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Velencei és tókörnyéki
programajánló
2021. április 1-től
Mesélő Ládafiák: Kézimunkák
nagyanyáink világából
A tárlat kedden és csütörtökön látogatható 9:00–16:00 között. Ettől eltérő időpontban előzetes bejelentkezéssel. Bejelentkezés: velencehelytortenet@gmail.com
Velencei Helytörténeti Egyesület kiállítóterme, Meszleny–Wenckheim-kastély
(Velence, Tópart u. 52.)

2021. június 18. péntek 9:00
Gólyafióka simogatás
Találkozás: Dinnyés, Rózsa u. sarka
tel.: 30/663–4630
e-mail: fenyvesil@dinpi.hu

2021. május 29. szombat 9:00–12:00
Városi Gyereknap
Velence, Északi Strand

2021. jún. 24. (csütörtök) 20.00
Sakálvokál és bagolyhuhogás Szent
Iván éjjelén
Találkozás: Dinnyés, Rózsa u. sarka
Információ és bejelentkezés:
Fenyvesi László, tel.: 30/663–4630
e-mail: fenyvesil@dinpi.hu

2021. május 30. vasárnap 9:30
Játékos gyerekmeditáció Rákosi
Katával
(Bejelentkezés: 30–959 –7725)
Green Residence Élményközpont
(Velence, Hársfa u. 1/A.,
tel.: 20–457–3630)
2021. június 4. péntek 10:00
A Nemzeti Összetartozás Napja
Velence, Hősök Parkja
2021. június 5. szombat 10:00
Meseerdő Bábszínház: Cirkusz a
Meseerdőben
(Információ: 20–457–3630)
Green Residence Élményközpont
2021. június 12. szombat 9:00
Colorinda Szín- és Stílustanácsadó nap
(Bejelentkezés: 20–457–3630)
Green Residence Élményközpont
2021. június 12. szombat 20:30
Marie Jones: Kövek a zsebben. Rudolf
Péter és Kálloy Molnár Péter előadása
Csajághy Laura Színpad
(Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 31.,
tel.: 30–211–8840)
2021. június 13. vasárnap 9:30
Játékos gyerekmeditáció Rákosi
Katával
(Bejelentkezés: 30–959 –7725)
Green Residence Élményközpont

2021. június 18. péntek 20.00
Velencei-tavi Operafesztivál,
gálakoncert
Csajághy Laura Színpad

A városi eseményekkel kapcsolatos változásokról, illetve Velence város egyéb
programjairól, eseményeiről bővebben
tájékozódhat az interneten Velence Város
hivatalos facebook oldalán (www.facebook.com/Velencevaros)
A velencei Green Residence Élményközpont programjairól a 27. oldalon tájékozódhatnak olvasóink.
A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság programjairól a Természeti Értékeink rovatban, a 21. oldalon olvashatnak
bővebben.

2021. június 25. péntek 20:30
Böhm György – Kocsmáros György:
Szép nyári nap (musical)
Csajághy Laura Színpad
2021. június 26. szombat 20:30
Böhm György – Kocsmáros György:
Szép nyári nap (musical)
Csajághy Laura Színpad
2021. június 27. vasárnap 9:30
Játékos gyerekmeditáció Rákosi
Katával
(Bejelentkezés: 30–959 –7725)
Green Residence Élményközpont
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Beköszöntő
Tisztelt Velenceiek!
Mire a Velencei Híradó májusi lapszáma megjelenik, addigra az esős tavaszi
időt lassan felváltják a verőfényes, meleg nyári napok. Elkezdődik a turista- és
strandszezon. Bízom abban, hogy az idei
szezon zökkenőmentesen fog lezajlani,
és a járvány miatti korlátozások nem teszik még nehezebbé ezt az időszakot Velencén. A város igyekezett felkészülni a
strandszezonra. Strandjaink megújulóban vannak, egyre szépülnek.
A korábbi ciklusokban városunk
strandjai egytől-egyig „koncessziós szerződések” keretében üzemeltetők kezében
voltak. Az üzemeltetők egy része azonban
sajnos nem minden esetben tett eleget az
önkormányzat felé tett ígéreteinek. Emlékezhetünk arra, hogy miként kellett tavaly
közösségi munkával szinte a semmiből újrateremteni az Északi Strandot azok után,
hogy éveken keresztül elmaradtak vagy
akadoztak a fejlesztési munkálatok.
Tavaly az Északi Strand, idén pedig a
Tóbíró Strand került vissza a város kezelésébe. Itt is ugyanolyan problémákkal
szembesültünk, mint az Északi Strand
esetében. A nem megfelelő koncessziós szerződés alkalmatlan volt arra, hogy
a város és a velenceiek érdekei érvényesülhessenek a strandon. Ennek eredményeképpen telepíthetett például a korábbi üzemeltető egy engedélyekkel nem
rendelkező, hatóságilag be nem vizsgált,
máshol már használt, és ami még ros�szabb, balesetveszélyes játszóteret. Ez
nemcsak azt jelenti, hogy teljes körűen
fel kell újítani a játszóteret, hanem azt
is, hogy végig kell vinni a teljes, igencsak
időigényes engedélyeztetési folyamatot.
Amennyiben a koncessziós szerződések nem szolgálják a város érdekeit,
ezeket vagy meg kell szüntetni, vagy felül kell vizsgálni. Szerencsére a két velencefürdői strand, vagyis a fizetős Tóparty
Élménystrand és az ingyenes Plázs 44
Strand esetében jelenleg konstruktív
együttműködés áll fenn az önkormányzat és az üzemeltetők között. Nem is az a
fő kérdés, hogy ki üzemelteti a strandot,

hanem inkább az, hogy az adott szerződés mennyire szolgálja a városunkban
élőket és az itt üdülőket. A cél az, hogy
strandjaink többféle turisztikai igényt ki
tudjanak elégíteni.

Az összes strand közül a leginkább
aggasztó Velence legnagyobb szabadstrandjának a sorsa. A Korzó üzemeltetési szerződése nemcsak előnytelen, de sok
szempontból megköti a város kezét. A jogi
és gazdasági szempontból bonyolult helyzet megoldása igen sok energiát emészt fel.
Teljesen nyilvánvaló, hogy az üzemeltető
eljárása jogszerűtlen, de időt, munkát és
pénzt követel meg az a folyamat, amelynek
során az önkormányzat végül érvényesíteni tudja a jogait. Bízzanak bennünk: nem
fogjuk veszni hagyni az önkormányzati
vagyon feletti rendelkezési jogunkat!
Azonban nem csak a nehézségekről, hanem a sikerekről is szólni szeretnék. Rekordidő alatt kell megvalósítani
a turisztikai támogatásból megvalósuló
strandfejlesztéseket. Az utolsó pillanatban érkezett támogatás minden pályázati
és megvalósítási fázisát a lehető leggyorsabban kellett végrehajtani. Köszönettel tartozom a hivatal munkatársainak

azért, hogy sikerült határidőre teljesíteni. Hasonlóan örömhír az is, hogy további, kiegészítő állami támogatást kapott a
partfal-rekonstrukció. A többlettámogatás segítségével jövő év végéig sikerül
befejezni a tó körüli vendégmólók, csónakkikötők felújítását.
Azonban nemcsak építkezésekből áll a
fejlődés! Strandjainkon, vízparti területeinken is legalább annyira fontos a fásítás,
mint a város parkjaiban. Ez is folytatódni

fog. Az Északi Strandot érintő tavalyi faültetés után idén ősszel más vízparti területek, strandok is sorra kerülnek majd.
Örömhír az is, hogy az utóbbi hónapokban a járvány miatt fennálló korlátozások ellenére is több követendő példáját láthattuk a velenceiek közösségi
célú, civil kezdeményezésének. A Fő utcai Könyvmegálló kialakítása, a Könyvtár környékének húsvéti díszbe öltöztetése, az Iskola utcai kis játszótéren tavasszal
virágzó bokrok elültetése, néhány köztéri
kőedény virággal való beültetése, a 10millió Fa-közösséggel elvégzett faültetések a
város több pontján az önkormányzat tudtával és elvi vagy tényleges támogatásával
valósultak meg, ám a helyi lakosok ötleteit, kezdeményezőkészségét, tenni akarását, együttműködését dicsérik. Mindez
azt jelzi: miénk a város! Alakítsuk együtt!
Gerhard Ákos
polgármester
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Polgármesteri kalendárium
2021. április 20-tól május 21-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi megbeszéléseken,
egyeztetéseken, eseményeken vett részt a város érdekében:
Április 21-én délelőtt részt vett a
Korzón tartott hatósági tűzvédelmi
célellenőrzésen. Ezt követően Pap Zsigmond képviselővel egyeztetett a városi
közlekedés egyes problémáiról.
Április 22-én a Zöld Város projekttel
és az óvodabővítéssel kapcsolatos projekt-menedzselésben vett részt.
Április 23-án hivatali ügyintézést
folytatott.
Április 26-án reggel a szokásos heti
egyeztetéssel kezdte a napot, amelyen
részt vett a VVG Kft. ügyvezetője mellett
Fésűs Attila képviselő és Szabó Attila alpolgármester is.

Április 27-én szabadságát töltötte.
Április 28-án hivatali ügyintézést
folytatott.
Április 29-én személyes jelenlét mellett a partfal-rekonstrukció haladásával
kapcsolatosan tartott egyeztető megbeszélésen vett részt.
Április 30-én hivatalában fogadta
Kalmár Tamást és Bíró Lászlót a Velence
Térségi Sportegyesület képviseletében, és
egy új edzőterem létesítésével kapcsolatban folytattak előzetes megbeszélést.
Május 3-án megtartotta reggel szokásos hétkezdő egyeztetését a VVG Kft.
ügyvezetőjével Fésűs Attila képviselő és Szabó Attila alpolgármester társaságában. Ezt követően, felkészülendő a
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strandszezonra, helyszíni szemlén vett
részt a Tóbíró Strandon, valamint a Korzó szabadstrandján. A helyszíni szemlén
részt vett a NÉBIH, a Tófelügyelőség, a
Vízügy és a Rendőrség képviselője is.
Május 4-én az illetékes hatóságok részvétele mellett folytatta a helyszíni szemlét
a strandokon. Ez alkalommal a velencefürdői Nyugati Strand (Tóparty Strand), a
Keleti Strand (Plázs 44), illetve a Drótszamár kemping strandja került sorra.
Május 5-én a Swietelsky Zrt. területi képviselője járt hivatalában, akivel
egyeztettek a város fejlesztési és beruházási terveiről és lehetőségeiről.
Május 6-án a lakossági panaszokat ös�szegyűjtve tájékoztatást
kért a DRV Zrt. illetékesétől az ügyben, hogyan lehet megelőzni
vagy megakadályozni a
velencei ivóvíz barnás
elszíneződését.
Május 7-én Dr. Molnár Krisztián, a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi
Fejlesztési Tanács elnöke meghívásának tett
eleget, és a „Velencei-tó
partfal komplex rehabilitációja” című
projekthez kapcsolódó személyes egyeztetésre került sor a Fejér Megyei Önkormányzat Címertermében.
Május 8-án a My 575 Challenge Triatlon 2021 Velence elnevezésű triatlon versenyen köszöntötte a verseny indulóit, és
megköszönte a szervezők munkáját.
Május 10-én reggel a szokásos heti
egyeztetéssel kezdte a napot, amelyen
részt vett a VVG Kft. ügyvezetője mellett
Fésűs Attila képviselő és Szabó Attila alpolgármester is. Ezt követően a bölcsőde intézmény-létesítésével kapcsolatban
vett részt projektindító egyeztetésen. Ezután Török Ágnessel, a Humán Családsegítő Szolgálat vezetőjével tárgyalt.

