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A tiszta Velencei-tóért
Bölcsődeépítés, strandfejlesztés
Tordas–Velence kerékpárút
A Szakrendelő helyzetéről
Újdonságok az Északi Strandon
Szupertanár Velencén
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Velencei és tókörnyéki
események
2021. május 29-től október 3-ig
Korok – Színek – Hangulatok
Válogatás a Szegedi Móra Ferenc Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből
Kedd – vasárnap: 10:00 – 18:00
Halász Kastély
(Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.
tel.: 0621–292–0471)
2021. augusztus 10-től november 30-ig
Retró kiállítás
A Velencei Helytörténeti Egyesület
kiállítása
Kedd, csütörtök: 9.00 – 18:00
A többi napokon előzetes bejelentkezés
szerint
(Meszleny–Wenckheim kastély,
Velence, Tópart u. 52.,
velencehelytortenet@gmail.com)
2021. augusztus 6. péntek 17:30
Hooligans, B52, ACid/DC
Agárdi Popstrand
(Agárd, Chernel István utca 1.)
2021. augusztus 7. szombat 20:30
Joe Di Pietro: Ügyes kis hazugságok
romantikus komédia
Csajághy Laura Színpad
(Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 31.
tel.: 30–211–8840)
2021. augusztus 14. szombat 17:00
Mobilmánia, Varga Miklós, ACid/DC
Agárdi Popstrand
2021. augusztus 14. szombat 20:00
Gájer Bálint és zenekara
Halász Kastély, Kápolnásnyék
2021. augusztus 18. szerda 18:00
Angyalok hangján: Ducza Nóra és
Jónás Krisztina koncertje
Szent István király plébániatemplom
(Velence, Fő u. 70., tel.: 22–368–298)
2021. augusztus 19. csütörtök 19:00
Velence Város Születésnapja
DJ Smash Retro party
Kastélypark
(Velence, Tópart u. 52.)

2021. augusztus 20. péntek 11:00
Ünnepi mise és kenyérszentelés
Szent István király plébániatemplom,
Velence
2021. augusztus 21. szombat 20:30
A 100 Tagú Cigányzenekar
gálaműsora
Csajághy Laura Színpad, Kápolnásnyék
2021. augusztus 25. szerda 20:00
Szép nyári nap – Neoton musical
Északi Strand
(Velence, Fő u. 144.)
2021. augusztus 27–29.
péntek–vasárnap
Tacskó Találkozó:
Tacsi-Pancsi Vízparty Hétvége
Drótszamár Park és Kemping
(Velence, Kemping u. 2.,
tel.: 30–619–4452)
2021. augusztus 28. szombat 19:00
Gólyák és fecskék:
az igazi „ég madarai”
Dinnyési Fertő
(Dinnyés, Rózsa u. sarka,
tel.: 30–663–4630)
A városi eseményekkel kapcsolatos változásokról, illetve Velence város egyéb
programjairól, eseményeiről bővebben
tájékozódhat az interneten Velence Város
hivatalos facebook oldalán
(www.facebook.com/Velencevaros)
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Beköszöntő
Kedves Velenceiek!
Velence várossá avatásának 17. évfordulóját ünnepeljük idén. A jeles alkalom
nemcsak arra teremt lehetőséget, hogy
végre együtt ünnepeljünk, hanem arra is,
hogy megálljunk és számadást tartsunk.
Hová jutott ez a település az elmúlt 17
évben? Mi történt azóta, hogy 2004-ben
városi rangot kapott Velence?
A városi rang elérését követően az akkor polgármester asszony, Oláhné Surányi Ágnes így fogalmazta meg gondolatait a Fejér megyei Hírlap 2004. május 4-i
számában: „A cím plusz lehetőség, amelynek meg kell felelni. Velencén is sok embert foglalkoztatott a lehetséges változás.
A polgármester asszony szerint ezután is
felelősséggel látja el feladatait az önkormányzat, a testület, nem nőnek emeletes
házak, nem szűnnek meg üdülőterületek.
Velence marad emberbarát, zöldellő, virágos település.”
Az elmúlt 17 év, és különösen a 2014
és 2019 közötti időszak azonban azt bizonyította, hogy a befektetői igények
bizony felülírták a településfejlesztési
terveket, és ma már szinte minden településrészen találhatunk átadás előtt álló
lakóparkokat. Az ingatlanbefektetők és
-fejlesztők érdekei nem mindig esnek
egybe az önkormányzat szempontjaival. Én személyes kötelességemnek érzem azt, hogy a 17 évvel ezelőtti ígéretet
valóban megtartsam. Semmiféle különalkuba nem kívánok belemenni, és az
erőltetett, eltúlzott, a környezetet és a
településfejlesztési szempontokat figyelmen kívül hagyó ingatlanfejlesztéseknek gátat kívánok szabni. Ebben – úgy
vélem – a képviselőtestület egészének
támogatására számíthatok.
Az elmúlt évek azt bizonyították,
hogy ha nem figyelünk oda, akkor bizony nem városként, nem közösségként
működik tovább Velence. 2004. augusztus 21-én a megyei lap több velenceit
is megszólaltatott a városi rang elérése kapcsán. Igen tanulságos most viszszatekintve elolvasni, hogy milyen reményekkel indultak el a velenceiek azon

az úton, amelyen már 17 éve járunk. E
sokféle vélemény közül iskolánk akkori és jelenlegi igazgatójának, Czuppon
Istvánnak a mondataival tudok a legjobban egyetérteni, aki arra a kérdésre,

összefogni, közösséggé kovácsolni az itt
élőket. Ebben igen fontos szerepet kapnak ünnepeink, az együtt töltött, élményekkel teli idő. Most, hogy jószerivel
korlátozások nélkül meg tudjuk ünnepelni a városi eseményeket, szeretettel
invitálok mindenkit Velence város születésnapjára, amelyet augusztus 19-én
tartunk a kastélyparkban.
A születésnap egy város esetén korántsem az öregedésről szól. Különö-

A mai Velencei Korzó területe 2004-ben, a várossá nyilvánítás évében

hogy a városi rangtól változik-e valami
a mindennapi életben, így válaszolt: „Én
azt gondolom, hogy az élet nem változik.
Nagyon örülnék, ha ez a várossá válás
olyan lenne, hogy az emberi kapcsolatok
és a település emberléptékűsége megmaradna. Ez fontos.”
Emberi kapcsolatok és emberléptékűség: ez valóban a legfontosabb. Az
elmúlt 17 évben rohamosan növekedett a népességszám: mára több mint
7000 ember lakóhelye városunk, akik
mellett további több ezer nyaralótulajdonos is Velencét választja a nyári időszakban lakóhelyül. Egyre nagyobb kihívás

sen nem akkor, amikor csak a 17. születésnapját ünnepli. Számomra ez az
alkalom sokkal inkább arról szól, hogy
lassanként eléri Velence mint város a
felnőttkort, és megtalálja a helyét és
szerepét Fejér megyében és országosan is, egyensúlyban Székesfehérvár és
Budapest között, kialakítva a megfelelő kompromisszumot a várost eltérően használni kívánó velenceiek között.
Velence ne a tömeg, hanem a közösségek városa legyen!
Gerhard Ákos
polgármester
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Polgármesteri kalendárium
2021. június 23-tól július 20-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi
megbeszéléseken, egyeztetéseken, eseményeken vett részt a város érdekében:
Június 23-án találkozott a Strand
Kft. képviselőjével és szerződést kötött
a Plázs 44, vagyis a velencefürdői keleti
strand üzemeltetésére vonatkozóan.
Június 25-én a Velencei Szakrendelő működésével kapcsolatos kérdéseket
vitatta meg a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit
Kft. felügyelő bizottságának elnökével, Faragó Péter képviselővel.
Június 28-án jelen volt a Pénzügyi
Bizottság, majd a Humán és végül az
Ügyrendi Bizottság ülésén. Ezt követően képviselőtestületi ülésen vett részt. A
munkanap végén a Velencei-tó Környéki
Borút Egyesület taggyűlésén jelent meg.
Június 29-én városunk lakóját, Silhány
Lászlót köszöntötte 90. születésnap-

ja alkalmából, majd helyi vállalkozókkal egyeztetett a Velence Korzó jövőjével
kapcsolatban. Délután megjelent a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén
a Velencei Szakorvosi Rendelőintézetben.
Június 30-án a Semmelweis-nap alkalmából köszöntötte városunk egészségügyi dolgozóit és gyógyszerészeit.
Július 1-én egy velencei lakos panaszos ügyeivel kapcsolatban egyeztetett hivatalában.
Július 2-án egy helyi vállalkozóval beszélték meg egy új zöldséges bolt nyitásának lehetőségeit.
Július 5-én a VVG Kft. ügyeit érintő
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heti egyeztetéssel kezdte a napot, amelyen
részt vett Szabó Attila alpolgármester is.
Július 6-án a Vörösmarty Rádióban
adott interjút az alacsony vízállással és a
halpusztulással sújtott turisztikai szezonnal kapcsolatban. Az interjúban kiemelte,
hogy ismeretei szerint a tó vízének minősége ismét jó.
Július 7-én a VVG Kft. ügyeit érintő
heti egyeztetéssel kezdte a napot, melyen
részt vett Szabó Attila alpolgármester is.
Ezt követően Balázs Sándorné Nagy Viktóriánál járt, akit 95. születésnapja alkalmából köszöntött.
Július 8-án több helyen terepbejárást tartott, melynek során az illegális
hulladéklerakás megelőzését célzó kamerák telepítésének lehetőségeit vizsgálta meg.
Július 9-én a VVG Kft. zöldreferensével egyeztetett. Ezt követően városunk védőnőivel vitatta meg a védőnői
körzetek kiterjedésével és a szabadságolásokkal kapcsolatos egyes kérdéseket. Ezen kérdések megvitatása az új
védőnői körzet véglegesítése kapcsán
váltak különösen időszerűvé.
Július 12-én szabadságát töltötte.
Július 14-én a Velence Korzó vállalkozóival találkozott, megvitatva
az üzemeltetéssel kapcsolatos problémákat.
Július 15-én a
Magyar Nemzet
újságírójával találkozott.
Július
16án délelőtt a város ügyvédjével
egyeztetett.
Ezt
követően a VVG
Kft. átszervezésével kapcsolatos
problémák megoldásában vett részt.
Július 19-én
a Helyi Építési Szabályzattal

kapcsolatban egyeztetett a város szakmai
partnerének, a Fehérvár-terv Kft.-nek a
képviselőjével.
Július 20-án a Humán Bizottság ülésén vett részt.

Balázs Sándorné
köszöntése 95.
születésnapja
alkalmából

Városunk egyik legidősebb lakója az 1926-ban Zala megyében, Szentviszlón született
Balázs Sándorné Nagy Viktória. Ebből a mára elnéptelenedett kicsiny őrségi faluból
került Pestre, ahol évtizedekig
élt családjával. Velencére 1973ban érkezett. Ekkor vásároltak egy kis nyaralót Újtelepen.
A környék és a település anynyira megtetszett a családnak,
hogy 1978-ban úgy döntöttek, végleg ideköltöznek. Az itt
töltött évek alatt Viktória néni
dolgozott a kenyérgyárban,
nyugdíjba azonban a MÁV-tól
vonult, ahol irodai munkát végzett. Még nyugdíjas évei alatt
is hosszú évekig töretlen munkakedvvel folytatta a munkáját
a MÁV-nál.
Gerhard Ákos polgármester
köszöntötte Velence város lakosainak nevében Viktória nénit, akinek jó egészséget kívánunk születésnapja alkalmából!

kor m
r máánnyyzzaattii hhíírreek
ÖÖ
n nko

A Meseliget Óvoda pályázatot hirdet dajka munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 22.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Velence, Szent Erzsébet tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodai nevelés ellátása az óvodai nevelés
Országos Alapprogramja, a helyi Pedagógiai Program, valamint a munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés (dajka); végzettséget igazoló dokumentum, szakmai önéletrajz, egészségügyi
könyv, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi).
A munkakör legkorábban 2021. augusztus 30. napjától tölthető be.
A pályázatok benyújtásának módja: Boronai Mária részére (velenceimeseligetovoda@gmail.com)
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 27.

Semmelweiss-nap
Július elseje, a Semmelweis-nap, a magyar egészségügy ünnepe. Idén is jó okunk volt hálásnak lenni orvosaink, ápolóink, védőnőink, gyógyszerészeink gyógyító munkájáért. Gerhard Ákos polgármester Velence polgárainak nevében köszönte meg egy-egy szál virággal az értünk fáradozó egészségügyi dolgozók munkáját.
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Figyelemfelhívó kampány a tiszta Velencei-tóért,
az élővilág érdekében
A tókörnyéki önkormányzatok összefogásának eredményeképpen júliusban a szemetelés környezetkárosító hatásaira figyelmeztető táblák kerültek ki a Velencei-tó
partjára. A felvilágosító kampány a jól szervezett hulladékgyűjtéssel együtt egy kis lépést jelent ebbe az irányba. A tóba kerülő
hulladék igen jelentős károkat okoz az élővilágban. A cél az, hogy a tókörnyéki turizmus hulladékterhelése egyre csökkenjen.
Velence azért választotta a mocsári
teknőst e kampányban emblematikus

állatként, mert a Velencei-tóban gyakori mocsári teknős élővizeink egyik
leghatékonyabb takarítója. Magyarország egyetlen őshonos teknősféléje nélkül tavaink sokkal rosszabb állapotban lennének. Azonban a teknősökre
is komoly veszélyt jelent a tóba kerülő műanyaghulladék, mert azt tápláléknak vélhetik.
Az eseményen városunkat Szabó Attila alpolgármester képviselte.

