencén a víz élővilága szinte a szemünk
előtt születik meg s dermed bele a jégpáncélba. Nagy víztükör, hatalmas náderdő. Ott ring ez a különös erdő: sötétzölden nyáron, halványszőkén ősszel
— rőtbarna üstöke integet —, télen meg
ezüstfehéren hajlong. Mi rejlik a nádasok mélyén? A széleket mezítláb, gumicsizmában járjuk, bent a szigeteket csónakkal látogatjuk. Szemünk előtt bújik
ki a víz alól, növekszik, virágzik s érik
meg a nád. Különös, télen aratják, amikor befagy a tó. Ilyenkor felkerülnek a
korcsolyák. A haldokló nádas csupa élet.
Emberek hajlonganak. Verik a nádat. A
nádaratók nyomában ott settenkednek a
nádas kis törpepapagájai: a szakállas cinegék, majd le- s feltornásznak a bugától
a torzsokig, a függőcinegékkel és kékcinegékkel együtt pásztázzák az avas nádat. Micsoda hasznos munkát végeznek!
Az erdőkből idesereglett kékcinegéket
szeretnénk megtelepíteni a parkban. Fel
is kerül tíz madárodú a Madártani Intézetből megfelelő helyekre.
Gyűlik a learatott nád, emelkednek
a kupacok a part mentén, dolgozik a
nádüzem, berakják a vagonba az exportnádat. De aratnak a halászok is. A jeges halászat egy húzásra 7 mázsa halat

is elénk önt a jégre. Rohan a korcsolya.
Pákozdszigetnél járunk, 10–15 gyerek
hosszú árnyéka nyúlik el a vízen. Men�nyi megfigyelnivaló e dermedt világban!
Nyomok a vékony havon, itt a vidra, ott
a pézsma, amott a kószapocok, ittrekedt
szárcsák. A Nagytisztáson éjjelező vadlibák kiolvadt helyei. Mit tépett itt szét a
törpesólyom? Egy-egy hallgatag bölömbika rebben fel. Ott a pontyok kifürdötték a jeget, vidralék, itt a náddzsungelben volt a vörösgémtelep, hogy leültek a

Likaskő. 1958

fészkek a hó súlya alatt! De sietnünk kell
haza, feljön a Hold, sikongva repedezik,
fütyül a jég, csupa „gerenda” mindenfelé.
Hallgatjuk a vidrák jajongó füttyeit a téli
nász idején.
Február. Felszakad a jég, fogják már
a Mátyás-csukát. Nagy a sürgés-forgás a
haltelepen, fürdik a csuka. Nekilátnak a
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partfutómadarak, különböző
sárjáró fajok, a víztükrön vadkacsák nászruhás hímjei, vöcskök úszkálnak, majd a tó fölött
ellibben a nádas szépségkirálynője: a nemes kócsag (az idén is
12 pár költött a dinnyési gémtelepen). Itt állunk az iskola előtt,
kézről-kézre jár a távcső, hogy
mindenki láthassa közelről a
nagy tavaszi vonulást.
A tóparti bombatölcsérek
valóságos
akváriumok,
ahogy
négykézláb belenéz a
kíváncsi gyermekarc.
Tarajos gőte, csibor,
csíkbogár, hányfajta
vízipoloska, szitakötőszúnyoglárvák, men�nyi apró rákocska. Telik a sok
befőttes üveg. „Tán a planktomot nézik?” – kérdezik már a
halászok is. De szép lesz a zöld
békanyál a mikroszkóp alatt!
Úsznak már a békapetefüzérek
is. Az éjjeli eső után megindultak az újtelepi varangyosbékák
a balatoni műúton – mennyit
elgázolnak az autók! – keresztül
a vasúti síneken, lerakni petéjüket a tószélen. S majd júniusban vonul az új
nemzedék vis�Ősz a tavon
szafelé.
A
halak,
vízimadarak,
emlősök tápláléka folyton
szaporodik. Már készek
a fészektelepek. Lassan
ki is kelnek a kicsinyek.
Derékig vízbe merülve, piócákkal küszködve
bújjuk a nádasokat. Ott
lebeg a vízen a bujár-fészek, mennyi a szárcsa,
a nádirigók fészke csodásan felkötve, riaszt a
bajuszos cinegék ezüstös csengettyűje, kurjant
a vízicsibe. Menekülnének a kis gémfiókák,
de lábukon már ott csillog a Madártani Intézet

A Meleghegy

mesterséges halkeltetésnek. Elnézzük az
új keltetőt, a százezer és millió ikra „fejősét”. Áprilisban a süllőfészkeket hozzák
be tele ikrával, de a legnagyobb izgalom
„pontyfürdéskor” van...
Márciusban megindul a vízimadarak
csodálatos vonulása. Éjjel csupa zsivaj a
tó, nyikorognak a szárcsák, rikoltoznak a
sirályok. Kikerül a falra a Madárvonulási naptár s jönnek a jelentések: Kisvelencén kanalasgémet láttam, a Főszegen
szürkegémek jelentek meg. A tóparton
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alumíniumgyűrűje, hogy elvigyék a Velencei tó üzenetét az Adriai tenger partjaira, Málta szigetére és Afrikába... Kifelé a dzsungelból, a kis tisztások, „lyukak”
között, alig halad a csónakunk. Csupa
arany a víz felszíne, virít a vízirepce sárga virága... Tele a csónak csigával, kagyló is akad.
Nyáron elcsendesül a nádas, bár növekszik az élőlények serege. Kiég a
kisvelencei szikes érdekes növényvilága.
Weiland Ferenc emeletes nádirigófészekkel