Május 12-én Halász utcai lakosokkal, valamint Pap Zsigmond és Kernya
Gábor képviselőkkel lakossági fórumon
vett részt, megvitatva az utcát érintő forgalomcsillapítási igényeket. Ezt követően a katasztrófavédelem képviselőjével
tartott helyszíni bejárást a Korzón.
Május 13-án a VVSI központjában
részt vett azon az egyeztetésen, amely a
vendégmólók és a csónakkikötők elhelyezésével és felújításával foglalkozott.
Ezt követően a Tófelügyelőségen járt,
ahol a műszaki átadás-átvétellel kapcsolatos ügyeket intézte.
Május 15-én részt vett a Szabolcsi
úton tartott közösségi faültetésen.
Május 17-én reggel megtartotta szokásos hétkezdő szakmai egyeztetését a
VVG Kft. ügyvezetőjével, Szabó Attila
alpolgármester társaságában.
Május 18-án helyszíni egyeztetésen
és bejáráson vett részt a DRV Zrt. munkatársaival, a Dr. Szabó Irén rendelőjénél tapasztalt, szennyvízzel kapcsolatos problémák megoldása érdekében.
Ezt követően átadta az építkezés számára az Árok utcában a leendő városi
bölcsőde munkaterületét. Végül a városi kezelésbe visszakerült Tóbíró Strand
rendbetételével kapcsolatban tárgyalt
a helyszínen az újonnan kinevezett
strandgondnokkal.
Május 19-én Kernya Gábor és Faragó Péter képviselők társaságában bejárta a város tópartját, hogy összegyűjtsék
és rögzítsék a partfal-rekonstrukció kivitelezése során felmerült problémákat.
Ezt követően a Junior Zrt. képviselőjével
egyeztetett a velencei óvodások és iskolások étkeztetésével kapcsolatban.
Május 20-án megbeszélést folytatott
a városunkba települő, használt sütőolaj-gyűjtő konténereket üzemeltető cég
képviselőjével, valamint a Használd Újra
Velence!-csoport vezetőjével. Ezt követően a Zöldliget Iskola bővítésével kapcsolatban egyeztetett az iskola vezetésével és fenntartójával.
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MEGHÍVÓ
Velence Város Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és családját
2020. június 4-én (péntek) délelőtt 10 órakor,
a Hősök Parkjában tartandó,
a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára
emlékező, Nemzeti Összetartozás Napi
megemlékezésre.

Épül a városi bölcsőde:
munkaterület-átadás

Velence Város Önkormányzatának
beruházásában valósul meg egy két
csoportszobás bölcsőde építése a

Ünnepi beszédet mond Gerhard Ákos polgármester.
A megemlékezés koszorúit elhelyezik a
képviselőtestület tagjai és a helyi egyesületek, valamint
az egyházak képviselői.

TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00007
kódszámú projekt keretén belül. Az
Árok utca 11. szám alatti területre
vonatkozóan a jogerős építési engedély rendelkezésre áll, amelyet a
Fejér megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala FE-08/
ÉPÍT/694-12/2010 ügyiratszámon
adott ki, határozat formájában. A
kivitelezés megkezdését megelőző munkaterület átadás-átvételi
eljárásra 2021. május 18-án 10.00
órakor került sor. Az eseményen a
város képviseletében részt vett Gerhard Ákos polgármester is.
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Kérdések és válaszok a velencei
csónakkikötőkkel kapcsolatban
A csónakkikötők, vendégmólók állapota és igénybevételének lehetősége sok velenceit és üdülő-tulajdonost érdekel. A Velencei-tavi partfal rekonstrukció egyik fontos és talán utoljára
megoldott kérdése az, hogy miképpen sikerül felújítani a kikötőket, és azokat milyen konstrukcióban lehet a továbbiakban használni. A téma kapcsán Szombathyné dr. Kézi Arankát,
Velence város jegyzőjét kerestük meg.
Hol vannak jelenleg kikötők
Velencén?
Sok olyan hely ismert a tóparton,
amelyet kikötőként tartanak számon a
velenceiek, ám jogi helyzetüket tekintve
valójában ezek nem minősülnek kikötőnek. Kikötő csak hatósági engedélyek
beszerzésével létesíthető, üzemeltethető
– akkor, ha jogszabályi előírások, a ható-

Mi az oka annak, hogy nem rendelkeznek hatósági engedéllyel a
kikötők?
Ennek elsődleges oka az, hogy még
nem fejeződtek be a partfal-rekonstrukciós munkálatok. Munkaterületen pedig
nem lehetnek kikötők. Egy másik oka az,
hogy a továbbiakban nem üzemelhetnek
hatósági engedély nélkül kikötők.

Ezek szerint fel lesznek újítva a vendégmólók, csónakkikötők?
2021. április 29-én jelent meg az a
kormányhatározat a Magyar Közlönyben, amely szerint a kormány támogatást ad a Velencei-tavi csónakkikötők
felújítására, valamint a közforgalmú hajóállomások korszerűsítésére. Az előbbi célra 506.067.186 Ft áll rendelkezésre,
az utóbbira pedig 375.737.800
Ft jut a Velencei-tó esetében.
Ebben az ügyben Tessely Zoltán országgyűlési képviselő,
miniszteri biztos úr a partfalrekonstrukcióval érintett települések polgármestereivel szorosan együttműködött.
Mikorra készülnek el a
csónakkikötők?
A fejlesztések megvalósításának határideje 2022. december 31.

ságok által megszabott feltételek teljesülnek. A különféle kikötőtípusoknak különféle engedélyeztetési eljárásokon kell
keresztül menniük.
Jelenleg hány engedélyes kikötője
van Velencének?
Egyetlen engedélyes kikötője van,
mégpedig nagy hajók számára, a Velence
Déli-kanyari kikötő, amely az IFI Szálló
mellett található.
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Milyen a velencei kikötők jelenlegi
állapota?
Velence Város csónakkikötőiként
használt vendégmólói jelenleg elhanyagoltak, balesetveszélyesek, felújításra
szorulnak. A város vezetése többszöri
bejárással és a rekonstrukcióval kapcsolatos igények felmérésével járult hozzá
ahhoz, hogy a felújítások valós lakossági, csónaktulajdonosi igényeket elégítsenek ki.

Addig lehet-e használni a csónakkikötőket?
Nem. A felújítás miatt az
önkormányzat
tulajdonában álló Cserje utcai, illetve Csontréti csónakkikötő a
működéshez szükséges hatósági (közlekedési, illetve vízjogi) engedélyekkel nem rendelkezik.
A kikötők partvédőművén kivitelezési munkák zajlanak. Amennyiben a
vendégmólók bontása, majd az öblök
kotrását követően azok visszaépítése
beütemezésre kerül, akkor erről az önkormányzat hirdetményi úton (a kikötők helyszínén kitáblázással, valamint
az önkormányzat honlapján, és itt, a
városi újságban) tájékoztatást ad.
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Problémák az
ivóvízhálózaton

Adhat-e ki addig kikötő-használati
engedélyt az önkormányzat?
Az engedélyeztetési eljárás nem az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozik. Az ún. hajózási hatóság jár el kérelemre, a különböző

szakhatóságok, többek között a vízügyi
igazgatóság bevonásával. Jelenleg a folyamatban lévő beruházás, a munkaterületnek minősülés folytán ennek nem állnak
fenn a feltételei. Az önkormányzat tulajdonosként érintett az eljárásban. Kérjük az érintetteket, hogy
a fent említett, önkormányzati tulajdonú kikötőhelyeket a munkálatok
befejezését és a hatósági engedélyek beszerzését
megelőzően ne használják! Amennyiben a tárgyi
önkormányzati tulajdonú kikötőhelyeket a hatósági engedélyek beszerzését megelőzően kívánják
használni, úgy a használat során felmerülő valamennyi költség, továbbá
az anyagi és büntetőjogi felelősség a csónaktulajdonosokat/használókat
terheli, és ezekkel kapcsolatban az önkormányzattal szemben semmilyen
igényt nem támaszthatnak. A csónaktulajdonosok, horgászok türelmét és
megértését köszönjük!
Szombathyné
dr. Kézi Aranka
jegyző

Évek óta visszatérő problémát
jelent településünkön az ivóvíz
időnkénti rossz minősége, annak
barnás elszíneződése. Gerhard
Ákos polgármester a lakossági panaszokat összegyűjtve kért
tájékoztatást ez ügyben a DRV
Zrt. illetékesétől. A tájékoztatás szerint a május elején tapasztalható vízminőség-romlás
oka áramellátási kimaradás volt,
amely miatt a szivattyúk ideiglenesen leálltak. Az újrainduláskor
létrejött lökéshullám hatására
mosódott be a hálózatba a csövekben lerakódott mangános, vasas üledék. A DRV Zrt. tájékoztatása szerint a hálózat öblítése
és szivacsos tisztítása folyamatos,
ám az infrastruktúra állapota és a

jelenlegi technológia miatt ilyen
problémák időről időre előfordulhatnak.
Biztató fejlemény lehet az, hogy a
Velencei-tó környéki települések
vízellátását biztosító Ercsi kútsor
korszerűsítésre kerül. A kútsoron
kitermelt ivóvíz az átlagosnál magasabb koncentrációban tartalmaz
mangánt és vasat. A hamarosan
elkezdődő korszerűsítés során új
vízkezelő technológia kerül kiépítésre, amely megelőzi a mangános, vasas lerakódás létrejöttét, és
hosszú távon megszünteti az ivóvíz elszíneződését.
Az önkormányzat ezután is figyelemmel kíséri a vízellátásbeli
problémákat, és tájékoztatást kér
és ad a fejlesztések és korszerűsítések menetéről.
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Közösségi faültetés Újtelepen
Május 15-én, szombaton remek időben és hangulatban ültettek el önkéntesek 133 darab 3 méteres díszfát
(elsősorban tölgyeket) Velence-Újtelep egyik főútja mellett, a
Szabolcsi úton. A Pusztaszabolcs
felé vezető út és a szervizút közötti sétánynál így fiatal facsemetékkel bővült a faállomány.
Az elmúlt bő egy évben a
Béke úton (Velencefürdő felé),
a Könyvtár parkjában, az Északi Strandon, valamint a Tópart úton több mint 300 iskolázott díszfát ültettünk el, míg az
Evezős út mentén (Sukoró felé)
mintegy 400 facsemete került kihelyezésre.
Velencén évtizedek óta nem
volt példa ekkora mértékű faültetésre. Reméljük, hogy a Velence Korzó létesítése miatt tíz évvel ezelőtt a tóparton kivágott 98
db hatalmas fa hiányát is részben
kompenzálhatja ez a faültetési program.
A velenceiek és a környező települések lakóinak összefogása keretében
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megvalósult faültetés nem jöhetett volna létre a „10 millió Fa”-közösség

Kovács Anna áldozatos munkáját! Köszönettel tartozunk az ültetőgödröket

szakmai, logisztikai és anyagi támogatása nélkül. Külön szeretnénk megköszönni Bozzay Balázs, Zsolnai Balázs,

elkészítő Heiden Tüzépnek, és a locsolást végző Velencei Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tűzoltóinak is!

Ö n ko r m á n y z a t i h í r e k
Ezzel az akcióval nem ér véget a faültetési program Velencén. Folytatjuk
a megkezdett munkát! Várjuk Önöket
a továbbiakban is, hasonlóan családias
események keretében.
Gerhard Ákos
polgármester
és a képviselőtestület

Használt sütőolaj-gyűjtőpontok
telepítése

A Használd Újra Velencei-tó! közösség szakmai útmutatásával és a H-Bio
Kft. szervezésében valósult meg a velencei használt sütőolaj begyűjtő rendszer kiépítése májusban. Két helyszínre, az Újtelepen az Iskola utcában a
Coop bolt mellé, illetve Ófaluban a Fő utcában az Ex/t Csemege elé kerültek
olajgyűjtő konténerek.
A H-Bio Kft. konténerei biztonságos és kényelmes alternatívát nyújtanak,
hiszen érintésmentes, palackos gyűjtésre adnak lehetőséget. Vagyis nincs öntögetés és a konténer környéke is
tiszta marad.
A használt sütőolaj gyűjtésével
és felhasználásával kapcsolatban
további információk érhetők el a
www.hasznaltsutoolajbegyujtes.
hu oldalon.
Kérjük, éljenek Önök is ezzel a lehetőséggel!
Óvjuk környezetünket, a sütőolaj
pedig a csatorna
helyett kerüljön
a gyűjtőkonténerekbe!
Köszönjük
együttműködésüket!

