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2021. április 1-től
A Velencei-tó környéki Alkotókör
kiállítása
Július 1-31. között csak előzetes bejelent-
kezéssel látogatható. Bejelentkezés: 
velencehelytortenet@gmail.com
A Velencei Helytörténeti Egyesület kiállí-
tóterme, Meszleny–Wenckheim-kastély
(Velence, Tópart u. 52.)

2021. május 29-től
Korok – Színek – Hangulatok
Válogatás a Szegedi Móra Ferenc Múze-
um Képzőművészeti Gyűjteményéből
Kedd – vasárnap: 10:00 – 18:00
Halász Kastély
(Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.,
tel.:  0621–292–0471)

2021. július 3. szombat 9:00
Velencei Kölyöknap
Népi játékok, csillámtetoválás, légvár,
kosárkörhinta, trambulin, színes
homokkép készítése
Északi Strand
(Velence, Fő u. 144.)

2021. július 3. szombat 19:00
A Delta zenekar koncertje, majd La-
tin Party
Északi Strand, Velence

2021. július 3. szombat 10:00
Csukás István – Darvas Ferenc: 
Ágacska (zenés mesejáték)
Csajághy Laura Színpad
(Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 31.,
tel.: 30–211–8840

2021. július 3. szombat 14:00
Pázmándi borpiknik és
Könnyűvér-bemutató
Bálint Borárium
(Pázmánd, Szőlőhegy, tel.: 20–921–8311)

2021. július 3. szombat 19:00
Angelika Leánykar (művészeti veze-
tő: Gráf Zsuzsanna) hangversenye
Sukorói Református Templom
(Sukoró, Fő utca 66.)

2021. július 10. szombat 9:00
Madárröptetés a dinnyési Madárdal 
tanösvényen
Dinnyési Fertő
(Találkozó: Dinnyés, Rózsa utca sarka, a 
gólyafészek alatt)

2021. július 10. szombat 17:30
Az R-GO, Szabó Ádám és Krisz
Rudolf  koncertje
Agárdi Popstrand
(Agárd, Chernel István utca 1.)

2021. július 10. szombat 20:30
Apostol Együttes-koncert
Csajághy Laura Színpad, Kápolnásnyék

2021. július 17. szombat 10:00
Hangfestett történetek
Lack�  Jánossal
I� úsági koncert 6–12 éveseknek az
Óbudai Danubia zenekarral
Csajághy Laura Színpad, Kápolnásnyék

2021. július 17. szombat 19:00
Hajas Szilárd fuvolaművész és Bábel 
Klára hárfaművész kamaraestje
Sukorói Református Templom
(Sukoró, Fő utca 66.)

2021. július 17. szombat 19:00
Balog Zsolt zongoraművész és
partnere Beethoven-hangversenye
Sukorói Református Templom

2021. július 17. szombat 20:30
Lords of the Organs „Castle Edition” 
Rákász Gergely koncertje
Halász Kastély, Kápolnásnyék

2021. július 24. szombat 20:30
Joe DiPietro: Ügyes kis hazugságok 
(Romantikus komédia)
A kaposvári Csiky Gergely Színház
előadása
Csajághy Laura Színpad, Kápolnásnyék

2021. július 30. szombat 20:00
Szekeres Adrienn koncertje
Északi Strand, Velence

A városi eseményekkel kapcsolatos vál-
tozásokról, illetve Velence város egyéb 
programjairól, eseményeiről bővebben 
tájékozódhat az interneten Velence Város 
hivatalos facebook oldalán (www.face-
book.com/Velencevaros)

A velencei Green Residence Élményköz-
pont programjairól a 27. oldalon tájéko-
zódhatnak olvasóink.

Változás a Velencei Híradó
terjesztésében

A Magyar Posta hosszú éveken keresztül 
volt a Velencei Önkormányzat partnere a 
Velencei Híradó terjesztésében. A további-
akban azonban kivezeti szolgáltatási port-
fóliójából a címezetlen reklámkiadvány 
terjesztésének minden típusát, így a ke-
reskedelmi, az ingyenes sajtótermék és a 
politikai reklámkiadványok terjesztését is. 
Ennek értelmében a címezetlen reklámki-
adványok terjesztésétől (az ingyenes helyi 
újságok kikézbesítésétől is) 2021. június 
30-tól kezdve eláll. A Magyar Posta üzlet-
politikai döntése érinti a Velencei Híradó
terjesztését is. A júniusi számot már nem 
a postások hordják ki. Reméljük, hogy az 
átállás zökkenőmentes lesz.  Egyúttal a 
korábbi szerkesztők és a magam nevében 
szeretném megköszönni a Magyar Posta 
dolgozóinak eddigi lelkiismeretes mun-
káját!

Mészáros Csaba
szerkesztő
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kultúránkat, tudásunkat, sőt viselkedé-
si normáinkat is. E tekintetben az ott-
honi nevelés mellett igen fontos szerepe 
van abban, hogy a gyerekek értéknek te-
kintsék városunkat, közösségünket, vala-
mint vidékünk természeti és kulturális 
értékeit. Vagyis pontosan azokat az érté-
keket, amelyek megőrzése és gyarapítá-
sa önkormányzatunk elsődleges feladata. 

Velence város vezetése elkötelezett abban, 
hogy a várost jobb, szebb állapotban adja 
át a következő nemzedék számára. Ok-
tatási intézményeink ehhez pedig azzal 
járulnak hozzá, hogy a következő nem-
zedékek valóban értékként tudnak tekin-
teni a természetre, a fákra, a tiszta vízre, 
kastélyainkra, parkjainkra, és hasonló-
képpen megvédeni, óvni kívánják azokat.

Erre szükség lesz, és szükség is van. 
Ezt semmi nem bizonyítja jobban, mint 
a júniusi tömeges halpusztulás a tóban. 
Megdöbbentő látvány, sokkoló tapaszta-
lat volt mindannyiunk számára. A drá-
mai mértékű halpusztulás a tünete egy 
még fontosabb problémának, mégpedig 

a Velencei-tó folyamatos apadásának. 
Az egyre alacsonyabb vízszint nemcsak 
összefogásra kell hogy sarkallja a régió 
döntéshozóit, de önkormányzati szinten 
is el kell gondolkodni azon, hogy mikép-
pen lehetne helyi szinten enyhíteni a ká-
rokat, felelősebben kezelni a tavat. 

A velencei önkormányzat abban a sze-
rencsés helyzetben van, hogy Faragó Pé-
ter, Kernya Gábor és Sarf György szemé-
lyében három olyan képviselő foglal helyet 
a testületben, akik végzettségük, szaktu-
dásuk, szakmai hátterük és elhivatottsá-
guk okán képesek arra, hogy olyan javas-
latokat tegyenek le az asztalra, amelyek a 

fenntarthatóság és értékmegőrzés irányá-
ba mutatnak. Bízom abban, hogy nem-
csak itt helyben maradunk elkötelezettek 
ebben a kérdésben, hanem országos szin-
ten is fel fogják ismerni a döntéshozók 
azt, hogy a tó megmentése, meggyógyítá-
sa immár esetleges üzleti érdekeket meg-
előzően nemzeti ügy kell hogy legyen. 

Végezetül ismételten el kell monda-
nom: az, ahogyan a velencei emberek a 
tó segítségére siettek ebben a rendkívüli 
helyzetben, példamutató volt és minden 
elismerést megérdemel. Köszönjük min-
denkinek!

Gerhard Ákos
 polgármester

Kedves Velenceiek!

Minden június egyik legfontosabb 
eseménye az iskolai és az óvodai balla-
gás. Ahogyan tavaly is, idén is nyugodt 
szívvel búcsúzhattam a velenceiek kép-
viseletében a ballagóktól, és köszönhet-
tem meg az óvónénik, dadusok, tanárok 
és tanítók munkáját, hiszen tudom azt, 
hogy a velencei oktatási-nevelési intéz-
mények színvonalában megbízhatunk.

Tisztában vagyok azzal, 
hogy a pedagógusok mun-
kája nincsen minden szem-
pontból kellőképpen megbe-
csülve, ahogyan tudom azt 
is, hogy pusztán szép szavak-
ból nem lehet zsömlét ven-
ni a boltban, vagy nem lehet 
számítógépeket vásárolni az 
informatikai tantermekbe. 
Nyilvánvaló, hogy az isko-
lák fenntartásában és mű-
ködtetésében egyre inkább 
csak másodhegedűsök az 
önkormányzatok. Kevés esz-
köz, kevés erőforrás maradt 
az önkormányzatok kezében 
ahhoz, hogy kellőképpen tá-
mogatni tudják iskoláikat. 

Azonban éppen Velen-
ce esetében ez a körülmény 
kevéssé ad okot aggodalom-
ra, hiszen a Baptista Egyház 
révén olyan fenntartó kezé-
be került városunk iskolája, amely nem-
csak gondos gazdája a rá bízott gyerekek-
nek és  vagyonnak, hanem folyamatosan 
(és erején felül) gyarapítja is azt. E helyt 
szeretném megköszönni Czuppon Ist-
ván igazgató munkáját, aki mindennek 
a motorja, aki közvetít a fenntartó egy-
ház, a tulajdonos önkormányzat, a peda-
gógusok, valamint a hatóságok, hivata-
lok között. Nélküle, az ő munkája nélkül 
bizonyosan nem tartana ott a Zöldliget 
Iskola, ahol ma tart. 

Minden oktatási intézménynek (óvo-
dának és iskolának egyaránt) az egyik 
legfontosabb feladata az, hogy átadja, to-
vábbadja közös értékeinket: nyelvünket, 



Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k

Polgármesteri kalendárium

Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k

2021. május 20-tól június 22-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi megbeszéléseken, 
egyeztetéseken, eseményeken vett részt a város érdekében:

Május 21-én Rádainé Barbara járt a 
hivatalban, és arról egyeztetett, hogy mi-
képp lehetne egy kupakgyűjtő szívet el-
helyezni a városban. A polgármester 
támogatásáról biztosította a civil kezde-
ményezést.  Ezt követően a Tóbíró Strand
ügyeit tekintette át, különös tekintettel a 
bóják kihelyezésére és a kijelölt fürdőhely 
ellenőrzésére.

Május 24-én reggel a VVG ügyeit 
érintő heti egyeztetéssel kezdte a napot, 
melyen részt vett Fésűs Attila képviselő 
és Szabó Attila alpolgármester is.

Május 25-én munkaterület-átadá-
son vett részt Újtelepen, ahol az opti-

kai felhordó hálózatok építése elneve-
zésű, TOP-pályázatos projekt keretében 
a Novi-com K� . épít ki nagysebességű 
internetes hálózat elérését lehetővé tevő 
gerinchálózatot, Velencén áthaladva Ká-
polnásnyék és Gárdony között. 

Május 26-án egy velencei gazdálko-
dóval egyeztetett arról, hogy az önkor-
mányzat mely területek kaszálását adja át 
szénakészítés céljából.  

Május 27-én Deák Csabával, a VVSI 
vezetőjével találkozott az ügyben, hogy a 
Juventus Hotel mellett miképpen lehet-
ne nyári szabadtéri gasztropikniket léte-
síteni. Ezt követően találkozott Tóth Ist-
ván gárdonyi polgármesterrel, melynek 
során egy közös környezetvédelmi kam-
pány lehetőségét vitatták meg. 

Május 28-án részt vett a Meseliget 
Óvoda ballagási ünnepségén.

Június 1-én reggel a VVG ügyeit érin-
tő heti egyeztetéssel kezdte a napot, me-
lyen részt vett Fésűs Attila képviselő és 
Szabó Attila alpolgármester is. Ezután a 
Velence Plus K� . taggyűlésén vett részt. 

Június 2-án a Zöld Város projekttel 
kapcsolatos ügyintézést folytatott, a pá-
lyázatmenedzselést végző ügyvédi iroda 
képviselőjével tárgyalt. Ezt követően Su-
korón járt, a felújított sorompóvölgyi tu-
ristaház avatóján. Délután találkozott a 
Helios Hotel új tulajdonosaival és a Ho-
tel melletti orvosi rendelő felújításáról

egyeztetett. Végül részt 
vett a Velencei-tavi part-
fal-rekonstrukciós meg-
beszélésen. 

Június 3-án egy a 
Mandula utcában fej-
leszteni kívánó építési 
vállalkozóval tárgyalt a 
településfejlesztési hoz-
zájárulás mértékéről. Ez-
után a Pearl Marketing 
and Management K� . 
képviselőjével tárgyalt a 
városi idegenforgalom új-
raindításáról.

Június 4-én beszédet mondott és ko-
szorúzott a Nemzeti Összetartozás Nap-
ján, a Hősök Parkjában.

Június 7-én reggel a VVG ügyeit érin-
tő heti egyeztetéssel kezdte a napot, me-
lyen részt vett Fésűs Attila képviselő és 
Szabó Attila alpolgármester is. 

Június 8-án délelőtt a városi parkolással
kapcsolatban tartott megbeszélést. Délután 
az illetékes hatóságokkal a Korzó strandján 
fürdővíz-kijelölési bejárást tartott.

Június 9-én egy part menti családi 
ház tulajdonosaival egyeztetett a telepü-
lés-fejlesztési hozzájárulásról. 

Június 14-én reggel a szokásos, VVG 
ügyeit érintő heti egyeztetéssel kezdte a 
napot. Ezt követően megkezdte a tárgya-
lásokat a Korzóban jelenleg üzleteket 
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üzemeltetőkkel a rendkívüli felmondás 
következményeivel kapcsolatban. 

Június 15-én a Tóparty Strand üze-
meltetőjével egyeztetett a strand további 
üzemeltetéséről. 

Június 16-án az újonnan megnyílt 
„Szia Miksa” kávézó tulajdonosaival vi-
tatta meg a kávézó körüli parkolási prob-
lémákat.

Június 17-én megkezdte a tárgya-
lásokat a Korzó bérlőivel a rendkívüli 
felmondás jelentette új helyzettel kap-
csolatban. Ezután találkozott Budavá-
ri Árpád rendőr ezredessel, a gárdo-
nyi kapitányság vezetőjével és a nyári 
turistaidénnyel kapcsolatos közbiztonsá-
gi kihívásokat vitatták meg. 

Június 18-án reggel 9 órakor soron 
kívüli testületi ülésen vett részt, ahol a 
Korzó üzemeltetésével kapcsolatos vész-
helyzeti döntést a képviselőtestület egy-
hangúan megerősítette. Délután, a tanév 
végén egy-egy szál sárga rózsával kö-
szöntötte óvodapedagógusainkat, meg-
köszönve egész éves munkájukat.  Ezt 
követően az iskolai ballagáson búcsúz-
tatta városunk végzős diákjait. 

Június 19-én a Korzón részt vett a 
Decathlon szervezte családi kerékpáros 
programon. 

Június 20-án vasárnap a Velencei-tavi 
halpusztulás ügyében vette fel a kapcso-
latot a különböző szakhatóságokkal, ille-
tékes szervekkel. 

Június 21-én hajnalban részt vett a tó 
megtisztításában. Emellett továbbra is a 
különféle szakhatóságok és döntéshozók 
segítségét kérte a károk enyhítésében. 
Nyilatkozott az RTL Klub számára a hal-
pusztulásról.