Majd megjönnek az őszi esők s mire
a sziki őszirózsa elvirít, búcsút mond a
tónak ezernyi vonuló vízimadár. Integetünk, de tele a kis jegyzetfüzetünk, a
szertár. Náderdőtől a nádüzemig, a halfürdéstől a halásztelepig, vízimadaraktól a Madártani Intézetig – de hosszú,
de érdekes az út. S mi ezt az utat minden évben szélesebbre tapossuk, a tó titokzatos életébe mind mélyebbre igyekszünk hatolni.
(folytatjuk)
Forrás: Köznevelés 1957. augusztus 1.
Közreadja: Kárpáti Miklós
Képek: Weiland Ferenc szívességéből,
illetve Kárpáti Miklós gyűjteményéből
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Holtfák – az élő erdő őrei
Szarvasbogár, vadmacska, fakopáncs, hozzá a – félreértett – szép és kívánatos
csuszka, macskabagoly, denevér, pele… erdőképhez. Tévesen feltételezték, hogy
és a sort hosszan folytathatnánk növé- a sok korhadt és holt faanyag kórokonyekkel, gombákkal, zuzmókkal. Vajon zóknak és kártevőknek ad otthont, így
mi lehet a közös ebben a sok fajban? A téve tönkre a fiatal és egészséges faálloholtfák kötik össze a felsorolt élőlénye- mányt. Ennek azonban pont az ellenkezője igaz: ha van
ket, ugyanis valaelég holtfa, az abban
milyen
formában
megtelepedő sok ram i n d e g y i kü k n e k
gadozó és paraziszüksége van a már
ta faj nem engedi,
nem élő vagy erősen
hogy egyes kártevőkorhadó faanyag jeként számon tartott
lenlétére. Az európai
fajok – például a szú
erdei fajok mintegy
– mértéktelenül elharmadának élete
szaporodjanak. A
szorosan kötődik
kellő mennyiségű
a lábon elszáradt,
elhalt fa biztosítja az
de még álló, fekegyensúlyt, a fajok
vő vagy már szinte
számának emelketeljesen elenyészett
dése növeli az erdő
fákhoz.
Erősen korhadó fa odúval
védekező- és ellenAz erdők fajgazállóképességét.
dagságának alapvető
A holtfa kifejezés alapvetően egy gyűjbiztosítéka a holtfa nagyarányú jelenléte,
melyet sajnos az elmúlt évszázad erdőke- tőfogalom, a már nem élő fák különbözelési módszerei nem támogattak. Az el- ző módon segítik az erdei életközösséget.
múlt évtizedekben az erdei fajok számá- Legszembetűnőbb formája a holtfának a
nak csökkenése irányította rá a figyelmet hatalmas, még lábon álló, kiszáradt faa sokáig nem kívánatos elemnek számí- törzs: ebben találnak otthonra az odúlató holtfákra. A gazdasági erdők többsé- kó madárfajok, itt telelhetnek denevérek,
gében a kidőlt és kiszáradt fákat a régi ide húzódhat be a vadmacska. A már kikezelési módszernek megfelelően eltávo- száradt és leesett faágak halma egy másik
lították, és ezzel akaratlanul is megszün- mikroélőhelyet teremt: legyeknek, bogatették rengeteg erdei faj szaporodó- raknak, gombáknak nyújt táplálékot, szatáplálkozó- és búvóhelyét. Sok tévhit porodóhelyet. A már korábban említett
kapcsolódott az „egészséges” erdő fo- szarvasbogár lárvája 3–4 évig fejlődik az
galmához, és az elhalt fák nem tartoztak elhalt faanyagban, ezután találkozhatunk
vele imágó formájában.
Nagyon fontos, hogy az erdőben fekvő kisebb-nagyobb kidőlt fatörzseket ne
bolygassuk, gondoljunk a benne élőkre,
akiknek zavartalan évekre van szükségük ahhoz, hogy egyáltalán megérjék kifejlett formájukat. A kifordult gyökértányérok nagyon összetett élőhelyek, ide
akár madárfajok is rakhatnak fészket, és
rovarok, mohák találnak megfelelő életkörülményeket. A már szemmel nem
látható, majdnem teljesen lebomlott faanyag a talajlakó állatok életéhez nélküFekvő holtfa
lözhetetlen, illetve a lebontás után ismét

rendelkezésre álló szerves anyag újra bekapcsolódik a növényi élet körforgásába
is. Nem elhanyagolható az erdei patakokban, tavakban található kidőlt fatörzsek, korhadó ágak szerepe sem: moszatok, baktériumok, vízi gerinctelenek és
ívó halak számára létfontosságú a jelenlétük.
Szerencsére az elmúlt évek kutatási eredményeit – melyek egyértelműen
rámutatnak a holtfák nélkülözhetetlen
szerepére – a gyakorlatban is alkalmazzák már több helyen. A természetjárók is
szemtanúi lehetnek, hogy egyre több erdőben találunk különböző típusú holtfákat, sokszor a túraösvényre dőlt fát már
nem távolítják el, hanem kivágják az
utat keresztező darabot és a két oldalon
megmarad az értékes faanyag, a kidőlt
gyökérrel és lombkoronával együtt. Ebben az esetben nem arról van szó, hogy
a fenntartó nem megfelelően végezte el
a tanösvény felszabadítását, karbantartását, épp ellenkezőleg! A kidőlt fák, kifordult gyökerek már az újabb, egészségesebb erdőgazdálkodás jelei.
Csóka Szilvia
zoológus, környezeti nevelő
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Ökoturisztikai és
Környezeti Nevelési Osztály

Lepketapló a holtfán
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Medve-hét az óvodánkban
„Hol volt, hol nem, messze, messze, volt egy
boglyos, lompos, loncsos, egy bozontos öreg
medve” (Kormos István: A tréfás mackók)

Február első hetében Mackó-hetet tartottunk. Figyeltük az időjárást: vajon a
mackó, amikor a téli álmából ébredve
előbújik a barlangjából, látja-e az árnyékát, és akkor hosszú telünk lesz, vagy
árnyéka híján készülődhetünk-e a tavaszra, ahogyan a népi megfigyelés tartja. Emellett mackó-kiállítást rendezett
minden csoport az otthonról behozott

plüssállatból, mackós játékokat játszottunk, mackós énekeket és mondókákat
tanultunk.
Beszélgetések, mesehallgatás, verstanulás alatt a gyerekek macival az ölükben ültek a szőnyegen, ebéd után az
ágyukba is magukkal vihették őket, hogy
könnyebben szálljon az álom a szemükre. Képekről, vetítések segítségével (pl.
Mackótestvér, a veresegyházi medveotthonról, Állatkölykök című film) megismerhették a gyermekek a különböző
medvefajtákat, mindenki megjegyezte
a számára legérdekesebbnek, legkülönlegesebbnek tartott medve nevét. A legnépszerűbb a barnamedve, a jegesmedve, a vörös macskamedve, az örvös
medve és a panda volt. Élethűen kiszínezték a gyermekek a macis színezőket,
le is rajzolhatták kedvenceiket, illetve kisebb, nagyobb körökből ragaszthattak
is medvéket. Különböző technikák alkalmazásával (villával, fülpiszkálókkal)
készültek az igazán érdekes, változatos
medvefejek, alkotások. Készítettünk még
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Farsangolás
“Itt van a farsang, készül a fánk.
Hatalmas móka vár itt ma ránk.”