Önkormányzati lépések egy tiszta és élettel teli
Velencei-tó érdekében
Az idei nyár mindannyiunk számára
világosan megmutatta, hogy a Velencei-tó ökoszisztémájának megőrzése
és vízellátásának biztosítása immár elodázhatatlan feladat. A fenntarthatóság
és a hosszú távú szempontok figyelembe vétele pedig elengedhetetlen mindehhez. Az is egyértelművé vált, hogy a tó
megmentése és a vízminőség karbantartása egy több pilléren álló, közös feladat,
amelyben az állami és vízügyi szerepvállalás mellett helye van a civil kezdeményezéseknek – de elengedhetetlen az
önkormányzatok aktív együttműködése,
szerepvállalása is.
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A tóparti településeknek ugyanis elemi érdeke az, hogy a Velencei-tó tiszta,
bővizű és látogatókat vonzó értéke maradjon Magyarországnak. Ez nemcsak
azt a feladatot rója ránk, hogy minden lehetséges fórumon lobbizunk a tó érdekében, hanem azt is, hogy önálló tervekkel álljunk elő – és mi magunk is aktívan
vegyük ki a részünket a közös munkából.
A lehetőségek és tennivalók közös
számbavétele egyre sürgetőbb. Alapvetően két megoldandó feladat áll az állam és
a tókörnyéki önkormányzatok előtt.
I. Az egyik a tó vízkészletének, medertelítettségének megőrzése. Ahogyan

azt a mellékelt táblázat és grafikon is mutatja, nemcsak a Velencei-tó vízszintje alacsony, de alacsony a tó vízellátását
biztosító víztározók szintje is. A vízutánpótlás megoldása nemcsak térségi kérdés, hanem országos jelentőségű probléma, amelynek megoldásában a vízügyi
hatóságok munkája és az állami szerepvállalás elengedhetetlen.
Velence város önkormányzata ebben
a kérdésben a következő feladatok ellátásában vesz részt:
1. A lakosság tájékoztatása.
2. A város tóparti helyeinek monitorozása.

Ö n ko r m á n y z a t i h í r e k

3. A döntéshozók figyelmének felhívása, lobbizás a tó érdekében.
II. A másik feladat a víz tisztaságának
és oxigénnel való ellátottságának biztosítása. Ezt a feladatot már önkormányzati szinten is kezelni lehet. Velence Város
önkormányzata olyan vízügyi szakemberekkel vette fel a kapcsolatot, akik a

nádasok és úszólápok tisztító erejének
felhasználásával kifejezetten a Velencei-tó ökoszisztémájára szabott természetes vízszűrő és lélegeztető eljárást
dolgoztak ki. Ez az eljárás a vízhozamot
és vízszintet ugyan nem, de a tó vizének
tisztaságát már középtávon is jelentős
mértékben növelné.

Jelenleg a szakértők és Velence Város önkormányzata azon dolgoznak,
hogy a vízügyi hatóságokkal és a szomszédos önkormányzatokkal egyeztetve a
nád vízszűrő képességén alapuló tisztító eljárást minél hamarabb alkalmazni
lehessen.
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Haladnak a városfejlesztési munkálatok:
bölcsődeépítés, strandfejlesztés
Városunkban az idei nyáron mind a bölcsődeépítés, mind a strandfejlesztés munkálatai jól haladnak. A nyári időszak és az
építőipar túlterheltsége dacára mindkét beruházás esetében jelentős haladást értek el
a kivitelezők az elmúlt hónapokban.
Az Árok utca – Mandula utca sarkán
létesítendő bölcsődénél az alapozás befejeződött, és a falazás is lassan véget ér.
Az eredeti ütemtervnek megfelelően haladnak a munkálatok.
A strandokon megépültek a baba-mama szobák és a családi mosdók
mellett a faépítmények is: így az öltözők, a tájékoztató táblák és oszlopok is, friss grafikai dizájnnal. Itt a teljes beruházás befejeződik mind a négy
érintett strandon, vagyis az Északi
Strandon, a Tóbíró Strandon, továbbá
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Velencefürdőn a Plázs 44-en, illetve a
Tóparty Rendezvénystrandon.
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Megújultak a Tóbíró Strand padjai
Civil kezdeményezés eredményeképpen,
önkormányzati támogatással megújultak
a Tóbíró Strand padjai. Idén nem ez az
első alkalom, hogy egymásért és Velencéért tenni akaró helyiek munkája szebbé, élhetőbbé tette városunkat. Minden
ilyen civil kezdeményezés – ahogyan eddig is – számíthat az önkormányzat támogatására. Köszönjük Kozalek Petra
és az önkéntesek munkáját, és vigyázzunk a vidám padokra együtt!

Megkezdődnek a Budapest–Balaton kerékpárút
Tordas–Velence részszakaszának építési munkálatai
A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a SWIETELSKY Magyarország Kft. kivitelezésében
valósul meg a Budapest–Balaton kerékpáros útvonal, Etyek–Velence szakaszán
belül a Tordas–Velence részszakasz kiépítése. A beruházás öt települést érint:
Tordas, Kajászó, Pázmánd, Nadap, Velence. A fejlesztésről szóló részletes lakossági tájékoztatás elérhető városunk
honlapján: http://www.velence.hu/-lakossagi-tajekoztato-a-budapest.
Kivonat a tájékoztatóból: „Velence
közigazgatási területén a nadapi kerékpárút szakaszhoz csatlakozva, a 8119.
j. országos közúttal párhuzamos 3,0 méter széles önálló kerékpárút építése történik 851 méter hosszan. Velence lakott
területén a kerékpáros útvonalat a Panoráma úton jelölik ki forgalomtechnikai elemekkel 387 méter hosszon. Az M7

autópálya felett a
meglévő
gyalogo s - ke rékp áro s
műtárgyat felhasználva vezetik át a
kerékpáros útvonalat. Az autópálya pihenőhelyek
területét felhasználva, 2,75 méter
széles önálló kerékpárút jön létre,
384 méter hoszszon (műtárggyal
együtt). A kerékpáros útvonalat az
önkormányzat kezelésében lévő Enyedi utca forgalomtechnikai fejlesztésével
alakítják ki 328 méteren, melyet követően becsatlakozik a Velence-tó körüli kerékpáros útvonalhoz.”

A projekt tervezett befejezési határideje 2022. május.
Az észrevételeket, kérdéseket a következő címen várják:
buba.szfvar@swietelsky.hu
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A jogszerű állapot helyreállítása a
Velencei Szakrendelőben
Ahogyan arról a Velencei Híradó márciusi számában már szó esett, a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatban számos probléma merült fel. Az olvasók
megismerhették Gerhard Ákos polgármester és dr. Ferencz Péter ügyvezető álláspontját is – emellett a
város honlapján elérhetővé váltak azok az elmarasztaló jelentések, amelyek a Kft. működését felügyelő,
vizsgáló hatóságoktól érkeztek. Március óta négy hónap telt el. A Kft. működésével kapcsolatos önkormányzati lépésekről számol be a Velencei Híradónak Gerhard Ákos.
Miután a város önkormányzata
közzétette a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú
Nonprofit Kft. kifogásolható működésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumokat, milyen lépések
történtek a helyzet megoldására,
kezelésére?
Gerhard Ákos: Tavasszal, a veszélyhelyzet idején a Kft. működésével kapcsolatos problémákat nem tudtuk elhárítani. Ennek oka pedig az, hogy március
23-án, vagyis a Velencei Híradó márciusi lapzártáját követően az önkormányzati szakrendelők a területileg illetékes
kórházak szakmai irányítása alá kerültek
a veszélyhelyzet idejére. Ez egyúttal azt is
jelentette, hogy számos intézkedést nem
tudtunk meghozni.
Igen, de a veszélyhelyzet megszűnt
már júniusban. Mi történt azóta?
A kormány 2021. június 18-án szüntette meg a veszélyhelyzetet. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy a jogrendszer és a mindennapok teljes egészében visszaálltak volna
az eredeti, 2020. március 13-a előtti állapotokba. A veszélyhelyzet megszüntetésével
hatályát vesztette ugyanakkor valamennyi
olyan veszélyhelyzet alatt megalkotott kormányrendelet, amely az Alaptörvény különleges jogrendre vonatkozó felhatalmazása alapján került megalkotásra. Azonban
a szakrendelők kórházak általi szakmai felügyelete megmaradt. Ez ugyanakkor nem
zárta ki annak a lehetőségét, hogy a Kft. felügyelőbizottsága ülésezzen, és áttekintse a
fennálló helyzetet.
Mikor és hol került sor erre az
ülésre?
Június 26-án a velencei házasságkötő
teremben, ahol az ügyvezető úr mellett
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Velence és a társult települések (Martonvásár, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd,
Sukoró, Vereb és Zichyújfalu) által delegált felügyelő bizottsági tagok valamint a
Kft. könyvvizsgálója is megjelent.

és Működési Szabályzatának értelmében
az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét (vagyis az ügyvezető igazgatót) Velence Város Közgyűlésének pályázat útján kell kineveznie és megbíznia.

Mi volt az ülés napirendje? Miről
döntöttek a bizottság tagjai?
Két napirendi pont volt. Az első a Kft.
foglalkoztatottjainak Semmelweis-napi
jutalmazásáról, a második az ügyvezető
egészségügyi jogviszonyának rendezéséről szólt.

Vagyis a Szakrendelő ügyvezetői
posztjára pályázatot ír ki a város?
Igen, nyílt pályázat kerül kiírásra,
amelyen a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók egyenlő esélyekkel indulnak. Ezen természetesen a jelenlegi
ügyvezető is indulhat. Nem személyre
szabott feltételekkel írjuk ki pályázatot.

Mit kellett az ügyvezető
jogviszonyán rendezni?
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi törvény elrendelte azt,
hogy egészségügyi szolgáltatónál csak
egészségügyi szolgálati jogviszony keretében lehet egészségügyi tevékenységet és az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi
szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet végezni.
Vagyis az ügyvezető csak szolgálati jogviszony keretében végezheti a munkáját.
És jelenleg milyen keretek között
dolgozik az ügyvezető úr?
Ő most megbízási jogviszony keretében látja el a feladatát, tehát a munkáját
a jogszabályi előírásokkal ellentétesen,
egészségügyi szolgálati jogviszony hiányában végzi.
Ez azt jelenti, hogy ilyen keretek
között tovább nem végezheti a
munkáját?
Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi jogellenes állapotot meg kell szüntetni, és a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti

A Kft. felügyelő bizottságába nemcsak Velence önkormányzata delegál
tagokat. A többi társult települést
képviselő bizottsági tag miként vélekedett a döntésről, a pályázat kiírásának szükségességéről?
Én magam nem voltam jelen az ülésen, hiszen nem vagyok tagja a felügyelő

Ö n ko r m á n y z a t i h í r e k
bizottságnak, de a jegyzőkönyv szerint
a társult települések által delegált tag,
Szabó József is egyetértett azzal, hogy a
jogszerű működés érdekében nem hozhat más döntést a Felügyelő Bizottság,
és csakis a szabályoknak megfelelően
járhat el.

Ünnepeljük együtt Velence város születésnapját!