Június 22-én hajnalban a parton járt 
és egyeztetett az önkéntesekkel – támo-
gatásáról biztosítva a munkájukat. Ezt 
követően a szociális bizottság és az ügy-
rendi bizottság ülésén járt, majd pedig 
részt vett a képviselőtestületi ülésen is, 
ahol az új védőnői körzettel kapcsolat-
ban hoztak soron kívüli döntést.
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Tájékoztató a 319/2021. (VI.9.) kormányrendelet idegenforgalmi adót
érintő rendelkezéseiről
Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fent hivatkozott kormányrendelet értelmében a szállásadóknak a 2021. január 1. és 2021. június 30. nap-
ja közötti időszakban a vendégek által eltöltött vendégéjszakák után nem kell beszedni és nem kell meg� zetni az önkormányzat felé az 
idegenforgalmi adót. Az adóbevallást azonban a korábban megszokott módon be kell nyújtani a tárgyhót követő hónap 15. napjáig.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. július 1. napjától a korábbi szabályozások lépnek érvénybe, amelyek szerint a szál-
lásadóknak a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák után be kell szedni és meg kell � zetni az önkormányzat felé az idegenforgalmi 
adót. Az erre vonatkozó adóbevallást a korábban megszokott módon be kell nyújtani a tárgyhót követő hónap 15. napjáig.

A havi bevallásban a szállásadóknak összesíteni kell az adóköteles és az adómentes éjszakák számát. A bevallást arra a hónap-
ra nem kell benyújtani, amelyik hónapban a szállásadó vendéget nem fogadott.

A bevallás benyújtható ügyfélkapun keresztül az e-önkormányzati portálon.
Az idegenforgalmi adó bevallásához szükséges nyomtatvány valamint a tájékoztató megtekinthető és letölthető Velence város 

honlapján is, a Dokumentumtár / Helyi adózás nyomtatványok rovat 6. c. pontja alatt:
http://www.velence.hu/-helyi-adozas-nyomtatvanyok-1145.

Polgármesteri Hivatal Adócsoport

Városi gyereknap
Rengeteg kisgyerek és szülő részvételével, az érvényben lévő járványügyi szabályok betartása mellett május 29-én, szombaton 
különféle játékokkal teli, zenés-táncos Városi Gyermeknapot tartott Velence az Északi Strandon. 

A remek hangulatú ünnep 
nem jöhetett volna létre a közre-
működő lelkes önkéntesek nél-
kül. Köszönet illeti Bóra Csilla 
óvodavezetőt és csapatát, akik az 
óvodás ballagás másnapján me-
sés történetükkel varázsolták el az 
apróságokat. A VÖTE tűzoltó-
autója körül is csillogó tekintetek 
kíváncsiskodtak. Az arcfestés és 
a csillámtetoválás még a prog-
ram zárása után is hosszú sorban 
várakozó gyermekeket vonzott. 
Köszönjük Závodi Klárának a 
szervezést, Balogh Erikának, Dr. 
Gerhard-Kotroczó Ágnesnek, 
Mikulesz-Bolló Brigittának és 
Fejesné Nagy Nórának pedig azt, 
hogy segítettek sok kisgyermek-
re vidám mintákat és az arcokra 
boldog mosolyt varázsolni!
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Decathlon családi nap
Velencén
Június 19-én ismét megrendezésre került 
Velencén a Decathlon családi nap. Az ese-
ményt Rákóczi Ferenc és Gerhard Ákos 
nyitotta meg.  A nagy meleg ellenére is 
közel 600-an tekerték le az egyes távokat, 
próbálták ki magukat a goldsprinten, kre-
atívkodtak a KreaLáda sátrában, végeztet-
tek magukon egészségügyi méréseket és 
szurkoltak együtt a magyar válogatottnak. 
Köszönet illeti a szervezőket azért, hogy a 
nevezési díjakból befolyt összegből támo-
gatták a Meseliget Óvodát. A remek han-
gulatú, sok gyereket vonzó eseményt jövő-
re is visszavárjuk!

A Nemzeti Összetartozás Napja
Tisztelt Megemlékezők!

Már több mint egy évszázada annak, hogy az I. világháború lezárásaképpen Magyarország elveszítette területé-
nek és lakosságának többségét. Nemcsak megyéket szeltek ketté az újonnan kijelölt határok, hanem falvakat, fo-
lyókat és szántóföldeket, sőt, még egyes családokat is. Immár 101 éve szorítja kényszerű keretek közé ez a meg-
osztottság azt, hogy miképpen gondolkodunk magyarságunkról és a nemzetről.  

Ezek a határok nemcsak a Kárpát-medence terét osztották meg, hanem megosztottak minket, magyarokat is. 
Minél kisebb részekre szabdalnak egy nemzetet, minél nagyobb a megosztottság, annál gyengébb, annál kiszolgál-
tatottabb egy közösség. Az egységre, az egymás megértésére való törekvés éppen ezért alapvető és közös érdekünk. 
Azonban az államhatárokon túl rengeteg 
más is megoszthat bennünket. Amikor a 
különbségekre és az ellentétekre � gyelünk, 
akkor saját magunkat és saját közösségün-
ket gyengítjük. 

Az elmúlt év korlátozásai nemcsak az 
államhatárokat tették áthatolhatatlanabbá, 
az útlevélen túl teszteket és különféle do-
kumentumokat megkövetelve a határátlé-
pőktől, de az államhatáron belül is továb-
bi megosztottságot eredményeztek. Olyan 
szabályok, hogy ki, hová, hogyan és mikor 
léphet be, korábban nem ismert mértékben 
kezdték megszabni életünket. Hasonlókép-
pen vert egyre növekvő mértékben éket kö-
zénk az, hogy egyáltalán mit gondolunk a 
járványról, a járványügyi intézkedésekről és 
a közös védekezésről. Egyre több kérdésben nem értettünk egyet, és egyre több fal emelkedett közöttünk.

Az elkövetkező éveket a képviselőtestülettel annak kívánjuk szentelni, hogy lebontsuk ezeket a falakat váro-
sunkban, csökkentve a megosztottságot közösségünkben. Azonban ennél tovább is szeretnénk lépni! Terveink sze-
rint végre valóságosan is át fogjuk lépni a trianoni határokat és Velence első ízben testvérvárosi kapcsolatot épít ki 
egy olyan erdélyi magyar várossal, amelyet múltja és kulturális értékei valóságosan is összekapcsolnak városunkkal. 
Ez ügyben már elkezdődtek az egyeztetések, és bízom abban, hogy nemcsak szóban, hanem valódi tettekben is ki-
fejezzük azt, hogy nem hiszünk a megosztottságban! 

Gerhard Ákos polgármester
(Elhangzott június 4-én, a Hősök Parkjában)
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A tömeges halpusztulással kapcsolatban
közzétett önkormányzati közlemény

Eddig ismeretlen mértékű környezeti 
problémával kell szembenéznünk a Ve-
lencei-tónál.  Néhány nap alatt több ton-
nányi hal pusztult el a tóban. A pontos 
okok kiderítése nyilvánvalóan további 
vizsgálatokat igényel; a következmények 
pedig egyelőre alig felmérhetőek. A ve-
lencei önkormányzat elkötelezett abban, 
hogy a problémát minél gyorsabban és 
minél nagyobb erőforrások igénybevéte-
lével meg kell oldani.

Fontosnak tartom leszögezni, hogy a 
tó vizének megőrzésére vonatkozóan az 
önkormányzatoknak nincsen döntési ha-
tásköre, az ugyanis állami feladat. Nem 
rendelkezünk a víztározók felett, nem 
adhatunk engedélyt jet-skik használatá-
ra, nem rendelhetünk el ipari lehalászást, 
nem dönthetünk a tó vízellátásának kér-
déseiben. És természetesen nincsen rá-
hatásunk a hazai klímaváltozás kedve-
zőtlen tendenciáira sem.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
önerőből (sőt, erején felül) ne tenne meg 
mindent Velence és a helyi emberek a 
károk enyhítése érdekében. Ezeket fogla-
lom össze az alábbiakban: 

1. Tájékoztatás: az őszinte és gyors tájé-
koztatás elengedhetetlen. Négy nap alatt 8 
bejegyzés jelent meg a város facebook ol-
dalán, amelyek közül néhányat  az orszá-
gos hírportálok is átvettek. Jogosan várják 
el az azonnali és részletes tájékoztatást a 
lakosok, az üdülőtulajdonosok, a horgá-
szok, a fürdőzni vágyók, és a Velencei-tó 
sorsát a szívükön viselő emberek. Minden 
hozzánk beérkező szakvéleményt, tájé-
koztatást megosztunk Önökkel.

2. Kapcsolattartás az illetékes szer-
vekkel: az elmúlt napokban számtalan 
alkalommal vettem fel a kapcsolatot le-
vélben és telefonon a MOHOSZ-szal, a 
katasztrófavédelemmel, a NÉBIH-hel, 
a Vízüggyel, és telefonon fordultam or-
szággyűlési képviselőnkhöz, Tessely Zol-
tánhoz is. Minden lehetséges fórumon 
napok óta azt kérem, hogy jöjjön hat-
hatós segítség, hiszen hazánk harmadik 
legnagyobb természetes taváról van szó.

3. Nehéz elmondani, hogy mennyire 
hálás vagyok a sok-sok önkéntesnek. Kö-
szönjük munkájukat, önzetlen segítségü-
ket! Nagyon sokan segítenek a haltetemek 
összegyűjtésében és a tó oxigénnel való el-
látásában. Ez azonban a jelenlegi állapot-
ban sajnos már kevés, és talán kicsit késő 
is. A 28 fokosra melegedett vízben oly mér-
tékű a tetemek oszlása és rothadása, hogy 
szákkal, merítőhálóval nem nagyon lehet 
már kiszedni a vízből a maradványokat.

4. A velencei önkormányzat a saját fenn-
tartású strandokról folyamatosan gyűjti a 
haltetemeket, a városi partszakaszokat � -
gyeli, a helyzetet jelenti a MOHOSZ-nak.

5. Még vasárnap segítséget kértem a 
NÉBIH-től, a MOHOSZ-tól és a Kataszt-
rófavédelemtől. Azt kértem, hogy oldják 
meg a haltetemek eltávolítása szempont-
jából égetően szükséges ipari lehalászást. 
Erre a kérésre választ nem kaptam. Ma 

már talán a haltetemek állapota miatt 
késő is lenne mindezt elkezdeni. 

6. Vasárnap telefonon, hétfőn pedig 
levélben fordultam a rendőrséghez, hogy 
ideiglenesen engedélyezzék a jet-skik 
használatát a tavon az oxigénellátás érde-
kében. Erre vonatkozólag vasárnap szó-
ban elutasító választ kaptam, a hétfői le-
vélre pedig eddig nem kaptam választ. 

7. Végül, képviselőtársaimmal együtt 
én is rendszeresen segítek a gyűjtésben, 

hajnalonként jelen vagyok a parton is.
Mindez azonban nem elegendő a 

megoldáshoz. Itt azonnali és jelentős 
mértékű állami szerepvállalásra van 
szükség. Nem elég a MOHOSZ marok-
nyi halőre és a Vízügy néhány munka-
társa. Önkéntes alapon pedig minden 
erőfeszítésünk dacára sem tudjuk meg-
menteni a tavat. Arra kérek minden fe-
lelős döntéshozót, hogy szenteljenek az 
eddigieknél nagyobb � gyelmet a kérdés-
nek, mert az időjárás nem áll mellettünk. 
A jelenlegi helyzet az összes tókörnyé-
ki települést érinti. A következő napok-
ban tovább tart a kánikula, tovább apad 
a Velencei-tó vízszintje és tovább folyta-
tódnak a kedvezőtlen ökológiai folyama-
tok. Nincs mire várni, nincs miért kés-
lekedni! Több szakembert szeretnénk 
látni a vízparton, több érzékelhető álla-
mi segítséget kérünk. Hisszük, hogy a 

Velencei-tó olyan természeti értéke ha-
zánknak, amelyet együtt kell megóv-
nunk. Bízunk abban, hogy így lesz.

Minden szakember és civil önkéntes 
munkáját, segítségét még egyszer kö-
szönjük!

Gerhard Ákos
polgármester

(A június 22-én közzétett közlemény lap-
zártánkig több mint 230.000 emberhez ju-
tott el a megosztások révén.)

Nagy Máté felvétele
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Velenceiek a halpusztulásról
Mindannyian megdöbbenve tapasztaltuk azt a példátlan mértékű halpusztulást, amely június közepén 
kezdődött, és amely megmutatta, hogy beteg a tavunk. A város facebook oldalán a halpusztulásról 
szóló bejegyzéseknél igen sokan osztották meg a gondolataikat, véleményüket megjegyzés formájában. 
Teljesen egyértelművé vált, hogy a velencei embereket mélyen érinti és érdekli, hogy mi történt, mi 
történik a tavunkkal. Rengetegen segítettek önként a károk enyhítésében: gyűjtötték a haltetemeket, 
tisztították a nádast. Az alábbiakban néhány, a munkában nagy szerepet vállaló önkéntes beszámolóját 
olvashatják. 

Sajnos az idei nyár nehezebben indult 
Velencén, mint gondoltuk. A hirtelen 
jött meleg és az alacsony vízállás megtet-
te a hatását. A tó felhívta magára a � gyel-
met és a segítségünket kérte. Ez a segít-
ségkérés nem volt más, mint elérni azt, 
hogy az elhullott halak tetemeit kiemel-
jük, nehogy komolyabb baj történjen. 

Mi, civilek elkezdtünk szerveződni és 
meglepetésként nagyon sokan csatlakoz-
tak a kezdeményezésünkhöz. A halőrök 

azonnal próbáltak segíteni és támogatni 
minket, hiszen ők saját maguk egyedül 
nem tudták volna megoldani a kialakult 
problémát. 

Amikor hajnalban megjelentem a ki-
kötőkben, hogy a zsákokat, kesztyűket, 
maszkokat kiosszam, mindenkinek volt 
egy jó szava egymáshoz, senki nem há-
borgott: egy célért jöttünk – ez látszott 
az arcokon. Ezért mindenkinek köszö-
nettel tartozom, aki részt vett ebben a 
nem mindennapi helyzetben, remélem, 
hogy ez volt az első és egyben az utolsó 
ilyen eset is.

Nagyon kemény volt, főleg horgász-
ként megélni azt, hogy halak százai, ezrei 
hevernek a víz tetején, indultak oszlás-
nak. Őszintén mondom, nemcsak a szag 
volt elborzasztó, hanem látni és megél-
ni ezt. Az összeszedésnél � gyelni kellett, 
hogyan tesszük a tetemeket zsákokba, 
majd azokat hogyan jutassuk ki a part-
ra. Nagyon-nagyon sok zsák volt. Sajnos 
nagy és öreg halak is odavesztek. 

Az biztos, hogy erre sokáig emlékezni 
fogok.

Nem célom és 
feladatom kiderí-
teni, miért alakult 
ki majdnem öko-
lógiai katasztrófa, 
de remélem, hogy 
ebből az esetből 
tanultunk, és el-
jutnak szavaink a 
megfelelő helyre, 
és jobban � gyelnek 
majd ránk, civilek-
re. Hiszen már hó-
napokkal ezelőtt is 
voltak intő jelek, 
üzenetek.

 Ez a Tó egy 
csoda, őriznünk, védenünk kell értékeit. 
Ez közös érdek és most meg is mutatko-
zott, hogy a helyi közösség � gyel rá, és ha 
kell, együtt leküzdjük a nem mindennapi 
akadályokat. 

Azt remélem, hogy mire ezek a sorok 
az olvasók elé kerülnek, már stabilizáló-
dott a helyzet és nyugodtan mehetünk 
újra a vízbe fürdeni és jókat horgászni.

Stróbl Balázs, Velence

***

Vasárnap reggel 6 órakor SUP edzésem-
re indulva döbbenten láttam a rengeteg 
elhullott haltetemet a vízfelszínen min-
denhol, három méterenként körülöttem, 
és a nádasok tövében felhalmozódva.