táncoló macibábot, és mozgatása, táncoltatása közben teli torokból énekelték
a Mackó, mackó ugorjál… kezdetű gyermekdalt. A mindennapi mackós mesék
sem maradhattak el. Közvetlen tapasztalattal ízérzékelés valósult meg méz és
mézes tea felhasználásával.
Fontos volt számunkra még a matematikai tapasztalatszerzésük a plüss
állatokkal. Ilyen volt a mackók csoportosítása, összehasonlítása, nagyságuk, számuk, színeik alapján Minimat
Mackókkal halmazképzések létrehozása. Pl.: Maciöltöztetés – kombinatorika
(hányféleképpen tudod felöltöztetni?), maci puzzle –
rész és egész viszonya stb.
Számunkra – nevelők
számára – a hét legfontosabb feladata komplex cselekvés útján, játékos tevékenységek által a természet
és környezetvédelem fontosságának megismertetése,
az állatok védelmével kapcsolatos magatartása alakítása, fejlesztése. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek
szerezzenek minél több ismeretet a medvék életmódjáról, élőhelyükről, veszélyeztetettségükről. A tevékenységekben megjelenő műveltségtartalmak (környezet,
mese, vers, ének, zene, mozgás, vizualitás)
sokoldalú feldolgozásra adjanak lehetőséget. Ezáltal pozitívan alakul a gyerekek
környezettudatos magatartása, az állatok
védelmével kapcsolatos attitűdje.
A projekt zárásaként egy festett, nagyméretű mackó mögé állva fotóztuk le a
gyerekeket s hazamenetelük alkalmával
síkmértani mackóbábot kaptak ajándékba. „Önmagunkat becsüljük meg azzal,
ha nem feledkezünk meg elődeinkről,
akiktől nemcsak az életünket, de tudásunkat, kultúránkat, erkölcsünket kaptuk. Olyan örökséget, melynek ismeretében emberibben, tartalmasabban tudunk
élni.” (Gazda József: Mindenek mestere)
Bencsik Éva
óvodapedagógus

A farsang a vízkereszttől egészen
hamvazószerdáig tartó hosszú, vidám, télbúcsúztató időszak. A gyermekek szemszögéből nézve a farsang
a tél elűzését, illetve a „más bőrébe
való belebújást” jelenti.
A néphagyományőrzés fontos
feladata az óvodai nevelési programunknak, így értékként tiszteljük
és ápoljuk a farsang hagyományát
is. Ennek szellemében szerveztük
meg mókás, vidám mulatságunkat.
Már az ünnep előtt készültünk a
nagy napra. Előkerültek a farsangi bohócok, álarcok, lufik, melyek a
várakozás izgalmával melengették
a gyermekszíveket. Sokat beszélgettünk a szokásokról, verseket és
dalokat tanultunk. A dalos, mozgásos körjátékokkal, és a készülő alkotásokkal a gyerekek még jobban
ráhangolódtak a farsangi forgatagra. A várva várt napon mindenki
izgatottan érkezett az óvodába. A
megszokott gyermekarcok helyett
most mesehősök, állatok, királylányok, szuperhősök toppantak be a
csoportszobákba. Az érkezést követően minden jelmezes elmondta,
hogy minek öltözött, majd kezdetét
vette a mulatság. A vírushelyzetre való tekintettel a szokásos közös
táncház elmaradt, mindenki a saját
csoportjában ünnepelt. A farsangi
forgatag azonban nemcsak táncos
mulatsággal telt, hanem az óvónénik szervezte, jó hangulatú, ügyességi versenyjátékokkal is. A játékok
közepette megtartottuk a jóízű falatozást a finom süteményekből. Ez
mindenkinek új erőt adott az ebédig tartó vigadozáshoz.
A gyermekek felhőtlen hangulata,
örömteli nevetése a bizonyíték arra,
hogy sikerült örömet szerezni nekik.
Reméljük a következő farsangunk is
ilyen jó hangulatban telik majd immár a szokásos táncházzal.
Zsohár Dóra
óvodapedagógus

Intézményeink
Mese- és versmondás
A magyar kultúra napján, január
22-én a versek és a mesék birodalmába repítettek minket a gyermekek, ugyanis mese- és versmondó
délelőttöt rendeztünk az óvodánkban. A középső és nagycsoportokban már hetekkel korábban
lázas készülődés vette kezdetét. A
nagy napon a mese- és versmondók a saját csoportjukban izgatottan várták, mikor kerül rájuk a
sor, hogy szavalhassanak, mesélhessenek az összegyűlt közönségnek. Az óvodapedagógusokból
álló zsűri le volt nyűgözve. Úgy
gondolom, a szülők is méltán lehetnek büszkék a gyermekeikre,
hiszen a félénkebbek is nagyon
bátran és ügyesen adták elő az érdekesebbnél érdekesebb verseket,
meséket. Öröm volt hallani, milyen ügyesen utánozták a szereplők hangját, használták a szófordulatokat, rímeket. Megtudtuk,
miért bánatos a cinege, hogyan
találta meg elveszett mamáját a
kis majom, és a kesztyű lakóiról is
hallottunk. A mese- és versmondó
délelőtt végén minden résztvevő
oklevéllel, színezővel és sok-sok
élménnyel gazdagodott. Köszönjük a szülőknek a felkészítést és a
sok támogatást!
Csurgó Mónika
óvodapedagógus
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Zöldliget hírek
Pingvinek a Zöldligetben
Január 20. a pingvin-tudatosság napja.
Célja, hogy felhívja a figyelmet a pingvinek
életmódjára és az élőhelyeikre. Ez elsősorban erkölcsi ünnep, amely példaként állítja elénk a pingvinek életét. Hiszen minden
nehézség ellenére összetartanak, és nem
engedik, hogy egységüket megbontsák.
A 3. a osztállyal mi is megemlékeztünk erről a napról. Következzék néhány
élménybeszámoló:
„Nagyon élveztem az osztályban a pingvin napot. A legjobban az tetszett, amikor
egy pingvinbábut készítettünk. Nagyon érdekes volt a film, amit a pingvinek életéről
láttunk és utána megnéztük
a Madagaszkár pingvinjei
mesét. Jó lenne, ha március
3-án megtartanánk az osztályban a vadon élő állatok
világnapját is.” (Szűcs Míra)
„Nekem nagyon tetszett
a testnevelés órán az összes
játék. A legjobb az volt,
amikor menekülni kellett
a medve elől. A videók is
aranyosak voltak, de azért
sajnáltam őket. Jó volt az a
lap is, amit olvastunk, mert
érdekes dolgok is voltak
benne.” (Joanovits Jolán)
„Nagyon tetszett Huni
pingvines Genially-ja. Azért fontos ez a
nap, mert a globális felmelegedés elolvasztja a jégtáblákat és a pingvinek a jégtáblákon élnek. Ezért fontos ez a nap.”
(Frantsik András)
„A pingvin napot ünnepeljük. Azért
tartjuk meg ezt a napot, mert a pingvinek
száma csökken. Nekem a tesi óra tetszett,
mert ott a pingvines játékok nagyon jók
voltak.” (Tassy Luca)
„Szerdán pingvin nap volt az iskolában,
ami nagyon tetszett, mert sok pingvines játékot játszottunk. Az volt a kedvenc dolgom, hogy egy vázlatot készítettünk. Azért
tetszett nekem, mert nagyon színes volt. Ez
a nap arról szólt, hogy a pingvineknek a
globális felmelegedés sok gondot okozott,
mert elolvasztotta a jégtáblákat, gleccsereket. Ez azért rossz a pingvineknek, mert a

jégen élnek. Ezért kell az embereknek védeni a környezetet, nem pedig szennyezni,
hogy a pingvinek rendesen tudjanak élni a
jégen.” (Dudra Julianna)
Horváthné Zólyomi Ágota
tanító (3. a)