Hogyan tovább? Milyen változásokat lehet majd érzékelni a
szakrendelőben?
Semmilyen változás nem lesz. A jelenlegi ügyvezető megbízása keretében
továbbra is el fogja látni a feladatát, ezenközben Velence Város Önkormányzata
ki fogja írni a nyílt pályázatot a szakrendelő ügyvezetői posztjára.
Mikor lesz nyilvános a pályázati kiírás? Mikorra várható döntés?
Egyelőre levélben tájékoztattuk a
fennálló helyzetről a Fejér Megyei Szent
György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatóját, dr. Bucsi Zoltánt; vagyis a szakrendelő szakmai felügyeletét ellátó intézmény vezetőjét a fennálló jogellenes
állapotról, és a pályázat várható kiírásáról. A főigazgató úr viszontválaszában a
kiírással kapcsolatban semmiféle kifogást nem emelt.
Nagyon fontos, hogy a pályázati kiírás gondosan, szubjektív elemektől mentesen, részrehajlás nélkül és a
jogszabályi előírásoknak megfelelően legyen megszövegezve. Sajnos ez
az alapvetően szakmai, pénzügyi és
jogi kérdés Velencén politikai színezetet kapott. A nyílt, átlátható és jogszerű pályázati eljárás azt a célt szolgálja, hogy ezek a megalapozatlan vádak
ne kapjanak további táptalajt. A pályázattal, a határidőkkel és a bírálati eljárással kapcsolatosan folyamatosan tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot. A
jogszerűségnek ugyanis mindig együtt
kell járnia az átláthatósággal és a nyilvánossággal. Én abban bízok, hogy egy
ilyen pályázati eljárás végén valóban a
legmegfelelőbb ember fogja ellátni az
ügyvezetői feladatokat városunk egyik
legfontosabb intézményének élén.
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Szemléletváltás a városi zöldterületek
kezelésében
Ahogyan arról a júniusi lapszámban már olvasni lehetett, a VVG Kft. működését érintő változások
eredményeképpen a városnak szakképzett zöldreferense lett Szabó Csilla erdőmérnök személyében. Az
alábbiakban a város zöldterület-fejlesztéssel és fenntartással kapcsolatos elképzeléseit ismerhetik meg a
Velencei Híradó olvasói.
Ami ma egy szélsőséges hőhullám, az
néhány évtized múlva egy átlagos nyári nap lehet hazánkban. Ehhez a szélsőséges időjáráshoz nemcsak alkalmazkodnunk kell, de szükséges tennünk is
ellene. Mindannyian zöld és élhető vá-

rosban szeretnénk élni, ehhez azonban
környezettudatos
szemléletváltásra
van szükség. Itt az ideje, hogy Velence
is csatlakozzék azokhoz az európai városokhoz, ahol már 10–15 éve bevett
gyakorlat és távlati cél a természetközelibb fenntartású zöldfelületek kialakítása. Ezzel a céllal összhangban Velence
zöldterületei esetében a legfontosabb átgondolandó feladatok a következők:
Többszintes fásítások: a fák jótékony
hatását mindannyian ismerjük: szénmegkötő képességük jelentős, emellett élhetőbb mikroklíma alakul ki környezetükben. Egy önfenntartó, erős védekező
képességgel rendelkező többszintes, fajgazdag ökoszisztémának szüksége van társakra is: cserjék, lágyszárúak, talajtakarók,
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talajban élő mikororganizmusok együtt alkotják egy park immunrendszerét. A parkok és zöldterületek e terv szerint megvalósuló fokozatos kialakítása hosszútávú cél.
Természetkímélő kaszálás, avagy
méhlegelő vagy virágos rét: nem újdonság és nem a városi romantika keltette életre, hanem népi hagyományokból
eredő, botanikai, zoológiai és ökológiai ismeretekkel kiegészített zöldfelület-fenntartás, amely Velence város zöldfelületein is meg tud jelenni. A következő
évre sávokban kialakított mintaterületeket tervezünk, eltérő nyírási gyakorisággal. Így megmarad a rövidebb, rendezett látványt nyújtó gyep, és kialakul
egy-egy hosszabbra hagyott fűfelületet.
Ha a kaszálások számát csökkentjük, teret adhatunk a gyepet benépesítő évelők
és egynyáriak terjeszkedésének, amelyek
lakóhelyet és élelmet biztosítanak számos rovarnak, amelyek pedig táplálékul szolgálnak a rovarevő madaraknak
is. A fokozatosan kialakuló fajgazdag
gyep évről-évre egyre szebb arcát mutatja majd városunk lakóinak.
Vegyszerhasználat: célunk, hogy a
parkok, játszóterek területein az eddig használt vegyszereket hosszútávon

felváltsuk környezetkímélőbb növényvédelmi megoldásokkal.
Éltető víz: az éves csapadékeloszlás
alapján megfigyelhető, hogy mennyiségben ugyan alig, de eloszlásban merőben

megváltozott a helyzet Velencén is. Rövid
időn belül sok csapadék hullik, ami ahelyett, hogy helyben hasznosulna, gyorsan
lezúdul. A heves esőzéseket sokkal kevésbé tudják hasznosítani városunk növényei.
Ennek megfelelően át kell gondolnunk
azt is, hogy milyen növényeket ültetünk
akár közterületre, akár a saját kertünkbe.
Ha betekinthetnénk 2100-ban egy parkba vagy kertbe, meglepődve tapasztalnánk, mennyire megváltozott a növényválaszték. Ez a változás már elkezdődött.
Sajnos el kell búcsúznunk a vízigényes
növényektől, és előtérbe kell helyezni a
meleget és szárazságot tűrő növényeket,
főként évelőket. Heti egyszer tudjuk öntözni az új ültetésű fákat és évelőket. A takarékos vízhasználatra fokozottan kell figyelnünk. A talaj takarása növényekkel
vagy mulccsal pedig elengedhetetlen része a fenntartási munkáknak.
Vigyázzunk természeti értékeinkre és
környezetünkre!

V á r o s g a z d á l ko d á s

Fakivágás a Korzón
A 2021. július 27-én végrehajtott favizsgálat során kiderült, hogy a Velence Korzó területén található fák közül
több élet- és vagyonvédelmi szempontból közvetlen veszélyt jelent. A rézsűbe valamint az épület közelébe ültetett fák közül néhány olyan állapotban
volt, amely kivágásukat halaszthatatlanná tette (gyökérnyakig megrepedt, illetve korhadt, pudvás törzs; ifjítással nem
megmenthetők).
A két érintett fafaj a fűz és a nyár.
Mindkettő gyorsan növő, rövid életű

fa. Évtizedekkel ezelőtt a városfásítási programok alapvető fafajai közé tartoztak, és főleg a vízpart közelsége miatt tűntek jó választásnak. Napjainkban
a legtöbb nagyvárosban már megkezdték az idős nyárfák cseréjét más fafajokra. Míg egy erdőben nem jelent problémát az idős fák jelenléte, sőt ajánlott is
az erdőben hagyni kidőlt fákat, egy közterületen más szempontokat kell figyelembe venni. Velence központi helyein
nem várhatjuk meg, amíg egy fa kidől,
és szép csendesen elhal. Amint egy

fa veszélyessé válik, azonnal meg kell
tenni az élet- és vagyonvédelmi szempontból kötelező lépéseket. Ezért július
28-án két fűzfát és egy kihalt fatörzset
termeltek ki a VVG. Kft munkatársai,
július 29-én pedig két nyárfa emelőkosaras kivágását végezte el egy külső vállalkozó. A fák pótlására ősszel kerül sor,
egyeztetett fafaj választással.
E fák mellett több más közterületen
álló fa koronájában is van száraz ág, koronarész, amelyekkel csak az őszi, illetve kora tavaszi ifjítási időszakban tudunk foglalkozni. Látjuk az előttünk
álló feladatokat, azonban most elsősorban a veszélyes fákat kell eltávolítanunk. Fájó szívvel tesszük meg: a sokat
megélt, csodás lombkoronával rendelkező fák méltó életet éltek itt közöttünk. A veszélyes fák kivágása városunk
több pontján is aktuális, így folyamatosan vizsgáljuk a fákat, és tesszük meg a
kötelező lépéseket. Türelmüket és megértésüket előre is köszönjük!
Szabó Csilla erdőmérnök
VVG Kft. zöldreferens
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Közlekedési táblák kihelyezése
A VVG Kft. munkatársai júliusban
közlekedési táblákat helyeztek ki a következő területekre:
Fő utca 160: 2.5 tonna korlátozó
tábla, megállni tilos, 20-as sebességkorlátozó tábla
Fő utca és Enyedi köz sarka: behajtani tilos tábla, a könnyebb láthatóság
érdekében
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Panoráma út 35/b, Sárgaföldes utca
sarok: 2 db behajtani tilos tábla, a könynyebb láthatóság érdekében, 1 db elsőbbségadás kötelező tábla áthelyezése.
A Pannónia utca egy részében megváltozott a forgalmi rend.
Köszönjük türelmüket, vezessenek
óvatosan!

Akik értünk
dolgoznak
Silhány Attila: 45 éves, Velencén lakik barátnőjével és
Igorral, a moszkvai őrkutyával. Kilenc éve oszlopos tagja a
zöldfelület-fenntartó csapatnak,
remek humorával és toleranciájával a csapat kedvelt tagja. Közterület-karbantartóként
rendszerint talpig beöltözve, fűkaszásként találkozhatunk vele
Velence utcáin, habár minden
munkát szívesen elvégez a hólapátolástól az űrszelvényezésig.
Munkája egyben a hobbija is.

V á r o s g a z d á l ko d á s

Változások, újdonságok és tervek az
Északi Strandon
A VVG Kft. vezetését érintő átalakítások az önkormányzati strandok üzemeltetésében is változást
hoztak. Az Északi Strandon Horváth Ádám vette át az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat. Bemutatkozó interjújában a Velencei Híradó olvasói számára fogalmazza meg a stranddal kapcsolatos terveit,
célkitűzéseit.
Milyen változások történtek az
Északi Strand vezetésében?
Az Északi Strandot 2019-ig egy külsős
vállalkozás üzemeltette, amely Velence város önkormányzatával állt bérleti

lehetne kitűzni a városban rejlő lehetőségek hatékony kiaknázása érdekében,
és talán ezek gyakorlatba való átültetéseként tekintek erre a friss együttműködésre.

jogviszonyban. 2020-ban a strandot
a 100 százalékos önkormányzati tulajdonban lévő Velence Városgazdálkodási Kft. vette szárnyai alá, amely
a strandüzemeltetés mellett alapvetően közszolgáltatási feladatokat lát el a
város számára. 2021. június 30-án távozott a társaság éléről Pusztai László ügyvezető. Július 1-jei hatállyal a
VVG Kft. és az Északi Strand vezetése
különvált oly módon, hogy a társaság
élére megbízott ügyvezetőként Molnár
Krisztina, az önkormányzat pénzügyi
és gazdasági osztályának vezetője, én
pedig a strand vezetésére kaptam megbízást. Többször beszélgettünk polgármester úrral arról, hogy milyen célokat

Milyen tapasztalatokkal felvértezve,
és milyen motivációval vágott bele
ebbe a munkába?
Édesapám néptánc koreográfus volt, így
kicsi gyermekkorom óta a színpad közelében lófráltam, ahová aztán viszonylag korán fel is léphettem. Szerencsés
vagyok, mert zenészként és tolmácsként egyaránt sok olyan helyre eljutottam a világban, ahová „civilként” nem
lett volna lehetőségem. Később a színpadról annak árnyékába települtem át,
és évekig fesztiválok, konferenciák és
egyéb rendezvények technikai kiszolgálásban vettem részt. Főként nagyszabású nemzetközi projektek keretein belül. 2019-ben költöztem a családommal

Velencére, ahol nagyon gyorsan azt
kezdtük érezni, hogy „hazaértünk”.
2020-ban a koronavírus-járvány kitörése egyik napról a másikra parkolópályára állította a teljes rendezvényes szakmát,
így ismét a nyelvtudásom került előtérbe,
és közel egy évig a szlovák kormánynak
dolgoztam, ami nagyon tanulságos volt,
de a hetente többszöri ingázás Pozsonyba
már rendkívül fárasztó volt. Többek között ezért is örültem annak a lehetőségnek, hogy az Északi Strand menedzselését
átvehetem. Azonban nemcsak a munka
közelsége volt az egyedüli ok.
Meggyőződésem, hogy Velencéből
egy olyan üdülő- és kulturális színhelyet
lehet kialakítani, amely nemcsak a nyaralóknak, hanem az itt lakóknak is sokat tud adni, és ami még fontosabb, nem
csak a nyári szezonban, hanem egész
évben. Mivel magam is egy olyan kisvárosban nőttem fel, ahol gyakorlatilag
mindenki ismert mindenkit, ezért úgy
érzem, hogy most a legjobb helyen vagyok. Azt hiszem, az egész családom nevében mondhatom azt, hogy nagyon szeretnénk a helyi közösség alkotó, hasznos
tagjaivá válni, így ez szintén egy nagyon
erős motivációs tényező.
Milyen értékek és szempontok szerint szeretné a továbbiakban vezetni
a strandot?
Az Északi Strand sokkal több egy
strandnál. Ha csak strand marad, akkor elherdáltuk a tó környékén lévő legeslegjobb partszakaszt. A cél egy olyan
multifunkcionális, sőt bátran mondhatom azt is, hogy egy olyan kulturális programokkal átitatott tér létrehozása, ahol persze minden a tó és a víz, és
természetesen a fürdőzés köré épül, de
messze nem csak arról szól. Azt szeretném, hogy idős és fiatal egyaránt, reggeltől akár késő estig is megtalálja azokat a
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lehetőségeket, programokat, amelyeknek köszönhetően egyszerre tud pihenni, sportolni, játszani, enni-inni, szórakozni, sőt művelődni is. Nyilván ez egy
hosszú út lesz, és idén ennek csak a töredékét fogjuk tudni a gyakorlatban is
megvalósítani, de az irány adott, és ez
a fontos. Most már csak el kell kezdeni
dolgozni, nagyon sokat dolgozni.