Eboltás Velencén

2021. június 5-én (szombaton)
Az Ófaluban a tűzoltószertárnál
(Fő utca): 11.00 – 12.00
Újtelepen a Platán vendéglőnél
(Iskola utca): 14.00 – 16.00
Pótoltás: 2021. június 11-én (pénteken)
Az Ófaluban a tűzoltószertárnál:
16.00 – 17.00
Újtelepen a Platán vendéglőnél:
18.00 – 19.00.
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Velence a második leggyorsabban növekvő
népességű település Magyarországon
A Belügyminisztérium májusban tette közzé azokat az adatsorokat, amelyek a 2011 és 2021 közötti
időszak fontosabb demográfiai adatait tartalmazzák. Ezek szerint az elmúlt évtizedben Velence lett
Magyarország második leggyorsabban növekvő népességű városa. Ezt nemcsak a népességi adatok
azt támasztják alá, hanem minden velencei is tapasztalja. Ennek kapcsán kérdeztük Gerhard Ákos
polgármestert.
Mit mutatnak az országos népességnövekedési adatok?
Azt mutatják, hogy az országos szintű demográfiai hanyatlás dacára van néhány olyan település, amelyek népessége
meredeken emelkedik. Velence országo-

san a második helyen áll. Az elmúlt tíz
évben az állandó lakosok száma 26 százalékkal nőtt. Így ma már 7000 fő lakik
Velencén. Ez a betelepülésből származó
növekedés az elhalálozások és a fiatalok
kiköltözése mellett történt meg – vagyis
nemcsak nőtt, hanem jelentős mértékben át is rendeződött a város népessége.
Minek köszönhető Velence népszerűsége?
Ennek oka egyértelmű. A város kiváló elhelyezkedése és remek természeti
adottságai. Nemcsak a Velencei-tó közelsége, hanem Budapest és Székesfehérvár elérhetősége is sokat nyom a latban, illetve az, hogy kedvező közlekedési
adottságokkal rendelkezik városunk. A
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zónázó vonatoknak és az M7-es autópályának köszönhetően Velence lakossága
és települési funkciója az elmúlt évtizedben jelentős mértékben átalakult. A korábbi, egyértelműen üdülő funkciókkal
rendelkező település lassanként Buda-

pest vonzáskörzetének egyik elővárosává
vált. Ezt támasztják alá az országos adatok is. Jelentősebb népességnövekményt
csak két fajta település ért el Magyarországon. Egyrészt Budapest elővárosai (pl.
Veresegyháza, Halásztelek, Göd, Gyömrő), másrészt a fürdőtelepülések (pl.
Zalakaros és Igal). Velence különleges
helyzete és vonzereje abból fakad, hogy
előváros és egyben fürdőtelepülés is.
Ennek eredményét láthatjuk a népességnövekedési adatokban.
Miként áll hozzá a népességnövekedéshez a város vezetése? Örül neki,
vagy inkább tehernek tartja?
Természetesen sikerként tartom számon azt, hogy városunk ilyen népszerű.

Külön öröm az, hogy egyre több kisgyerekes, babát váró család dönt úgy, hogy
Velencén kívánja felnevelni gyerekeit. A
jelenlegi képviselőtestület fele vagy Velencén született, vagy még a kétezres évek
előtt költözött ide. Nemcsak az elbeszélésekből tudjuk tehát, hogy
milyen volt ez a település
egy emberöltővel ezelőtt.
A település növekedésével
nemcsak egyszerűen többen lettünk, hanem lassan
átrajzolódott Velence arculata is. Ez viszont nem
minden esetben volt szerencsés.
Mire gondol pontosan?
Arra, hogy ezzel a folyamatos
népességnövekedéssel nem tartott
lépést a városi infrastruktúra. Ennek a tízéves időszaknak a legvégén bíztak
meg bennünket a velenceiek a város irányításával
másfél évvel ezelőtt, amikor egyértelművé vált, hogy az átgondolt infrastuktúra-fejlesztések már évek óta elmaradtak,
és ez egyre nagyobb problémát jelent.
Mit jelent ez? Azt, amit mindannyian tudunk, tapasztalunk: nincs elegendő férőhely az óvodában, iskolában a gyerekek
számára, egy évek óta dinamikusan fejlődő városban nincsen bölcsőde, kevés
a védőnői státusz, egyetlen gyermekorvos van, és sorolhatnám. Ezeket a hiányosságokat feltétlenül pótolni kell: az
infrastruktúra-fejlesztést megkezdtük,
és minden hátráltató tényező ellenére lépésről lépésre végrehajtjuk. Nem az önkormányzaton múlik, hogy még nem
vehetik birtokba az új intézményeket és
tereket a gyerekek.

Ö n ko r m á n y z a t i h í r e k
Azonban a méret, a nagyobb iskola
és óvoda, illetve a bölcsőde létrehozása csak az egyik kérdés. A másik kérdés
arculati jellegű. Mégpedig az, hogy egy
7000 fős település intézményei már nem
olyanok, mint egy 3000–5000 fősé. Nem
mindegy, hogy két párhuzamos osztály
van-e egy iskolában, vagy négy. Nem
mindegy, hogy nyolc csoport van-e az
óvodában, vagy pedig 14, esetleg még
több. Ezeket a kérdéseket felelős vezetőként számba kell vennünk.
Nézzük végig egyenként a problémákat!
Rendben. Kezdjük a legkisebbekkel, a
csecsemőkkel, babákkal. Teljesen egyértelmű, hogy a városnak új védőnői körzetre van szüksége. Minden előkészítő munkát végrehajtottunk, a szükséges
forrást biztosítottuk, a védőnői szobát
kialakítottuk. Most már csak arra várok
(és nemcsak én, hanem a túlterhelt védőnőink is), hogy lehessen erről testületi döntést hozni. Polgármesteri hatáskörben ugyanis intézmény-átalakításról
nem hozhatok döntést. A kormány által hónapokkal ezelőtt elrendelt és most
ismét meghosszabbított veszélyhelyzetben viszont nem lehet képviselőtestületi ülést összehívni. Hasonló a helyzet
a gyermekorvosi körzettel. Sok a gyermek, Oszvald doktornő egy szál gyerekorvosként erején felül teljesít. Itt is bővítésre szorul a városi infrastruktúra.
Mi a helyzet a bölcsődével?
Itt több sikerről is be tudok számolni. Egyrészt sikerült többlettámogatást szerezni, mert az eredeti tervek
és a 2018-as áron számolt eredeti költségek ma már nem állnak egymással
összhangban. A közbeszerzés lezajlott,
május 18-án át is adtuk a területet Újtelepen, az Árok utcában, és megkezdődnek a munkálatok.
Óvoda?
Itt egyelőre nem tudok további sikerekről beszámolni, sajnos továbbra is ott
tartunk, ahol korábban. Az anyagiakkal
van gond. Több mint negyedmilliárd
forint hiányzik a város költségvetéséből a járvány miatti elvonások miatt,
ezt próbáljuk meg kipótolni. Sajnos a

megnövekedett gyerekszámot és az ebből fakadó igényeket éppen a legjelentősebb, korábban ismeretlen mértékű
önkormányzati elvonások idején kell
kielégíteni.
Játszóterek? Parkok?
Itt vannak, lesznek látható előrelépések. Ez pedig a Zöld Város projektnek köszönhető – azonban itt is váratlan
hátráltató tényezőkkel kellett tavasszal
szembesülnünk. Az előző vezetéstől
megörökölt, a projektet lebonyolító ügy-

védi iroda meglátásunk szerint nem kellő
hatékonysággal látta el a feladatát, ezért
váltani kényszerültünk. Szerencsére kár
ebből nem érte a várost, de a Zöld Város
projekt néhány hónapos késést szenved.
A fő szempont azonban az, hogy immár
jó kezekben van a beruházás.
Mi a helyzet az iskolával?
Az iskolának nem az önkormányzat
a fenntartója, hanem a Baptista Egyház.
Szerencsére a Zöldliget Iskola vezetésével kiváló a kapcsolatunk és a Baptista
Egyház is erején felül támogatja az iskolát. Épül az új iskolarész Ófaluban.
Az intézmény beiskolázási körzetében
meredeken nő a gyerekszám. Mindenben igyekszünk támogatni az iskolát,
és köszönettel tartozunk az intézmény
fenntartójának és vezetésének, azonban az iskolaépület bővítése önmagában még nem teljeskörű megoldás. Át

kell gondolni a városi úthálózat kapacitását, a parkolást, a tömegközlekedés
megszervezését is.
Végül, hogyan tud lépést tartani a népességnövekedéssel a város
egészségügyi ellátása?
Minden tiszteletet megérdemelnek
városunk háziorvosai, hiszen nemcsak
a gyerekszám nőtt, hanem a felnőttek
létszáma is. Egy új háziorvosi körzet létrehozása és finanszírozása egyelőre még
nincsen tervbe véve, nincs is rá forrás

a rengeteg további égető feladat mellett,
de tisztában vagyok azzal, hogy itt is a
teljesítőképesség határán mozog a rendszer, és egyedül orvosaink lelkesedése
és hivatásszeretete tartja össze az ellátást. Éppen ezért szerettük volna a sok
gazdasági szabálytalanságtól megszabadulva rendbe tenni a szakrendelő ügyeit, de ez ügyben is elvették a város döntési jogkörét.
Milyen lépéseket tett a város vezetése a felhalmozódott problémák kezelésére?
A választ két részre bontanám. Egyrészt egy sereg operatív intézkedést tettünk, annak érdekében, hogy kezeljük
a problémákat, másrészt hosszú távú
szabályozást dolgoztunk ki arra vonatkozóan, hogy miként kezeljük a gyors
népességnövekedést. Kezdjük az operatív ügyekkel! A fenti említett, azonnal
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megoldandó problémákat önerőből
nem képes kezelni a város – különösen nem akkor, amikor 250 millió forintot kivettek a zsebünkből. Éppen ezért

ránk a megyei vezetők. Most már a fejlesztési pénzek javáról döntő megyei
közgyűlésben is egyre világosabb, hogy
az országban egyedülálló demográfiai

növekvő lakónépességgel és igényeikkel.
Végül éppen az tűnik el, ami eredetileg az
egyik fő vonzerejét jelentette az adott településnek: a jó levegő, a természet közeliség, a kisközösségek,
az átlátható viszonyok,
élhető lépték. Helyettük
zsúfoltság és az ezzel
együtt járó konfliktusok és az elidegenedés
tünetei jelentkeznek.
Lehetett volna tanulni ezekből az esetekből.
Ám sem az előző, sem a
kettővel ezelőtti testület
nem tett azért, hogy a
helyzetet kezelje. Sőt, a
korábbi településvezetés jelentős mértékben
megkönnyítette például
a nagyméretű társasházak építését településünkön. Hogy ezzel mi
lehetett a célja, csak találgatni lehet. Az egyértelmű, hogy az ilyen
könnyítések nem a város, hanem a befektetők érdekeit szolgálják.

többször jeleztük a gondokat az országgyűlési képviselőnknek, a megyei
vezetőknek. A gyerekek iskoláztatása,
ellátása, a megfelelő városi infrastruktúra megteremtése nem lehet politikai
kérdés. A város vezetése és jómagam
eddig is és ezután is távol tartja magát
az országos politikától. Nem arra adtak
felhatalmazást a velenceiek számunkra,
hogy világnézeti kérdésekkel foglalkozzunk, hanem arra, hogy megoldjuk Velence évek során felhalmozódott problémáit, és hogy véget vessünk a pazarló,
önjutalmazó gazdálkodásnak.

nyomás alatt álló Velence a teljesítőképességének határán mozog. Én bízom
abban, hogy a fejlesztési pénzekről
döntő politikusok egyértelmű üzenetet küldenek a városunkban élő vagy
ideköltöző kisgyerekes családok számára. Mégpedig azt: hogy fontosak,
gondolnak rájuk, tisztában vannak a
problémáikkal, és segítenek a gondok
megoldásában.