Rendhagyó farsang a
4. évfolyamon (is)
Az iskola, szerencsére, nemcsak a tanulásról szól, még ebben a vírushelyzetben
sem. Fontosnak tartjuk és szeretjük a lazító, közösségépítő programokat. Ilyen kiemelkedően fontos esemény minden évben a farsang, hiszen a buli, a nevetés, a
szórakozás, a móka és vidámság ugyanúgy hozzátartozik mindennapjainkhoz,

mint a tanulás. Ebben a helyzetben pedig
különösen nagy szükség volt már egy igazán felszabadult, minden feszültségtől, tehertől és rosszkedvtől mentes közös programra. Így aztán idén mindenki a saját
osztályában rendezhette meg a farsangi
mulatságát. A negyedikesekkel már a hét
elején feldíszítettük a termeket, gyűjtöttük a tombola nyereményeket, szerveztük
a feladatokat a nagy napra. Örömünkre
mindenki részt tudott venni a mulatságon. Voltak, akik már reggel jelmezben
érkeztek. Akik beöltöztek, azok számára jelmezversenyt is szerveztünk, és természetesen több kategóriában is lehetett
nyerni, hogy minél többen részesülhessenek a díjakban. Volt zene, tánc, vetélkedő és néhány digitális eszközhasználattal
kapcsolatos feladat is. A nap fénypontja a
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Entz Ferenc MT

tombolasorsolás volt, amit hatalmas izgalommal vártak a gyerekek. Mindenki nagyon jól érezte magát! Sikeres, vidám farsangi napot töltöttünk együtt.
Beregnyei Renáta tanító (4. a)

Középdöntőben a Zöldliget
sakkcsapata a 2021 Dubai Expo
által szervezett világversenyen
2020. december 10-én vette kezdetét az
iskolai csapatos online sakk világverseny,
amelyen a velencei Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános
Iskola és Gimnázium csapata is részt vesz.
A csapat tagjai: Bodrogi Bendegúz,
Kerekes László, Kerekes János, Dubis
Szabolcs, Fekete Zsombor, Centgraf Dániel, Szigethy Zsombor, Kecskeméti Attila, Bálint Hajna.

Entz-iklopédia
Primula – Kankalin
Az idei évben is – a nőnapra készülve
– 4 fajta primulával kedveskedünk vásárlóinknak. A Beppler Kft.-nek köszönhetjük a közel 2000 gyökeres dugványt,
melyeket tavaly szeptember végén ültettünk el kis csapatom és a diákok közreműködésével. A 4 hónapnyi nevelgetés és
odafigyelés eredménye a rengeteg csodálatos kis növény, amelyek várják, hogy az
Önök otthonait is szebbé varázsolhassák!
És hogy miért is olyan közkedvelt a
primula? Mert az egyik legkorábban virágzó növényünk, amely a sötét hideg
téli napokban üde színfoltot kölcsönöz
lakásunknak, a fagyok elmúltával pedig
kertünknek.
A primula, magyar nevén kankalin,
egy gyönyörű évelő, tavasszal virágzó növény. Magyarországon sok fajtája őshonos, mint például a lisztes kankalin, cifra kankalin, tavaszi kankalin.
Ezek a fajták nagyon népszerűek, például nőnapra is. Januártól egészen márciusig szinte minden virágboltban megtalálhatóak, sok-sok élénk színben, sárga,
rózsaszín, lila és piros is. A méretet
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tekintve kb. 10–40 cm közötti nagyságúra nőnek meg, a fajtól függően. A
különböző fajokat lényegében ugyanúgy kell gondozni, mutatósságukban
térnek csak el egymástól.
A kankalin számára a legideálisabb,
ha félárnyékos vagy árnyékos helyre
tesszük, bár napos helyen is eléldegél, ha

elég nyirkos és hűvös helyet biztosítunk
számára. A második esetben tehetjük
akár ablak közelébe, párkányra, messze a
fűtőtesttől. A közvetlen, tűző napfénytől
óvjuk meg, hiszen könnyen lehullajthatja a leveleit. Ha tehetjük, a kertben olyan
helyet válaszunk számára, ahol tavasszal
viszonylag sok fény éri, nyáron viszont
nem éri órákon át a nap.
Általában a kankalin a szobahőmérsékletet kedveli, tehát a kb. 18–22°C fokot,
de a fűtött szobában ne tartsuk a fűtőtest
Ambie

IntézményeÖ
i nnkko rEmn át zn yFzear teinhcí rMe Tk
Charlie

közelében, azt nem kedveli. Télen szintén
tartsuk alacsonyabb hőmérsékleten. Nagyon vízigényes növény, ugyanakkor kerüljük a vízben állást, mert gyökerei elrothadnak. A legjobb a rendszeres öntözés.

Rambo Late

Intézményeink

Ha észleljük, hogy levelei
Rubens
kókadnak, öntözzük meg.
Alulról öntözzük, hogy a
virágot és a leveleit ne érje
a víz, vagy megtehetjük azt
is, hogy vízbe áztatjuk 1–2
percig. Tápoldatozásra tavasszal, illetve nyáron van
szükség, kb. havonta egyszer. Ekkor öntsük az öntözővízhez a virágzó növényekhez ajánlott tápoldatot
a megfelelő töménységben.
Az idei évben az Ambie, Charlie, Rambo Late és Rubens fajtákra esett a választásom.
Ambie: korai virágzású, már Valentin napra is kész növény, nagyméretű virágokkal rendelkezik.
Charlie: középkései virágzású újdonság. Kompakt növekedés, közepes méretű virágok, rövid virágszár, sötét lomb, kerekded felépítés jellemzi.
Rambo Late: extra nagy virág méret,
robosztus felépítésű, korai virágzású.
Rubens (a kedvencem): nagy, dupla

virágok, pasztel színek. A lakás éke válhat belőle hosszú ideig!
Tökéletes ajándék lehet ezekből a
gyönyörű növényekből névnapra, Nőnapra, vagy csak úgy – a szürke hétköznapok színesebbé tételére, hangulatjavításra!
Várjuk Önöket szeretettel idén is iskolánk tanboltjában (Velence, Ország út 19.)!
Tőzsér Viktória
kertészet telepvezető