Mi az, ami az eddig gyakorlatból
megőrzendő, és mi az, amin változtatni szeretne?
Egy kicsi, de jól működő csapatba érkeztem. Olyan emberek közé, akikkel
jó együtt dolgozni. A labda most nálam
van, meg kell tennem mindent azért,
hogy ők is hasonlóan vélekedjenek rólam. Számos
jó elképzelés volt jelen eddig is, de azért szükség
van rendszerszintű módosításokra. Nem is igazán
változtatásokról, mint inkább a meglévő működési rendszer hatékonyabbá, rugalmasabbá tételéről
van szó. A puding próbája
az evés, úgyhogy ezek sikerességével kapcsolatban
nem szeretnék előre jóslatokba bocsátkozni, de szerintem működni fognak.
Milyen változásokat
tapasztalnak majd a
strandra látogatók?
Bár nagyon sok tervünk
van, ezeknek csak egy
kis részét tudjuk idén
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megvalósítani. Elkezdtük kialakítani a
strand központi terét. Ez egy kényelmes, üldögélős rész lesz, ahol napközben pihenni, enni-inni, de akár társasjátékozni is lehet, este pedig ugyaninnen
tökéletes rálátás nyílik az újonnan kialakítandó, professzionális hang- és fénytechnikával ellátott színpadra, ahol
a zenén kívül helyet kapnak beszélgetések, de akár színházi előadások is. A
strand ezen részére kerül a
kertmozi is, amely szerintem egy különösen vonzó
színfoltjává válik a jövőbeni
programkínálatunknak. Az
esti programoknak köszönhetően a nyitvatartási idő is
módosulni fog.
Ami a szolgáltatásokat illeti, szeretnénk bővíteni az
étel-ital portfóliót, és tovább
emelni a szolgáltatások minőségét és mennyiségét egyaránt. Tervezünk petanque
pályát, de nagyon szeretnénk csocsót és
pingpongasztalokat is. Az egyik legfontosabb tervünk egy ingajárat elindítása
a vasútállomás és a strand között, mivel a nem autóval érkező vendégek számára pillanatnyilag nem megoldott az
ide- és visszajutás, amit komoly problémának tartok.

A hosszabb távú (idén biztosan nem
fog összejönni) tervek közül talán a legnagyobb érdeklődésre az új – a többi résztől megfelelő módon leválasztott – kutyával látogatható strandrész tarthat számot.
Ezen a ponton meg kell említenem a
csúszda kérdését is. Naponta kapunk
megkereséseket, kérdéseket a csúszda
működésével kapcsolatban. A csúszdának
teljes felújításra volna szüksége, ami horribilis összegeket emészt fel. Meglátjuk,
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Életmentő felszerelések az Északi Strandon
A Korzó Jump üzemeltetői, Sinkó Zoltán és Sinkóné Fodor Krisztina egy
defibrillátort, egy lélegeztetőgépet és egy board-ot ajándékoztak az idei
szezonra az Északi Strand számára. Ezekkel az életmentő felszerelésekkel jelentős mértékben javult a strand felszereltsége. Az adományokat
Gerhard Ákos polgármester és Horváth Ádám, az Északi Strand üzemeltetési vezetője vette át.
Köszönet a Korzó Jump-nak a nemes felajánlásért!

mikor sikerül ezt megoldani, én személy
szerint nagyon szeretném!
Ha ilyen gazdag programajánlatra
lehet számítani, akkor honnan lehet értesülni a strand programjairól,
eseményeiről?
Az elsődleges kommunikációs csatornánk a strand facebook oldala (https://www.facebook.com/eszakistrandvelence). Ezen a felületen fokozatosan
új, és az eddigieknél sokkal intenzívebb
kommunikációs stratégiát vezetünk be.
Ezzel párhuzamosan a honlapunkat is
tovább kell fejlesztenünk, és persze szeretnénk minél szélesebb körű megjelenést a helyi médiumokban (így a Velencei Híradóban) is.
A tavaszi és az őszi időszakban eddig csak korlátozottan lehetett használni a strandot. Az új strandvezetés
mit kíván kezdeni a főszezonon kívül a területtel?
A cél az, hogy az Északi Strand télen-nyáron nyitva legyen, és az adott évszaknak megfelelő programokkal várja az érdeklődőket. A kertmozi ősszel is
tud működni, legfeljebb kicsit jobban fel
kell öltözni, és majd olyan filmeket mutatunk be, melyeket összebújva jobb nézni. Télen pedig jöhet a korcsolyapálya, és
több más, izgalmas program is. De valami azért maradjon meglepetés is.

Kertmozi az Északi Strandon
Mamma mia, Ponyvaregény, Forrest Gump… Örömmel tájékoztatjuk a velenceieket, hogy augusztustól hosszú idő után ismét működik
esténként kertmozi Velencén! Mozizás alatt (sőt, utána is, egészen éjfélig)
széles étel- és italválaszték áll a látogatók rendelkezésére. Plédet hozni ér! A
programot, részleteket és újdonságokat a Velence Északi Strand facebook oldalán tudják nyomon követni.
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A Velencei-tó környékének pusztuló-megmaradó értékei

A Vörösmarty-pince és présház, valamint a mellette lévő
melléképület története
A Vörösmarty-pince és présház (a továbbiakban: Vörösmarty-pince), valamint a
mellette lévő pince és présház (a továbbiakban: melléképület) Velence szélén a
Bence-hegyen, a Panoráma út és a Csongor utca találkozásánál azonos helyrajzi
szám alatt (hrsz: 398) találhatóak. A pincékhez vezető úton, a beljebb elhelyezkedő pince volt egykor a Szózat költőjének,
Vörösmarty Mihály (Pusztanyék, 1800 –
Pest, 1855) családjának tulajdonában.

A két pince elhelyezkedése 1975-ben,
körülöttük szőlőültetvényekkel
(Forrás: https://geoshop.hu)

A hegyről Meszleny Mór (1829–
1915) így írt Pesty Frigyes történésznek
az 1864-ben készült kéziratos Helynévtárában: „A községnek éjszaki oldalán
a fehérvári országút mellett emelkedik
déli nap irányában a Velenczei Szőlőhegy, melynek legfelső csúcsát Bencze
hegynek nevezik, – ezen elnevezés – a
monda szerint onnét volna,
hogy a Velenczei szőlőhegy
első ültetőjét, ki azt elsőben
is e hegytetőn késértette meg,
Bencze Istvánnak hívták.
Nem akarunk e monda utáni állítás felett vitázni, mert
azt czáfolni vagy erősíteni
adat nincsen, elég az, hogy a
Bencze-hegy a legjobb bortermő része a Velenczei szőlőhegynek, s örül mindenki, aki
a Bencze-hegy oldalában szőlő
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építészeti kialakítása hasonló a védett
műemlékhez, így részben az agyagos
földbe vájt, ugyancsak nádazott, kontyolt
nyeregtetővel fedett.
A melléképület tetőtere beépítésre került, ahol a tető hosszanti részein egyegy ökörszem ablak található. A Vörösmarty-pince mögött elhelyezkedő pince
kb. 17 méter hosszú, míg a szomszédos melléképület mögött található pince megközelítően 22 méteres, mindkettő
boltozatos kialakíA két pince elhelyezkedése napjainkban,
tású.
a terület már be van építve
A budapesti Vá(Forrás: https://www.google.com)
rosépítési
Tudományos és Tervező Intézet részéről
Ágostházi László
Ybl
Miklós-díjas
építészmérnök által 1966-ban készített műleírás szerint
az 1960-as évek
közepén mindkét
épület lepusztult
állapotban
volt,
földbe vájt épület, náddal fedett nyereg- meglévő háborús károsodásokkal. A Vötetővel, a tető déli része kontyolt kialakí- rösmarty-pince főhomlokzatának főfatású. Déli homlokzatán kétszárnyú be- la kidőlt, a tetőszerkezet és a födém lejárati ajtó és kettő zsalus ablak van. A szakadt, a többi oldalfal is megdőlt: „A
nyugati oldalához cseréppel fedett fél- Vörösmarty-présház romjai között megnyeregtetős épületrész lett építve. Hátsó található a bejárati ajtó és az ablakok, a
oromfala kétszer tört ívű, amely téglával pinceajtó és a faliszekrény maradványai
van lezárva. A mellette lévő melléképület az eredeti vasalásokkal együtt. A szobaajtó tokja és a falifülke faszerkezete a helyszínen elhelyezve – megvan. Mindezen
szerkezeteket a munka megkezdésekor
ki kell bontani, hogy újbóli felhasználásra, illetve a másolati darabok elkészítéséhez rendelkezésre álljanak.”
Az épületeket az 1960-as évek végén állították helyre, a Vörösmarty-pince falára a következő szövegű tábla került: „Műemlék jellegű présház. Épült
XVIII–XIX. század fordulóján. Egykor
A Vörösmarty-pince archív fotón
Vörösmarty Mihályé volt.” A helyreál(Forrás: http://www.naputonline.hu)
lítást követően – a Velencei-tavi Intéző
részt birtokolhat, mert a Bencze-hegyi
velenczei bor kiállja a versenyt a hazai
asztali borok bármelyikével is.”
A Vörösmarty-pince általános műemléki védelem alatt áll, 1960-ban nyilvánították műemlékké. A melléképület műemléki jegyzékbe felvett örökségi
érték. Mindkettő a XVIII–XIX. század
fordulóján épült.
A Vörösmarty-pince szabadon álló,
téglalap alaprajzú, részben az agyagos
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Bizottság részéről Springer Ferenc elképzelései alapján – a Vörösmarty-pincében borozó létesült, míg a melléképületben a borozó üzemi kiszolgáló
A Vörösmarty-pince és a terasza 1974-ben
(Forrás: Fortepan / Lechner Nonprofit Kft.
Dokumentációs Központ)

helyiségeit alakították ki. Ekkoriban történt meg a két pince földalatti folyosóval történő összekötése is a VÁTI alábbi
A Vörösmarty-pince napjainkban
(Forrás: a szerző saját felvétele)

leírása szerint: „A két présházépület pincéje között összekötő pinceág létesítését
terveztük. Építésének megindítása előtt
a két pincefenék egymáshoz való magassági viszonyát – méréseink szerint a
Vörösmarty présház pincéjének padlója
mintegy 40–50 cm-rel van magasabban
a másiknál – és az új pinceág irányát műszeres mérésekkel ellenőrizni kell. A pince építése a szokásos módszerekkel történik: földkitermelés, dúcolat létesítése,
alapozás, oldalfalak, boltozat.”
A Vörösmarty-pince az 1990-es évekig igen népszerű borozó-étterem volt.
Az 1970-es években a Pannónia Vendéglátó Vállalat üzemeltette, majd az
épületeket bezárták és azok ismét elhanyagolt állapotba kerültek. Később

a Vörösmarty-pincét és a melléképületet az új tulajdonosa felújította, így 2020
nyarától újra fogadja a látogatókat.
Vörösmarty Mihály és családja Kápolnásnyéken éltek. A Bence-hegyen a család tulajdonában 2 hold szőlő volt,
amelyhez hozzá tartozott a Vörösmarty-pince is. A költő az
önéletrajzi feljegyzésében így
ír: „Születésem történt ns. Fehérvármegye Nyék nevű helységében, 1800-diki deczember
1-ő napján. Atyám, Vörösmarty
Mihály; mgs: Gróf Nádasdynak
nyéki jószágában uradalmi tiszt
volt 15 esztendeig, azután Velenczén árendássá lett.” (Megjegyzés: az árendás azoknak az
elnevezése, akik egyénileg vagy
csoportosan ingatlanjavakat béreltek.)
Gyulai Pál a Vörösmarty életrajza
című művében ezt írta: „A családfő lemondott tizenöt évig
viselt gazdatiszti hivataláról, s haszonbérbe
vette grófjának velencei birtokrészét. Függetlenebb állást óhajtott, aztán úgy hitte,
hogy mint haszonbérlő inkább biztosíthatja
családja jövőjét. Szolgálati ideje alatt megtakarított pénze éppen
elég volt arra, hogy saját kezére kezdhessen
A melléképület napjainkban
(Forrás: a szerző saját felvétele)

gazdálkodni. Ismerte a kibérelt birtokot, valamint a vidéki viszonyokat
is. Meg volt győződve, hogy nem csalódhatik. Az első években sikerült is