De miért baj az, ha épül-szépül
a város?
Azt azért nem mondanám, hogy önmagában az épületek emelésével, a beton
kiöntésével szépülne is a város. A közel
50 lakásos lakóparkok Velencére telepítése egy tévút, ami a város fejlődését
fenntarthatatlan pályára állítja. A Helyi
Építési Szabályzat (HÉSZ) idei módosításával, és egyes területeken a változtatási tilalom elrendelésével az a cél, hogy a
kizárólag befektetői érdekeket szolgáló
társasházépítéseket korlátozzuk. Észszerű keretek közé kell szorítani a város
növekedését. Emiatt az új HÉSZ egy telken csak legfeljebb kétlakásos lakóingatlan építését engedélyezi. Ez fontos lépés
volt, azonban az intézkedés hatása csak
hosszú távon érvényesül. Jelenleg még a
korábban engedélyezett 50 lakásos társasházak átadása előtt állunk, és a demográfiai nyomás egyre csak nő a városon.

Milyen válasz érkezett ezekre a
megkeresésekre a megyei
vezetőktől?
Én úgy látom, hogy egyre inkább értékelik megyei szinten is a város tenni akarását, és sikerült átlépnünk a határokat. Nem pártpolitikát folytatunk
Velencén, hanem helyi ügyeket lendítünk előre. Éppen ezért nem ellenfélként, hanem partnerként tekintetnek
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És mi a helyzet a hosszú távú
tervvel?
Hosszú távon az a cél, hogy kezelhető mértékű maradjon a Velencére érkező népességbeáramlás. Már évekkel ezelőtt is egyértelmű volt, hogy a túlzott,
robbanásszerű betelepüléssel nem lesz
képes megbirkózni a város. Az előző évtizedekben számos példát lehetett erre
látni például Budapest környékén, a Pilisben és egyéb, festői tájakon: megkezdődik a beáramlás a kedvező fekvésű falvakba, kisvárosokba, ám idővel a helyi
infrastruktúra nem tud lépést tartani a

Gerhard Ákos
polgármester

V á r o s g a z d á l ko d á s

Beszámoló a Velence Városgazdálkodási Kft.
április-májusi tevékenységeiről
Zöldterület-fenntartás
Ahogy legutóbb írtam, lassan, de biztosan megjött a tavasz. A Városgazdálkodási Kft. életében ez egyenlő a megállás
nélküli fűnyírással és fűkaszálással. A

természet ilyenkor megindul, a növényzet vad fejlődésbe kezd. A füves területeken egymással versenyeznek a különböző növények, legyenek azok hasznosak
vagy károsak. Munkatársaink pedig a

természettel versengenek, próbálják
szinten tartani a zöldterületeken a növényzetet.
Ennek két ellensége lehet. Az egyik,
ha esetleg meghibásodik valamelyik

gép, amire szerencsére nem volt példa,
hiszen a rendszeres napi és időszakos
karbantartásoknak hála, gépeink megfelelő műszaki állapotban vannak. A
másikra viszont nincsen ráhatásunk.
Ez az időjárás. Mint ahogyan az olvasó a saját telkén, úgy munkatársaink
a város zöldterületein sem tudnak kaszálni, füvet nyírni akkor, amikor a fű
nedves. A lehullott csapadék mennyiségétől függ, hogy néhány órával, vagy
akár néhány nappal az eső után tudnak-e újra dolgozni.

Illegális zöldhulladék-kezelés
A zöldterületek burjánzásával együtt jár
az is, hogy a fák is felélednek, lombosodnak, nőnek. Tapasztalataink szerint
ilyenkor főleg a hétvégi házak esetében
gyakori, hogy az ingatlan tulajdonosa a
levágott ágakat, megmetszett szőlőt, illetve lenyírt sövényt nem túl elegáns
módon, nemes egyszerűséggel kihajítja
az utcára, mondván, a város majd elviteti. Azért nem lehet azt állítani, hogy
az általunk látott esetekben ne lennének
gondosak a hulladékot így kihelyezők,

mert arra szinte minden esetben figyelnek, nehogy a saját portájuk elé kerüljön a levágott zöldhulladék. Ehhez jön
még, hogy a tavaszi utcai gallyazási
munkák esetében is maradtak kint ágak,
amelyeket az egyik szolgáltató hagyott hátra.
Annak érdekében, hogy az
áldatlan állapotok megszűnjenek, polgármester úrral
konzultálva úgy döntöttünk,
hogy munkatársaim összeszedik az összes, már nem
zöld ágat és azok elszállításáról gondoskodunk. Ugyanakkor a megtisztított területekről fotókat készítenek, és
folyamatosan járják azokat az
utcákat, ahol jól ismert az illegális hulladék kihelyezésének jelensége. Ezért, ha azt
látják, hogy valaki éppen ilyet
helyez ki, azt dokumentálják
és haladéktalanul értesítik a Közterületfelügyelet munkatársát, aki eljárást indít
az elkövetők ellen.

Hulladékkezelés: turizmus és
horgászat
A tavasz nem pusztán a növények növekedését hozza magával, hanem az idelátogatók számának növekedését is. Ez
természetesen azzal jár, hogy megnő az
utcai szemetesekben felgyülemlő szemét mennyisége is, ezért munkatársaink rendszeresen gondoskodnak azok
ürítéséről.
Itt szeretném megragadni az alkalmat és tisztelettel kérni a horgász sporttársakat, hogy legyenek kedvesek odafigyelni azon, nem annyira sportszerű
horgászokra, akik a megmaradt csalikat
gondolkodás nélkül beledobják hétvégén a szemetesekbe. Higgyék el, nem túl
kellemes, amikor az én munkatársamnak kell kiürítenie egy olyan szemetest,
amiben két napja „érlelődik” az ilyen
jellegű hulladék.
Továbbá szeretném jelezni minden
horgásznak, hogy a Cserje utcában, a
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Horgászok által otthagyott szemét a Cserje utcában

Sárkányos rét felőli oldalon nemhogy
szemetes nincsen kihelyezve, hanem a
területen is csak az ott lakók állhatnak
meg. Ezért kérem, hogy ne tegyék oda a
hulladékukat és ne álljanak meg a táblával ezt tiltó részeken.
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Északi Strand
Az Északi Strand június 1-től új szolgáltatókkal, új programokkal, szórakozási lehetőségekkel újra várja Önöket. A programokról részletesen a
www.eszakistrand.hu weboldalon, illetve

az Északi Strand Velence facebook oldalán olvashatnak folyamatosan tájékoztatást. Ebben az évben már sporttáborokat
is szervezünk a strand területére, amelyekről az újság utolsó lapjain olvashatnak.
Azonban már a strandszezon előtt is volt
élet a területen. Május 8-án hagyományteremtő céllal először adott otthont az Északi
Strand a My575Challenge rövidtávú triatlon versenynek, amelyet a szervezőkkel egyetértésben rendkívül sikeresnek ítéltünk, ugyanakkor mindannyian tanultunk
is belőle, hogy legközelebb az így is magas
színvonalú versenyt még jobbá tehessük.
A szervezőkkel közösen keressük a
lehetőségét annak, hogy még a 2021-es
szezonban több olyan verseny is megrendezésre kerüljön, amelyeken a helyi
sportolók, illetve a családok, gyermekek
is képviseltethetik magukat.
Pusztai László
ügyvezető
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Az oktatás kezdetei Velencén
II. rész: A római katolikus iskola

1795 körül alakult meg az iskola, a mai
Fő utca 84. szám alatti ingatlanon, Retezi József kertként megnevezett telkén. Új
épületbe 1860-ban költözött, akkoriban
szolgálati lakás és könyvtár is tartozott
Id. Cserny Vilmos osztálya (1941)

az iskolához. Az egyházi jegyzőkönyvek
80 fiút és 51 lányt regisztráltak, közülük
azonban csak 98 járt iskolába. Néhány iskolamester ezekből az időkből: Perlaki József (1816–), Horváth János (1845–1861)
Hogy milyen sorsa volt egy akkori tanítónak, mit tanított, milyen fizetést kapott, szolgáljon tanulságul egy akkoriban
írt egyházi jegyzőkönyv, a Horváth János
iskolatanítóról szóló, melyet 1845. november 30-án vettek fel a helyi plébánián:
„Középkorú, egészséges alkotású, feleséges ember. Képző intézet pályát végzett,
a növendékek oktatásában ügyes szorgalmas és béketűrő. A kántori hivatalt is

Csoportkép 1961-ből

ő viseli, mióta a jegyzőség külön egyénre bizatott, sokkal pontosabban vitetik a
mesteri kötelesség. Családjával együtt példás életű. Jövedelme a következő: 1. Vannak földjei az illető közbirtokosok kegyessége után. 2. A községgel kötött szerződés

szerint 7. sz. alatt: búzája, szénája, fája és
stólabér. Mindezek ha rendesen megkaphatná, elegendők volnának arra, hogy
meg is élhessen, de járandóságát igen hanyagul fizetik és sokat kell neki lótni-futni, míg megérdemelt díjára szert tehet. Földjeit a
község munkálja.” Tanulmányi tárgyak: Betűismerés, olvasás, írás, kathekismus, számvetés és más
hasznos tudnivalók.
Horváth János után Axmann József, Takács Ignác, Major Ferenc, Lakner
György, végül Jávor Ernő
tanítottak az iskolában.
1940-től id. Cserny
Vilmos vette át mint utolsó kántortanító a II–VIII. osztályokat,
ahová csak fiúk jártak és az állandó létszám 70–90 diák körül mozgott. Az elsős fiúkat és a I–VIII. osztályos lányokat
(100–110 fő) a keresztes nővérek tanították a zárdában. A zárda épületét Meszleny
Gyula püspök Schönemark Hugó bárótól
(Velencén élt és halt meg 1901-ben, sírja a
Meszleny-temetőben található) vette meg
oktatás céljára. A kántortanító kérésére
1942-től úgy módosult a tanítás, hogy ő
vezette az V–VIII. vegyes, a nővérek pedig
az I–IV. vegyes osztályokat.
A front közeledtével a nővérek elmenekültek. Cserny Vilmos alig hogy elhallgattak az ágyúk, elkezdte a tanítást
1945 januárjában. Az újjáépített fiúiskolában előbb munkaszolgálatosok voltak
elhelyezve, majd amikor a szovjet hadsereg végérvényesen birtokba vette a községet, a katonai parancsnokság költözött
bele. Az épület a hadműveletek alatt súlyosan megsérült, ezért a tanítás a Nagy
György-féle házban kezdődött meg. A
zárdában a katonai kórház működött.
Tavasszal a helyi hatóságok beleegyezésével az iskolai oktatás átköltözött a
Gschwindt-féle romos kastélyba.
Az előbbieken kívül volt még egy a
tüdőbeteg és vérszegény gyermekek részére szolgáló elemi iskola, a mai újtelepi
óvoda helyén, melyet a helybéliek erdei

iskolának neveztek, hivatalos megnevezése pedig 1929-ben, az alakulás évében „Szabadlégi Iskola” volt. Működési költségeit elsősorban az állam viselte.
A tanítást itt is a nővérek végezték (erről bővebben a 2020. novemberi lapszámunkban közöltünk összefoglalót).
A mai Hajdu-tanyán lakó cseléd- és
zsellér családok gyermekei részére az
uraság tartott fenn egy uradalmi, ún.
osztatlan iskolát. Létesítésének időpontjáról nem tudunk, mert a hadműveletek
alatt minden okirat, napló és anyakönyv
elpusztult. Annyit azonban tudunk, hogy
közvetlenül a front előtt szűnt meg. Utolsó tanítója Hanzséros Mária volt.
Forrás: Lengyel Lajos: Velence és iskolái története, 1970.
A Helytörténeti Egyesület anyagából írta és
szerkesztette