E K I K – Kö n y v t á r

Könyvújdonságok
David Attenborough: Egy élet a bolygónkon
Szederkényi Olga: Irodalmi popikonok
Dragomán György: Főzőskönyv – írások főzésről és evésről
Szendi Gábor: Immunerősítés belülről
Nemere István: Kossuth –Nemzetünk nagyjai
Ördögh Ottó: VIP – Világirodalmi paródiák
Dávid Sándor – Door Dezső: Keleti Ágnes 100
Jennie Fields: Sorshasadás
Tana French: A vétkes
Frank Tallis: Hallgass a neved (Monarchia-krimik)
Samantha Downing: Elbűvölő feleségem
Michele Campbell: Idegen a parton
John Hart: A megváltás útján
Angela Marsons: Egy élet ára
Virginia Grimaldi: Csillagfényes utazás
Christelle Dabos: Visszaverődések viharában
Kertész Erzsi: Éjszakai kert
Berg Judit: Lengemesék – Vilkó és Lile a nádasban
Jamie Litter: Zúzmaraszív
David Walliams: Mamut a múltból

Könyvkölcsönzési lehetőség a járvány miatt
elrendelt zárvatartás ideje alatt
A meghosszabbított járványügyi korlátozások miatt a könyvtár épületébe még mindig nem lehet belépni, de az érvényes tagsággal rendelkező olvasóinknak lehetőséget biztosítunk előre igényelt könyvek, folyóiratok kölcsönzésére. A könyvek átvétele
előzetes egyeztetés után az alábbi napokon történik:
Kedd: 10 órától – 12 óráig
Péntek: 15 órától – 17 óráig
Szombat: 9 órától –12 óráig.
Az igényeket az alábbi elérhetőségeken lehet leadni:
telefonon: 22/472–453 (9 óra és 16 óra között),
e-mailben: info@velenceikonyvtar.hu
Kérjük, hogy a szolgáltatás iránti igényüket legalább egy nappal korábban jelezzék! A könyvek átvétele a visszaigazolt időpontban lehetséges. Kérjük, hogy amíg
nem igazoltuk vissza a rendelést és az időpontot, addig ne jöjjenek a könyvekért!
Az előre elkészített könyvcsomagok a könyvtár parkoló felőli oldaláról vehetők
át. Kérjük, használják a „könyvtár” feliratú csengőt. Azoknak az olvasóinknak, akik
idősek, betegek, mozgásukban korlátozottak (és családtaggal nem tudják megoldani a kölcsönzést), szeretnénk felajánlani a házhoz szállítást. Annyi a teendő, hogy
telefonon vegyék fel velünk a kapcsolatot és egyeztessük a kiszállítás részleteit.
Részletes felvilágosítás a kölcsönzés menetéről és az esetleges változásokról elérhető a könyvtár honlapján: https://velenceikonyvtar.hu/
Sinkáné Mihály Zita
intézményvezető

Kö z ö s s é g e i n k

Biztonságunk

Szociális háló

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei

Januárban az egyesület három esetben kezdte meg a vonulást.
Január 2-án 14:57-kor riasztásunk érkezett Velence, Körmös utcába, ahol egy személyautó árokba borult. Öt fővel
vonultunk a helyszínre, a székesfehérvári kollégákkal a veszélyt elhárítottuk.
Január 7-én 21:54-kor segítségünket kérték Velence, Ady Endre utcába, ahol egy hölgy kislányával nem tudott bejutni otthonukba, az udvaron ragadtak. Négy fővel vonultunk a helyszínre, a pusztaszabolcsi kollégákkal segítettünk az
ingatlanba bejutni.
Január 11-én 16:18-kor riasztásunk érkezett Kápolnásnyék, Fő utcába, ahol egy személyautó árokba borult. Négy fővel vonultunk a helyszínre, a pusztaszabolcsi, pázmándi és székesfehérvári kollégákkal a veszélyt elhárítottuk.
Horváth-Szabó Nóra
szóvivő

A Velencei Polgárőrség hírei

A Velencei Polgárőrség január hónapban 16 alkalommal végzett közbiztonsági járőrözést 192 órában. Rendőrséggel közös szolgálatot egy fő polgárőrünk teljesített 20 órában. Külterületek ellenőrzésére 58 órát fordítottunk hat alkalommal,
esetenként 2–2 fővel. Egyedülálló, idős emberek hét alkalommal fordultak hozzánk, segítségünket kérve. Szelektív kukákat
szállítottunk ki azoknak, akik nem tudták személyesen megoldani ezt. Egy-egy esetben vásárlásaikat elrendeztük, valamint gyógyszereik beszerzésében is segítettünk. Ha segítségünket kérik idős, illetve beteg embertársaink, szívesen segítünk,
ha tudunk.
Sajnos, szomorú esemény is adódott januárban. Temetés biztosításában vettünk részt egy alkalommal, két fővel. Koordinátori tevékenységet végeztem 40 órában (a környező egyesületek védő- és fertőtlenítőszer ellátása).
A koronavírus elleni védekezés most még talán fontosabb, mint eddig. Aki teheti, és felelősen gondolkodik, az oltassa be
magát családja, embertársai és nem utolsósorban saját érdekében. Ne lazítsunk addig, amíg ki nem lábalunk ebből a pandémiából.
Igaz, hogy nem januári esemény, de nagy öröm is érte egyesületünket február 10-én. Dr. Túrós András OPSZ elnök
500000 Ft értékű MOL üzemanyag kártyát adományozott egyesületünknek, elismerve tagságunk önkéntes tevékenységét.
Köszönjük Elnök úr nagylelkű támogatását!
Fehér István elnök

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
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Velencén:

2021. január 22-én
Gáncs Henriett és Sinka András
2021. február 6-án
Hodos Csilla és Barkó Attila
Kovács Patrícia Mónika és Madarász Ákos
2021. február 13-án
Fábián Anita és Gnanasekaram Niloshan
Gratulálunk!
Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

KöÖz nö ko
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

Búcsúzunk Kiss Csabától
Sörédi Imre atya után rövid időn belül egy másik egykori velencei plébánostól veszünk búcsút. Február 16-án életének 40. évében,
súlyos betegségben elhunyt
Kiss Csaba atya, aki 2011–
2014 között volt Velence és
Sukoró plébánosa. Sokan ismertük őt, többen imádkoztunk érte, mikor kiderült,
hogy milyen súlyos betegséggel küzd, hiszen azon rövid
idő alatt, amíg itt volt Velencén, sokan szívükbe zárták őt.
Csaba atya temetésére 2021.
március 4-én kerül sor Solymáron, ahol az elmúlt években plébánosként szolgált. Lelki üdvösségéért Velencén az
újtelepi templomban február
22-én (hétfőn) 17.00 órakor, a
plébániatemplomban február
28-án (vasárnap) 11.00 órakor
mutattunk be szentmisét.
Récsei Norbert
plébános

Emlékezések Csaba atyára
Kiss Csaba
(1981. december 9. – 2021. február 16.)