A Vörösmarty-pince előtere
(Forrás: a szerző saját felvétele)

haszonbérlete: vagyonosodni kezdett.
Úgy látszik, hogy ekkor vette velencei
szőlőjét, egy házat és egypár darab földet Fehérvárott.” A családfő, id. Vörösmarty Mihály (1764–1817) a pincét és
a szőlőt Meszleny Antaltól bérelte, majd
vette meg. A bor mellett pezsgőt is készítettek. A 19. században igen jó híre
volt az itt készült boroknak, amelyből az
angol királyi haditengerészetnek is szállítottak.
Az 1800-as években a költő gyakran itt pihente ki magát. Annak idején és napjainkban is nagyszerű kilátás nyílt, nyílik a Velencei-tóra. A
hagyomány szerint járt
a Vörösmarty-pincében:
Jókai Mór, Deák Ferenc,
Bajza József, Eötvös József , valamint Fáy András
is. A táj szépsége sokszor
motiválhatta
versírásra
a költőt, így feltehetőleg
több verse is itt született.
Tóth Lászlóné nagyanyja,
Schwanner Lajosné (született Petró Erzsébet) elbeszélése szerint: „Azt
is tudtam, hogy volt egy
nagy Kálmán-körtefa, alatta egy nagy
gömbölyű és henger alakú mészkő ülőke, amin írta a legszebb versét Vörösmarty Mihály, A vén cigányt.
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Vörösmarty Mihály: A vén cigány
„Húzd rá cigány, megittad az árát,
Ne lógasd a lábadat hiába;
Mit ér a gond kenyéren és vízen?
Tölts hozzá bort a rideg kupába.”
(1854)
Rajnai László irodalomtörténész azt
írja erről a versről, hogy Vörösmarty verse olyan, „mint a haláloson megsebzett
nemes vad utolsó, szívszaggató jajdulása”. Ebben a költeményben nem a „saját
pusztulását siratta fennhangzó szóval,
hanem másokét, mindenkiét.”
A Vörösmarty család az apa 1817-ben
bekövetkezett halála után eladósodott.
Mindez Schwanner Lajosné elmondása alapján az alábbiak szerint történt: „A
vagyonukat hadikötvényekbe fektették,
azt remélték, hogy majd magas kamatot
kapnak érte, sajnos tönkre mentek, mert
a bank nem tudta visszafizetni a befektetett összeget. Nem volt más választásuk
a Vörösmarty Mihály családjának, mint
hogy elárvereztessék a Bence-hegyen lévő
2 hold szőlőt és a szép lakóépülettel együtt
a pincét is. Nagy hírverés előzte meg ezt
az egész szomorú tönkremenést. Sokan

Vörösmarty Mihály arcképe
(Forrás: a szerző saját képeslapgyűjteménye)

Műemlék tábla a Vörösmarty-pince főhomlokzatán
(Forrás: a szerző saját felvétele)

pályáztak a Vörösmartyék szépen gondozott 2 hold szőlőjére és lakóház pincéjére.
Az összeg nagy volt, amit kértek érte. Éppen ezer pengő forint.” Az eladott pincét
később Vörösmarty Mihály és öccse, János vásárolták vissza édesanyjuknak.
A 20. században a Vörösmarty-pince környezetében egyre nőtt a lakóövezetek száma, ezzel párhuzamosan a szőlőültetvények egyre kisebbek lettek. A
Bence-hegy az 1960-as és az 1970-es
években még szőlőhegy volt, napjainkban már beépült lakóövezet, de a múltra

Vörösmarty Mihály szobra
(Forrás: a szerző saját felvétele)

Vörösmarty-pince boltozatos pincéje
(Forrás: a szerző saját felvétele)
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emlékeztetnek az utcanevek (Rizling utca,
Furmint utca stb.) és a megmaradt pincesorok. A Vörösmarty-pincénél 2021 júniusában avatták fel a költő egész alakos szobrát, Elek Imre szobrászművész alkotását.
Dr. Petrus József Csaba
műemlékvédelmi szakmérnök
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Velence művelődéstörténete, az oktatás kezdetei
1946–2021
A II. világháború alatt súlyosan megrongálódtak az iskolaépületek, szolgálati lakások; a Szabadlégi és a Hajdú-tanyai
iskola pedig megszűnt. A község és a felekezetek tőlük telhetően rendbe hozták
az épületeket, és már az 1944–1945-ös

Az 1947–1948-as tanévben Velence községben is érvényt szereztek a
6500/1948. számú kormányrendeletnek,
melynek értelmében államosítani kellett
az iskolákat. A volt felekezeti tanítókat
nyilatkozatra szólította a székesfehérvári

Lengyel Lajos osztálya 1944–1945

tanév vége felé megindult a tanítás. A padok helyett sámlik, farönkök szolgáltak
ülőhelyül a gyermekeknek.
Az 1946–1947-es tanévben létrejött
a háromféle (református, római katolikus, állami) iskolából a Velencei Együttműködő Iskolák, Moharos István vezetésével. A négy felső osztály az egykori
Wickenburg kúriába járt iskolába (az
épületben a Pirkner-Czettner cég ládagyára, majd a Klubkönyvtár, ma pedig
a Helios Hotel található). Az akkori osztályfőnökök: Lengyel Lajosné, Cserny
Vilmos, Materényi Jenő, Deák János.
Nem sokáig folyt itt az oktatás, mert
az akkori Vallás és Közoktatási Minisztérium kiigényelte az ugyancsak a tóparton
lévő, Wenckheim Ferenc tulajdonát képező kastélyt, és már 1947 karácsonya előtt
megtörtént a honfoglalás. A tágas, volt
főúri szobák alakítás nélkül is megfeleltek
tantermeknek az akkori viszonyok között.

tanfelügyelőség, melynek értelmében állami tanítóként működhettek tovább. fel

Eddigi szolgálati éveiket folyamatosan
beszámították. Az ingatlanok államosítását Szabó Kálmán, akkori pákozdi igazgató tanító vezette le, mindkét lelkész
jelenlétében. Ez időponttól kezdve az iskola jellege és neve: Velencei Állami Általános Iskola.
Az első igazgató Salamon Ferenc
volt. Egyből körzeti iskola lett, mert idejártak a nadapi és a kápolnásnyéki felső
tagozatos tanulók is. Internátus is létesült, ahová az ország minden tájáról jöttek tanulók. A kollégium vezetője Machekiny József volt. A kastélyhoz tartozó
egykori cselédföldeket a kisdiákok művelték meg szigorúan betartott beosztás
szerint, majd ennek terményeit az internátus konyháján használták fel. Ez egy
évig működött. Az iskola felszereltsége eléggé hiányos volt annak idején. Sok
minden hiányzott: Zongora, harmónium, nevelői asztalok stb.
A vállalkozó szellemű tantestület öszszefogva a falubeli színjátszást kedvelőkkel, előadta a Nagymama című
színművet. A főbb szerepeket Salamon
Ferencné, az igazgató felesége, Bányai
Berta tanárnő, Horváth Eszter és Bognár
Dániel játszották. Az előadásnak nem
csak anyagi, de nagy erkölcsi sikere is

A Meszleny–Wenckheim kastély előtt, az 1970-es években
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volt. Az új iskola kezdett szépen fejlődni,
terjeszkedni. Az urasági kocsiszínekből,
lóistállókból tágas, világos tantermeket
varázsolt a dolgos kéz.
Amikor Salamon Ferenc igazgatót áthelyezték a megyei tanács oktatási osztályára, Lázár Dezső vette át az iskola vezetését, 1950-től. Nyolc évig a következő
kollégákkal vezette igen lelkiismeretesen
az iskolát: Cserny Vilmos, Szabó László,
Nagy József, Sumbsky Gabriella, Lengyel
Lajos, Dr. Bögi Károlyné, Deák Jánosné, Hammer Károlyné, Lengyel Lajosné,
Nagy Józsefné és Fürész Lászlóné. Ebben
az időszakban indult meg az oktatás azok
számára, akik önhibájukon kívül nem
tudták elvégezni a 8 osztályt. Idős emberek hajoltak a könyv, füzet fölé. Nagy
igyekezettel pótolták ismereteik hiányosságait. Nagyon komolyan vették a tanulást, és öröm volt hallgatni vizsgáikon,
mennyit fejlődtek az új ismeretek megszerzésében.
1958 és 1962 között Horváth Zoltán volt az igazgató, az ő ideje alatt létesült egy vízi-úttörő raj, négy csónakkal. Sajnos a vezetőváltással megszűnt
ez a kezdeményezés. A község fásításaiban minden évben részt vettek a diákok. A tóparton álló jegenyesorból néhány fa még ma is megtalálható a Tópart
út melletti zöldterületen. A következő tanárok tanítottak a felső tagozatban ebben
az időszakban: Horváth Zoltán igazgató,
Sumbsky Gabriella, Lázár Dezsőné, Kiss
Sándor, Szabó László, Lengyel Lajos, Botka Irén, Sztari Béla, Rácz Gábor és Stumpf
László.
1962-ben Dömötör Emília vette át
az igazgatói feladatokat. Új nevelők érkeztek és a tornateremnek szánt épületrészben négy új tanterem kapott helyet.
1964-ben az Általános Iskola egy új középfokú képzést indított útjára, Velencei
Növényvédő Gépész Szakközépiskola
és Kollégium néven, amelyből 6 végzett
évfolyam került ki.
1979-ben Kápolnásnyékkel közösen
megindult az általános iskolai oktatás
egy új, korszerű iskolaépületben.
1993-ban épült a Zöld és 2009-ben
a Liget iskolarész. E neveket összevonva kapta meg 2012-ben nevét a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Baptista Általános Iskola és Gimnázium.
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A Czuppon István vezette intézmény jelenleg is bővül, helyet adva sok gyermeknek a településen.
Velence egyéb oktatási intézményei:
1950-ben létesült a Velencei Gyógypedagógiai Mezőgazdasági Leányfoglalkoztató Intézet, mai nevén Velencei Dr.
Ranschburg Jenő Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.
1963-ban létesült a Mezőgazdasági
és Növénytermesztő Szakmunkásképző Intézet és Kollégium, mai nevén Dr.
Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium.

Széki gólyák a velence
A homokos strand hagyományosnak
mondható madárvendégei (tőkés réce,
hattyúk, sirályok) mellett egy eddig errefelé ritkán látott fajt üdvözölhetünk.

Lengyel Lajos tanár és a Velencei
Helytörténeti Egyesület anyagaiból írta
és szerkesztette:
Kiss Eszter Zsófia és
Ludmann Ágota

Minden szinten
szinte minden!

Tárlat az ’50-es – ’80-as évek
tárgyaiból
Retró kiállítás nyílik 2021. augusztus 10-én (kedden) 16:00 órakor a Helytörténeti Egyesület kiállítótermében, amelyre minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Látogatható: november 30-ig
kedden és csütörtökön 9 – 18 óra
között. A többi napokon előzetes
bejelentkezés szerint.
További információk az Egyesület irodájában kedden és csütörtökön 10 és 16 óra között, vagy
e-mailben.
Elérhetőségeink:
Velencei Helytörténeti Egyesület
Adószám: 18502411-1-07
Velence Tópart u 52.
www.helytortenet.eoldal.hu
velencehelytortenet@gmail.com
Facebook: Velencei Helytörténeti
Egyesület kedvelők oldala
QR kódunkon
Velence látnivalóival ismerkedhet
meg

A tó vizének jelentős csökkenésével a
Korzó strandján kialakult egy nagyobb,
partimadarak számára kifejezetten
kedvező élőhely: a néhol előbukkanó
homokpadok közötti sekély víz, úgy látszik, elnyerte a gólyatöcs vagy másnéven
széki gólya tetszését.
Könnyű meghatározni ezt a nyakigláb, karcsú kis madarat: a fehér gólyához
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valóban nagyon hasonlít, csak jóval kisebb nála, piros lábai testéhez viszonyítva még hosszabbak, ez jól látszik mind
sétáló, mind repülő alakján. Hangja is

nagyon jellegzetes és nevében is feltűnik: tö-tö-tö hangos, riasztást jelző kiáltásáról kapta a gólyatöcs elnevezést.
Esténként rendszeresen feltűnik több
egyed is a sekély vízben és a fürdőzőktől nem messze keresgélik állati eredetű
táplálékukat: apró rákokat, lárvákat, bogarakat fogyasztanak. Fészküket szinte biztosan nem a közelben rakták, a tó

zavartalanabb nyugati részén és a Dinynyési Fertőn az elmúlt években és idén
is sikeresen költötték ki tojásaikat. A
fiókák július végére
már sok szempontból önállóak és egyedül táplálkoznak, a
szülők azonban még
sokáig a közelükben
maradnak és védelmet nyújtanak egyegy barna rétihéja
támadás esetén.
A gólyatöcs fokozottan védett madár, eszmei értéke 250.000 forint. A
faj fennmaradásához – csak úgy, mint
a többi partimadár esetében – a vizes
élőhelyek védelme elengedhetetlen. A
Velencei-tó környékéről a 19. század
végére eltűnt, Kelet-Magyarországon
maradtak csak fészkelő állományai. A
kétezres évek elején nagyarányú növekedésnek indult a hazai populáció.
Bankovics Attila ornitológus cikke szerint 2017-ben már 17 példányt számoltak a tó körül. Az országos állomány
nagysága erősen függ a csapadéktól:
esősebb években akár 1000 pár is fészkelhet, szárazabb időszakban viszont
csak 200 pár. 2019-ben az év madarának választották, a fajon keresztül így
hívták fel a figyelmet a veszélyeztetett

helyzetű vízparti madarak védelmének
fontosságára.
A gólyatöcsök mellett esténként feltűnnek a sirályok pihenő csapatai, a
dankasirályok között előfordulnak nagyobb testű sárgalábú sirályok is. A
küszvágó csérek is csatlakoznak a laza
csoporthoz, kis fekete sapkájukról könynyű felismerni őket. Ha még a nyári ludak és a récék is megérkeznek, a Korzó
környéke – levetkőzve zajos nappali arcát – a hétköznap estékre igazi madárparadicsommá válik.
Csóka Szilvia
zoológus, környezeti nevelő
Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság
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Meseliget Óvoda