Kiss Eszter Zsófia és
Ludmann Ágota

Retró kiállítás
A következő kiállításunk témája retró
tárgyakról szólna, kérjük, ha az 1960-as
és 1970- es évek tárgyai közül fel tudnának ajánlani néhányat, szeretettel fogadnánk. A kiállítás zárásakor egy jótékonysági árverést szeretnénk tartani.
A kiállított tárgyakra licitálás formájában tehetnek szert.Ezen összeget mint
adományt Egyesületünk működési
költségeinek hozzájárulására fordítaná.
Köszönet a segítőknek a Fejér megyei Önkormányzat Mesés Fejér megye
c. könyv velencei vonatkozásainak bemutatásához: Galambosné Zsuzsa, Kiss
Eszter Zsófia, Ludmann Ágota, Kernya
Gábor egyesületi tagoknak. Külön köszönet Nagy Károly és Richter Ferenc
velencei lakosoknak, hogy idejüket feláldozva segítették a készítők munkáját.
Elérhetőségeink:
Velencei Helytörténeti Egyesület
Adószám: 18502411-1-07
Velence Tópart u 52.
www.helytortenet.eoldal.hu
velencehelytortenet@gmail.com
Facebook: Velencei Helytörténeti
Egyesület kedvelők oldala
QR kódunkon Velence
látnivalóival
ismerkedhet meg
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A Velencei-tó környékének pusztuló/megmaradó értékei
A Hotel Helios, azaz a Peék-Wickenburg-Pirkner-Czetner-kúria története
Velencén a Tópart utca 34. szám alatt
lévő, és éppen felújítás alatt álló Hotel
Helios épületéről viszonylag kevesen
tudják, hogy azt valamikor kúriának épí-

tették. A kúria építésének ideje ismeretlen. Egykor közvetlen kapcsolata volt a
Velencei-tó partjával. Az épület szabadon álló, egyemeletes, téglalap alaprajzú.
A Velencei-tóra néző főhomlokzata eredetileg romantikus pártázattal volt kialakítva. Az oldalhomlokzatokat régen barokk ívű oromzat zárta le.
Az épület a 20. század elején a Peék
család tulajdonában állt. Peék Gyula Velence település plébánosaként szolgált
1903-tól 1920-ig. A velencei római katolikus templom (Szent István király-templom) főoltára Peék Gyula plébános tervei
szerint készült 1905-ben, a budapesti Szent István Bazilika egyik oltárának
másolataként.
Az I. világháborút követően a tóparti épületet dr. capelloi gróf Wickenburg

István (Arad, 1859 – Velence, 1931) vásárolta meg a plébánostól. A család
Aradról költözött Baltavárra (Vas megye,
napjainkban: Bérbaltavár község).

Theresianumban (a Mária Terézia magyar királynő nevét viselő akadémián)
végezte. 1871-ben császári királyi apróddá nevezték ki. Jogot tanult két évig a bécsi, majd két évig a buA Wickenburg kúria egykor, még közvetlenül a Velencei-tó partján
dapesti egyetemen. A
(Forrás: https://velenceblog.com)
budapesti egyetemen
1883-ban doktori oklevelet szerzett.
A grófot 1910ben Fiume és a
magyar-hor vát
tengerpart kormányzójának, valamint a
tengerészeti hatóság
elnökének nevezték
ki. A kormányzót a
magyar minisztériA gróf édesapja, Wickenburg Ödön um előterjesztésére, és a miniszterelnök
részt vett I. Miksa mexikói császár ural- ellenjegyzése mellett a király nevezte ki,
kodása (1863–1867) alatt a „mexikói ex- ezáltal a „fiumei és magyar-horvát tenpedícióban”. Wickenburg Ödön 1865-ben gerparti királyi kormányzó” címet viselés 1866-ban Miksa császár hadseregében te, egyben a magyar-horvát tengermellélovassági ezredesként szolgált. A fiatal ken a „tengerészeti kormányzat vezetője”.
A velencei kúria főhomlokzata
(Forrás: a szerző képeslapgyűjteménye)

A kúria főhomlokzata
(Forrás: a szerző saját felvétele)

István grófot édesapja magával vitte Mexikóba, ahol 1867-ig, a császár haláláig
maradt. Később Baltaváron, majd a lengyelországi Wadowiceben élt.
Wickenburg
István
gimnáziumi tanulmányait 1870-től a bécsi
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A gróf sajnos nem tudott együttműködni a városi képviselőtestülettel, inkább szította, mint oszlatta a fiumei
olaszok irredenta hangulatát. Mindez
odavezetett, hogy a fiumei Kormányzósági Palota irattárának ablakában
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gróf Wickenburg István portréja
(Forrás: Velencei Helytörténeti Egyesület honlapja)

1913-ban bomba robbant, amely szerencsére csak anyagi károkat okozott.
Felmerült az is, hogy a merénylet elsősorban a kormányzó személye ellen irányult. A detonáció helye, valamint az,
hogy Wickenburg a merénylet ideje alatt
Csehországban, Wischauban tartózkodott, megerősíti azt a tényt: nem a kormányzó életére kívántak törni. A grófot

a második Tisza István-kormány (1913– (Margit) grófnő (Fiume, 1906 – Velence,
1917) lemondásakor, 1917. június 15-én 1983), aki a katolikus leányegyesület és a
fölmentették, de szeptember 3-ig fiumei KALÁSZ helyi vezetője volt.
kormányzó
maradt.
gróf Wickenburg István családja
Fiume város 1912-ben
(Forrás: Velencei Helytörténeti Egyesület honlapja
díszpolgárává választotta. A grófot 1917ben nyugdíjazták, ezt
követően előbb Jakabházán (ma Szentgotthárd településrésze),
majd 1923-ban Velencén telepedett le.
Wickenburg István
gróf kiválóan festett,
ezt a tehetségét valószínűleg
édesanyjától örökölte, aki szintén ügyesen kezelte az
ecsetet. Budapesten a
képzőművészeti társulat kiállításán először
1892-ben jelent meg
egy csendélet-képpel.
Azt követően minden
tárlatra küldött képet,
többnyire hangulatos
tájfestményeket. Nyugdíjas éveiben már csak
gazdálkodással és festészettel foglalkozott.
A gróf felesége Pückler-Limpurg Mária
Zsófia grófnő (Stuttgart, 1868 – Velence,
1955), császári és királyi palotahölgy volt.
A gróf özvegye és lánya a II. világháGyermekük Wickenburg Maria-Márka ború alatt eladták a velencei kúriát a
Pirkner és Czetner cégnek, amely lőszegróf Wickenburg István festménye 1889-ből
resládákat gyártott az épületben.
(Forrás: Gárdonyi Antikvárium)
Az államosítás után nádüzemként
működött, amely a Fejér megyei Tanács
iparvállalataként üzemelt. Az épületet ekkor átépítettek. A nádüzem megszűnését
követően az egykori Velencei-tavi Intéző
Bizottság (VIB), majd a Pro Rekreatione
Alapítvány tulajdonába került. Jelenleg
Hotel Helios néven szállodaként üzemel.
Az épület 2002 tavaszán lett felújítva; jelenleg ismét renoválás alatt áll.
(Forrás: Virág Zsolt: Magyar Kastélylexikon:
Fejér megye kastélyai és kúrái. Bp., 2002,
Magyar Katolikus Lexikon honlapja)

Dr. Petrus József Csaba
műemlékvédelmi szakmérnök
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Összeállította Pap Zsigmond
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Háztáji darazsaink
céljára használják vegyi fegyvereiket, tehát csak fenyegetettség esetén szúrnak.
A csípések egy része elkerülhetetlen: rálépünk vagy ráülünk egy darázsra
stb. Ezekben az esetekben az sem segít,
ha egyébként kiváló fajismerettel rendelkezünk, hiszen esélyünk sincs a szúrást
megelőző kommunikációra. Ha azonban
sikerül észrevenni a darazsat, akkor megfelelő viselkedéssel jó esélyünk van a békés ismerkedésre, majd a szintén békés és
szúrásmentes elválásra. Az esetek nagy részében ugyanis 4-5 fajjal találkozunk és
ezek közül kettő kifejezetten békés.
A gyakran szem elé kerülő papírdarázs fajok, vagyis a déli papírdarázs és
a padlásdarázs a nyugodt, békés fajok
közé tartoznak, gyakran építik papírfészküket kertes házak különböző zugaiba,
és az együttélés általában problémamentes. Felismerni legkönnyebben darázsderekuk környékéről lehet
Papírdarazsak fészkükön
őket: potrohuk fokozatosan vékonyodik el, domború ívben hajlik meg.
Ezzel szemben harciasabb rokonaiknak – a
kecskedarázsnak és a német darázsnak – a potroha élesen, meredeken
érkezik az előtte álló szelvényhez. Ők azok a darazsak, akik a legkönnyebben szúrnak. A velük való
találkozás során nem segít,
ha két kezünkkel csapkodni kezdünk, sőt, ők lesznek azok – akik támadásként élve meg reakciónkat
– a leghamarabb kezdenek
védekezni, tehát szúrni. A
nyugodt, nem kapkodó
viselkedés minden esetben fontos. Ha valamilyen
étel vonzza a darazsakat,
érdemes egy kisebb daravatottak megkeseríteni, hiszen a különfé- bot a vágyuk tárgyából egy félreeső helyle alkotóelemek az ő idegi-élettani folya- re tenni, a nyugodtabb és zavartalanabb
mataikban okoznak nem kis zűrzavart. táplálkozás kedvéért azt fogják választaItt hangsúlyozni kell, hogy még a legvér- ni. Először mindig az ingerforrást távomesebb társas darázsfajok is védekezés lítsuk el (étel, ital átmeneti eltakarása)
A darazsak nem tartoznak a legnépszerűbb állatok közé, sőt, talán dobogós helyen végeznének a „nemszeretem” vagy
akár az „utálom” élőlények kategóriákban. Ennek ellenére – vagy éppen ezért
– érdemes tudomásul vennünk, hogy hazánkban körülbelül 10 ezer hártyásszárnyú faj él, és ezeknek 90 százaléka valamilyen darázsfajhoz tartozik (a többiek:
méhek és hangyák), tehát együttélésre és
alkalmazkodásra fel!
Ennek a hatalmas fajszámnak csak
elenyésző hányadával találkozunk hétköznapjaink során és ezek közül szintén
nem mindegyik faj mutat agresszív viselkedést. A klasszikus sárga-fekete csíkozást viselő jószágok váltják ki legtöbbször az általános riadalmat, nyilván nem
ok nélkül. A darázsméreg összetételét
vizsgálva felmerül a gyanú, hogy azok
bizony kifejezetten az emlősök életét hi-
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Német darázs

vagy helyezzük odébb, és utána már nem
is lesz szükség a darazsak számára félelemkeltő hadonászásra.
A lódarázzsal szemben többen a
„zéró tolerancia” elvét vallják, nekik
mindegy is, hogy a darázs-szakértők szerint feleslegesen ők sem keresik a bajt. A
fészkük közelében természetesen már jelenlétünk is igen súlyos véteknek számít,
így ha esetleg ilyesmire bukkanunk, haladéktalanul távozzunk. De ha erdőjárásaink során találkozunk egy-egy magányosan repkedő lódarázzsal, aki éppen
élelemszerző, felfedező úton van, akkor
többnyire nyugodtak lehetünk: őket ebben a helyzetben semmi nem motiválja
arra, hogy támadjanak. Ilyen esetekben
is kifejezetten káros, ha hirtelen és nagy
mozdulatokkal próbálunk védekezni az
amúgy békés, esetleg csak kíváncsi darázs ellen.
Az óriás tőrösdarázs mindenképpen
említést érdemel, hiszen a védett darázsfajok egyike, eszmei értéke ötvenezer forint. Nevének egyik tagja sem utal semmi jóra és ráadásul mind igaz is: óriás is,
hatalmas fullánkja már-már tőrré módosult és darázs is. Első látásra – főleg
mérete miatt – akár összetéveszthető a
lódarázzsal, de vele ellentétben a tőrösdarázs potrohán a sárga szín foltokban
található meg, nem csíkokban. És most