Kiss Csaba plébános atya nehéz
időszakban került ide, hiszen jó ideje nem volt papja Velencének, csak

helyettesítések voltak. Az első találkozáskor szinte megsajnáltuk, hogy milyen
fiatal, és egy rendezetlen közegben hogyan tud majd szolgálni. De hamar kiderült, hogy egy jól prédikáló, nagyon felkészült, emberszerető plébánosunk lett,
úgy kezdte az igehirdetését, hogy „szeretett testvérek”, és éreztük, hogy így is
gondolja.
Sokat tett – fizikailag is –, hogy megteremtse a teret, lehetőséget a hívek közösséggé válásához. Gyakran kérdeztük,
miben tudunk segíteni, mire egyszer
csak szólt, hogy most kellene takarítani
a frissen elkészült kis házban, a plébánia
udvarán felújított régi épületben. Attól
kezdve a ház felöltöztetésére, berendezésére mindenki nagyon szívesen adta tudását, kis pénzét (közösen vettünk függönytartót és varrtunk függönyt stb.).
Mindenki magáénak érezte a közösségi teret. Egy év után ünnepélyesen fel is
szentelte a „kisházat”.
Az első esemény az adventi koszorúkötés volt a még félig kész épületben,
de megtelt a ház. Azután a nyugdíjasokat hívta. Így ő is megismert minket. Nagyon jó kezdeményezése volt a felnőtt
katekézis (hittanóra) is. Minden alkalmat egy kis lelki táplálékkal kezdve, majd
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beszélgetéssel folytatva. Nagyon felkészülten ült le közénk. Sokszor telt meg a plébánia udvara is a közösséget
vendégül látva, például Szent
István napi mise után.
Őszinte hálával gondolok
a sok tanítására – ő tanított
meg a Szentírás olvasására.
A sok közös beszélgetés során erősödött meg Istenben
való hitem. Nagyon nehéz
volt elválni tőle, amikor áthelyezte a püspök atya. Most
pedig az megfoghatatlan,
hogy már nincs köztünk.
Szeretettel gondolunk Rá.
***
Csaba atyától lelki lendületet kaptunk abban az
értelemben, hogy a hitünk
megerősödjön és azt külső
formában is kimutathassuk.
Emlékszem rá, mikor
a közösségi ház felújítása
megtörtént, természetesnek
vettük, hogy ott a helyünk
a munkában, hiszen értünk
készült el mostani funkciójának betöltésére. Nagy
igyekezetünk kellős közepén benyitott a kisházba, és
mosolyogva megkérdezte, ki
kér kávét? Többen is jelentkeztünk – azelőtt ilyen közvetlenséggel még nem találkoztunk.
A tanításai, szervezőkészsége maradandó emléket
hagyott mindnyájunkban.
Neki köszönhetjük máig
működő közösségünket, a
Biblia olvasásának elmélyítését, bővebb ismereteinket
a katekézisben.
Felejthetetlen és szeretetteljes egyéniség volt, mint
lelki atya és mint ember egyaránt. Szívünkben őrizzük
emlékét.
***
Kiss Csaba atya papi
szolgálata és az egyházközségért tett minden tevékenysége példamutató és
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meghatározó volt számomra. Olyan�nyira, hogy felnőtt fejjel döntöttem el,
hogy szeretnék a Katolikus Egyházhoz
tartozni, és ehhez Csaba atya segítsége
és útmutatása döntő jelentőségű volt.
Fájó, kedves emlékét megőrzöm, abban a hitben és reményben, hogy már
együtt van Mennyei Atyjával, akit itt a
földön szolgált!

HAJNALPÍR BAPTISTA
GYÜLEKEZET

Ti azért így imádkozzatok
Számos téves nézet választ el minket attól, hogy megtapasztalhassuk az ima valódi erejét. Ezek közül a legfőbb akadály a
mi magunk által felállított istenkép, amikor azt véljük tudni, Isten milyen, mit
gondol, egyáltalán: hogyan „működik”.
Egész fiatalon, már szüleinktől is kaphattunk egy képet róla, azóta mások vélekedését is megismerhettük, jobb esetben,
ha gyülekezetbe járunk, ott is megláthattuk őt valamilyennek, de benne lehet akár egy korábbi csalódottságunk is,
amikor számítottunk rá, de mégsem az
történt, amit szerettünk volna. Sokszor
előfordul, hogy meg sem ismerünk igazán valakit, már kivetítjük rá, hogy szerintünk milyen. Vigyázzunk, ne tegyük
ezt se egymással, se Istennel. Inkább legyen egy döntésed ma, mikor ezt olvasod, hogy Atyám, ma meg akarlak ismerni úgy, ahogy vagy, én pedig jövök úgy,
akár félve, akár bizalmatlanul, ahogy én
vagyok. Ez talán a legfontosabb, mielőtt
elkezdenénk: letenni ezeket a korábbi elvárásainkat és ismereteinket, mert Isten
alkalmasint egészen más, mint amilyennek őt elképzeltük.
Az imádság beszélgetés Istennel, elmélkedés, az Ő jelenlétében való gondolkodás. Nem azt jelenti, hogy te végig
beszélsz, nem kell folyton informálni Istent a helyzetedről, „mert jól tudja a ti
Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt
kérnétek tőle” (Máté 6:8). Hanem hogy
ott vagy az Atyával a belső szobában, és
időt töltesz vele. Amit mondasz, meghallja, amit Ő mond, meghallod. Hogyan lehet ez?
Először is Jézus azt mondja: „Te pedig
a mikor imádkozol, menj be a te belső