Óvodai kirándulások
Az óvodai csoportok – mint minden évben – idén is szervezett kirándulásokon
vettek részt. A járvány miatt nagyobb távolságokra vagy színházba nem tudtunk
eljutni, így a környékünket fedeztük fel.
Nyuszi csoport: május végén élményekkel teli programon vettünk részt a
kápolnásnyéki Gajdos Tanyán. A gye-

rekek háziállatokat láthattak, etethették
őket, lovagolhattak, és végül finom palacsintát ettek. A tulajdonosoknak és a lovasoktatóknak köszönjük a kedvességüket és vendégszeretetüket!
Maci csoport: A csoportunkkal az
első közös kirándulásunk alkalmával a
Velencei-tavat csodáltuk meg. A homokos tóparton a gyermekek kipróbálhatták

a játszótéri játékokat. A játékot követően,
pihenésképpen, közös piknikezés vette
kezdetét, amikor mindenki elfogyasztotta a kis elemózsiáját. A kirándulásunkat
fagylaltozással zártuk.
Csiga csoport: május 31-én csoportunk
a dinnyési Parasztudvarban volt kirándulni. A gyermekek nagyon jól érezték
magukat, sok új tapasztalattal lettek gazdagabbak. Megismerkedtünk a régi idők
munkaeszközeivel;
megsimogathattuk,
megetethettük az állatokat. Kipróbálhattuk
az omnibuszt, majd játékos kincskeresésre
invitáltak minket az ott dolgozók.
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Piros alma csoport: csoportunkkal
idén a Pákozd–Sukorói Arborétum és
Vadasparkba látogattunk el. Az odafelé vezető úton megálltunk fagyizni, mindenki nagy örömére. A Vadasparkban
megfigyelhettük az őzeket, szarvasokat,
vaddisznókat és a kicsinyeiket.

Tulipán csoport: A Tulipán csoportos
gyerekek idén a Martonvásári Óvodamúzeumba (illeszkedve a Múzeumpedagógiai Programunkhoz) és a Brunszvik kastély
parkjába kirándultak. A múzeumlátogatás több gyermeknek az első ilyen jellegű
élménye volt. A tárlatvezető tüneményes
előadása, „gyerekeknek gyereknyelven”
való magyarázata tette még érdekesebbé a
nézelődést. Jól ismerve a mi vidám, aktív
csoportunk nagyfokú mozgásigényét, a
kastélyparkban való barangolás kiváló le-

hetőséget nyújtott a sok-sok mozgásra: futóversenyt tartottunk, fatörzset öleltünk,
mókust, vadkacsát, énekes madarakat

figyeltünk meg távcsővel, és természetesen piknikeztünk is. Mindenki a maga
tempójában szemlélődött a gyönyörű természeti környezetben. Felfedezésekkel, új élményekkel
gazdagodva tértünk haza.
Csipet-csapat csoport:
májusban a Csipet-csapat
csoport Pákozdra kirándult.
Megnéztük a Pákozdi Arborétumot és Vadasparkot,
előtte ellátogattunk a katonai emlékparkba és megnéztük Miska huszár szobrát is. A napot egy szuper
játszóterezéssel zártuk.

Szivárvány csoport: Ebben az évben
május 19-én a Bence-hegyen túrázott
egy nagyot a Szivárvány csoport. Bejártuk a hegy minden zegét-zugát, gyönyörködtünk a panorámában, hallgattuk az

állatok neszezését, énekét. A gyerekek
nagyon jól érezték magukat; kellemesen
elfáradva, és élménnyel gazdagodva sétáltunk vissza az óvodába.
Süni csoport: A gyerekekkel a Tóbíró Strandra mentünk el kirándulni.
Már nagyon várták a közös programot,
minden gyermek a hátizsákjában hozott
inni- és rágcsálnivalót. A tízóraizás és a
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Zöldliget hírek
Különleges bibliaismereti és
hittan órák

közös játék előtt megnéztük az új fahidat, meghallgattuk a békák kuruttyolását
és a nádiposzáta gyönyörű énekét, megfigyeltük a vízben gyorsan mozgó siklót.
Pillangó csoport: június elején a Pillangó csoport jó hangulatú, játékkal teli
délelőttöt töltött a Drótszamár Kemping játszóterén. A gyerekek önfeledten

Szabó Balázs gospel énekes újra az iskolánkban járt. Most nem énekelt, hanem
a hit-és erkölcstan órákon beszélgetett a

Andrea osztályába jártál. A velencei tanítónő ötletes feladatokkal gondoskodik
róla, hogy a gyerekek úgy tanulják meg a
tananyagot, hogy közben kiélhessék kreatív energiáikat, és hasznos készségeket sze-

mozogtak, játszottak: hintáztak, várat
másztak, homokoztak, vonatoztak. Köszönjük a lehetőséget a kemping vezetőségének és Szalmásné Moór Katalinnak.
Katica csoport: Az év végi kirándulásunkat a közeli Északi Strandra szerveztük. Reggeli után mindenki összepakolta

a hátizsákját, és gyalogosan elindultunk a
tópartra. Az újonnan felújított strandon
található egy remek kis játszótér, amit
a gyerekek rögtön birtokba is vettek. A
szülők jóvoltából egy ugrálóvár is felállításra került, amit hatalmas ováció fogadott. Jó hangulatban telt ez a nap, ami
nagyszerű lezárása volt az évnek.
Készítették: a Velencei Meseliget
Óvoda dolgozói

gyerekekkel. Saját életéről tett bizonyságot, illetve az öt kenyér és két hal példázatot ismertette meg a gyerekekkel. Három
napot töltött az iskolánkban. A gimnáziumi osztályokban kezdte az első napon,
majd a felső tagozat következett. Az alsósok közül csak a harmadik és negyedikeseket látogatta meg. Nagyon élvezték a
gyerekek. Különleges beszélgetések, érdekes kérdések jellemezték az órákat.
Nagyon szépen köszönjük neki, hogy
Velencére látogatott és szolgált a gyerekeink felé!
Papp Sándorné
hitéleti ig. h.

Velencén légkondicionált konténerekben tartja óráit a térség
egyik legkreatívabb tanítónője
Te is megszenvedted, amikor az iskolában
az igeidőket próbálták a fejedbe verni? Akkor bizonyára nem Karácsonyné Kéki

rezzenek az élet más területeihez is.
Egy verőfényes júliusi reggelen érkezünk meg a velencei Zöldliget Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnáziumba,
ahol a tavalyi Szupertanár-jelölt, Andrea széles mosollyal az arcán a kapuban
vár ránk. Ahogy kedvesen beljebb invitál minket, rögtön feltűnővé válik a gyerekzsivaj hiánya, hiszen éppen a nyári
szünet kellős közepén járunk, de a Velencei-tó közelségével, zöldellő udvarával és barátságos tereivel az iskola így is
kellemes hangulatot sugároz. Az érzés
csak tovább mélyül, amikor az osztályterembe lépve Andrea büszkén mutat
végig diákjai alkotásain – köztük színes
rajzokkal, egy szókeresővel és egy fiktív
musical plakátjával –, amelyek játékosan
keltik életre a Narnia krónikái-könyvek
világát. Ez csak egy a fantáziadús iskolai
feladatok közül, amikkel az alsós tanítónő megragadja a gyerekek figyelmét.

Intézményeink
Így tényleg öröm tanulni
A Dívány és a Lidl tavalyi Szupertanár-pályázatának nevezője azt a benyomást kelti, mintha mindig is tanárnak készült volna, így alaposan meglepődünk,
amikor kérdésünkre elmondja, hogy bár
édesanyja is tanítónő, ő csak némi kitérővel jutott el a pályára. „Semmiféleképpen nem akartam tanár lenni, csak
azt tudtam magamról, hogy emberekkel
szeretnék foglalkozni. Első körben vendéglátóipari szakközépiskolát végeztem,
aztán később családi nyomásra felvételiztem a tanítóképzőbe. Reméltem, hogy
nem vesznek fel, de mégis sikerült. Ma
már úgy gondolom, hogy nem véletlenül: azok a talentumok, amiket a Jóistentől kaptam, arra predesztináltak, hogy
tanár legyek”, idézte fel Andrea, aki Debrecenben és Székesfehérváron kezdett tanítani, mielőtt egy szerencsés találkozásnak köszönhetően a velencei iskolában
kötött ki. Az igazgatóhelyettes hallotta,
hogy tanítónő, ezért megállította az utcán, így felmerült, hogy lenne-e kedve
náluk dolgozni.
A tanítás akkor még jóval kisebb léptékben zajlott az iskolában, mint manapság, időközben azonban áttértek a
két tannyelvű oktatásra, ami hatalmas
változásokat hozott magával. Az intézmény népszerűsége azóta annyira megugrott, hogy nemcsak Velencéről, hanem a környékbeli településekről is
rengetegen akarnak ide járni, ezért az
udvaron légkondicionált konténerekből újabb tantermeket alakítottak ki számukra. Andrea szerint a sikerhez elengedhetetlen volt, hogy az iskola vezetése
és munkatársai nyitottak legyenek az újításokra. „Van egy sztereotípia, hogy na,
egy ilyen kis helyen nem lehet jó iskolát
csinálni, de nem véletlenül jutottunk el
idáig. Nagyon szeretik a szülők is, mert
bevonjuk őket az iskola életébe, és bármikor eljöhetnek hozzánk.”
Ebben a támogató, inspiráló környezetben Andrea előtt is megnyílt a kapu a
szakmai kibontakozásához, így tapasztalataiból fokozatosan építkezve egy olyan
tanítási módszert dolgozott ki, ami izgalmakkal teli élménnyé teszi a tanulást.
„Rájöttem arra, hogy ha én új dolgokat tanulok – mint a drámapedagógiai vagy a
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trénerképzés során –, az engem borzasztóan motivál, és ezeket az új dolgokat a
gyerekeknek is át tudom adni. Ahogy az
ember több időt tölt a pályán, rájön, hogy
nem csak az a lényeg, hogy megtanítsa az
osztást. Ebben a világban a gyerekeknek
másféle gondolkodásmódra, készségekre
is szükségük lehet, amiket szerintem nem
elég csak a középiskolában vagy felnőttkorban megszerezni. Vegyük csak a helyesírás vagy a fogalmazás tanítását. Van
egy fogalmazástankönyv, ami alapján lehet feladatokat csinálni, például arról,
hogy mi történt velük hétvégén. Ez elég
jó, mert meg kell tanítani az alapokat is,
de ahhoz, hogy a gyerekek elkapják a lendületet és kiéljék a bennük lévő kreativitást, nyitni kell más dolgok felé is.”
Andrea ezt úgy oldja meg, hogy a hagyományos órai feladatokon túl különféle projekteket és tematikus heteket talál
ki. A feladatok elképesztően sokszínűek.
Ha a népvándorlás a téma, akkor a gyerekek zacskós levest terveznek őseiknek,
ha Mátyás kora, akkor a fekete sereg HResei lehetnek, akiknek álláshirdetést kell
írniuk, de elkészítették már Zrínyi Ilona
vagy II. Rákóczi Ferenc Instagram-oldalát is. Andrea így próbálja behozni az életet az órákra, a gyerekek pedig minden
pillanatát imádják.
Nyilván izgalmasabb így, mint egy
sablonfeladatot megcsinálni. A közös alkotás mindig klassz dolog, hiszen az osztályközösséget is építi.