Te
Ö nrko
m ér m
s záent yi zéar t éi ke
h í ri en k
jön a meglepetés: az óriás tőrösdarázs
hatalmas tőrét nemhogy támadásra, de
még védekezésre sem szívesen használja. Ezzel bénítja le ugyanis a kicsinyének
majdan táplálékul és bölcsőül szolgáló
bogárlárvákat. Ezért ha ilyen darázzsal
találkozunk, végképp nem érdemes nekünk támadni, mert ezek a jószágok kifejezetten másra tartogatják mérgüket.
Aki többet szeretne megtudni a darazsak hihetetlenül sokszínű és olykor
bámulatba ejtően összetett társas életéről, annak ajánlom Vas Zoltán: A darazsak című könyvét. Bár alapvetően szakmai-ismeretterjesztő kiadvány, az író
nagyszerű verbális képességeinek köszönhetően mindenki számára lebilincselő, humoros és maradandó élményt
nyújtó olvasmány.
És végül a szakember által ajánlott
magatartás arra az esetre, ha erdei-mezei sétánk során úgy járnánk, mint Micimackó oly gyakran (vagyis felbőszült
méhek vagy darazsak üldöznének): ha
nincs a közelünkben biztos menedék,
ahová rövid időn belül elérnénk (zárható
objektum vagy egy tó), akkor nem érdemes futni. Lekuporodva, egyik kezünkkel szemeinket, másik kezünkkel nyakunkat eltakarva, csukott szájjal (!) el kell
viselni egy-két szúrást. A mozdulatlanság fontos, ebben az esetben – sikeresnek nyilvánítva a támadást – visszavonul
a sárga-fekete sereg. Kívánom mindenkinek, hogy ez a tudás maradjon elméleti,
és ne kelljen átültetnie a gyakorlatba.
Csóka Szilvia
zoológus, környezeti nevelő
Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

Júniusi programok

Gólyafióka simogatás Dinnyéstől Seregélyesig – 2021. június 18. (péntek) 9 óra
A kis gólyákat a földről csak nehezen pillanthatjuk meg. Ezen a napon azonban lehozzuk őket a földre, hogy gyűrűt kapjanak a lábukra,
és akik szeretnének közeli ismeretséget szerezni velük, akkor itt megtehetik. A programot az Áramszolgáltató és a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület támogatásával szervezzük meg, ezért ingyenes.
Találkozás: Dinnyés, Rózsa u. sarka, GPS: 47,172388, 18,561727
Információ: Fenyvesi László, tel.: 30/663–4630, e-mail: fenyvesil@dinpi.hu
Sakálvokál és bagolyhuhogás Szent Iván éjjelén a Madárdal Tanösvényen – 2021. június 24. (csütörtök) 20 óra
Esti cserkelésre invitáljuk a látogatókat a dinnyési pusztába. A titokzatos éjszakai hangokat teljesen elcsendesedve hallgathatjuk
meg. A róka és az őz is tud ugatni. A sakálok falkája pedig valóságos koncertet ad. A baglyok sokkal csendesebbek. Ilyenkor leginkább a fiókák eleségkérő hangja hallatszik.
Találkozás: Dinnyés, Rózsa u. sarka, GPS: 47,172388, 18,561727
Információ és bejelentkezés: Fenyvesi László, tel.: 30/663–4630, e-mail: fenyvesil@dinpi.hu
A jegyek ezentúl elérhetők a jegymester.hu oldalon. A helyszínen kártyás és SZÉP-kártyás fizetésre is van lehetőség.
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Anyák napja
Az ünnepek közül az óvodában is talán
a legkedvesebb, leginkább várt az édesanyák ünnepe. A naptárban nem találjuk e napot, de mindenki tudja állandó
időpontját: május első vasárnapja. Ezen
a napon köszöntjük az anyukákat, nagymamákat, dédmamákat.

Az anyák napja családi ünnep, de sok
család elsikkad felette, holott nagyon

fontos egy anya jelenléte a családban, a
gyermekek életében. Az óvoda példát mutat, ünnepivé teheti ezt a napot. Erősítheti
a szeretet és tisztelet érzését. A tavasz illatával, színeivel, a megújulással köszönti az
édesanyákat, a gyerekek pedig versekkel,
dalokkal, táncos játékokkal teszik szebbé
ezt a napot. Május első vasárnapján virágokkal köszöntjük az édesanyákat.
Az idei év különleges a járványhelyzet miatt, mivel a hagyományos Anyák
napját nem tarthattuk meg az óvodában, de az édesanyák megérdemlik a köszöntést, hiszen, mint tudjuk, az anyai
szeretet határtalan, minden nehézséget legyőz. Az anyai szeretet hatalmas
erőt képvisel. Több, mint egyszerű emberi szeretet. A lélek mélyéről fakad.
Ezért az óvodai csoportok videofelvételben – volt, ahol kevesebb, volt, ahol

több kisgyermek jelenlétével – köszöntötték fel az Édesanyákat verssel, énekkel és zenés játékkal, tánccal. A felvételeket a csoportos óvó nénik a Szülői
Munkaközösség tagjainak küldték el és
ők anyák napja reggelén töltötték fel a
facebook-csoportokba.
A gyermekek nagy örömmel készültek erre a szép ünnepre, lelkesen tanulták a verseket, dalokat és táncokat. Titokban tartották a készített, barkácsolt
ajándékokat.
Füleki János: Anyák napjára
Zöld erdőben, zöld mezőben
Kék virágot szedtem,
Kék virágom gyöngyharmattal
Meg is öntözgettem.
Gyöngyharmatos kék virágom
Szellő simogatta.
Azúrszínű puha selymét
Napsugár csókolta.
Édesanyám, adhatnék-e
Ajándékot szebbet?
E kis virág – úgy érzem én –
A szívemben termett.

Molnár Brigitta

Pedagógusminősítés

Ebben az évben a Meseliget Óvodában három gyakornok minősítése zajlott. Mit is jelent
mindez? A diploma kézhezvétele után hivatalosan is óvodapedagógusok lettünk. Kezdő éveinkben a pedagógus életpályamodell szerinti gyakornok fokozatban dolgoztunk. A gyakornoki
fokozatban eltöltött két év során sok tapasztalattal
gyarapodott a szakmai tudásunk, melyben a kollégáink segítségére, támogatására is számíthattunk.
A kialakult járványhelyzet miatt a fokozatba
való átsorolásunk online formában valósult meg.
Miből is tevődik össze a minősítési eljárás? A pedagógusok portfóliót készítenek (írásbeli beszámoló), melyeket meghatározott időn belül szükséges
a hivatalos rendszerbe feltölteni. Jelen helyzetben
a gyakorlati vizsgák személyes találkozója nem valósulhatott meg. A gyermekeket két foglalkozásra invitáltuk, melyeket a mentor és az óvodavezető
jelenlétében tartottunk meg. Ezt követően konzultáció keretén belül átbeszéltük a történteket. Az online minősítés alkalmával ismertettük a szakértőkkel csoportunk jellemzőit, tevékenységeinket, illetve azok megvalósulását. A
szakmai életutunkat egy Power Point
bemutatóval is alátámasztottuk. Eredményeként gyakornoki fokozatból Pedagógus I. fokozatba léptünk át.
Pályánk során továbbra is arra törekszünk, hogy folyamatosan bővítsük tudásunkat, ismereteinket, és fontos számunkra, hogy a legjobb tudásunk szerint végezzük hivatásunkat.
Csurgó Mónika, Tóth Alexandra, Zsohár Dóra
óvodapedagógusok
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Zöldliget-hírek
Olvasni jó

A járványhelyzet sem tudta megakadályozni, hogy a Zöldliget Iskola idén is
megrendezze immár hagyományosnak
mondható, angol nyelvű könyvtári olvasóversenyét.

tanulniuk, sőt, az iskola gondoskodott
számukra pizzáról, pattogatott kukoricáról és üdítőről is. Az anyanyelvi tanárok
csapatépítő játékos foglalkozással készültek, amelyet társasozás, filmnézés és egy
kis tóparti séta tett teljessé. A gyerekek
fáradtan, mégis láthatóan örömmel mentek haza a nap végén, várva a jól megérdemelt hétvégét.
Németh Tamás
osztályfőnök

A kicsiny, mégis látványosan felszerelt
és folyamatosan bővülő könyvtárat az iskola anyanyelvi és angol tanárai vezetik.
Ők szervezik meg évről évre, a tanév első
félévében, az osztályok közötti olvasóversenyt, amelynek célja természetesen
az olvasás megszerettetése és a könyvek
népszerűsítése.
Az idei évben különösen szoros verseny alakult ki a 6.a és a 7.a osztályok között. Mindkét osztály külön-külön több,
mint száz könyvet olvasott el, ám végül
a 6.a osztály kerekedett felül és szerezte meg a győzelmet. Jutalmuk egy „szuper iskolai nap” volt, amelyet május 14én tartottak. Rászolgáltak, hiszen a két
hónapos digitális oktatást követően igen
hamar számot kellett adniuk tudásukról,
mivel május 12-én máris országos mérésen, az idegennyelvi tudást ellenőrző célnyelvi mérésen vettek részt. Így
érthető, hogy a tanulók különösen boldogok voltak, amikor megtudták, hogy
szorgalmukért egy egész nap nem kell

korát idézik. A diákok megjelenítették
a dús legelőt, az ősmagyarokat, megformálták a hucul lovat, makettezték a jurtát. Bárcsak láthatnánk Budapesten, a
Hősök terén a szobrokat vagy kirándulhatnánk Ópusztaszerre!
Érsekné Papp Dóra
osztályfőnök

Anyák napja
Sajnos az idei évben sem volt lehetőségünk arra, hogy az iskolába meghívjuk
az Édesanyákat, Nagymamákat, hogy
közösen, személyesen köszönthessük fel
Őket, de kreativitásunk határtalan,
ezért versekkel, szívvel-lélekkel készített ajándékokkal, online műsorokkal leptük meg a számunkra
legfontosabbakat! Isten éltesse az
Édesanyákat, Nagymamákat!
Dsida Jenő: Hálaadás

Projektmunka a 3.b-ben
A 3.b osztályban magyar irodalom órán
elkezdtünk ismerkedni hazánk történelmével. A projektmunkák a honfoglalás

Köszönöm, Istenem az Édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az Édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szivét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban!
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az Édesanyámat.
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az Édesanyámat!!!

E n t z F e r e n c M e z ő g a z d a s á g i Te c h n i k u m

Entz-iklopédia
Idős fák az iskola parkjában
Ha régi képeket nézegetünk az iskola
1963-as alapításának éveiből, meglepődve látjuk, hogy az épületeket csupasz területek veszik körül. Az iskola gyönyörű
parkja csak néhány évvel később jött létre elődeink keze munkája nyomán.
A ma körülbelül 50 éves park fái matuzsálemekké öregedtek az évtizedek
során, és közben nemcsak az iskola képének váltak állandó és meghatározó

szereplőivé, de a
szívünkhöz is hozzánőttek. Egy ilyen
jellegű park, mint
a miénk, állandó
változáson megy
keresztül és folyamatos gondozást
igényel – most jött
el az idő, hogy elgondolkodjunk
idős fáink sorsáról.