35 éve élek itt, de ilyen szintű halpusztu-
lással még sosem találkoztam. Azonnali 
gyűjtésre hívtam mindenkit, aki elérhető 
volt. Szerencsére Faragó Zoli és Rohonyi 
Máté csónakkal, Füredi Szabolcs kajak-
kal, én pedig egy SUP-pal szinte azonnal 
el tudtunk indulni.

Mindent félretéve, a 35 fokban dél-
után fél egy és négy óra között gyűjtöttük 

Köszönetnyilvánítás
Velence Város Önkormányzata há-
lás köszönetét fejezi ki a velencei és 
tókörnyéki civil önkénteseknek, va-
lamint a Velencei Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület és a Velencei Polgárőr 
Egyesület tagjainak a rendkívüli 
Velencei-tavi halpusztulás okozta 
károk enyhítése, felszámolása  érde-
kében végzett önzetlen, példaértékű 
munkájukért, segítségükért.
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megszakítás nélkül az elpusztult hala-
kat. Elkeserítő mennyiségű haltetem volt 
a vízen, kb. 150 kg-tól sikerült megsza-
badítanunk szeretett tavunkat. Rengeteg 
volt még, de ilyen fajta, foszló, oszlado-
zó, rothadó haltetemek között az em-
ber gyomra nem bírta a munkát. Ekkor 
vált egyértelművé, hogy további egyé-
ni és csoportos akciókra is szükség lesz 
a folyamatos kiemelés érdekében. Ezért 
az aznapi munkát másnap reggel 5 órá-
tól egy második tisztítási hullám követte, 
kedden pedig egy harmadik is.

Ezt, ameddig a Tó „beteg” és szüksége 
van ránk, megtesszük, hiszen a Tó any-
nyi csodás élményt ad nekünk télen-nyá-
ron. Ez a minimum, amit ilyenkor visz-
szaadhatunk neki, és csak remélem, hogy 
a felső körökben, az „íróasztalok” mellől 
is történik érdemleges előrelépés ez ügy-
ben, hogy a jövő nemzedék számára is 
megmaradjon a tó, hogy tudják ők is él-
vezni annak természeti értékekeit.

Füredi Balázs,
Velence

***

Az összefogás  ereje
A június közepén kezdődött Ve-
lencei-tavi halpusztulás első ké-
pei sokkolóan hatottak rám is, 
mint minden, a tavat szerető 
emberre. Azonnal hívtam Ve-
lencén élő, a halakról és a Ve-
lencei-tóról mindent tudó hal-
biológus barátomat, hogy mi 
történhetett? A jó hír az volt, 
hogy 95 százalékos valószínű-
séggel nem mérgezésről van 

szó, viszont a tó alacsony 
vízszintje, illetve a hirtelen 
felmelegedés miatt fellépő 
oxigénhiány is nagyon nagy 
problémát jelent, mert na-
gyon nehezen orvosolható.

Minden nap egyre rosz-
szabb hírek jöttek. A hét-
végén a tavon csónakáz-
va saját szemmel is láttam, 
hogy nagy a baj. A MO-
HOSZ-csónakkal is talál-
koztunk: a halőrök folyama-
tosan szedték a tetemeket, 
azonban lehetett látni, hogy 

nem lesz elég kapacitásuk a folyamatosan 
pusztuló halaktól megszabadítani a tavat. 
A tóban maradt tetemek több szempont-
ból is problémásak, mert amellett, hogy 
nagyon büdösek és fertőzésveszélyt okoz-

hatnak, a bomlásuk rengeteg oxigént hasz-
nál fel, amelyből amúgy is hiány van! Tud-
tam, hogy egy civil összefogás tud segíteni 
a tó megtisztításában.

Mivel nemcsak én gondoltam így, va-
sárnapra már meghirdetésre is került 
az első szervezett, hétfő hajnali szedés, 
amelyhez örömmel csatlakoztam. Na-
gyon jó volt látni a sok álmos szemű, de 
tettre kész barátot, ismerőst a parton. Mi a 
Tóbíró kikötőből indultunk csónakokkal, 
SUP-okkal, illetve gumicsizmás parti egy-
ségekkel. A látvány és a szag is borzasztó 
volt, azonban tudtuk, hogy ezt a melót ma 
reggel nekünk kell megcsinálni, így bele-
álltunk a gyűjtésbe. Fantasztikus volt lát-
ni a sok tenni akaró embert, akik néha a 

rosszullét határán dolgoztak a tó varázsá-
nak megőrzésén. Két óra alatt három ve-
lencei helyszínen több mázsa halat gyűj-
töttünk össze, azonban tudtuk azt, hogy 
ezzel sajnos nincs vége. 

Így a héten állandósultak a hajna-
li 5 órás találkozások. Kedden már vala-
mennyivel kevesebb, de szagosabb halat 
találtunk, szerdán pedig a hétfői meny-
nyiség töredékét. Ez a tendencia bizako-
dásra is okot adhatna, azonban az eltelt 
egy hét intenzív információgyűjtése és 
egyeztetései alapján tudjuk, hogy az oxi-
génhiány csak egy tünet – a legnagyobb 
baj a tó alacsony vízszintje. 

Az oxigén visszapótlására számos öt-
let és megoldás kelt életre, azonban a 
tó 2300 hektárnyi területén a vízszin-
tet emelni a nyári kánikulában, kiépített 
rendszer nélkül szinte lehetetlen. Renge-

teg egyeztetésen vagyunk túl az önkor-
mányzattal, illetve megyei vezetőkkel, és 
reméljük, hogy legalább a vízszint szin-
ten tartására lesz gyors megoldás, mert a 
több hétig tartó kánikula következtében 
csökkenő vízszint jelentős, akár vissza-
fordíthatatlan károkat is okozhat.

Az elmúlt napokban felemelő érzés 
volt látni, hogy milyen gyorsan, mennyi-
en, és milyen sokféleképpen akarnak és 
tudnak önzetlenül, idejüket, energiáju-
kat nem sajnálva segíteni egy fontos ügy-
ben. Reméljük, hogy a sok pozitív tett és 
energia hozzájárul szeretett tavunk meg-
mentéséhez!

Kiss Viktor, Velence
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A Korzó üzemeltetési szerződésének
felmondása
A Korzó üzemeltetési szerződését Velence Város Önkormányzata 2021. május 21-én kelt levelében 
azonnali hatállyal, rendkívüli felmondás keretében felmondta. A Korzó állapotának részletes felmé-
rése után keletkezett, egyesített igazságügyi szakértői vélemény alapján a képviselőtestület egyhan-
gú, párt és egyesületi különbségeket áthidaló egységes döntést hozott arról, hogy azonnali hatállyal 
felmondja a GOMI Kft. üzemeltetési szerződését. Ezt a döntést azóta az első, június 18-án lezajlott 
képviselőtestületi ülésen a város megválasztott képviselői ugyancsak egyhangúan megerősítették.

A rendkívüli felmondás azért vált elodázhatatlanná, mert az üzemeltető a rábízott köztulajdont nem 
tartotta karban, nem üzemeltette kellő, és az üzemeltetési szerződésben elvárt gondossággal. Ez pedig 
a Korzó, a strand, a kikötő, a híd és a hozzátartozó ökopark nagymértékű állagromlását eredményezte. 
A további vagyonvesztés megakadályozása elengedhetetlen volt, ezért az önkormányzat közjegyző 
előtt független igazságügyi szakértői véleményt kért arról, hogy az elmúlt öt évben megvalósultak-e 
az üzemeltetési szerződésben előírt karbantartási tevékenységek. Az alábbiakban a 178 oldalas, a város 
honlapján teljes terjedelmében elérhető, több szakértő és szakkonzultáns bevonásával készült egyesí-
tett szakértői véleményből közöl a Velencei Híradó részleteket. 

Egyesített igazságügyi szakértői véle-
mény született a dr. Szabó László köz-
jegyző előtt folyó, 42016/N/476/2020. sz. 
igazságügyi szakértő kirendelése iránt 
indított ügyben a Velence Korzó ingat-
lan-együttesével kapcsolatosan. A füg-
getlen igazságügyi szakértő kirendelését 
Velence Város Önkormányzata indít-
ványozta. Az önkormányzat arra kere-
sett választ, hogy a Korzó üzemeltetésére 
létrejött megállapodásból fakadó javítá-
si és karbantartási kötelezettség kit ter-
hel. Erre azért volt szükség, mert az üze-
meltető a tulajdonosi önkormányzathoz 
fordult azzal az igényével, miszerint az 
épületben jelentkező egyes hibák kijaví-
tásával kapcsolatosan az önkormányzat 
köteles a javítási munkálatokat elvégezni.

Ezzel szemben az üzemeltetési szer-
ződés 13. pontja alapján az üzemelte-
tő a megvalósított beruházási elemek 
működtetését, üzemeltetését, napi kar-
bantartását köteles vállalni és végezni. 
A szerződés tartalmazza azt is, hogy az 
üzemeltetés, a karbantartás, a fejlesztés 
tevékenysége a sétányok teljes területére, 
a tér� gyelő rendszerre, a kikötő-épület, a 
sportpályák, a Korzó, a kommunális he-
lyiségek, a szolgáltatóház működtetésé-
re és a bérbeadói feladatok ellátására, a 
Lidó, a parkolók és a játszóterek terüle-
tére terjed ki. 

Nyilvánvaló volt, hogy a hibák a rend-
szeres napi karbantartási kötelezettség 

elmulasztásából fakadóan keletkeztek. 
Ezért azok kijavítása az üzemeltető köte-
lezettsége.

Mivel az önkormányzat nem rendel-
kezik olyan különleges szakértelemmel, 
amelynek révén az épületeken, építmé-
nyeken, eszközökön, műtárgyakon, al-
kotórészeken észlelhető műszaki jelen-
ségek minősítését megoldhatná, ezért 
szükségessé vált egy független, köz-
jegyző által kirendelt igazságügyi szak-
értői vélemény beszerzése. 

Az üzemeltető a közjegyző által ki-
rendelt független szakértői vizsgálat ki-
vitelezésében nem volt partner, nem kí-
vánta a szakvélemény szempontjából 
szükséges dokumentumokat megoszta-
ni a vizsgálatot végző igazságügyi szak-
értőkkel. Ezek a dokumentumok tehát 
vagy nem léteznek, vagy pedig az üze-
meltető nem kívánta azokat a közjegy-
zői vizsgálat elé tárni. 

Elsőként a 178 oldalas dokumentum 
összegzésében található táblázatokat 
közöljük. Ezek egyértelműen azt mu-
tatják, hogy szinte minden beruházási 
elem esetében elmaradt a szükséges és 
szerződésben foglalt karbantartás. 

A táblázatokat követően egy-két 
olyan beruházási elemről adott szakvé-
leményt emelünk ki, amelyek az üze-
meltető éveken át tartó hanyagságára 
mutatnak rá.

Locsolórendszerek
A kiviteli terv szakági fejezetében meg-
határozott helyeken Hunter-fejes locso-
lókörök és csepegtetőrendszerek kerültek 
kiépítésre. A 20 mm-es polipropilén cse-
pegtető vezetékek a szervizút melletti 
zöldfelületek víz-utánpótlását hivatot-
tak elsősorban megoldani. Ezek tekinte-
tében a szemlekor azt tapasztaltuk, hogy 
a kiépítés óta azok nem üzemelnek és 
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karbantartásuk nincs elvégez-
ve. A csőhurkok elsüppedtek a 
talajban, részben letaposottak, il-
letve azokon felhasadások látha-
tók. A rendszer nincsen üzemel-
tethető állapotban. Karbantartás 
huzamos időn át láthatóan nem 
történt (pl. csövek kiemelése a 

talajból, szakaszok kicse-
rélése).

Zöldterületek
A zöldfelületi rendszerek 
tekintetében garanciális 
hiba nem állapítható meg. 
A kialakult állapotokat az 
üzemeltetés fennálló kö-
rülményei hozták létre, 
tehát kifejezetten karban-
tartási hiányosságról van 
szó. A kivitelezőnek felró-
ható hibás teljesítés nem 
állapítható meg.

Szeméttartók, kerék-
pártárolók

A kiviteli terv szerinti te-
lepítéssel létrehozott esz-
közök jelentős része 
tönkrement. Ez rongálás 
következménye, azaz kar-
bantartási kötelezettség 
elmulasztására vezethető 
vissza. Környezetük csik-
kekkel szennyezett, a fű 
letaposott. A telepített ke-
rékpártárolók tekinteté-
ben a karbantartás hiánya 
állapítható meg. A felüle-

ti bevonaton (horganyzott) a természetes 
használat okozta leverődések kijavításá-
val (pl. hideghorgannyal) a karbantartás 
elvégezhető feladat.

Szoborpark
A zöldfelületbe illesztett közterületi al-
kotások jellemző hibája, hogy azok a 

telepítésüket követően karbantartás-
ban nem részesültek, azokon fokozott 
tönkremenetel állapítható meg. A lo-
kalitáshoz tartozó elektromos szekrény 
sérült burkolatát dróthuzallal kötötték 
meg, amely alkalmatlan és balesetveszé-
lyes, az érintésvédelmi követelmények-
nek sem megfelelő. A faanyag időszakos 
védelme különféle lazúrozásokkal nem 
történt meg, helyzetük instabil, deformá-
lódottak.

Ugrálóvár
A környezete homokkal, porral szennye-
zett. Acélvázában a háló hiányos, dróto-
zás látható azon. A rugalmas aljzat pár-
nái a téli időjárás elleni védelem céljából 
felszedésre nem kerültek, tönkrementek. 
Az eszköz a jelen állapotában a 78/2003. 
(XI.27.) GKM rendelet és az MSZ EN 
1176/2008. szabvány szempontjából al-
kalmatlan az üzemeltetésre. Karbantar-
tási hiányosság állapítható meg. 

Játszóterek
A kivitelezést követően az üzemeltető 
részére történő átadás időpontjában a 
jegyzőkönyv 8. sz. mellékletével rendel-
kezésre álltak az ellenőrzési jegyzőköny-
vek, amelyek az alkalmasságot igazolják. 
Időszakos (3 éves) ellenőrzési jegyző-
könyvet az üzemeltető a megkeresés 
ellenére sem adott át, így a jogszerű 
használatból mindegyiket ki kell zárni. 
Egyébiránt az eszközök balesetveszélyes 
állapota miatt a rendelet 7. § (7) bekez-
dése szerint az eszközök használatát az 
üzemeltetőnek meg kell akadályozni. Ezt 
követően végezhető el az időszakos el-
lenőrzés, a szükséges karbantartási mun-
kák elvégzése pedig még azt megelőzően.
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Ökopark, pihenőhely
A térburkolatok és az eszközök karban-
tartása nincs elvégezve. A terület egé-
szén megállapítható a gondoskodás 
teljes hiánya. A szemét nincs össze-

gyűjtve, az asztalok és faszerkezetek fe-
lületkezelése nem lett rendszeressé téve. 
A pergolaelemek hiánya nem látható, de 
a fakorrózió jelentősen előrehaladott a 
karbantartás teljes hiánya miatt.

WPC felületek
A dekk felületére épületet létesítettek, 
ilyent azonban a kiviteli tervek nem tar-
talmaznak. Az épület alapozási szer-
kezete nem lehet WPC burkolat! Ez 
óhatatlanul az elemek törésével jár. Felü-
letén raklap tárolt, de a felületsíkot zöld 
szőnyegezéssel vonták be. Ez a már fel-
lépett törések eltakarására szolgál, amely 
alatt az elemtörések megállapíthatók vol-
tak. Kiszellőzni nem tud, a gombásodás, 
penészesedés folyamata akadálytalan.