szobádba” (Máté 6:6), azaz: ne zavarjon
senki. „...és ajtódat bezárva, imádkozzál
a te Atyádhoz, a ki titkon van...” azaz:
add meg a módját, és légy tudatában
annak, kihez szólsz. Ne műkedvelésből
tegyük, mert kevés haszna van annak,
hanem ismerjük fel és ismerjük el a mi
Istenünket a mi Atyánknak. Egyébként
egyetlen imából kiderül, milyen a kapcsolatunk Istennel: milyen képet hordozunk róla, kinek látjuk Őt.
Amikor imádkozunk, ne essünk
abba a hibába, hogy ez felületes vallásos szertartássá váljon, miközben látványosan Isten elé járulunk, de a szívünkben nem is gondoljuk komolyan
azt, amit mondunk. És úgy se tegyünk,
mint amikor sokan különféle praktikákkal jönnek: könnyekkel, sóhajtásokkal, mindent bevetve, csak hogy rávegyék Istent hogy meghallgassa őket.
Ezért nincs sok eredménye az ilyen fajta imaéletnek. Nem, Istent nem ez fogja meghatni.
Egyedül Jézusért vagyunk kedvesek Istennek, Őérte, Őrá nézve, Ő miatta hallgat meg. Mi Jézus nevében,
Őrá hivatkozva jöhetünk az Atyához.
A mi Atyánktól pedig azon oknál fogva kapjuk meg amit kérünk, amiért a
gyermek is megkapja, amit kér a szülőktől: 1. mert a mi fiunk, 2. mert szeretjük, és 3. mert „úgy” kérte (ahogy az
kedves előttünk). Ugyanígy a mi Istenünk is, aki: 1. a fiaivá fogadott: „eleve elhatározván, hogy minket a fiaivá
fogad Jézus Krisztus által” (Ef. 1:5a),
2. mert szeret minket: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta” (Ján. 3:16a), és 3. mert
ugyan nem tudjuk úgy kérni, mégis
van, aki segít ebben: „Mert azt, a mit
kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik mi
érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal” (Róm 8:26b).
Egy egyetemista lány mesélte, ő
úgy tért meg, hogy egy alkalommal az
egyetemen hallotta Tariska Zoltán lelkészt imádkozni, és az fogta meg, hogy
úgy beszélt az Atyához, mintha ott lenne. „Mert aki Isten elé járul, hinnie
kell, hogy ő létezik és megjutalmazza
azokat, a kik őt keresik” (Zsid. 11:6b).
Kívánom, hogy mindnyájunknak

lehessen ilyen bensőséges kapcsolata
az Atyával.
Végül pedig: számíts arra, hogy Ő
válaszolni fog. Vagy ott, akkor, vagy
két hét múlva, vagy a körülményeken
keresztül, de tudd, hogy „megfizet néked nyilván”, azaz: tudni fogod a választ; nyilvánvaló lesz előtted. Sokszor,
ha nem jön azonnal, ne csüggedj: a te
hirtelened nem az Atya hirtelenje. De
jön, nem késik, mert ez is meg van írva.
Ahhoz pedig, hogy az imáink súlyát lemérhessük, segít, ha tudjuk: az Ószövetségben az imádkozásra használt szó és
az „ítélet”-et jelentő szó közös gyökerű.
Óriási dolgok történhetnek a belső szobában, az életed, a családod, vagy akár a
nemzetek életében, mert a mi Istenünk
akar látni változást, és akarja, hogy ezeket kimondjuk, elkérjük, és végül látható módon is meglegyenek. A próféta sem mindig ment el a nemzetekhez
ítéletet hirdetni, hanem egyszerűen kimondta Isten ítéletét, és az meglett. A
nagy dolgok sosem a nagy nyilvánosság előtt dőlnek el. Bizonyságok sokasága szól arról, hogy a változás már akkor
elindul, mikor még imádkoznak érte,
később pedig a meghallgatott imák láthatóvá is válnak. Mert Isten megcselekszi, amit az ő jelenlétében kérünk. Azt
már nem is merem mondani, hogy ha
az imára válaszul Ő kér valamit, azt vajon mi meg akarjuk-e cselekedni? Ne
feledd: a változás Istenen biztosan nem
fog múlni. De csak a mozgó hajót lehet
kormányozni.
Vadon Sándor
baptista lelkipásztor
Hajnalpír Baptista Gyülekezet

Velence, Szabolcsi út 3.
hajnalpir.be@gmail.com
Istentisztelet: vasárnaponként, 9:30-tól
az élő közvetítés elérhetősége:
http://www.youtube.com/hajnalpirgyulekezet
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Irodából kukába, kukából irodába:
tönkrement? Javítsd meg!
(Zéró hulladék elvek, 4.rész: REPAIR, azaz javítsd meg!)
Tudtad, hogy Európában éves szinten 16.5
kg elektronikai hulladékot termel egy átlagos polgár? Ez például egy kiégett kávéfőző, egy besült mikro, egy régi monitor,
egy széttört telefon és pár túlhurkolt telefontöltő-kábel, számszerűsítve. Nem tűnik hatalmas mennyiségnek, hiszen már
megszokhattuk, hogy ezek az eszközeink
vagy gyorsabban mennek tönkre, mint
vártuk, vagy nagyon gyorsan lekörözi
őket az aktuális technikai fejlettség.
Európában a világon a legmagasabb,
42% körüli a helyesen szelektált, begyűjtött elektromos hulladék újrahasznosítási aránya, ám a világ 53.6 metrikus tonna e-szemetéhez képest így is
csak globálisan alig 10%-ból nyerünk ki
új alapanyagot. A recycling fontos feladat, ugyanakkor nem mindig szükséges
eljutni az ipari megoldásokig: az elektronikai eszközök javítása ugyan kacifántos
lehet, de sokszor nem is tudjuk, mekkora
segítség lapul a közelben.
A mai írásunkban ismerkedjetek meg
az „újra-hasznos laptop” fogalmával,
ezen belül is a gárdonyi Simon János
munkásságával, aki az interjú idején még
kicsivel a 100. gép szerelése előtt volt.
Janival nem először futottunk ös�sze: másfél-két éve nyáron, egy jó hangulatú forgatás közepén, épp egy helyi

sajtos standja előtt sikerült „megmentettem” egy műanyagzacskótól. Ezen azóta
is jót nevetünk, mert aki ismeri a Simon
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családot, tudja, hogy ilyesmi puszta véletlenből fordulhat csak elő. Hát én éppen kifogtam a véletlent. Jani
egy igazi „zöldre-tért”, aki családjával természetes fenntarthatóságra törekszik. Náluk nem
életidegen a sajtkészítés, a saját kert művelése, és emellett az
olyan társadalmi felelősségvállalás, amit meleg szívvel lehet
csak végighallgatni, legyen az a
szülőbarát nyári horgásztábor,
vagy éppen az aktuális projektje: a laptopok második élete.
Jani az első karantén idején állt neki a saját, leselejtezett laptopjait átalakítani, felújítani az otthoni tanuláshoz,
digitális oktatáshoz alkalmassá téve. Majd ezeket elajándékozta olyan családoknak, gyerekeknek, akiknek nem volt
lehetőségük hasonló IT-eszközök beszerzésére. Sokan nem tudják, hogy egy
korábbi laptop egy kis szervizeléssel nagyon is alkalmas lehet még dokumentumokat szerkeszteni, játszani, filmet
nézni. Az első laptopok, amelyeket Jani
megmentett a hulladéklerakótól, azóta is
vígan munkálkodnak egy-egy otthonról
tanuló kisdiák asztalán.
Jani több tucat
merevlemez és grafikus kártya vásárlása
után osztotta meg a
közösségi oldalon a
#számítógépetmindengyereknek felhívását. Azóta is záporoznak hozzá a
selejtes laptopok, alkatrészek, monitorok, egerek és a közösség által vásárolt
SSD-k, grafikus kártyák, ami a laptopok
és PC-k újjávarázsolásához kell.
Miközben Jani életet ad a régi gépeknek, olyan gyerekeket lát el új eséllyel,