„Én arra használom ezt a módszert,
hogy az iskola ne csak arról szóljon, hogy
fogalmazást íratok a gyerekekkel. Szerintem – különösen az alsó tagozatban – az
is fontos, hogy pozitív hozzáállásuk legyen a tanuláshoz. Ha tehát kapnak egy

Egy mese születése

feladatot, az inspirációt jelentsen, és ne
csak a gyomruk szoruljon össze tőle.
Utólag senkit nem szoktak megkérdezni, hogy valakinek harmadikban, negyedikben milyen volt a bizonyítványa, és
a gyerekek sem arra emlékeznek, hogy
milyen volt az igeidőket tanulni, hanem
például arra a nyomozós játékra, ami arról szólt, hogy Andi néni elraboltatta Brigi nénit, a napközis tanítót.”
A gyerekek nagyon élvezik az érdekes témákat, mint a hajózást vagy repülést körüljáró tematikus heteket is, melyek nem csak abban merülnek ki, hogy
beszélnek róla, vagy házi feladat gyanánt
hajókat építenek. Az iskolába rendszeresen érkeznek meghívott vendégek, így
megfordult már náluk pilóta, légiutas-kísérő és vízi rendőr is, de szívesen látják

Kreatív munkából az idei évben sem volt
hiány. Nagy sikert aratott például a fentebb említett Narnia-feldolgozás, melyhez a közösen készített terepasztal mellett minden gyerek valami olyasmivel
járulhatott hozzá, amit tényleg jó szívvel, örömmel tudott csinálni – legyen
az egy rajz vagy akár egy versrészlet.
A tanév szintén egy különleges közös
produktummal zárult. Technikaórán a
parkban szedett botokból festettek manókat, kitalálták a nevüket, személyiségüket és foglalkozásukat, majd a karaktereket felhasználva írtak egy mesét,
melyhez az osztály tanulói saját illusztrációkat is kreáltak. Így született meg az
Erdei Manók története.
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a szülőket is, hogy kedvenc hobbijukról
meséljenek, vagy akár bemutassák a gyerekeknek. Ebbe belefér, hogy időnként
külső helyszínekre látogassanak el.
„Van, amikor kicsit megrettenek a feladattól, de amikor beleírják a fogalma-

volna lenni, és az is lett belőle, de ahogy
az egyik apuka példája mutatta, akár egy
építészmérnök is átképezheti magát, ha
csak később jön rá, hogy ez az álma.
Órái során Andrea komoly hangsúlyt fektet a kommunikációra. Ha van

zásba, hogy mennyire klassz volt anyával, apával együtt megcsinálni, látszik,
hogy milyen jól érezték magukat.”

egy projekt, amiről a gyerekeknek eszszét kell írniuk, arra biztatja őket, hogy
ne az ő gondolatait akarják kitalálni,
hanem nyugodtan írják le saját tapasztalataikat, véleményüket. A tanárnő
igyekszik tekintettel lenni a gyerekek
lelkiállapotára is. Ha valakinek roszszabb napja van, félévente egy-egy alkalommal elveheti a tanári asztalról a
„ne zavarjanak táblát”, ami azt jelenti, hogy az illető aznap pihenhet, olvashat, rajzolhat, de nem zavarhatja az
órát vagy a padtársát. Mint Szupertanár-pályázatában is írta, „ha ezzel segítettem neki, hogy kicsit jobban érezze
magát, már megérte”.
„Én partnernek tekintem a gyerekeket. Tudják, hogy Andi néni szigorú, ezért
megvan a helye a tanulásnak, ahogy a

Az életre is nevel
Ugyancsak a tematikus vonalhoz kapcsolódik a „Mi leszek, ha nagy leszek?”
hét, melynek a pályaválasztás a témája. A
gyerekek ennek keretében tervet készítenek arról, hogy felnőtt korukban milyen foglalkozást szeretnének választani,
utánanéznek, hogy ehhez milyen iskolákat kell elvégezniük, közben pedig a szülők előadásokat, prezentációkat tartanak
a saját munkájukról. A tanítónő próbálja megértetni a diákjaival, hogy egy pályára többféle úton is el lehet jutni.
Van, aki például mindig fotós szeretett

viccnek és a nevetésnek is. Szerintem az
egyik legnagyobb probléma az iskolákban
a magatartás és a fegyelmezés. Én mindig
azt szoktam mondani, hogy figyelj, most
valami újat tanítok, tudom, hogy jobb
lenne kibámulni az ablakon, de meg kell
tanítanom neked. Ha viszont elkezdesz
beszélgetni a padtársaddal, vagy zavarod
az órát, akkor eleshetsz ettől a tudástól.
A problémás osztályokban gyakran használok egy coaching eszközt, a skálázást,
vagyis büntetés helyett inkább arra próbálom ráébreszteni a gyerekeket, hogy a
pozitív változás miért lesz jó a számukra,
és mit kell ehhez másképp csinálniuk. A
folyamat során a legkisebb pozitív elmozdulást is visszajelzik egymásnak, ezzel segítve a cél elérését”, magyarázta Andrea. A
diákok ezért már tudják, hogy ha lefutnak
a kötelező körök, akkor jöhet a játék, ami
nagyobb örömet okoz nekik, ezért szívesen tesznek érte.
A partneri viszony fordítva is működik: a tanítónő az év végén lehetőséget ad
a gyerekeknek, hogy véleményt mondjanak róla és egymásról. Legutóbb így
derült ki, hogy azok, akik korábban bántották egymást és esküdt ellenségek voltak, az osztályt átjáró csapatszellem
hatására barátokká váltak. Andrea megemlítette azt is, hogy amikor a hajós projekt után egy olyan rajzot kapott, amin
anyahajóként ábrázoltak, az egyenesen
könnyeket csalt a szemébe.
„Azt gondolom, hogy a tanításban
kell egy balansz. Ezt nagyon komolyan
veszem. Én megtanítom a kötelező tananyagot, mindamellett fontosnak tartom,
hogy a gyerekek elsajátítsák a 4 k-val jelzett készségeket, azaz a kreativitást, a
kommunikációt, a kooperációt és a kritikus gondolkodás képességét is. Igazából az egész munkám arról szól, hogy ezt
a két dolgot összhangba hozzam, vagyis
hogy élményeket adjak, miközben megtanítom az igemódokat is.”
forrás:

https://divany.hu/szupertanar/keki-andrea-szupertanar-oktatas/?utm_source=index.
hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link

Kövess Péter, Ruzsovics Dorina
fotó: Ruzsovics Dorina
(A másodközlés a szerzők
hozzájárulásával történt.)
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Entz-iklopédia
A víruskert
Az idősebb velencei és tókörnyéki lakosoknak nem meglepő az elnevezés, és valószínűleg nem is asszociálnak egyből a
jelenlegi sajnálatos helyzetre. Ők ugyanis bizonyára tudják, hogy a Nadapi úton
található „Víruskert” a gyönyörű dísznövényekkel, palántákkal a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum kihelyezett tanterme, egyik telephelye.

A Bence-hegy oldalában található közel 3 hektárnyi terület története a
múltba nyúlik vissza. Íme egy rövid viszszatekintés arról, honnan indult, és miből
mivé vált ez a terület. A velencei Virológiai Laboratórium története 1965-ben
kezdődött, amikor a Földművelésügyi
Minisztérium Növényvédelmi Főosztálya
és a Növényvédelmi Szolgálat a Pest megyei Növényvédő Állomáson létrehozott
egy vírusvizsgáló csoportot, melynek két
helyszínt biztosított: az egyiket Soroksáron, a másikat pedig Velencén, a Nadapi út mellett. 1967-ben itt egy bemutató
telepet hoztak létre a legfontosabb vírusbetegségek tüneti tanulmányozására. Ez
a bemutató telep rövid idő alatt kipusztult, mert nem volt bekerítve és a vadkártól nem tudták megmenteni.
Terék Sándor nevéhez fűződik a létesítmény későbbi bővítése, fejlesztése: vezetésével készültek el a virológiai
üvegházak és a hozzájuk tartozó laboratóriumi épület, majd 1969-ben a telep fejlődése felgyorsult. 1970-ben megépült a nyúlház, az üvegház, kiépült a
vízvezeték és megkezdték az elektromos
vezeték kiépítését. Az új virológiai laboratórium épülete 1973-ban készült el,
majd 1982-ben Virológiai Állomássá
nevezték ki, és ezen a néven működött
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egészen 1993-ig, amikor is felszámolták
a telepet, és eladásra került.
1993 óta az iskolánk vállalta a fenntartását, és itt került kialakításra tangazdaságunk dísznövénykertészeti telephelye,
ahol 950 m² üvegház és 800 m² fólia alatt
folyik a termesztés. A dísznövény-termesztő telep első vezetője Auer Gyula bácsi
volt, aki kitűnő kapcsolatai és szaktudása
következtében sokat fejlesztett a telep állapotán. Rengeteg vásárló, üzleti
partner és dísznövénykertész tanuló fordult meg itt évtizedeken
keresztül, akiket bőven ellátott
szakmai tanácsokkal. Gyula bácsi
nyugdíjba vonulása után Horváthné Apró Aranka vette át a stafétabotot, aki hasonló lelkesedéssel vetette bele magát a munkába.
Jelenleg az én tisztem ez a nemes
feladat, amit régi „Entzes” diákként nagyon megtisztelőnek érzek.

A tankertészet elsődleges feladata a
virágkötő, kertész és kertésztechnikus
tanulóink szakmai gyakorlati képzési
körülményeinek biztosítása, kertészeti
termékek előállítása. Jelenleg négy lelkes
dolgozó, köztük három volt diák tartja
fenn a kertészetet, akik újabb és újabb
ötlekkel bővítik a növényállományt,

igényesen, nagy figyelemmel végzik
munkájukat.
A kertészetben elsősorban szobai- évelő, egynyári növényeket és cserjéket állítunk elő, ezen kívül tavasszal zöldségpalántákat is nevelünk (paprika, paradicsom,
zeller, petrezselyem, uborka, káposzta,
dinnye és karalábé). A palánták egy része
az iskolában lévő kertészetben kerülnek kiültetésre, a többit pedig tanboltunkban
(Velence, Ország út 19.) értékesítjük.
Idén ősszel elsősorban a krizantémtermesztésre összpontosítunk. Nagy
mennyiségben nevelünk cserepes és vágott virágot is tanbolti értékesítésre. Dolgozóink egyik szívügye a pozsgások és
kaktuszok különböző fajainak felszaporítása. Igaz, ezek még kicsik, de reméljük
hamarosan nagyobb mennyiséget is tudunk belőlük értékesíteni.
Remélem, sikerült kicsit megismertetni Önökkel ezt a csodálatos helyet,
amely számomra nem csak a munkát jelenti, hanem hobbit és kihívásokkal teli
rengeteg lehetőséget is arra, hogy maradandót hozhassunk létre.

(A történeti adatok forrása: A Fejér
Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
50 éves története c. kiadvány).
Tőzsér Viktória
kertészet-telepvezető
Bontovics Elvira
műszaki vezető

Intézményeink
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Változás a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtásban
Bár a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem kötelező önkormányzati feladat,
mégis hosszú-hosszú évek óta működik
a társult településeken (Velence, Kápolnásnyék, Lovasberény, Pázmánd, Vereb,
Nadap, Sukoró, Pákozd, és Gárdony).
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi
állapotuk és a szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorúak részére az önálló életvitel fenntartása
mellett felmerülő krízishelyzet elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik.
Segítségével fenntartható a biztonságos
életvitel, krízishelyzetben lehetőséget
nyújt a gyors segítségnyújtásra.
2007 óta a HB Rendszerház által biztosított saját fejlesztésű készülékeken és
diszpécser központon keresztül tudtunk
biztonságos segítséget nyújtani ellátottjaink számára. Megszámlálhatatlan esetben

Kedves Olvasóink!

A 365/2021. (VI. 30.) kormányrendelet értelmében védettségi
igazolvány felmutatása nélkül látogatható könyvtárunk, valamint
a Civil Ház és a Közösségi Ház.
A maszk használata nem kötelező, de továbbra is használható.
Kérjük, a továbbiakban is ügyeljenek a kézfertőtlenítésre és a távolságtartásra!

A könyvtár
nyitvatartása
Kedd: 10.00 – 17.00
Szerda: 13.00 – 17.00
Csütörtök: 10.00 – 17.00
Szombat: 9.00 – 13.00
Kapcsolat:
https://velenceikonyvtar.hu/
info@velenceikonyvtar.hu

vonultunk kisebb-nagyobb elesésekhez,
rosszullétekhez, nem egyszer életmentéshez. A készülék segítségünkre volt a
betörések elkerülése érdekében is.
A gyors technikai fejlődés miatt a HB
Rendszerház által biztosított készülékek elavultak. A cég felelősségteljes vezetője úgy
döntött, hogy a működtetést átadja a Magyarország legmodernebb segélyhívó készülékét működtető SOS Központnak. A
HB Rendszerház eddigi munkáját ezúton
is szeretnénk megköszönni! Nem lehetünk
elég hálásak a munkájukért, amit az ellátottjaink és családjaik részére nyújtottak.
Településeinken 2021 júliusától az
SOS Központ segítségével biztosítjuk
ellátottjaink részére a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást. A HB Rendszerház
készülékei a központon keresztül működnek továbbra is, de lehetőség van
az SOS Központ modern készülékének
igénylésére is.
Az SOS Központ Kft. nyolc évnyi tapasztalattal szolgáltat jelzőrendszeres

A Könyvajánló-pályázat
nyertesei
A meghirdetett „Könyvet érő
könyvajánló”
pályázatunk nyertesei:
Május havi nyertesünk:
Horváth Kristóf (11 éves)
Beküldött könyvajánlója:
Jules Verne: Hatteras kapitány

Júniusi nyertesünk:
Molnár Gábor (10 éves)
Beküldött könyvajánlója:
Lőrinc László: 25 szelfi a török korból
Júliusi nyertesünk: Sarf Janka (12 éves)
Beküldött könyvajánlója:
Julie Kagawa: Ironking
A nyertesek könyvjutalomban részesülnek és az ajánlók felkerülnek a honlapunkra, valamint kitesszük a gyerekkönyvtárban. Gratulálunk!
Továbbra is várjuk az ajánlókat kedvenc
olvasmányaitokról!