Gyalogoshíd WPC burkolata 
Szemrevételezéssel megállapítható, hogy 
a hajókikötő partjai összekötésére épített 

gyalogos híd négy hídgerendából álló 
szerkezete, a vasalt monolit felbeton, 
vagyis a tartószerkezet megfelelő állapot-
ban van, a biztonságos gyalogos közleke-
désre alkalmas. A járófelület az engedé-

lyezett terv szerint 2,8 
cm vastag WPC bur-
kolattal készült. A já-
rófelület több helyen 
megbomlott, feltöre-
dezett, közlekedésre 
alkalmatlan, baleset-
veszélyes. A gyalogos 
híd forgalom előli biz-
tonságos lezárása nincs 
megoldva, mindkét ol-
dalon egy-egy jelké-
pes elzárást biztosító 
akadályt helyeztek el 
a híd hossztengelyébe. 

Közlekedést tiltó, a híd közlekedés előli 
elzárását jelölő, balesetveszélyre felhívó 
táblák nincsenek elhelyezve. A garanciá-
lis időn túl karbantartás keretében – a jó 
gazda gondolkodásával – az elemek ki-
cserélhetők, a járműves mozgás lehető-
ségének egyidejű kizárásával.

Partvédmű
A gabion szerkezetű partvédő mű és a 
megtámasztó kőszórás állapota nem felel 
meg az üzemeltetési szerződésben elő-
írt karbantartási kötelezettség teljesíté-
se esetén elvárhatónak. A gabion partvé-
dő mű jelenleg kifogásolható állapotú, 
a szerkezet több helyen deformálódott, 
különösen a felső síkja, és azon a szaka-
szon, ahol a támfal ráépítés történt. A ga-

bion szerkezetű part-
védő mű állagromlása 
a rendszeres karban-
tartás hiányára vezet-
hető vissza. Az állag-
romlás megszüntetése 
az üzemeltetői karban-
tartási feladatok közé 
tartozik.

Faépítmények a 
parton

A napozóteraszokra 
létesített faépítmények engedély nélkül 
kiépített szennyvízelvezető csöveit nem 
csatlakoztatták a Korzó szennyvízelveze-
tő hálózatához, részben a csapadékvíz 

rendszerbe, részben a talajba vezették, 
végső soron mindkét esetben a szenny-
víz az építményekből a Velencei-tóba 
jut, ami közegészségügyi szempontból 
elfogadhatatlan.

A napozóteraszokra helyezett faépít-
mények (négy építmény) vízellátását 
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engedélyek nélkül, szabálytalan kivitele-
zéssel (ivóvíz csővezetékek részben földta-
karási hiányossággal), a létesítmény külső 
vízellátó rendszerére csatlakoztatva oldot-
ták meg. Az általuk használt ivóvíz vízdí-
ja a jelenlegi állapotban – helytelenül – az 
Önkormányzatot terheli.

Tűzvédelmi hiányosságok
A vészkijárati ajtóról az RWA rendszerbe 
(tehát a hő- és füstelvezetési rendszerbe) 
tartozó ajtónyitó motoros eleme le van 
szerelve, hiányzik! Ez súlyos tűzvédel-
mi hiányosság! Az RWA rendszer mo-
toros elemének görgős végű karja le van 
szerelve, illetve oly mértékben meg van 
rongálva, hogy azok így működésképte-
lenek. Fentiek szerint az épület vészkijá-
ratát biztosító rendszer nem használha-
tó maradéktalanul. Ez súlyos tűzvédelmi 
hiányosság!

A karbantartás teljes hiányára
utaló jelek

Az üzemeltetés során végzendő tervsze-
rű napi karbantartási munkákat az azokat 
végző személyek számára Karbantartási 
Utasítás megnevezésű leírásban kell előír-
ni. A munkák elvégzését úgynevezett Kar-
bantartási Naplóban kell vezetni/rögzíteni. 
Ennek szükségessége azért áll fenn, mert 
így lehet nyomon követni a meghibásodá-
sokat, javításokat és azok ismétlődését el-
kerülendő intézkedéseket hozni. Ezek nem 

készültek el, így azok az üzemeltetés hely-
színén nem állnak rendelkezésre.

Légkondicionáló rendszer
A javítások kötelessége az üzemeltetőt
terheli. Ezt támasztja alá, hogy az üze-
meltető kérés ellenére nem adott át olyan 
dokumentumot, melyből megállapítható 
lenne, hogy az általa üzemeltett berende-
zést rendszeresen karbantartotta-e vagy 
sem. Amennyiben az üzemeltető a SAM-
SUNG Márkaszerviz bármely partneré-
vel az épület átadási dokumentációjában 
foglalt karbantartási munkákra vonat-

kozó szerződést nem 
kötött, úgy ennek a 
mulasztásnak követ-
kezményeit viselnie 
kell. A napi karban-
tartások során meg-
felelő intézkedéseket 
kellett volna tenni a 
karbantartást vég-
zőknek átadott Kar-
bantartási utasításban 
foglaltak elvégzésé-
re, betartatására, va-
lamint azok doku-
mentálására. Ezek a 
helyszíni szemle so-
rán tapasztaltak sze-
rint nem történtek 
meg. Az üzemelte-
tés, karbantartás hiá-
nyosságai, valamint a 

szakcéggel kötött, a klimatizáló berende-
zésre vonatkozó karbantartási szerződés 
hiánya az üzemeltetőnek felróható mu-
lasztás. Az Üzemeltetési Napló, valamint 
a Karbantartási Napló hiánya, azok do-
kumentálatlansága az üzemeltetőnek fel-
róható mulasztás.

Az egyesített szakértői vélemény tel-
jes terjedelmében elérhető Velence vá-
ros honlapján az alábbi hivatkozás alatt: 
http://www.velence.hu/-a-korzo-uze-
meltetesi-szerzodesenek-azonnali-ha-
talyu-rendkivuli-felmondasa-7133
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A velencei kaszálókról

Városunkban több olyan, művelésből ki-
vont nagy földterület van, melyeknek be-
építését vagy más célú hasznosítását a 
közeljövőben nem tervezzük. Természe-
tesen a területek elhanyagolása, parlagon 
hagyása sem célunk, ezért ezeket a terü-
leteket a továbbiakban is kezeljük. 

A művelés módja eddig a területek 
intenzív nyírása volt, ami a városnak az 
esztétikai szempontokon túl más hasznot 
nem hozott, viszont a rendszeres gépi be-
avatkozás jelentős erőforrásokat vont el a 
város gyakrabban látogatott zöldterüle-
teinek gondozásától.

Korábban is gyakorlat volt, hogy pél-
dául a velencefürdői Sárkányos rétet vagy 
éppen az Északi Strand melletti félszigetet 
helyi gazdáknak adta át az önkormány-
zat kaszáló gyanánt. Idén az ésszerűség 
jegyében ezt az együttműködést terjesz-
tettük ki az alábbi területekre:
• a Bekötő utca menti önkormányzati 

telkek,
• a Kossuth utcánál a volt kenyérgyár 

körüli terület,
• a Cserje utcai és a Béke utcai kikötő 

közötti parti sáv,
• az Evezős út melletti terület,
• az Északi Strand melletti félsziget,
• a Kemping út menti füves sáv.

Ezek olyan, nem központi elhelyez-
kedésű területek, ahol a nagyobb, egy-
befüggő füves területen gazdag lágyszá-
rú vegetáció található. A takarmánycélú 
kaszáláshoz és a kaszálék bálázásához a 
növényzetet jelentősen hosszabbra kell 
hagyni, mint az intenzív fűnyírásnál. Az 
így kezelt zöldfelület nemcsak az üze-
meltetésből eredő megtakarítás miatt, 

hanem a klimatikus viszonyok kedve-
zőbb alakulása, a biodiverzitás és a ma-
gasabb biológiai érték miatt is hasznot 
hoz a település számára.

A kaszálókon ugyanis nagyobb  faj-
gazdagság jön létre a rendszeresen nyírt 
gyepekhez képest, ami hozzájárul a kárt-
evőkkel, betegségekkel és a szélsőséges 
klimatikus elemekkel szembeni ellenál-
ló képesség kialakulásához. A nyírt terü-
letekhez képest kevesebb vizet igényel-
nek, nagyobb és intenzívebb csapadékok 

esetén hatékonyabban megtartják a le-
zúduló vizet, így jobban megtartják azt a 
szárazabb időszakokra, mérsékelve a for-
ró napok hőmérsékletét és csökkentve a 
talajerózió mértékét.

Az ezeken a területeken élő növény-
zet hatékonyan szorítja ki az allergén 
megbetegedéseket okozó fajokat,  így 
attól nem kell tartani, hogy egészség-
ügyi problémákat okoz. A fűnyíráshoz 
képest a kaszálás a lepkéket, beporzó-
kat is jobban megkíméli, hiszen a ma-
gas növényzetben könnyebben elkerülik 
a gépek pengéjét a gyakrabban nyírt nö-
vényzethez képest.

A  gazdasági haszon nemcsak a rit-
kább gépi munkaigényből ered, ha-
nem abból is, hogy a takarmányként 

begyűjtött kaszálék a helyi gazdákhoz 
kerül. Az Entz Ferenc Mezőgazdasá-
gi Technikum tangazdaságának takar-
mányellátása helyi forrásokból külö-
nösen fontos városunk számára. Az 
iskolával fennálló jó kapcsolat révén az 
itt végzett diákok a jövőben is szívesen 
látogatnak vissza korábbi alma mate-
rükbe és Velencére.

Kernya Gábor környezetmérnök
önkormányzati képviselő
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Beszámoló a Velence Városgazdálkodási Kft.
májusi-áprilisi tevékenységeiről
Átszervezés

Változás történt a Velence Városgazdálko-
dási K� . életében. A felhalmozódó zöld-
területi és strandüzemeltetési feladatokra 
tekintettel, új rendszerben fog működni az 
önkormányzati cég. Ennek keretében Sza-
bó Csilla erdőmérnök személyében egy 
kiváló szakember vette át a zöldterületek 
karbantartását. Az új szervezeti rendszer 
pontos kidolgozásáig az ügyvezető felada-
tait Szabó Attila alpolgármester vette át, a 
pénzügyi feladatokat pedig a polgármes-
teri hivatal pénzügyi osztályának vezetője 
látja el. Bízunk abban, hogy az átszervezés 
eredményeképpen hatékonyabb, zöldtu-
datosabb városüzemeltetést tapasztalnak 
majd a velenceiek, a városi zöldterületek 
gondozottsága pedig növekszik.

Évelőágyások
A részben új telepítésű ágyások ön-

tözése, mulcsozása, kapálása folyamatos 
feladat. E téren még van hová előrelépni, 
azonban az ágyások ma már nem keltik 
az elhanyagolt, gazdátlan területek be-
nyomását. 

A telepítés évében az évelő növények 
nem képesek olyan virágpompát bizto-
sítani, mint a késő tavasztól kora őszig 
folytonosan virágzó egynyári növények. 

Az egynyári virágok ugyanakkor nem 
bírják a fagyokat, így késő ősszel kipusz-
tulnak, és ezért minden évben újra kell 

ültetni őket, helyükön pedig féléven át 
csak a puszta föld volt látható Velencén. 
Amint az évelő növények jól begyöke-
resednek, megszokják kiültetési helyü-
ket, és növekedni, bokrosodni kezdenek, 
éveken át díszíthetik majd városunkat. 
Vízigényük pedig később jóval kisebb 
lesz, mint a napi rendszerességű öntözést 
megkívánó egynyári virágoké. 

Tudjuk, hogy ez szokatlan váltás az el-
múlt évek gyakorlatához képest, amikor is 
a város minden évben több tízezer egynyá-
ri virágpalántát vásárolt meg, ültetett ki és 
locsolt napi rendszerességgel. E szemgyö-
nyörködtető virágok azonban sajnos – a 
természet rendje szerint – minden évben 
ki is pusztultak. Az évelő virágok kiülte-
tésével, illetve fák ültetésével megpróbá-
lunk hosszabb távon, előre gondolkodni, 
és nagyrészt olyan dísznövényeket telepíte-
ni, amelyek meghálálva a kezdeti gondos-
kodást, nem 5-6 hónapig, hanem éveken, 
évtizedeken át díszíthetik városunkat, és 
lombozatukkal javíthatják a helyi mikrok-
límát és levegőminőséget is. Kérjük tehát 
megértésüket és türelmüket!

Locsolás
A nyári  hőségben elsődleges feladatunk 
a tavaly és idén ültetett fáink megóvása. 

Ez heti szinten ültetőtányéronként 30–50 
liter vizet jelent. A munka meggyorsítása 
érdekében az önkormányzat beszerzett 

egy olyan szivattyút, amellyel a vízvétele-
zés sokkal gyorsabb lett. Gyakorlatilag öt 
perc alatt meg lehet tölteni vele az 1000 
literes tartályt. Ez a munkahatékonysá-
got is növeli.

Keszegező (Európa) Park
Nyárra szép eredményt hozott a VVG 
K� . karbantartó munkája. Az újtelepi 
Keszegező Park szökőkútja és a keszege-
ző � ú szobra újra régi fényében fogad-
ja az odalátogatókat. Itt az évelőágyások 
megtervezése és kivitelezése további el-
végzendő feladat.

Hulladékkezelés: turizmus és 
horgászat

Nyáron különösen fontos a kukák rend-
szeres ürítése, a szemét elszállítása. 
Mint minden idegenforgalmi szezon-
ban, idén is sok feladatot ad munka-
társainknak az eldobált szemét össze-
gyűjtése, az itt-ott zacskóban elhelyezett 
hulladék elszállítása, illetve az, hogy né-
hányan a háztartási szemetüket a köz-
területi hulladékgyűjtőbe helyezik el, 
amivel tulajdonképpen pillanatok alatt 
teljesen megtöltik a hulladékgyűjtőt. 
Különösen problémás terület a vízpart, 
ahonnan nemcsak sörösdobozokat, ci-
garettásdobozokat és pillepalackokat 
kell összegyűjtenünk, hanem a szeme-
tesekbe dobott csalit is. Nagy veszélyt 
jelent a tóra a műanyag- és alumínium-
hulladék vízbe kerülése. A VVG mun-
katársai ezt a feladatot is rendszeresen 
ellátják, de szükség van az Önök segítő 
együttműködésére is!  Köszönjük!

Északi Strand és Tóbíró Strand
Megnyitott a két önkormányzati üzemel-
tetésű strand is. A Tóbíró Strand tovább-
ra is ingyenes szabadstrandként üzemel, 
alapszintű szolgáltatásokat nyújtva, míg 
az Északi Strand gazdag programok-
kal és szórakozási lehetőségekkel vár-
ja  Önöket. A részletes programokról a 
www.eszakistrand.hu weboldalon, illetve 
az Északi Strand Velence facebook olda-
lán adunk tájékoztatást.
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Velencefürdői történetek a két világháború
közötti időszakból

A velencefürdői üdülőtelkek par-
cellázása az 1930-as évek elején:
Az első nyaralók
Farkas Józsefné: Én 1924-ben szület-

tem, első osztályos voltam akkor. Kicsi 
gyermek voltam én még akkor. A parcel-
lázás körülményeit nagyon értelmes do-
lognak látom. Szívesen elmondom, amit 
tudok róla. A MÁV akciókat szervezett: 

egy-egy várossal összefogva hirdetett 
„� lléres utakat”. Többnyire vasárnap in-
dították az utakat. Egész vonatot szervez-
tek nagyon olcsó jegyekkel – teszem föl 
– Egerbe. Vasárnap reggel indult a vonat, 
este 8-ra ért vissza Budapestre. Ilyenkor 
a város maga is mindent bedobott; kós-
tolót, táncot, népi zenekart, várlátoga-
tást, amit lehetett. Mindenféle progra-
mot csináltak. Nekik is jó üzlet volt, meg 

a MÁV-nak is, mert tele vonatot indítha-
tott. Nem tudom, hogy a MÁV a bankkal 
is hasonló megállapodást kötött-e, de ha-
sonló � lléres vonat jött Velencére is. Kis-
velencére hívták meg a nagyérdeműt az-
zal, hogy itt olcsón lehet telkekhez jutni. 
Szép a kilátás, egészséges a levegő, min-
denféle reklámmal.