akiknek eddig a körülmények miatt lehetőségük se volt felzárkózni. Tette ezt Csiribpusztától Solymárig. Tehát a laptop
nem csak újrahasználva, de újra hasznos-ítva is lett.
Ha neked is van otthon felesleges
kütyüd, régi számítógéped vagy elromlott/megunt elektronikai eszközöd, és

már régóta rakosgatod, most megmutatjuk, mit kezdhetsz vele:
Javít(ta)sd meg és használd újra!
Javíttasd meg és ajánld fel valakinek,
aki rászorul.
Ha nincs időd vele foglalkozni, akkor
bátran hirdesd meg a „Használd újra,
Velencei-tó!” fb csoportban.
A 197/2014 sz. kormányrendeletben
megfogalmazottak szerint az elektronikai eszközöket a forgalmazó cégeknek
kötelessége visszavenni. Így egy mosógép vagy akár egy hajszárító is leadható
több nagy elektronikai kereskedőnél. Ráadásul a hatályos kormányrendelet szerint kuponnal is megajándékoznak az
elektronikai hulladék helyes leadása esetén. (Erről bővebben tájékozódhatsz pl. a
Média Markt oldalán is.)
Ha kedvet kaptál ahhoz, hogy régi tárgyaidat megjavítsd vagy továbbadd, akkor figyeld facebook oldalunkat, mert
hamarosan közös játékra invitálunk.
Virág Kriszti
Mumgoesgreen és Használd újra,
Velencei-tó!-csoport
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A Kóborka segít – segíts Te is!
Velencétől nem messze, a Vereb és Lovasberény között
lévő Kender-tanyán már 2007 óta működik a Kóborka
kutyamenhely, ahol a bajba került négylábú társállatok
kapnak menedéket. A kutyamenhely munkatársai évek
óta mentenek, gyógyítanak, rehabilitálnak, majd gazdit keresnek védenceiknek. Sem a
kutya kora, sem a betegség nem mondat velük „nem”-et.
Jelmondatuk: „A földről elszálltak az angyalok, de itt hagyták maguk helyett a kutyákat” (Bereményi Géza).
Munkájukat pénzbeli és tárgyi adományokkal, 1 % felajánlásával, önkéntes munkával és
örökbefogadással segíthetjük:
KÓBORKA Biatorbágy és Vidéke Állatvédő Közhasznú Egyesület, adószám: 18680504-1-13,
számlaszám:
11711034-20838364-00000000
A menhelyről minden kutya
oltva, chipelve, parazitamentesítve
kerül új családjába. A növendék és
felnőtt kutyákat minden esetben
ivartalanítva, a kölyök kutyákat
pedig ivartalanítási kötelezettséggel adják örökbe. A gazdára váró
kutyusokat fényképekkel és részletes leírással is bemutatják honlapjukon (https://koborka.hu/) és facebook oldalukon (https://www.facebook.com/koborkahu). További információk: tel.: 70/213–8286, e-mail: info@koborka.hu.

Iskolai
közösségi
szolgálat
Az iskolai közösségi szolgálat keretében előírt 50
órás kötelezettséget 2021
márciusától a pázmándi
Természet- és Vadvédelmi, Ökoturisztikai Központban is lehet teljesíteni különböző, az adott
időszakban adódó természet- és állatvédelmi munkákban való részvétellel.
Az érintett diákok bővebb
információt telefonon
(20/960–483) vagy e-mailben kaphatnak az info@
zoldkozpont.hu címre
küldött részvételi szándék
jelzését követően.

Tájékoztatás a COVID-19 elleni
védőoltással kapcsolatban

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő vezetője, Kiss Zsolt főigazgató úr, Magyarország valamennyi egészségügyi intézménye vezetőjének címzett körlevelében arról tájékoztatott, hogy az
Operatív Törzs Oltási Munkacsoportja a COVID-19 elleni védőoltással kapcsolatos feladatok végrehajtási terve részeként meghatározta az oltópontként kijelölt intézmények feladatait. Az oltási terv célja, hogy a rendelkezésre álló vakcinák felhasználásával, a lakosság ütemezett beoltásával
a lehető legnagyobb társadalmi egészségnyereséget érje el, mellyel normalizálja a társadalomban a
kapcsolattartás megszokott rendjét. Kiemelt cél ezért, hogy az immunizáltak aránya elérje a közösségi immunitáshoz szükséges szintet, ami a társadalom védettségét jelenti a COVID-19 járvánnyal
szemben.
Rendelőintézetünkben, mint kijelölt Oltóhelyen is kialakításra kerülnek az Oltópontok, mind az ütemezett
oltási program, mind a tömeges oltási program előírásainak megfelelve. Az oltási program megvalósítását a szakrendelések és az ügyeleti szolgálat zavartalan működése mellett szeretnénk végrehajtani.
Kérjük minden páciensünk támogatását és együttműködését.
2021. február 10. 		
					
Dr. Ferencz Péter
									 ügyvezető
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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
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, kifüggesztések)
Setényi Ildikó, igazgatási ügyintéző, 589–400
(kereskedelmi igazgatás, fizetővendéglátás,
talált tárgyak)
Pécsi Viktor, közterület-felügyelő, 589–422, 30/255–7392
Árpási László József, közterület-felügyelő 589-422

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY

Molnár Krisztina, osztályvezető, 589–414
Csikmérő Enricóné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Egri Andorné, főkönyvi könyvelő, 589–411

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
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Zsapka Judit, pénzügyi ügyintéző, 589–424
Csizik Gabriella, pénzügyi ügyintéző, 589–423
Ujvári Gabriella, pénzügyi ügyintéző, 589–415
Halmainé Marsi Beatrix, pénzügyi ügyintéző, 589–410
Kátai Éva, pénzügyi ügyintéző, 589–410
Kovács Jánosné, adóigazgatási ügyintéző, 589–413
(építményadó, adókönyvelés)
Kovács Emőke, adóigazgatási ügyintéző, 589–409
(iparűzési adó, adóigazolás, tartózkodás utáni idegenforgalmi
adó, gépjárműadó)
Török Éva Julianna, adóigazgatási ügyintéző, 589–409
(adózással kapcsolatos ügyek iktatása, irattározása)
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)
Zsiga Attila városüzemeltetési ügyintéző, 589–401
(zaj- és rezgésvédelem, HÉSZ, TAK, beruházási ügyek,
telekalakítási ügyek)

ÜGYFÉLFOGADÁS

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

Önkormányzati képviselők
elérhetősége

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

Minden hűtő és
fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,
ajtógumi és műanyag részek
pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő
0620/557-3008