A legjobb döntést szerettük volna meghozni velük kapcsolatban, ezért
meghívtunk két kertészmérnök kollégát,
Lukács Zoltánt, a Magyar Faápolók
Egyesületének elnökét és Zsolnai Balázst, a 10 millió Fa-mozgalom és egyben a Főkert Nonprofit Zrt. munkatársát, akik szakértő szemmel végignézték
az általuk is gyönyörűnek és értékesnek
talált facsoportokat.
Megtudtuk, hogy az iskola előtti három nagy nyárfát sajnos ki kell vágnunk, de ha helyettük újra ezt a fajt
ültetjük, viszonylag hamar újra hűsölhetünk alattuk, mert a többi fához képest gyorsabban nőnek. Nyírfáinkat és
fenyőinket viszont nagyon meg kell becsülnünk, mert az éghajlatváltozás miatt nehezen tudnánk már ezeket a fajokat újra telepíteni, hiszen klímánk egyre
kevésbé felel meg nekik, főleg fiatalabb
korukban.
Egyetértettünk abban, hogy ha sikerül
minél közelebb hoznunk a természetet a
diákjainkhoz, akár csak egy vadregényes,
izgalmas park létrehozásával, már azzal
is nagy lépést teszünk a szakma megszerettetéséhez, az iskola elvégzése után a
mezőgazdasági, kertészeti pályán maradáshoz.
Nagy örömünkre néhány idős fa
ápolása faápolási bemutató keretében
fog ősszel megtörténni, ami egy igazán izgalmas, nem mindennapi szakmai programnak ígérkezik tanulóink
számára.
Kovács Krisztina
műszaki vezető
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Újra kinyitott a Könyvtár
•
•

•

•

•

Bejárat (újra) a főbejáraton, a tó felőli oldalon
A Kormány 194/2021. (IV.26.) rendelete értelmében a Könyvtár épületébe kizárólag védettségi igazolvány és személyazonosságot igazoló
fényképes igazolvány együttes felmutatásával lehet bejönni.
A 18 év alatti könyvtárhasználóink
csak védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében látogathatják a könyvtárat.
Épületen belül mindenki számára
kötelező továbbra is a kézfertőtlenítő
és a maszk használata, valamint a 1,5
méteres védőtávolság megtartása.
Védettségi igazolvánnyal nem rendelkező olvasóinkat az ajtóban / teraszon szolgáljuk ki a megszokott

Jelenlegi
nyitvatartásunk:
kedd és csütörtök:
10.00 – 12.00
13.00 – 16.00
szerda:
13.00 – 16.00
szombat:
9.00 – 12.00

•

•

•

•

•

módon előre megkért és összeállított könyvcsomaggal.
Az újranyitással egyidőben lehetőség nyílik a lejárt olvasói tagság
meghosszabbítására, új olvasók beiratkozására.
Szolgáltatásainkat csak korlátozott
formában lehet igénybe venni: a folyóiratok böngészését, az internethasználatot átmenetileg felfüggesztjük.
A nyitás után 4 hét türelmi időt biztosítunk a lejárt határidejű kikölcsönzött dokumentumok után június 3-ig
nem számítunk fel késedelmi díjat.
Az előírt szabályozások betartását a
könyvtár munkatársai kötelesek és
jogosultak ellenőrizni!
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Kö n y v t á r

Könyvújdonságok
Szabó T. Anna: Szabadulógyakorlat
Boda László: Különleges múzeumok és
gyűjtemények Magyarországon
George R. R. Martin: Tuf utazásai
Elizabeth Foley: Mit tenne Frida Kahlo? Kivételes nők, akik nem ismertek
akadályt
Böszörményi Gyula: Kucó és más életszilánkok
Peter Wohlleben: A természet jelbeszéde: Kertészkedő hangyák, „liftező”
ölyvek, virágillat és jégeső
Bridget Collins: A könyvkötő
Christy Lefteri: Az aleppói méhész
Emma Straub: Nem vagyunk már gyerekek
Wilbur Smith: A Holló Szava
Alyssa Palombo: A Borgia-vallomások
Carolyn Brown: A Magnólia Fogadó
Therese Anne Fowler:
Rendes környék
Alka Joshi: A hennaművész
Clive Irving: Az utolsó
királynő
Pásztohy Panka: Pitypang kertészkedik
Balázsy Panna: Családfa
(Szandra és a csajok)
Otfried Preussler: Torzonborz és a holdrakéta
Lackfi János: Jóéjt puszi

Látogatói tájékoztató
a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódó
2021.05.10-től érvényes feltételekről
A belügyminiszter 3/2021. BM határozata alapján május 1-től hatályba lépett a 194/2021.(IV.26.) kormányrendelet, amely alapján
a védelmi intézkedések betartása mellett a közművelődési intézmények és könyvtárak megkezdhetik a 2020. november 11. óta felfüggesztett szolgáltatásaik újraindítását.
2021. május 10-től a Közösségi Ház, Civil Ház és a Wenckheim-kastély (házasságkötő terem, helytörténeti kiállítás) újra fogadja látogatóit.
Az intézményeket 18 év feletti személyek védettségi igazolvánnyal, 18 év alattiak pedig védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt
kísérő személlyel látogathatják.
A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező felnőtteket és a védett felnőtt kísérő nélkül érkező 18 év alatti látogatókat dolgozóink
nem engedhetik be az intézmény területére.
A 194/2021. kormányrendelet felhatalmazza az intézményben dolgozókat a védettségi igazolvány meglétének ellenőrzésére, illetve
arra, hogy szükség esetén kérjék a személyazonosság és az életkor hivatalos okirattal történő igazolását azzal a feltétellel, hogy az adatokat semmilyen formában nem rögzíthetik.
Dolgozóink és az intézményben tartózkodó vendégeink védelmében mindegyik intézményben
• érkezéskor kötelező a kihelyezett vagy saját kézfertőtlenítő használata,
• közös terekben a lehetőség szerinti szociális távolság (1,5 méter) betartása,
• a közös terekben történő tartózkodás ideje alatt továbbra is javasoljuk az egészségügyi védőmaszk használatát.
Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket!

Kö z ö s s é g e i n k

Biztonságunk

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei

2021. áprilisában az egyesület öt esetben kezdte meg a vonulást.
Április 1-én 23:48-kor kérték a segítségünket Gárdony, Sport Beach-re, ahol kb. 450
m2 területen nád égett. A helyszínre három fővel érkeztünk, a pusztaszabolcsi kollégákkal a tüzet eloltottuk, továbbterjedését megakadályoztuk.
Április 8-án 02:03-kor riasztottak minket Kápolnásnyék, Fő utcába, ahol egy kb.
40 m2-es melléképület gyulladt ki. Két fővel vonultunk a helyszínre, a pusztaszabolcsi
és pázmándi kollégákkal a tüzet eloltottuk, a veszélyt elhárítottuk.
Április 16-án 18:40-kor kérték segítségünket Sukoró, Forrás utcába, ahol kerti
hulladékot égettek. A székesfehérvári kollégákkal a tüzet eloltottuk.
Április 19-én 22:38-kor riasztásunk érkezett Gárdony, Szent István útra, ahol egy
lakóházban hűtőszekrény gyulladt ki. Három fővel vonultuk a helyszínre. Kiérkezésünkkor a tüzet a lakók már eloltották, az épületet
áramtalanították. A pusztaszabolcsi kollégákkal felderítés után a hűtőszekrényt eltávolítottuk, a helyiség szellőztetését elvégeztük.
Április 28-án 00:33-kor Velence, Malom utcába szólt a riasztásunk, ahol kb. 50 m2 területen gaz, avar égett. Négy fővel vonultunk
a helyszínre, a pusztaszabolcsi kollégákkal a tüzet eloltottuk, továbbterjedését megakadályoztuk.
Horváth-Szabó Nóra szóvivő

A Velencei Polgárőrség hírei

A Velencei Polgárőrség áprilisban közbiztonsági járőrözést 12 alkalommal végzett 160 órában, elsősorban közterületek, számozott
utcák, Bencehegy területén. Az OPSZ minden évben nagy figyelmet fordít a környezetvédelemre, környezetünk megóvására. Ezen
cél érdekében számtalan intézkedéssel hívja fel figyelmét az egyesületeknek ilyen irányú tevékenység elvégzésére. Számos esetben hirdetnek szemétszedési akciót, vagy nyaranta parlagfűvel fertőzött területek felderítését. Ezért végzünk mi is havonta külterületi járőrözést. Április hónapban 8 alkalommal járőröztünk, illegális szemétlerakatok felderítését végeztük 120 órában. Rendőrökkel közös szolgálatot egy polgárőrünk teljesített 80 órában. Koordinátori tevékenységet 40 órában végeztem, elsősorban pandémiával összefüggő
feladatok elvégzésével. Mindösszesen 400 órában végeztünk önkéntes tevékenységet.
Fehér István elnök

Koronavírus elleni oltás regisztrációjához segítségnyújtás

ADATLAP
NÉV:
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:
ANYJA NEVE:
LAKCÍM:
TELEFON:
TAJ SZÁM:
E-MAIL:
HÁZIORVOSA NEVE:
Kérjük, hogy a kitöltött adatlapot a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Velence, Zárt utca 2.) bejárata
mellett lévő postaládába dobják be!
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Fehér ruhások a tóparton
Mint néhány éve minden április végén,
idén is megemlékeztünk alapító mesterünk, Masutatsu Oyama halálának évfordulójáról. Mintegy száz fehér ruhás karatéka mozgott, lélegzett, kiai-ézott egyszerre
a Velencei-tó partján lévő emlékműnél.
Aki ott volt, érezte a rezgést a levegőben, a sok gyerkőc lelkesedését, a

mozgás, az „Együtt, közösen” és a „Soha
ne add fel” építő erejét. A magyarországi International Karate Organization (IKO) Kyokushinkai Stílusszervezet egyesületeinek nevében köszönöm
Velence városának és remélem, hogy a
folyamatos gondozással, ápolással, virágültetéssel, az emlékmű környékének

rendben tartásával mindenkinek örömet
okozunk!
Szeretettel várunk Téged is karatékáink közé!
Érdeklődni lehet:
Molnár Lilian edző; 30/218–8642
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GYÜLEKEZET
Sokszor eszembe jut ilyentájt, hogy akik
távol vannak a mi Istenünktől, vajon mit
értenek meg ebből az ünnepből? Nem
csodálnám, ha sokan csak találgatnának
ezzel kapcsolatban. Régóta figyelem például a médiát, mert annyi nyilatkozatot
hallani ez ünnep kapcsán, ami úgy kezdődik: „én úgy gondolom”, vagy: „azt
gondoljuk”, vagy: „a hagyományok szerint”… Valahogy senki nem mondja azt:
Isten igéjében ez van megírva, ezért mi
is így cselekszünk. Minden köntörfalazás nélkül. Az igazsághoz hozzá tartozik,
hogy még a keresztyének sem mindig
tudják, hogyan viszonyuljanak jól ehhez
a megismételhetetlen eseményhez a történelemben.
Pünkösd eredetileg ószövetségi zsidó ünnep volt, ám a Jézus Krisztus által

igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.”
(János 16:7,13) Jézus mennybemenetele után tehát, ahogy ígérte, kitöltetett a
Szent Szellem egyszer, és megismételhetetlen módon. Azóta, ahogy Isten igéjében áll: kapjuk – ha vesszük.
Élete során mindenkit megszólít az
Úr, „mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.” (2Péter 3:9b) Erre a
szóra van, aki felé fordul, de van, hogy
minden szelíd próbálkozás ellenére tele
vagyunk kifogásokkal, miért ne tegyük
meg. Isten sokszor csak arra vár, essünk
már egyszer annyira kétségbe, hogy eljussunk arra a pontra: ha Ő könyörül rajtunk, akkor jó, ha nem, akkor végünk.
De bárhogyan is, jó esetben meghozzuk
a döntést. Mindez szellemi síkon kezdődik: Isten beszél, Ő szól, mert a hit hallásból van. (Megjegyzem, a negatív hit is

Mindez testből, erőből, pusztán akarattal
nem megy. Hát szerintetek teljesítményt
vár Isten? Nem: a Szent Szellem ajándékát hit által kapjuk meg.
Sokan ott csüggednek el, hogy miután
Isten felé fordulnak, tapasztalni akarnak:
először átélni, csak utána hinni. Az ige
azt mondja: ez esztelenség. A vége ennek
erőlködés, csüggedés, majd elfordulás.
Ebben a Sátán is érdekelt, aki el akarja
téríteni az embereket attól, hogy hitben
járjanak, értsenek, a szíveikkel lássanak,
és a döntéseiket is így hozzák meg. Ne
gondolkodjunk, csak próbáljunk érezni,
tapasztalni, csak történjen már végre valami kézzel fogható, amit át lehet élni. Az
Úr Szellemével való betöltekezés csodáját
valóban át lehet élni, csak ez egy következmény. Mert nem azt kell várni, hogy
Isten Szelleme betöltsön, hanem azt kell
végre elhinni, hogy Jézusért én is igaz
ember lehetek Isten előtt. Amikor ezt
ízlelgeti az ember, amikor megpróbálja

köttetett új szövetségben szintén ezen
az ünnepen töltetett ki a Szent Szellem,
ezért emlékezünk meg róla mi is. Jézus
így beszélt erről tanítványainak, mikor
még köztük volt: „… Jobb néktek, hogy
én elmenjek: mert ha el nem megyek,
nem jő el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.”
„De mikor eljő amaz, az igazságnak
Szelleme, elvezérel majd titeket minden

hallásból van.) Szóval hallod az igét, az
üzenetet, hit támad benned, megértesz
valamit az igazságból, rájössz, hogy egész
eddigi életed során ezt kerested, mindez
kinyitja a kaput a szívedben, és ebben az
örömben betölt az Úr Szelleme. Megérint, betöltekezünk vele, és Ő elvezérel
minden igazságra, az útra, ami az életre visz, és meglesz minden ígéret, amit a
mi Istenünk előre elkészített számunkra.