Az alaptelep kezdetben a 70-es út-
tól a VI. utcáig tartott, a VI. utca túl-
oldala már kukoricaföld volt. Kezdettől 
így nevezték el az utcákat. Az országúttal 
párhuzamos utcák számozottak, a me-
rőlegesek magyar írók-költők voltak. Ez 
annyira bevált, szellemes volt, hogy nem 
változtattak rajta. Ha én ma azt mon-
dom valakinek, hogy a II. utcában la-
kunk a Gárdonyi meg a Vörösmarty utca 
között, akkor ő tudhatja, hogy az maxi-
mum 3-4 házat jelenthet. Jól lehetett tá-
jékozódni ezzel. Magyar költők-írók, 
egészen a Meggyfasorig, ami a gárdonyi 
településhatár. Ezek az utcák akkor már 
elkészültek. Azt is megtették, hogy be-
vizsgáltatták a földet, hogy az milyen fák 
beültetésére alkalmas. A kijelölt utcáknál 
cseresznye- és meggyfacsemeték voltak 
elültetve már a kezdet kezdetétől. 

Emlékezetem szerint 160–165 négy-
szögölesek voltak a környékünkbeli tel-
kek. Volt, ahol kisebb, volt, ahol nagyobb 
volt. Hogy az érdeklődőknek valami fo-
galmuk legyen a beépítési lehetőségek-
ről, hogy azon a 165 négyszögölön ho-
gyan lehet építeni, úgy emlékszem, itt-ott 
házakat építettek. Mondta anyám, hogy 
igen, már előre oda építették őket, hogy 
könnyebben fogalmat lehessen kapni 
az elhelyezési lehetőségekről: mennyi a 
kert, mennyi a hátsó rész, mennyi utacs-
ka jut és így tovább. Nem is egy helyre, 
hanem különböző helyekre jutott ezek-
ből a mintaházakból.

Fehér Árpád: Emlékszik rá, hova 
kerültek ilyen házak?

Farkas Józsefné: Négyre emlékszem. 
A Vörösmarty és a II. utca sarkán ma 
is áll az egyik. Velünk szemben (II. utca 
44.) is volt egy mintaház. Téglaház és la-
pos tetőt csináltak hozzá. Lépcsőfeljáró 
vezetett a ház fala mellett, kis korláttal. 
Volt lapostetős, volt rendes, nyeregte-
tős, és valahol a III–IV. utca környé-
kén, a Gárdonyi sarkán is emlékszem 
egy saroktelki mintaházra. Persze, akik 
megvették, vagy azon nyomban úgy 
használták, vagy hozzáépítettek. Még 
följebb, valahol a IV. utca környékén is 
rémlik egy házikó. 

Nagyon hamar beépültek ezek. 1936–
1937-re, amikor én 12–13 éves lettem, 
már sok-sok ház volt. Családok teleped-
tek le. Jelentkeztek az iparosok: kútásók, 
kerítésépítők. Kezdték a telkeket beültet-
ni gyümölcsfákkal. Az én apukám olyan 
gondosan válogatta meg a fákat, hogy 
a korai cseresznyétől (május végétől) a 
jonatán almáig (október). Sárgabarack 
is kétféle, egy korábbi és egy kései. […] 
Még sziklakertet is csinált, hogy télálló 

A nyári fürdőszezonban érdemes felidézni azt, milyen is volt a fürdőélet, egyáltalán a közösségi élet 
Velencefürdőn a két háború között. Fehér Árpád olvasmányos és hiánypótló helytörténeti blogjában 
éppen erről az időszakról született egy hosszas bejegyzés 2014 októberében. Fehér Árpád Farkas Jó-
zsefné Tatár Éva nénivel készített interjút a velencefürdői nyaralótelep kialakulásáról, a parcellázásról, 
a mintaházakról, a korabeli fürdő- és társaséletről. E számtalan érdekességet tartalmazó beszélgetés 
részletei olvashatók a következő oldalakon.
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kaktuszt ültethessen, meg más egzotikus 
növényeket, amikre Korzikából emléke-
zett. Nagyon élvezte a kertet.

Eleinte egy 3×3 méteres kis szobát épí-
tettek magas, terméskő aljzattal, 2–3 lép-
csővel felfelé. Ehhez volt egy WC építve 
külső bejárattal. Átlag kétévenként min-
dig egy kicsit építettek hozzá. 1940-re 
már ott tartottunk, hogy az anyukám ter-
vezte házhoz úgy építettek hozzá, hogy 
5×5 méteres lett. Egy 3×2 méteres kony-
hát és egy 5×2 méteres verandát építettek 
hozzá. A konyha és a szoba erre a veran-
dára nyílt. Csinosan nézett ki. 

Erre a csinos kis házra jött a hábo-
rú. Pontosabban: ’42-ben érettségiztem, 
’43-ban férjhez mentem, 1944-ben szü-
letett az én első kisbabám, május 1-jén. 
Akkor már kezdték Budapestet bom-
bázni. Anyukám kétségbe volt esve, 
hogy ne maradjunk ott. A Kútvölgyi 
volt akkor a legújabb kórház, ott szü-
letett a kislányom, bizony 2-3-szor vol-
tunk közben az óvóhelyen. Alatta az 
egész hegy egy óvóhely volt. Mi a kisba-
bával lementünk Velencére, amint lehe-
tett. Május végén mi már Velencén vol-
tunk egész októberig. 

Velünk szemben volt egy mintaház, 
tőlünk eggyel arrébb meg egy nyug-
díjas katonatiszt, valami alezredes bá-
csi lakott. Nagyon elegáns, szép házat 
épített oda. Ő azt mondta: ó, itt sem-
mi nem lesz, az oroszok meg a néme-
tek itt áthaladnak majd, ő itt marad a 
háború alatt. Az én férjem viszont azt 
mondta októberben, hogy nem mara-
dunk egy percig sem itt tovább, beme-
gyünk a fővárosba, mégiscsak többen 

vagyunk, óvóhelyek vannak. Így feljöt-
tünk az anyukámék lakásába Budára. 
[...] Szóval mi a Bocskai úton vészeltük 
át a háborút. Nagyon-nagyon megrázó 
módon! De tudja mit: menjünk vissza 
Velencére!

A harmincas években nagyon sok 
gyerekes család jött ösz-
sze Velencefürdőn. Ha-
mar összeverődtünk mi, 
gyerekek. Én különösen 
nagyon élveztem, hogy 
vannak ott más gyere-
kek. Valahol a IV–V. ut-
cában volt egy család, 
ahol a nagylány velem 
egyidős volt, és reformá-
tus volt ő is, meg temp-
lomba járós is, úgyhogy 
mi elmentünk a velencei 
templomba – mégpedig 
gyalogosan. Olyat is csi-
náltunk, hogy egy másik 
kislány szüleinek a csónakjába beszáll-
tunk, és eleveztünk Velencére. Kikötöt-
tünk egy nagy, lapos részen.

Fehér Árpád: Akkoriban tele volt a 
part lapos fövenyfélével…
Farkas Józsefné: Kihúztuk a csóna-

kot, voltak hozzá tuskók, azokhoz kikö-
töttük, és úgy mentünk a templomba. 
Sőt: 15 évesen kon� rmáltam. Olyan buz-
gó voltam, hogy a Bocskai úti reformá-
tus templomba jártam, Sebestyén Ban-
di bácsihoz, aki a lelkész volt akkoriban. 
Azonnal jelentkeztem vasárnapi iskolai 
vezetőnek. A templom alagsorában volt 
a vasárnapi iskola. Kis csoportokban ül-
tünk egy-egy vezetővel, megbeszéltünk 
egy-egy bibliai történetet, éneket tanul-
tunk. Én segédvezetőnek már odaülhet-
tem az egyik néni mellé.

Ezzel a buzgalommal jelentkeztem 
Velencén Vályi Miklós tiszteletes-
nél, hogy vasárnapi iskolát szerveznék 
nyáron, amikor itt vagyok! Erre ő azt 
mondta: ugyan, nem szoktak ilyet, alig-
ha fognak jönni. Megkértem, hogy azért 
hirdesse ki ezt, amit ő meg is tett, misze-
rint a következő vasárnap, a nagy isten-
tisztelet előtt, 9 órakor várom a gyereke-
ket. Elmentem, és majdnem leszakadt a 
kórus, a gyülekező helye. Rettenetesen 
sok gyerek jött!

Fehér Árpád: Hány éves tetszett
lenni ekkor?

Farkas Józsefné: 15! 1939-ben volt. A 
kíváncsiság hozta a gyerekeket: mit akar 
az a pesti lány? Buzgók, rendesek voltak. 
Kirándulni hívtam őket. Mentünk fel a 
hegyre, ott ők voltak jobban ismerősek. 

Nem tudom, tudja-e, hogy a szőlőhegy 
tetején volt egy tó! 

Fehér Árpád: Én még nem láttam, 
viszont az egyesületünk elnökének, 
Galambos Marikának ez a tó a szív-
ügye! Nem emlékszik, látott a part-
ján kőpadot?

Farkas Józsefné: Padra nem emlék-
szem. Ott akkoriban egy kis nád is volt, 
helyes kis világ volt ott. Jött a sok falusi 
gyerek velünk. Aranyosak és nagyon � -
gyelmesek voltak. Elég nagy füves terület 
volt mellette, meg bozót. Egy nagy, lakli 
� ú is volt köztük. Nem sokkal volt � ata-
labb, mint én. Ez a Géjó Pali volt, a bíró-
nak a � a! Ott volt vele az unokatestvére, 
aki pesti gyerek volt, úgy hívták, Bodnár 
Pista. Ez azért nagyon nevezetes, mert 
sokkal később, � atalasszony koromban 
megint találkoztam vele Pesten. […] 

A társasági élet Kisvelencén! Sokan 
összeverődtünk, gyerekek. Én inkább a 
csatlakozós fajta vagyok, nem szervező, 
de azért voltak olyanok is. Megbeszéltük, 
hogy vacsora után találkozunk, és leme-
gyünk együtt a tópartra. Úgyhogy csak 
beszélgetések, viháncolások voltak. 13–
16 éves korú gyerekek voltunk. A Vörös-
marty utcában, talán a 3–4 között, volt 
egy villa, amit ki lehetett bérelni. Volt 
egy család, a  Stolczék, aki rendszeresen 

gróf Wickenburg István családja 
(Forrás: Velencei Helytörténeti Egyesület honlapja
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jártak oda nyaralni. Stolczéknak volt egy 
lánya meg egy � a. A � ú kicsi volt hoz-
zánk, kicsit idétlen volt, de megtűrtük. 
A lány velem egykorú volt, Gréti volt a 
neve. A társaságból az egyik � ú nagyon 
komolyan kezdett el foglalkozni Grétivel. 
Ezt a � út meg úgy hívták, hogy Tóth Laci. 
Mit tesz isten, Tóth Laci a (Budapest) Rá-
kóczi út 30-ban lakott. Később presbiter 

lett a mi kis gyülekezetünkben! Ő később 
tényleg feleségül is vette Grétit. 

Grétinek meg volt valami bácsija, aki-
nek az országút meg a vasút közötti ré-
szen volt nyaralója. (Úgy tudom, azt a 
területet parcellázták előbb, ami elég fur-
csa, mert emlékszem, amikor kora tavasz-
szal először jöttünk, az mindig vizes volt). 
Ott 1942 körül már rendes, jó kis házak 
voltak.

Fehér Árpád: Elnézést, mikor is 
kezdték ezt a területet parcellázni?
Farkas Józsefné: ’40 körül már bizto-

san! Mert 16 évesen mi már jártunk oda. 
Sőt, ott építettek egy nagyon érdekes he-
lyet. Voltak ott magánházak – közte pél-
dául  Lajtha László zeneszerző, népze-
nekutató háza. Még ma is megvan, úgy 
tudom, ha akarja, megmutatom egyszer! 
[…] Rendes, komoly házakat építettek 
már oda. Az országúttal párhuzamos 
második utcában ott volt, ma is megvan 
egy kicsit régimódi, polgári ház. Ez volt 
az a ház, amit az a bizonyos Stolcz nagy-
bácsi Grétiékre hagyott. Amikor Tóth 

Laci elvette Grétit, abba a házba rendez-
kedtek be. Hogy később mi lett, nem tu-
dom, de a két kislányukkal még jártak 
oda nyaralni. 

Itt, ezen az alsó részen, az országút és 
a vasút között akkor már volt egy ház, 
ahova be lehetett menni, mint egy klub-
házba. Méghozzá egy terasza is volt, ahol 
táncolni lehetett. Valahonnan volt gra-

mofon. Nem tudom, ki építette, kié volt, 
de működött. Nem vendéglátó hely volt, 
nem értem, ki és miért tartotta fenn. 

Viszont akkor már megépítették a 
strandot is: a Hajdu strandot. (1923-
tól működött már – F. Á.). Tehát mégis-
csak sikeresen tudták ott azt a nedves ta-
lajt használni. Ott akkor már több ház is 
volt. A strand mellett volt még egy dobo-
gó, amit egy pár lépcsőn felfelé lehetett 
elérni. Táncparkettnek állították föl már 
akkor is. […]

Fehér Árpád: Többféle emberről tet-
szett eddig beszélni. Az egyiket ne-
vezzük úgy, hogy „kisember”, kis-
vállalkozók. Munkásról még nem 
esett szó. Kik vettek ott parcellát?

Farkas Józsefné: Volt például tanár 
házaspár. Volt katonatiszt. Értelmiségi-
ek. Az V. utca és a Gárdonyi sarkán pél-
dául volt a gyermekorvos doktornő. Jut-
ka lányom fogja tudni a családi nevét. 
Ott a család azóta is nyaralót tart. Na-
gyon stramm, jópofa asszonyság volt! 
Idősebb tanár házaspár a III. utcában. Az 

is 1940 körül lehetett, amikor a III. ut-
cában a Vörösmarty utcától kifelé, Pest 
felé református egyházi gyereküdülőt 
építettek. Nagyon-nagyon primitív ház 
volt. Két nagyszoba volt, lányoknak meg 
� úknak, meg valami vezetői szoba. Nem 
is tudom, főztek-e. Nagy telek, ahol a 
gyerekek labdázhattak. Tulajdonképpen 
ilyenféle kisemberek voltak. Nem emlék-
szem, kimondottan munkásemberekre. 
Vagy ha igen, azok mi voltunk. […]

Fehér Árpád: Ki élt a Beck-kastély-
ban?
Farkas Józsefné: Ők [Beckék] ott lak-

tak. Tudom, hogy egyik-másik a � atalok 
közül járt is Beckéknél, de én annyira nem 
barátkoztam velük. Nagyon érdekes épü-
let volt, gondozott parkkal, azt az utat is-
mertük is. Annál is inkább, mert az az út 
egy hajlat volt. Ha egy kicsit tovább men-
tünk, akkor a jobb oldalon (dél felé – F. Á.) 
is volt egy nagyon rejtélyes épület. Talán 
az intéző háza. Azon túl meg egy kisebb 
ház, ott vettük a tejet, végül is a Beckéktől. 
Úgy is lehetett menni, hogy egyenest a te-
henészetbe. Akkor nem hűtötték le a tejet. 
Én ott is voltam tejért kannával.

Fehér Árpád: A Hajdu strandra ho-
gyan tetszik emlékezni?
Farkas Józsefné:  Nagy étterme volt. 

Legalább kilenc asztallal. Érdekes, más 
egyéb nem maradt meg bennem, mint 
hogy a főépület sárga volt! Kőépület 
volt, tégla egészen pontosan, rendesen 
bevakolva.

Fehér Árpád: Mit csináltak a felnőt-
tek? Ők is részt vettek valamilyen 
közösségi szórakozásban?
Farkas Józsefné: Azt hiszem, kiala-

kultak kisebb körök. Ezek egymással vol-
tak inkább jóban. Úgy emlékszem, hogy 
1940-41-ig nem voltak kiugró vagyoni 
különbségek. Viszont 1942–43-ban már 
akadt rá példa. Akkor épített az alezre-
des úrék mellé a másik oldalon (a II. ut-
ca-Gárdonyi Géza utca felé) valami fő-
rendőr egy emeletes, borzasztó elegáns 
házat. 

(2014)
A teljes beszélgetés a velenceblogon érhető el: 
https://velenceblog.com/2014/10/21/a-velen-
cei-to-parti-nyaralokorszak-hajnala-iv-interju-far-
kas-jozsefne-eva-nenivel-ahogy-a-gyerek-majd-� -
atalasszony-latta
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Az oktatás kezdetei Velencén 
III. rész: A tükröspusztai iskola 

Malomvári Tiborné Tükrös tökre című 
visszaemlékezéséből 

„Azzal kezdeném a történetet, hogy en-
nek a pusztának a tulajdonosa Tük-
rössy Richárd volt, a kastélynak, a hozzá 
tartozó (tudomásom szerint) 10.000 hold 
földdel. Bizonyára többet tud mondani 
erről az, aki 1945–1950 között ott élt, pl. 
a Hausel-család. Hausel bácsi elmondása 
alapján annyit tudtunk meg a kastély be-
rendezéséről, hogy a bútorokat széthord-
ták, a könyvtár könyveivel pedig a sáros 
utakat rakták ki. Az olajfestményekkel az 
ólak tetejét fedték be, hogy be ne ázzon.

Tükröspuszta élete nem 1955-ben kez-
dődött, amikor mi odaérkeztünk, ha-
nem évekkel előbb. Hiszen a lakóépüle-
tek 1952-ben épültek, és tanítás már volt 
az 1950–1951-es tanévben, tehát tanulók 
is voltak, de nagyon kezdetleges körül-
mények között. Volt iskolatársam, Kovács 
Ilona tanítónő, már az 1950–1951-es tan-
évet ott kezdte, és mind a nyolc osztályt 
ő tanította. Villany nem volt, petróleum-
lámpa volt a világítási eszköz. El sem tu-
dom képzelni, hogy ilyen körülmények 
között milyen nagy feladat lehetett az ok-
tatás. De volt oktatás, mert pl. Hausel Béla 
1955-ben érettségizett, tehát az alapokta-
tást ott kapta.

Hogy mikor lett a gazdatiszti lakás-
ból iskola 1945 után, erre bizonyára 
Hausel Béla tudna választ adni, akinek az 
édesapja a háború előtt Tükrössy Richárd 
uraság főkertésze volt. Csak annyit mon-
dott Kovács Ilona tanítónő, hogy pokol 
volt az az egy év. Farkas Zsuzsa iskolatár-
sam is tanított ott utána, de úgy tudom, 
egy évig bírta az ottani körülményeket. 
Egy szobájuk volt, egy ágy szalmazsák-
kal, ez volt az összes berendezés. Utánuk 
jött tanítani Duppainé tanítónő, aki 1955-
ig tanított ott, és egy apáca, aki minden 
nap kijárt tanítani Tükrösbe Gárdonyból. 
Ő a felső tagozat négy osztályát tanította, 
Duppainé pedig az alsó négy osztályt.

Velence–Tükröspuszta, a Puszta-
szabolcs felé vezető főútvonal (amely 
1955-ben igen rossz minőségű maka-
dámút volt) a LIDÓ-tól számítva a 7-es 
kilométerkőnél leágazott jobbra. Szép, 

széles fasorral beültetett bekötőút volt, 
ősztől-tavaszig vendégmarasztaló sárral. 
Télen méteres hófúvással, mert az út mé-
lyen feküdt. Március 15-től október 15-ig 
igen szép látványt nyújtott az egyenes út, 
a végén elterülő kastélyparkig, amely kb. 
2 hold földterületet foglalt el, az emelke-
dő út végén lévő kastélyépülettel. Díszfák, 
dísznövények, bokrok övezték három ol-
dalról az épületet. [...]

Tükrös-puszta az agárdi „Győzelem” 
Állami Gazdaság egyik üzemegysége volt. 
1955-ben, mikor a pusztára kerültünk ta-
nítani, három tanerős iskola volt, a tanu-
lók létszáma miatt. Akkor 82 tanuló járt 

iskolába. Mikor 1955. augusztus 8-án 
este 7 óra körül megérkeztünk, karom-
ban a 6 hónapos kislányommal, a pusz-
ta lakosságának egy része már várt ben-
nünket az iskola udvarán. Látva a három 
apró gyermekemet, akik közül a legidő-
sebb is csak 3 éves volt, megszólalt „jóin-
dulatúan” Luncz Mihályné: „Maguk sem 
esznek meg itt egy kiló sót”. Nem ijesz-
tett meg bennünket ez a szívélyesnek ép-
pen nem mondható fogadtatás, mert tele 
voltunk világmegváltó tervekkel. Tudtuk, 
hogy nem csak az iskola gondja a miénk, 
hanem a puszta népét és a � atalságot is a 

szárnyunk alá kellett venni, s nekik is se-
gítségükre kellett lennünk.

Nem volt nehéz, mert ezek az embe-
rek nyitottak voltak és befogadók minden 
szépre és jóra. Nem volt nehéz együttmű-
ködni velük. Hamar megismerkedtünk, 
mert keresték a kapcsolatot velünk, és mi 
is velük. Arra vártak, hogy valaki irányít-
sa, vezesse őket.

Cserny Erzsébet kolléganőnk, aki az 
Állami Gazdaság másik pusztájáról jött 
át tanítani, tapasztalatokkal rendelkezett, 
és segítségünkre volt abban, hogyan fog-
junk a pusztai élet vezetéséhez. Abban az 
időben Zsoldos György agrármérnök volt 
az üzemegység vezetője, szigorú, rend-
szerető, precíz ember volt, igyekezett a 
kéréseket teljesíteni, és a pusztai ember 
segítségére lenni, de akinek munkáján 

meglátszott, hogy a párt utasítását mara-
déktalanul végre kellett hajtani, nem akar-
ta, hogy a tanítók kivételt képezzenek a 
pusztai emberrel szemben. Ha nekünk be 
kellett jönni Velencére értekezletre az is-
kolába, szólt a kocsisnak: – „Rakja le a trá-
gyát és vigye a tanítókat!” Előfordult, míg 
saját járművünk nem lett, bementünk 
szüleinkhez Anyák Napjára Fehérvárra. 
Vasárnap délelőtt be is vitt bennünket ér-
tük. Mikor a kocsis, akit megkértünk, jöj-
jön értünk, kérdezte az üzemegység ve-
zetőt, mehet-e a tanítókért, azt felelte: 
“Tudják, merre van Tükrös!”

A hajdanvolt kastély
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Az Egyesület állandó kiállítá-
sa mellett a „Velencei-tó környéki 
Alkotókör’’ kézműves munkáinak 
kiállítása kedden és csütörtökön 
9–16 óra között, a többi napokon 
előzetes bejelentkezéssel (e-ma-
ilben) látogatható! 2021. július 
1–31. között nyári szünet miatt  
csak előzetes bejelentkezéssel láto-
gatható!

Retró kiállítást és árverést ren-
dezünk! Erre az alkalomra szeret-
nénk a kiállított tárgyakból árve-
rést rendezni. További információk 
az Egyesület irodájában és e-mail-
ben érhetők el.

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 kódun-
kon Velence 
látnivalóival 
ismerkedhet 
meg

Nagyon nehéz hat esztendő volt a há-
rom gyerekkel. Szinte alig tudtuk elhagyni 
a pusztát, mert gyalog messze volt a vasút-
állomás. Az egyik hét, a másik kilenc kilo-
méterre volt Tükröstől.

A 60-as évek közepén megjelentek 
a mezőgazdasági gépek, és az ügyesebb 
munkások már géppel szántottak, vetet-
tek, arattak. Szükséges volt a gépek veze-
téséhez a nyolc általános iskolai végzettség. 
Akiknek nem volt meg a bizonyítványuk, 
férjem felkészítette a 6. 7. 8. osztályos tan-
anyagból, és itt, Velencén a szaktanárok le-
vizsgáztatták őket. (Eredményesen tették le 
a vizsgát.) Az 50-es évek végére elkészült a 
Pusztaszabolcs–Dunaújváros közötti út, de 
a 2 km-es bevezető út földút maradt 1971-
ig. Az iskola körzetesítésekor a kövesút el-
készült, mert az autóbusz nem tudta volna 
ki- és beszállítani a gyerekeket.

Tehát amíg mi 16 évig ott tanítottunk, 
csak földút maradt a bekötő út, pedig azzal 
hitegettek bennünket 1955-ben, hogy ha-
marosan lesz bekötőút és buszjárat. Mikor 
rákérdeztünk erre a fontos hiányosságra, 
azt mondta az egyik üzemegység-veze-
tő: „Nem vagyunk olyan szegények, hogy 
ígérgetni ne tudnánk!”

Elődeink egy, esetleg két évig maradtak 
a pusztán. Csak Duppainé Kolbe Sarolta 

volt hűséges a pusztához és Cserny Erzsé-
bet tanítónő, akivel öt  évet együtt dolgoz-
tunk. Mi 16 évig, a körzetesítésig marad-
tunk, mi bírtuk legtovább. Nem szerettem 
vándorolni, és rosszabb helyre már nem is 
kerülhettünk volna. Viszont megvan az az 
elégtételem, hogy hasznosítottuk magun-
kat, s nem hiába dolgoztunk 16 évig egy 
helyben. A 16 év alatt szakmailag vissza-
fejlődtünk, de volt mit pótolni Velencén. 
Viszont a Tükrösiek mind boldogultak az 
életben.” (2008)

Tükröspuszta megszűnéséről szóbe-
li megjegyzés a Szerző lányától, Klárától, 
2014-ben: 1970 őszén a felső tagozat be-
jött Velencére Malomvári Tiborral. Az 
alsó tagozat hozzávetőleg 1973 őszén ke-
rült Velencére. Az iskola és a szolgálati 
lakás „magára maradt”, a helyiek és kör-
nyékbeliek elbontották. Emlékei szerint 
tehát nem (vagy csak részben) állami el-
bontás lett a sorsa a háznak, később Tük-
rösnek. Akkori megítélés szerint kultúr-
történeti érték nélküli volt.

A Helytörténeti Egyesület anyagából írta 
és szerkesztette:

Kiss Eszter Zsó� a és
Ludmann Ágota

Iskola. A volt intézői ház, az 1950-es években iskolaépület.
Itt tanított a Malomvári házaspár (Fotó a Malomvári házaspár gyűjteményéből)
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Kivirágzott a Fertő körüli szikes pusz-
ta és a legelők is legszebb arcukat mu-
tatják. Tele gyógynövényekkel a gyep, 
virít a cickafark és az orbáncfű, a me-
zei zsálya lila virágú egyedei között né-

hol feltűnik egy-egy ritkaságnak számító, 
rózsaszín szirmú növény. A bókoló bo-
gáncs már lefelé hajtja nagy lilás-rózsa-
szín fejét, a puha virágokon szinte folya-
matosan nyüzsögnek a rovarok. A szikes 
foltokon bukkanunk rá az igazi sótűrő 

ritkaságokra, melyek csak ezeken a ko-
pár padkákon találják meg életfeltétele-
iket: a pirosas sziksófű ehető – lenne, ha 
nem fokozottan védett természeti terüle-
ten nőne. A bárányparéj hamvas, szür-

kés hajtásai is előbújtak már. 
A legelő sem marad orchidea nélkül, 

szerencsére egy kisebb területen lega-
lább 20 tövet számoltunk a poloskasza-

gú kosbor példányaiból. Ha � gyelmesen 
sétálunk, rábukkanhatunk a szongá-
riai cselőpók járatára: a bejárat kerek 

és kicsit nagyobb, mint egy 20 forin-
tos, és  – a mezei tücsök bejáratával el-
lentétben – egyenesen lefelé visz az útja. 
Ez a pókfaj hazánk legnagyobb pókfa-
ja és nagyszerűen építkezik: a bejáratot 
hálós szövedékkel vonja körbe, így vé-
dekezik a beömlő csapadék ellen. Egyik 
pókjárat-vadászatunk közben a gyere-
kek – akik osztálykirándulásra érkeztek 
a Fertőre – egy mocsári teknős bébire 
bukkantak. Nagy szerencséje volt a kis 
teknősnek, mert igen messze volt még a 
nyílt víz, és meglehetősen sokan tartják 
őt � nom falatnak ebben az életkorában. 
Nagy örömmel és büszkeséggel szállítot-
ták a teknőst megmentői a Fertő nyílt vi-
zéhez.  

Közvetlenül a tanösvény elején eteti 
� ókáit a búbos banka, így őt nagy esély-
lyel megpillanthatjuk, amint csőrében 
valami � nomsággal érkezik az odúhoz. 
A gémek közül mindig szem elé kerül a 
nagy és kis kócsag, a régebben ritkaság-
nak számító pásztorgém ma már egy rö-
videbb túra alkalmával is meg� gyelhető. 
A gólyatöcs vagy másnéven széki gólya
is több helyen fészkel a Fertőn, a szülők 
hosszú, piros lábaikon keresgélnek a se-
kély, partmenti vízben. 

A vörös vércse � ókák most vannak 
abban a korban, hogy gyűrűt kaphat-
nak. A hófehér gombócokon már pihés 

Nyárelő a Velencei-tónál, a Dinnyési Fertőn

Német darázs

Boglárka lepkék tövises iglicén

Mocsári teknősbébi

Búbos banka
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korukban is jól látszanak az igazi ragado-
zó bélyegek: horgas csőrük és a korukhoz 
képest erős, nagy karmokban végződő 
lábuk. A � ókák mellett talált, bespájzolt 
félpocokok jó ellátásról tanúskodnak, a 
legkisebb � óka hatalmas teli begye jó jel: 
valószínűleg az egész fészekalj megéli a 
kirepülést. A vörös vércsék nagy öröm-
mel foglalják el a számukra kihelyezett 
vércseládákat, ezekben sokkal bizton-
ságosabb a � ókanevelés, mint a felülről 
nyitott, elhagyott varjúfészkekben.

Csóka Szilvia
zoológus, környezeti nevelő

Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

A Természet- és
Vadvédelmi Központ hírei

A pázmándi Természet- és Vadvédelmi Köz-
pont szakvezetéses kirándulásaira telefonon 
történő bejelentkezéssel, egyeztetett időpon-
tokban várja szeretettel a családokat!
Még lehet jelentkezni a kisiskolások részére 
július 19. és 23. között megrendezésre kerülő 
Természetbúvár Tereptáborba, és a középső 
csoportosoknak (4–5 éveseknek) szervezett
Erdei Oviba (augusztus 16–19.).  