elhinni, hogy azt a mércét, amit sosem
tudnék megugrani, azt Jézus már megtette helyettem; ebben az örömben, én
is megtapasztalom majd a Szent Szellemet. Itt szomjas leszek, és vágyok majd
többre ebből az igazságból. Csak el kell
hinni, mint egy gyermek. Nem mondja senki, hogy könnyű elhinni, hogy az
összes bűnöm ellenére én is lehetek igaz
Isten előtt. De ha ezt meg tudjuk tenni,

Pünkösd csodája
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olyan öröm szakad ránk, hogy betölt az
Úr Szelleme: igaz vagyok, és rendben vagyok.
Mindezért, ha van köztetek megfáradt, ha van megterhelt, aki most vágyik
az igazságra, akkor azt mondom: te már
ne várjad a pünkösdöt. A pünkösd vár
rád… És: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és
veszitek a Szent Szellem ajándékát. Mert
néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr,
a mi Istenünk.” (Apcsel 2:38-39)
Vadon Sándor
baptista lelkipásztor
Hajnalpír Baptista Gyülekezet
Velence, Szabolcsi út 3.
hajnalpir.be@gmail.com
vasárnaponként 9:30-tól Istentisztelet
(élő közvetítés: https://www.youtube.com/
HajnalpírGyülekezet)

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ
Pünkösd
A pünkösd ünnepe egy nagyon sokszinű ünnep – bizton állítom, hogy
nem ugyanaz jut mindenkinek az eszébe e fogalomról. A zsidóknak például a
szövetségkötés ünnepe (az egyiptomi
kivonulás a húsvét, a szövetségkötés a

pünkösd). Ugyanakkor feltehető, hogy
már a zsidóság is egy korábban létező ünnepi szokást tett magává, azáltal,
hogy ekkor lett az Isten és az Ő népe
közötti szövetség megkötve. A keresztények, akik Pünkösdkor az Egyház
születésnapját is ülik, ugyanúgy átvették ezt az ünnepet, azzal az új megfogalmazással, hogy Isten az újszövetség
népével kívánt szövetségre lépni. Ennek megnyilvánulása a Szentlélek kiáradása volt.
Kicsoda ez a Szentlélek? Hitünk szerint Ő a harmadik isteni személy, „aki
az Atyától és a Fiútól származik. Akit
épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az
Atyát és a Fiút, Ő szólt a próféták szavával.” (Niceai-Konstantinápolyi hitvallás).
Tehát olyan valaki, aki szintén Isten, aki
már az Ószövetségben is kifejtette munkáját, de akit jobban csak most az Újszövetségben ismerhettünk meg.
Amikor megpróbáljuk őt ábrázolni, akkor azt a két formát használjuk, amit a
szentírásból meríthettünk: galamb, hiszen
Jézus megkeresztelkedésekor a Lélek galamb
képében szállt alá; tűz,
mert az apostolokra lángnyelv formájában szállt az első pünkösdkor. A Szentlelket
azonban nem szabad
csak e két képhez kötnünk. Ennél jóval több.
Sőt! Sokkal inkább kellene Őt megközelítenünk a gyümölcsei
vagy az ajándékai által. A katolikus Egyház
A Hortus deliciarum
a Szentlélek 7 ajándéPünkösd-miniatúrája
káról gyakran beszél:
bölcsesség, értelem, jótanács, tudomány, lelki erősség, jámborság, Istenfélelem. Hogy ki melyiket és
mennyit kap ezekből, abban logikát ne
keressünk. Ugyanakkor kérni bármelyiket lehet a Lélektől. A Szentlélek gyümölcseiként tartjuk számon a szeretetet, az örömet, a békességet, a türelmet,
a béketűrést, a jóságot, a kedvességet, a
szelídséget, a hűséget, a szerénységet valamint az önmegtartóztatást.

A pünkösdi ünnepen kívül egy másik ünnep is közelebb hozza a Szentlélek
misztériumát. Amikor egy egyházközségben a főpásztor kiszolgáltatja a bérmálás szentségét, mindazok, akik részesülnek benne, nem csak arról tesznek
tanúságot, hogy a hitben felnőtté váltak,
hanem arról is, hogy készek átadni magukat a Szentlélek vezetésének.
A velencei katolikus közösség és a
társplébániák közösségei abban a szerencsés helyzetbe kerültek, hogy főpásztora május 29-én kiszolgáltatja a jelentkezőknek a bérmálás szentségében
a Szentlelket. Az ünnepi szentmise a velencei plébániatemplomban lesz celebrálva 16.00 órakor.
A hitben felnőtté válás küszöbén,
amikor már az egyén tudja vállalni a
maga tetteiért a felelőséget, amikor szava már nem a gyermeki gondolkodást,
hanem sokkal inkább a logikai gondolkodást tükrözi, és kész hitvallóvá válni,
akkor kérheti az Egyházat a Szentlélek
kiszolgáltatására. A bérmálás szentségében tehát két elem is kidomborodik: az
első pünkösd, vagyis a Szentlélek kiáradása, és a tudatos keresztényi hitvallás –vagyis amikor az egyén a szülei által kért keresztséget (amit adott esetben
még csecsemőként, tudatlanul élt át) és
Istenhez kötöttséget, immár tudatosan
éli meg, önmaga kéri. Ezért nevezhetjük
e szentséget a keresztény nagykorúság
szentségének is.
Ez a logikai „irány” viszont meg is fordítható, vagyis azok a katolikusok, akik
eljutottak a keresztény nagykorúságra és kérték a maguk életére a Szentlélek
kiáradását, Pünkösd ünnepe alkalmával
megemlékezhetnek erről az eseményről,
amikor ők nagykorúvá váltak a hitben és
amikor megkapták/vállalták a küldetésüket a világba…. ugye milyen sokszínű
Pünkösd ünnepe?
Mint Sukoró római katolikus papja
hálát adok az Istennek azon sukorói kistestvéremért, aki az idei évben kérte a
bérmálás szentségének kiszolgáltatását.
Add Uram, hogy sok jó gyümölcsöt teremjen szolgálód és mindazok, akik már
korábban részesültek ezen szentségben.
Récsei Norbert
plébános
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A használt sütőolaj megfelelő tárolása,
újrahasznosítása
Zsírhegy. Sokak számára ismeretlen
fogalom, mégis egy „rutinszerű” lépés
következménye: a sütőolaj és ételmaradékok WC-be, csatornába öntése okozza ezt a képződményt. A zsírhegy nem
más, mint az olaj szappanosodása által
létrejött kőkemény lerakódás a csatornák falain, amit éves szinten több százmillió forint kárán lehet csak eltávolítani, és világszerte jelent problémát.
De nem a csatornadugulás az egyetlen gond. Amíg nagymamáink alapanyagként tekintettek rá és szappant
főztek az esetlegesen megmaradt sütőzsiradékből, addig a mai felmérések
szerint 95%-ban a szennyvíztelepeken,
a vegyes kukában vagy a földre kiöntve
végzi az olaj.
A környezetkárosítás pedig elképesztően nagy. Egyetlen liter használt
sütőolaj 1 millió liter ivóvizet képes

Markoló távolítja el a kőkeményre hízott zsírhegyet
Dél-Anglia egy kisvárosában, Dorsetben. Scottish Water/PA Wire
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beszennyezni és fogyasztásra alkalmatlanná tenni. A földbe kerülve erősen
szennyezi a talajt, gátolja a növényzet
oxigénfelvevő képességét, elégetve pedig rákkeltő füstöt termel. Tehát semmiképp nem jó a szakszerűtlen „eltávolítása”.
A Velencei-tónál fokozottan szükséges
az élő környezet és a talajvizek védelme,
ezért örömünkre szolgál, hogy a Velencei
Önkormányzat is csatlakozott a Zöldi-Tó
programunkhoz. A modern, érintés- és
cseppmentes gyűjtő konténerek kihelyezését és ürítését a H-Bio Kft. szakemberei
végzik. Az elszállított olaj pedig biodízel
előállítását szolgálja a jövőben.
Május 21-tól az alábbi gyűjtőpontokon lehet leadni a használt sütőolajat
Velencén:
1. Újtelep, Iskola u. 2. (a Coop előtti
parkolóban)

2. Ófalu, Velence, Ország út 70. (Jani
Húsboltja és Ex/t Csemege előtti parkolóban)
A begyűjtés menete egyszerű: otthon
töltsük vissza egy szűrőn keresztül a használt olajat a saját flakonjába, vagy egy csavaros kupakkal rendelkező Pet palackba
(a lényeg, hogy ne legyen törékeny és le lehessen zárni), majd talpával előrefelé toljuk be a konténer kerek nyílásán.
Ha úgy látjuk, hogy megtelt a konténer, jelezzük ezt a „Használd újra, Velencei-tó” (Revelence) facebook oldalon, vagy egyenesen a városgondnokság
telefonszámán.
Ne dobd ki! Ne szennyezz! Használd
újra, Velencei-tó!
Virág Krisztina
alapító

Kö z é r d e k ű i n f o r m á c i ó k
Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Velencén:

2021. április 17-én
Zsalkovics Szilvia és Dimitrov Péter
Ádám Mónika és Pfeifer Csaba
2021. április 23-án
Suszter Zsuzsanna és Závori János
2021. április 24-én
Molnár Erika Sarolta és Lővei Tamás
Stein Ágnes Noémi és Pataki Gergő
2021. május 5-én
Károsi Dóra és Harányi Gyula Lajos
2021. május 8-án
Csernok Emese és Gayer Ferenc
Gratulálunk!
Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

Humán Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat

Önkormányzati
képviselők
elérhetősége

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

Faragó Péter:
farago.peter@velence.hu

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

Kernya Gábor:
kernya.gabor@velence.hu

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

Fésűs Attila:
fesus.attila@velence.hu

Pap János:
pap.janos@velence.hu
Pap Zsigmond:
pap.zsigmond@velence.hu

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás
egységvezető: Palánki Katalin,
tel.: 22/589–157

Sarf György:
sarf.gyorgy@velence.hu

Szociális étkezés
Csizik Gabriella, tel.: 0630/915–0656

Szabó Attila (alpolgármester):
szabo.attila@velence.hu

Ingyenes jogi tanácsadás a
Szolgálat székhelyén.
Előzetes időpont-egyeztetés után.
tel.: 22/470–288

Dr. Sirák András:
angelika@t-online.hu
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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, humánpolitikai referens, 589-410
Sárközi Gergő, titkársági ügyintéző, 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, kifüggesztések)
Pécsi Viktor, közterület-felügyelő, 589–422, 30/255–7392

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY

Molnár Krisztina, osztályvezető, 589–414
Csikmérő Enricóné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Egri Andorné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Zsapka Judit, pénzügyi ügyintéző, 589–424

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
Dr. Horváth Béla magánállatorvos: 06-20-311-7021
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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Csizik Gabriella, pénzügyi ügyintéző, 589–423
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
(talajterhelési díj, telekadó, 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)

ÜGYFÉLFOGADÁS

Gerhard Ákos polgármester és Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző előzetes időpont-egyeztetés után (tel.: 589–416)
Ügyintézők ügyfélfogadása:
hétfő: 8.00 – 12.00
szerda: 8.00 – 16.00
péntek: 8.00 – 12.00

Pénztár nyitvatartása:
hétfő: 10.00 – 12.00
szerda: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
péntek: 9.00 – 12.00

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

Felújítandó egyszintes,
kertes házat vásárolnék
Velencén (80-100 m2,
800m2 körüli telekkel).
Amennyiben eladna,
kérem hívjon a
70 6363 538-as
telefonszámon.
Magánszemély vagyok,
nem ingatlanközvetítő.

Forduljon bizalommal a
hirdetésszervezést
végző VVG Kft.
munkatársaihoz a
+36 30 158 2829-as
telefonszámon
vagy a
parkolasugyfelszolgalat@
velence.hu
e-mail címen.