Jelentkezés: 20–960–4832 vagy info@zoldkozpont.hu

A pázmándi Természet- és Vadvédelmi Köz-

július 19. és 23. között megrendezésre kerülő 
Természetbúvár Tereptáborba, és a középső 

22

Vörös vércse � óka

Lesben álló kócsag
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Elballagtunk
Az alábbi képes beszámolóval és tablókkal búcsúzunk nagycsoportosainktól.
Köszönjük nekik a vidám, tartalmas éveket. Vigyázzatok magatokra!
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Köszönjük Havas-Podhorszki Anikónak a gyönyörű vászon tablóképeket, amelyeket felajánlott a Meseliget Óvoda
számára. Ezzel egy hagyományt indítunk útjára: ezentúl a búcsúzó nagycsoportosok tablói is díszítik az óvoda falait!
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Zöldliget hírek
Olimpiai projekthetek

2021. május 10. és 21. között kerültek 
megrendezésre az ötödik évfolyamon 
az olimpiai projekthetek. A tanulók 3–4 
fős csapatokban különböző programo-
kon vettek részt és versenyeken mérhet-
ték össze tudásukat. Többek között olim-

piai logót kellett tervezniük, prezentációt 
kellett készíteniük egy olimpiai sportág-
ról vagy választható anyagokból olimpiai 
fáklyát és érmeket alkothattak. Emellett 
– testnevelés órák keretében – versenyez-
tek adott sportágakban, hogy kiderüljön, 
melyik csapat a legjobb. Az iskolában a 
Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar 
Úszó Szövetség jóvoltából pedig minden 
résztvevő ajándékot kapott. Két hónap di-
gitális oktatás után a tanulók végre újra 
együtt tudtak dolgozni és tehették mind-
ezt egy olyan izgalmas témával kapcsolat-
ban, mint az olimpia. Személy szerint úgy 
gondolom, hogy – attól függetlenül, hogy 
ki kapott arany-, ezüst-, illetve bronzér-
met –, amiatt, hogy újra együtt lehettünk, 
mindenki győztesnek érezhette magát.

Arányi Norbert

Zöldligetes versenyeredmények
Nagy örömünkre a Tudásbajnokság 
2020–2021. évi megyei döntőjén iroda-
lom és szövegértés tantárgyban Csathó 
Csaba, iskolánk 1.c osztályos tanuló-
ja 3. helyezést ért el! Nagyon izgalmas 
erőpróba volt, amelyen szépen helyt-

állt! Felkészítő tanító: Vitéz-Mohácsi 
Kornélia.

A Tudásbajnokság 2020–2021. évi 
megyei döntőjén környezetismeret tan-
tárgyból Csáki Áron 1.a osztályos tanuló 
1. helyezést ért el. A nyelvÉSZ anyanyel-
vi tanulmányi versenyen Áron szintén a 
megye legjobbjaként első helyen végzett, 
amely eredménnyel indulhatott az orszá-
gos fordulón is, ahol Áron országos 30. 
helyezést ért el! Felkészítő tanár: Bálint-
né Nagy-Kaszap Ditta.

Jonathán olvasási versenyben Say Jú-
lia 6.c osztályos tanulónk országos 1. he-
lyezett lett. Felkészítő tanár: Bernáth Éva.

A Tudásbajnokság angol kezdő kate-
góriájában Bérczi Hanna 3.a osztályos 
tanulónk országos 2. helyezést ért el. Fel-
készítő tanár: Bencs Dóra.

Dudra Dorottya 1. helyezést ért el az 
Origo országos Mese habbal című or-
szágos rajzpályázatán. Felkészítő tanár: 
Berta Orsolya.

Az Országos Baptista Matematikaver-
senyen Molnár Gábor Dávid 4.a osz-
tályos tanuló 1. helyezést ért el a 6. osz-
tályosok versenyén. Felkészítő tanár: 
Segesdiné Sárközi Anna.

A 20. alkalommal megrendezett Ópe-
renciás Fejér Megyei Me-
semondó Versenyen Vo-
rák Dorina 1.a osztályos 
tanulónk megyei 2. he-
lyezést ért el. Dorina A só 
című mesét mondta el.

Felkészítő tanár: Bá-
lintné Nagy-Kaszap Ditta.

Minden tanulónkra 
büszkék vagyunk, gratu-
lálunk nekik és felkészítő 
tanáraiknak!

Nyelvvizsgák 2021
Ebben a tanévben is 
meghirdettük a nemzet-
közi Cambridge Young 
Learners nyelvvizsgá-
ra való felkészülést is-
kolánkban. A Movers és 
Flyers vizsgákat a 4–6. 
osztályos tanulók tették 
le június 11-én. A vizsgá-
ra 89 tanuló jelentkezett. 
Az eredmények várható-
an július végére érkeznek 

meg, bízunk a sikerben! Felkészítő taná-
raik: Arányi Norbert, Beregnyei Renáta, 
Hunyár Lucy, Nagy Erzsébet, Németh 
Tamás, Stillné Szabó Zoé.

A nyolcadik évfolyamosok a B2-es 
szintű (középfokú) nyelvvizsgát szeret-
ték volna megszerezni. Emiatt úgy hatá-
roztunk, hogy a nyolcadik évfolyamon 
olyan tankönyvből tanítunk, amely már 
az egész éves munka során a nyelvvizs-
ga típusfeladatai segítségével készíti fel 
a tanulókat, majd a második félévben 
délutáni felkészítő órákon gyakorol-
hatnak a megmérettetésre. 26 tanuló a 
Euroexam B2 komplex nyelvvizsgára
kezdett készülni, míg 22 tanuló a Lan-
guageCert B2 komplex nyelvvizsgára
készült. Mindkettő vizsga államilag és 
nemzetközileg is elfogadott. 



26

I n t é z m é n y e i n k     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

26

Entz-tanösvény pályázat
„…addig meg nem nyugszom míg ezen szép 
hazámat egy általános nagyszerű kertté át 
nem alakítom” (Entz Ferenc)

Joggal vagyunk büszkék az iskolánkat 
övező gyönyörű parkra, amely több 
nemzedéknyi oktató és diák munkájá-
nak köszönhetően nyerte el mai formá-
ját. A közel hatvan esztendős park fo-
lyamatos gondozást és törődést igényel; 
illetve időről időre újra kell gondolni, 
hogy a megújuló környezetben milyen 
szerepet is kívá-
nunk szánni neki. 
Szeretnénk, ha a 
diákok, oktatók 
és dolgozók egya-
ránt több időt töl-
tenének el ebben a 
rekreációra, feltöl-
tődésre, valamint 
ismereteink gya-
rapítására is egy-
aránt alkalmas, 
szemet gyönyör-
ködtető környe-
zetben. Ennek a 
szemléletnek a je-
gyében, a Magyar 
Faápolók Egye-
sületével karöltve 
egy faápolási tan-
ösvényt fogunk 
kialakítani a park-
ban. 

A tanös-
vény első állomásának (a Vörösmar-
ty szobor környezetének) kialakítására 
tervpályázatot hirdettünk parképí-
tő, kertész és kertésztechnikus diák-
jaink körében. Az első állomást isko-
lánk névadójának, Entz Ferencnek és 
a hozzá eszmeileg közel álló költőnek, 
Vörösmarty Mihálynak szenteljük – 
ennek megfelelően a pályázatnak nem-
csak kertészeti szakmai elvárásoknak 
kell eleget tennie, de a kialakítandó te-
rületnek tükröznie kell e két zseni szel-
lemiségét is. 

A megadott határidőre négy pálya-
munka érkezett be, amelyek mindegyi-
ke komoly munkáról és kreativitásról 

tanúskodik. A pályázók: 
Szakács Bence és Ohr Ádám (9. a osz-

tály, kertésztechnikus tanulók),
Gaál Levente (9. a osztály, kertész-

technikus tanuló),
Borza Márta (9. g osztály, kertész ta-

nuló) és
Késely Róbert (9. A osztály, kertész-

technikus tanuló).
A pályamunkák elbírálását követően a 

kivitelezés még a nyáron megvalósul, az 

ünnepélyes avatásra a szeptemberi szak-
mai napunkon kerül majd sor.

Nyári táborok
Idén is táborozz velünk, ha érdeklődsz az 
állattenyésztés, a kertészet, a növényter-
mesztés iránt, és szívesen végzel olyan te-
vékenységeket, amelyek az agrárium szé-
les körét ölelik fel, a termőföldtől egészen 
az asztalig.

Gazdatábor: július 19–23.
„Szakmakóstoló” nyári pályaorien-

tációs programhét a NAK és iskolánk 
szervezésében: július 26–30.

Jelentkezés és bővebb információ az 
iskola honlapján vagy a titkárságon.

Entz-iklopédiaA nyelvvizsga komoly, objektív, kül-
ső megmérettetése munkánknak, a 
gyerekek tudásának. A gyerekek szem-
pontjából lezárása annak a nyolc évnek, 
amit a kéttannyelvű oktatásban töltöt-
tek. Sajnos a karantén a nyelvvizsgázó-
kat is nehéz helyzetbe hozta. A felké-
szülést március elejétől nem tudtuk az 
iskolában folytatni, sőt az sem volt biz-
tos, hogy vizsgázhatnak a tavaszi vizs-
gaidőszakban. A felkészülést ennek el-
lenére online is folytattuk a tanulókkal. 
Szerencsére az iskolába való visszatérés 
még a vizsgák előtt lehetőséget adott, 
hogy személyesen is találkozzunk, in-
tenzív tréninget tartsunk, ami, úgy 
érezzük, hogy elengedhetetlen ilyen 
fiatal vizsgázók esetében. A vizsgázó-
kat Németh Tamás, Stillné Szabó Zoé 
és Tóthné Benkő Mónika segítette, tá-
mogatta. A gyakorló feladatokat fo-
lyamatosan javítva, visszajelzésekkel, 
iránymutatásokkal és online, majd sze-
mélyes Speaking gyakorló órákkal tet-
tük teljessé a felkészülést. 

Összességében 43 tanulónk sikeres 
középfokú komplex (írásbeli és szóbe-
li) nyelvvizsgát tett, 5 tanulónk a közép-
fokú szóbeli nyelvvizsgát szerezte meg, 
egy tanulónk pedig felsőfokú komplex 
nyelvvizsgával büszkélkedhet. 

Továbbra is azt látjuk, érezzük, hogy 
csapatban tudunk igazán eredménye-
sen dolgozni. Ezt 8. évfolyamos diák-
jaink és szüleiknek visszajelzései is alá-
támasztják, melyeket küldtek: „Nagyon 
köszönjük a felkészítést, és ez a köszö-
net megillet mindenkit, aki a 8 év során 
tanította őket.” „A mai napon értesítet-
tek, hogy sikeres nyelvvizsgát tettem! 
:)) Tudom, hogy ezt egyedül, önerőből 
nem lettem volna képes megtenni, kel-
lett hozzá az összes angoltanárom eltö-
kélt segítsége. Úgyhogy ezúton is sze-
retném megköszönni az elmúlt évek 
kitartó munkáját, bizalmát!”

Mi is köszönjük a közös munkát!

Stillné Szabó Zoé, angol nyelvi
munkaközösség-vezető

Tóthné Benkő Mónika, nyelvi
képzésért felelős igazgatóhelyettes



Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e kI n t é z m é n y e i n k     Kö n y v t á r

27

Könyvújdonságok
Zadie Smith: Menekülés New York-

ból
Bauer Barbara: Most élsz
Bjorn Andreas Bull-Hansen: A viking
Richard Osman: A csütörtöki nyomo-

zó-klub
Leigh Bardugo: Árnyék és csont
Lucinda Riley: Az olasz lány
James Patterson: A fogadó
Fejős Éva: Örökre Görögbe
John Grisham: Vihar a Camino-szi-

geten
Agatha Christie: A nagy négyes
Julie Caplin: Egy csésze tea Tokióban
Erdélyi-Sipos Aliz: Inzulinreziszten-

cia
Szerényi Gábor: Barátságos biológia
Berg Judit: A keresők
Kányádi Sándor: Világgá ment a nyár
M. Kácsor Zoltán: A százfok-öböl 

réme
Varró Dániel: Akinek az orra pisze

NYÁRI SZÜNET
Felhívjuk kedves olvasóink � gyelmét, hogy a könyvtár 2021. július 6. 

és  július 17. között szabadság miatt zárva lesz.

Utolsó kölcsönzési nap: 2021. július 3. (szombat)

Nyitás napja:  2021. július 20.
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A Velencei Polgárőrség hírei
A Velencei Polgárőrség  májusban az alábbi feladatokat végezte Velence város közbiztonsága érdekében. Közbiztonsá-

gi járőrözést 12 alkalommal végeztünk, esetenként 2–2 fővel, 150 órában. Külterületeken nyolc alkalommal ellenőriztünk 
80 órában. Triatlon sporteseményt egy alkalommal biztosítottunk a rendőrséggel közösen, 7 polgárőrrel 50 órában. Ezen 
sportesemény biztosításában a 7 felnőtt polgárőr mellett részt vett  3 i� ú polgárőrünk is. Rendkívül ügyesen teljesítették 
a rájuk bízott feladatokat. Reméljük, a jövőben is aktívan részt vesznek feladataink teljesítésében. Labdarúgó mérkőzést 
három alkalommal biztosítottunk, alkalmanként négy fővel, 48 órában. Rendőrökkel közös járőrözést egy polgárőr tel-
jesített 40 órában. Koordinátori tevékenységet 50 órában végeztem. Mindösszesen 418 órát tevékenykedtünk május hó-
napban.

A nyári üdülési szezonban kérjük, nagy � gyelmet fordítsanak vagyontárgyaik és saját, valamint környezetük biztonsá-
gára. A nagymértékben megnövekedett forgalomban óvatosan közlekedjenek. Mindenkinek pihentető és szép élmények-
kel teli kikapcsolódást, balesetmentes nyarat kívánunk!

Fehér István elnök

Az Országos Polgárőr Szövetség Vízi Tagozata is 
részt vett a halpusztulás utáni kármentesítésben

Gerhard Ákos kérésére, Fehér István, 
a Velencei Polgárőr Egyesület elnöké-
nek közbenjárásával, valamint dr. Tú-
rós András, az Országos Polgárőr Szö-
vetség elnökének támogatásával június 
25-én Velencére érkeztek az Országos 
Polgárőr Szövetség Vízi Tagozatának 
polgárőrei, hogy segítsenek a halpusz-
tulás okozta károk enyhítésében, a hal-
tetemek eltakarításában. Az elektromos 
motorokkal felszerelt csónakok a tó ke-
leti, északkeleti részét fésülték át. Se-
gítségükkel a nehezebben elérhető te-
rületekről is sikerült összegyűjteni az 
elpusztult halakat.

Köszönjük a segítségüket!



Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k

29

Kö z ö s s é g e i n k     B i z t o n s á g u n k

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
Májusban  az egyesület három esetben kezdte meg a vonulást.
Május 8-án 19:38-kor riasztottak minket Sukoró, Fő utcába, ahol egy kerti, gázüzemű grillsütő gyulladt ki. A helyszínre három fő-

vel érkeztünk, kiérkezésünk előtt a grillsütőt sikerült eloltani.
Május 9-én 11:02-kor riasztásunk érkezett Velence, Vörösmarty utcába, ahol két személygépkocsi ütközött össze. A helyszínre két 

fővel érkeztünk, a pusztaszabolcsi kollégákkal a helyszínt biztosítottuk, a veszélyt elhárítottuk.
Május 22-én 15:47-kor segítségünket kérték Gárdony, Héja utcába, 

ahol a bejelentő nagy füstöt észlelt. Három fővel kezdtük meg a vonulást, 
de időközben tévesnek bizonyult a riasztás.

Események, ahol részt vettünk:
Május 5-én a Tűzoltó Hét alkalmából a Kicsi Csimota Családi Bölcső-

dében jártunk. 
Nagyon örültünk a csöppségek boldogságának!
Május 16-án Egyesületünk is részt vett Velence-Újtelepen 133 fa kiül-

tetésében.
Május 29-én nagy örömünkre szolgált, hogy a Városi Gyermeknap-

ra is hivatalosak voltunk. Tíz fővel vettünk részt az eseményen, nagy sikert 
könyvelve el a tűzoltóautónk bemutatásával.

Horváth-Szabó Nóra szóvivő

VÖTE a Velencei-tóért
Egyesületünk is folyamatosan részt 

vett tavunk oxigénpótlásában. Június 19-
én szombaton, a MOHOSZ megkeresé-
sére mindkét szerünkkel, két szivattyúval 
megkezdtük a víz forgatását. Szivattyú-
ink másodpercenként kb. 1400 liter vi-
zet mozgatnak át. Segítségül hívtuk a 
pázmándi és pusztaszabolcsi önkéntes 
bajtársainkat is, akik a gárdonyi szabad-
strandon és a sukorói evezős pályán dol-
goztak. Egyesületünk eközben a velencei 
kikötőnél teljesítette feladatát, és segített 
otthonunk élővilágának mentésében.
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REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
A legfontosabb kérdés

A sokféle vélekedés és emberi sorrend 
ellenére egyetlen alapvető kérdése van 
életünknek. Erre az egyetlen alapvető 
kérdésre adott választól függ minden. 
Mindig is az volt és ez marad életünk 
legfontosabb kérdése: legyen-e Istenünk, 
s Ő ott legyen-e a mi életünkben is? Ki-
csoda számunkra az Isten? 

Na, de ki ez az Isten? Hol van? Ki lát-
ta? – kérdezi a szekularizált, modern em-
ber.  Hisz még a Biblia is azt tanítja: „Istent 
soha senki nem látta.” (Jn1,18a) A szűklá-
tókörű, önmagát istennek képzelő, mo-
dern ember azt hiszi: csak az létezik, ami 
látható… A természettudományok és más 
tudományok újabb kutatásai persze ön-
magukban is cáfolják e téves felfogást. 

A láthatatlan, avagy rejtőzködő Is-
tenhez (Pascal) természetesen nem a tu-
dományok, hanem a hit útján juthatunk 

közel. Amikor az emberi történelem ese-
ményei szégyenletes és kegyetlen mély-
ségekről beszélnek, akkor erősödik fel az 
emberek lelkében az Isten hiánya. Ilyen 
helyzetekben Istenhez kiált a szomjú-
hozó, csüggedő ember. Hol vagy Isten? 
– hangzik fel újra és újra ez a kiáltás az 
emberi félelmek kietlen éjszakájában. S 
aztán Isten is visszakérdez: „Ádám, hol 
vagy?” – „Káin, hol van a te testvéred?” 

Az önmagát nagykorúnak hitt, Istent 
megtagadó, modern ember rádöbben, 
hogy ő az a szüleit elvesztő, éjszaka a sí-
nek közé tévedt kisgyermek… (Kosztolá-
nyi Dezső). Nézzük meg, mire jutott ön-
magában az önhitt ember?  Elég csak a 
fájdalmas mélységeket felmutató 20. szá-
zad eseményeit felidézni: világháborúk, 
kollektív törvénytelenségek, ember- és 
Isten-ellenes diktatúrák, az alapvető em-
beri és szabadságjogok lábbal tiprása, 
koncentrációs táborok, gulágok, málen-
kij robotok, népirtások, fogolytáborok 
stb. A szabadságát Istentől féltő, mo-
dern ember soha nem volt olyan fogoly 
(önmaga foglya?), mint éppen ebben a 
században.

Manapság az Istentől nyert szabadságot 
és emberi méltóságot újabb rabság fenye-
geti. Hisz a szabadság legnagyobb ellen-
sége éppen a szabadosság, a rosszul értel-
mezett emberi függetlenség. A pénzhajsza, 
az anyagiasság érzéketlen kegyetlensé-
ge, a lélektelenség örök emberi értékeket, 

erkölcsöt, hazaszeretetet, nemzeti és egy-
házi közösségeket, évszázadok óta bevált és 
jól működő társadalmi, családi hagyomá-
nyokat pusztít el és tesz tönkre. A hű ba-
rátságok, a megszentelt házasságok, a gyer-
mekeket vállaló és hitben felnevelő családi 
közösségek, a több évezredes keresztény és 
nemzeti értékek felett egyre jobban elural-
kodni látszik a pusztában emelt aranyborjú 
bamba, cinikus vigyora… 

Talán mindenki érzi: korunkban 
minden Isten után kiált. Úgy szomjúho-
zunk Isten után, mint a 42. zsoltár szom-
júhozó szarvasa a hűs forrásvizekre. Is-
ten nélkül, hit nélkül nincs élet, nincs jövő, 
nincs emberiség! Isten meghallja a sóvár-
gó, szomjúhozó ember kiáltását. Lehajol 
érte a nyomorúságok mélységeibe, s ki-
menti őt az örvényből. A rejtőzködő Is-
ten előlép és megmutatja magát a kétel-
kedő, hitetlen embernek. 

Korunkban ezért nem divatos esz-
mékre, nem lelki tápszerekre, valláspót-
lékokra, nem re� ektorfényben tündöklő 
sztárokra, hanem valóban Istenre, s az 
élő Isten erejére, kegyelmére, bűnöket 
megbocsátó irgalmára van leginkább 
szükségünk! Ahogy egy 20. századi, 
nagy keresztyén gondolkodó, � eodor 
Bovet írta: „Istenre van szüksége a vi-
lágnak, aki testté lett, köztünk ütötte fel 
sátorát, akinek dicsőségét naponta meg-
újulva tapasztaljuk. Vagy a názáreti Jé-
zus, az ács � a az Isten, vagy nem érdekes 

számunkra.” Ő az egyetlen, akinek joga 
volt mondani: „aki engem lát, látja az 
Atyát” (Jn 14,9). 

Ezért a legfontosabb kérdést („kicso-
da számunkra az Isten?”), úgy is feltehet-
jük, vagy talán csak így tehetjük fel: ki-
csoda számunkra Jézus Krisztus?

Pápai Szabó György
református lelkipásztor
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„VELENCEI-TAVI RÓZSA”
1. SZ.  NYUGDÍJAS KLUB

Több, mint egy esztendő telt el azóta, 
hogy végre találkozhattunk klubtársaink-
kal a Közösségi Házban. Legutóbbi be-
számolóm is (a karácsonyi) már fél éve, 
hogy megjelent, és úgy érzem, mintha ezt 

az elmúlt egy évet ellopták volna az éle-
tünkből. Gondolom, ezzel nem vagyok 
egyedül. A bezártság, az állandó félelem 
és rettegés szeretteinkért mindannyiunk 
idegrendszerét felőrölte. Kemény éven va-
gyunk túl, de reménykedünk, hogy a ne-
hezét már magunk mögött hagytuk. Nagy 
öröm volt szemtől szemben látni (nem-
csak a telefonvonal végén hallgatni) ba-
rátainkat, klubtagjainkat. Az elmúlt ösz-
szejöveteleinken kicsit visszafogottabbak 
voltunk, mert örömünkbe, ahogy lenni 
szokott, nem kevés üröm is vegyült.

Az eltelt időszakban sajnos három 
klubtagunkat is elveszítettük. Tomaso-
vics Ferencné Borikát, aki hosszan tartó, 
súlyos betegségben hunyt el, a 91 eszten-
dős alapító tagunkat, Smatkóné Bözsike 
nénit, és végül a húsvéti ünnepek után 
kaptuk a hírt, hogy Hoppál Tibi tragi-
kus hirtelenséggel eltávozott közülünk. 
Mindhármukról méltóképpen megemlé-
keztünk, emléküket szívünkben szeretet-
tel megőrizzük. Hiányozni fogtok, nyu-
godjatok békében!

A „Maradj otthon!” nemcsak a csa-
ládtól, a társaságtól, de a kultúrától is tá-
vol tartott bennünket. Nem csoda hát, 
hogy nagy örömmel fogadtuk és néhá-
nyan részt vettünk a kápolnásnyéki Ha-
lász kastélyban a „Korok, színek, hangu-
latok” című kiállítás megnyitóján, melyen 
a szegedi Móra Ferenc Múzeum gyűj-
teményéből mutatják be 25 magyar fes-
tőművész összesen 41 alkotását. A kiállí-
tás szokás szerint nagyon szép és igényes, 
október 3-ig lesz nyitva. Előtte vagy utána 

érdemes időt szánni egy sétára a gyönyö-
rűen karbantartott kastélyparkban, aho-
vá idő közben egy jó öreg gőzmozdony 
is „bepöfögött” vontatmányával, egy vas-
úti személyszállító kocsival. Utóbbi még 
ugyan felújítás alatt van, de hamarosan el-
készül.

Érdemes ellátogatni 
a Velencei Helytörténe-
ti Egyesület Wenckheim 
Kastélyban lévő kiállító-
termében nemrég megnyi-
tott kiállításra, melyen a 
Velencei-tó környéki Al-
kotókör tagjainak munkái 
kerülnek bemutatásra. A 
kiállított művek híven tük-
rözik az alkotók kreativitá-

sát, elképzeléseiket, majd ezek gyakorlati 
megvalósítását. Szorgos kezeik és kitartá-
suk igazi remekműveket hoztak létre. Csak 
ajánlani tudom mindenkinek, ezt a szemet 
gyönyörködtető, lelket melengető kiállítást, 

2021. május 15-én
Pintér Ágnes  és Kovács Márk

2021. május 21-én
Molnár Ingrid és  Kovács István 

2021. május 29-én
Szabó Zsó� a és Papp Máté

Horváth Mónika és Majzer Gergő
Török Nikolett és Bárány Lajos
Boriszov Anett és Palánky Péter

2021. június 4-én
Isépy Marianna Gréta és
Turanitz Gergely Ferenc

2021. június 5-én
Fiedler Alexandra és Kires Norbert

2021. június 11-én
Lancsák Ildikó és  Illés István

Gratulálunk!

Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetőkanyakönyvvezetők

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek

Velencén:

amelynek a megnyitóján volt szerencsém 
részt venni, és még július 27-ig látogatható.

Megtartottuk az utolsó, nyári szünet 
előtti összejövetelünket is. Sajnos az elkö-
vetkezendő időkben nem tudunk a Kö-
zösségi Házban találkozni az iskolások 
nyári táboroztatása miatt. Viszont megbe-
széltük, hogy a nyár folyamán szervezünk 
egy-két vonatos, illetve autós kirándulást 
a közelbe, az időjárástól függően.

Természetesen mindannyian örü-
lünk a lazításnak, könnyebben szervez-
hetünk összejöveteleket családtagjaink-
kal, barátainkkal. Ennek szellemében 
kívánok nyugdíjas társainknak és a lap 
valamennyi olvasójának kellemes nya-
rat, jó programokat, munkájukhoz sok 
sikert, de legfőképpen és mindenekelőtt 
jó egészséget!

Egresfalviné Vidos Anna
klubvezető 

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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Búcsút inthetünk a műanyag elviteles
dobozoknak: itt a
RAKUN Dobozközösség

A műanyagszennyezés okozta prob-
lémákról naponta hallhatunk: hol egy 
újabb szemétszigetet fedeznek fel, hol 
egy újabb állat pusztulását okozza. Az 
elmúlt évek adatai szerint jelenleg kö-
rülbelül 150 millió tonna műanyag 
szennyezi a világ óceánjait.

A brit Nature magazin fenntartható-
sággal foglalkozó rovatában jelent meg 
június 10-én az a spanyol-angol tanul-
mány, mely szerint a műanyag zacskók 
és PET palackok után az óceánokban 
úszkáló  harmadik leggyakoribb hul-

ladéktípus az étel-elviteles doboz. A 
megdöbbentő mennyiségű  elviteles cso-
magolóanyag okozta hulladékért egyéb-
ként nem kell az óceánig mennünk: a 
Tudatos Vásárlók Egyesülete  számítá-
sai szerint csak Budapesten évente több 
mint 13 millió darab ilyen műanyagesz-
köz fogy, és ha ezeket a szemétre került 
dobozokat egymás mellé raknánk, a sor 
Budapesttől Lisszabonig érne. 

A koronavírus járvány miatti korlá-
tozások hatására az egyik legnagyobb 
hazai csomagolóanyag forgalmazó ada-
tai szerint az elviteles dobozok forgalma 
a duplájára nőtt. Ez a probléma hívta 
életre a RAKUN Dobozközösség pro-
jektet is. 

A projekt célja az, hogy az egyszer 
használatos elviteles dobozokat egy új-
ratölthető alternatívával váltsa fel. A 
közösség tagjai a RAKUN partner ven-
déglátóhelyeken (elfogadóhelyeken) 
különleges rozsdamentes acél RAKUN 

dobozba kérhetik az ételüket, vagy ren-
delhetik házhoz. A tagsági díjat a RA-
KUN Dobozközösség applikációt letölt-
ve � zethetik be a vendégek. Ez egy � x 
havi díj, melyért cserébe a dobozokat 
korlátlan alkalommal használhatják és 
bármelyik résztvevő vendéglátóhelyen 
kérhetik ebbe az ételt.

A rendszer lényege a higiénia. Nem 
véletlen, hogy a közösség kabalaállata 

a mosómedve (angolul racoon). A ven-
déglátóhely ugyanis nem abba a do-
bozba teszi bele az ételt, amit a vendég 
visszahoz, hanem azt elveszi és egy elő-
zőleg szabályosan, fertőtlenítő mosással 
elmosott tiszta dobozba teszi az új ren-
delést. 

A rendszerhez eddig országszerte 32 
vendéglátóhely csatlakozott, de folya-
matosak a jelentkezések. Az elfogadóhe-
lyek listája mind a RAKUN applikáció-
ban, mind a www.rakun.hu weboldalon 
megtalálható. 

A Velencei-tó-
nál hamarosan indu-
ló dobozrendszer se-
gítségével a kevésbé 
hulladék-terhelt ven-
déglátásért és zöldebb 
nyaralásért dolgozunk 
a nyári időszakban. 
Kövessétek Facebook 
oldalunkat a környe-
zetbarátabb, hulladék-
mentes Velencei-tóért: 
Használd újra, Velen-
cei-tó!

Virág Kriszti
Zöldebb város,

ÖKOS közösség:
 Használd újra,

Velencei-tó!
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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

A Velencei Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
e-mail: hivatal@velence.hu,
honlap: www.velence.hu

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

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY
Vargáné Király Julianna, testületi referens, 589–419
Balogh Erika, titkársági ügyintéző, 589–425
Kiss Dorottya, titkársági ügyintéző, 589–416
Hencs Fanni, humánpolitikai referens, 589-412

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, � zetővendéglátás,
talált tárgyak, kifüggesztések)

Pécsi Viktor, közterület-felügyelő, 589–422, 30/255–7392

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Molnár Krisztina, osztályvezető, 589–414
Csikmérő Enricóné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Egri Andorné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Zsapka Judit, pénzügyi ügyintéző, 589–424
Csizik Gabriella, pénzügyi ügyintéző, 589–423

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

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 Nonpro� t 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

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



Minden hűtő és
fagyasztószekrény

javítása 2 év garanciával,
ajtógumi és műanyag részek 

pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

0620/557-3008

Lakások, családi házak felújítása: 
burkolások, gipszkartonozás, teraszok, 

lépcsők, térkövezések készítése.

Rövid határidő,
minőségi kivitelezés.

Tel.: 06 20 465 3616

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



Forduljon bizalommal a 
hirdetésszervezést

végző VVG Kft. 
munkatársaihoz a

+36 30 158 2829-as 
telefonszámon

vagy a
parkolasugyfelszolgalat@

velence.hu
e-mail címen.