házi segítségnyújtást Magyarország legmodernebb segélyhívó készülékével.
Az SOS segélyhívó rendelkezik kétirányú hangkommunikációval, elesés-érzékelővel, GPS helymeghatározóval.
Több év innovatív fejlesztői munka
eredményeképpen ez a segélyhívó független módon használható az ország
egész területén anélkül, hogy társítani
kellene hozzá bármilyen másik eszközt
(pl. vezetékes telefon). Védelmet nyújt
a biztosított számára a nap 24 órájában
az otthonában és az otthonától függetlenül is. Sok idős szeretné a szabadságát
megőrizni, kimozdulni kötöttségek nélkül annak tudatában, hogy mindig biztonságban van. Az SOS segélyhívó birtokában egy gombnyomás, és mindig
elér egy egészségügyi szakembert, aki
segít a bajban. Az év végére elkészülő
applikációval a hozzátartozó nyomon
követheti telefonján az idős szülő tartózkodási helyét.
A szociális alapon nyújtott szolgáltatás térítési díja jelenleg 55 Ft/nap.
Humán Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat
2481 Velence, Zárt utca 2.
Tel.: 0622/589–157

Könyvújdonságok

Csányi Vilmos: Drága barátaim, kedves
majmok – Emberi és állati egypercesek
Szerb Antal: A királyné nyaklánca
Kertész Erzsi: Az átutazó
Ian McEwan: Dióhéjba zárva
Kazuo Ishiguro: Klara és a Nap
Alberto Moravia: Lázadás
Jimmy Carter: Teljes élet
Ranschburg Jenő: Érzelmek iskolája
Adam Makos: Lándzsahegy
Nate Blakeslee: Az amerikai farkas
John le Carré: A titkos zarándok
Mörk Leonóra: Törött tulipánok
Laurent Gounelle: Az oktalan filozófus
Ann Apolitano: Ezüst madarak
Christian Sepp: Zsófia Sarolta – Sisi szenvedélyes
húga
Farkas Zoltán: Hosszú hétvégék a szomszédban
Claudia Weber: A paktum
Julie Kagawa: The Iron King –Vaskirály
Miklya Luzsányi Mónika: Bibliai szuperhősök
Berg Judit: Két kis dinó és a honfoglalás
Bosnyák Viktória: És most hogy festek?
Kiss Ottó: Ne félj, apa! Nagy kislánykönyv
29

Kö
ö srsmé ág ne yi nzka t i B
Ö nzko
h íi rzet o
k nságunk

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei

Júniusban az egyesület négy esetben kezdte meg a vonulást. Részletes leírás a
káresetekről:
Június 6-án 19:34-kor kérték segítségünket Nadap, Bem utcába, ahol a bejelentő kutyája egy híd alá szorult. A helyszínre három fővel vonultunk, a székesfehérvári kollégákkal az állatot sérülések nélkül sikerült kiszabadítanunk.
Június 10-én 19:58-kor riasztottak minket Velence, Gólya Villaparkhoz, ahol a
hirtelen támadt vihar miatt három személy kajakkal nem tudott kijönni a vízből. A
helyszínre három fővel kezdtük meg a vonulást, szerencsére már kiérkezésünk előtt
a veszélyhelyzet megszűnt.
Június 12-én 16:08-kor riasztásunk érkezett, hogy Pálmajor–Zichyújfalutól
Gárdony irányában kb. 2–3 km-re közlekedési baleset történt, három autó ütközött
össze. A helyszínre három fővel érkeztünk, a pusztaszabolcsi kollégákkal a járműveket áramtalanítottuk, a forgalmi akadályt megszüntettük.
Június 20-án 21:52-kor riasztottak minket Velence, Tópart utcába, ahol gaz, avar
égett. A helyszínre négy fővel, elsőként érkeztünk. A pusztaszabolcsi kollégákkal a tűzet eloltottuk, továbbterjedését megakadályoztuk.
Horváth-Szabó Nóra szóvivő

Kárelhárítás Kadarkúton június 27-én

A június 25-én lecsapott hatalmas vihar és jégeső által okozott károk elhárításában kérte segítségünket a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Vasárnap hajnal 4 órakor indult csapatunk Kadarkútra. Megérkezésünkkor az önkormányzat épülete
előtt – a Csókakő ÖTE-vel együtt – a helyi operatív törzstől megkaptuk a pontos címeket, ahol már nagyon várták a segítségünket. Két családi ház beázását tudtuk megoldani este 8 óráig. Az egyiken eltávolítottuk a jég által megrongált cserépfedést, majd régi cserepekkel pótoltuk a hiányosságot, a másik épületen
lebontottuk a palatetőt, a tetőléceket és ideiglenes fóliázással védtük meg a beázás ellen.
Szeretnénk köszönetet mondani Kadarkút polgárainak, akik az őket ért hatalmas károk ellenére is
gondoskodtak rólunk, étellel-itallal elláttak minket.
Külön köszönjük egyesületünk tagjainak, hogy helyt álltak, munkahelyükről szabadnapot vettek ki,
családi programjaikat átszervezve, a tűző napon ott voltak, segítettek, és itt is bizonyították egyesületünk fontosságát.
Pintér László, Gágyor István, Tarnóczi Krisztián, Somorai Tamás, Jakab Zoltán, Novák András –
büszkék vagyunk rátok!
Horváth-Szabó Nóra szóvivő

A Velencei Polgárőrség hírei

Júniusban külterületi járőrözést 18 alkalommal végeztünk 190 órában, alkalmanként 2–2 fővel. Közbiztonsági járőrözést
6 alkalommal teljesítettünk 70 órában, esetenként 2–2 fővel. Rendőrökkel közös szolgálatban egy polgárőrünk vett részt 2
alkalommal 20 órában. Június 25-én a Velencei-tavi halpusztulás utáni kármentesítésben, a haltetemek nehezen hozzáférhető helyekről való begyűjtésében nagyfokú segítséget jelentett, hogy dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnökének támogatásával részt vettek az OPSZ Vízi Tagozatának polgárőrei az egész ország területéről. Egyesületünk tagjai
is több alkalommal segítettek a haltetemek begyűjtésében. Köszönjük elnök úr és a Vízi Tagozat polgárőreinek segítését! A
Vizi Tagozat munkájának megszervezésére, valamint koordinátori munkára összesen 120 órát fordítottam. Összesen 400
órában végeztünk önkéntes tevékenységet.
A jó idő sok strandolót vonz a Velencei-tóra, így városunkba is. Kérjük, hogy a közlekedés, a strandolás közben figyeljenek egymásra, saját és a környezetükben lévők testi épségére. Körültekintően közlekedjenek, óvják környezetünket. Jó kikapcsolódást, pihenést, balesetmentes időtöltést kívánunk mindenkinek!
Fehér István elnök
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3. SZÁMÚ „NOSZTALGIA”
NYUGDÍJAS KLUB
Végre önfeledten kirándulhattunk minden kötöttség nélkül! A Szentendrei
Skanzenbe látogattunk, ahol a nagy
hőség ellenére végigjártunk jó néhány
régi házat, nosztalgiáztunk a hajdani berendezési tárgyak között. Néhány
használati tárgy láttán visszajöttek a
gyerekkori élmények, amikor szüleink, nagyszüleink meséltek ezeknek a
tárgyaknak a használatáról. A sok gyaloglástól elfáradva a Duna partján egy

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Velencén:

2021. június 18-án
dr. Süveges Lídia és Vajda Tibor
2021. június 21-én
Páli Andrea és Molnár Tamás
2021. június 26-án
Aranyi Nikolett Brigitta
és Nagy Máté
Ninj Nomin és Szigeti Máté
Németh Vanessza Klaudia és
Szabó Tibor
Rácz Olívia és Mong Máté
2021. július 3-án
Mihó Lídia és Bogdán Lajos
Madarász Csilla és Csép Tamás
Végh Edina és Nagy Gábor

Köz érdek ű i nformá c i ók

szerb étterembe mentünk, ahol nagyon
finom ételekkel, jégbehűtött sörrel pihentünk. Újra felfrissülve sétáltunk, fagylaltoztunk Szentendre belvárosában.
Reméljük, még sok alkalmunk lesz hasonló kiránduláson részt vennünk. A
múlt nyáron elmaradt Apostol koncert
után idén nagyon jó hangulatban, remek előadáson vettünk részt.
Sajnos ismét elvesztettünk egy kedves klubtársunkat. Lója Ervin hosszantartó súlyos betegsége miatt már nem
tudott aktívan részt venni összejöveteleinken, kirándulásainkon, de
lélekben velünk
volt.
Őszinte
részvétünk családjának.
Isten veled Ervin,
nyugodj békében!
Minden kedves
nyugdíjas
társunknak
jó
egészséget kívánunk!
Herczeg
Ferencné
klubvezető

2021. július 10-én
Tóth Franciska Éva és Katona Attila
Molnár Renáta és Sarkadi Zsombor
Smatkó Mariann és Molnár Károly
János
2021. július 12-én
Baglyas Anita Zsuzsanna és Fáczán
Miklós
Névadó ünnepség:
2021. július 10-én
Németh-Szabó Alexandra és Németh
Márk gyermeke: Németh Dorka
Gratulálunk!
Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

Laboratóriumi
vizsgálatra szóló
időpontok
A COVID-19 járvány harmadik
hullámát követően, az elmúlt bő egy
hónapban radikálisan megnőtt a szakrendeléseket és a diagnosztikai szolgáltatásokat igénybe venni szándékozók
száma. Ennek következtében az előjegyzési idők is folyamatosan nőnek.
Rendelőintézetünk szolgáltatásait csak
előzetes helybiztosítással lehet igénybe venni. Ha valami közbejön, akadály merül fel, ami miatt nem tudják az
adott időpontban a szolgáltatást igénybe venni, nyomatékosan kérjük, hogy
a recepción mondják le az időpontot,
hogy más lehetőséghez jusson, és emiatt ne nyúljon tovább az előjegyzési idő.
Köszönettel:
Dr. Ferencz Péter
ügyvezető igazgató

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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Hajnalpír Baptista
Gyülekezet
Szeretetben lenni
Az 1János 4. rész így kezdődik: „Szeretteim”, és már itt fontos megállnunk. A szó
eredetileg azt jelenti: „szeretettek”, ami sokszor előfordul az Újszövetségben. Miért
fontos ezt ennyiszer hangsúlyozni? Azért,
hogy lássuk meg, és higgyük el. Azért, mert
ez nem jön magától. Beleszületünk egy szeretetlen világba, csalódás csalódás hátán, és
a legkézenfekvőbb, amit a tapasztalatainkból ideje korán leszűrűnk, hogy nem vagyunk szeretettek.
Nem, Isten igéje pont ebből az állapotból akar kibillenteni, mert ha ebben
a megkeseredésben maradunk, tényleg
menthetetlenek leszünk. És fontos, ha
már elhittük, akkor újra és újra el kell
mondani, hogy folyamatosan higgyük.
Szóval: „Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg
a szellemeket, ha Istentől vannak-é; mert
sok hamis próféta jött ki a világba.” (1János 4:1) Ha lehet, ma ez még inkább aktuális, hiszen minden a figyelmünket
akarja, azt, hogy az igazi szeretet forrásától odaforduljunk ezekhez: a telefonok, a
reklámok, az egyes csoportok, még a különböző vallások is, hogy aztán kedveskedéssel, hízelkedéssel elhitessék, hogy
ő náluk van az igazság, ő náluk van az,
amire nekünk igazából szükségünk van.
Meg kell próbálni tehát a beszédet,
amely számtalan csatornán jön be az életünkbe: a munkahelyről, a televízió, a filmek, vagy az ismerősök által, mert van
az igazság szelleme, van az antikrisztus szelleme, és e kettő nagyon hasonló
egymáshoz. Azért hasonló, mert az antikrisztus nem azt jelenti, hogy Krisztus
ellen van, hanem hogy Krisztus helyett
van, így szükségszerű, hogy hasonló legyen az igazsághoz. A hasonlóság mellett mégis óriási szakadék van a kettő között, mert az egyik az életre visz, a másik
a kárhozatra. A felületes szemlélőnek az
antikrisztus szelleme által szólott beszéd
igazságnak tűnik, a hízelkedése pedig valódi szeretetnek. Ezért kell tehát megpróbálni az életünkbe bejövő beszédet, de
mivel? Hát azzal, hogy Isten igéjén megáll-e. Egész pontosan 1János 4 alapján azzal, hogy Krisztusról tesz-e bizonyságot,
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Hitélet
és hogy szeretetben van-e az illető, akitől
jön. Megjegyzem, e kettő azért elég erős
szűrő. De semmiképpen ne a pillanatnyi
szükségeinkkel, kedvünkkel vagy az ismereteinkkel próbáljuk megítélni.
Az Istentől jövő, valódi szeretet ott
kezdődik, amikor az élő meghal értünk:
„Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.” (1János 4:10) „És mi
megismertük” – mondja János, „és elhittük
az Istennek irántunk való szeretetét.” (1János 4:16a) Ez a „megismertük” egy olyan
bensőséges kapcsolatot ír le, ami megváltoztatja az életünket, a gondolkodásunkat, a dolgokhoz való hozzáállásunkat,
ami megváltoztat örökre. Ezért beszél János erről a szeretetről, hogy aki hallja, lássa meg a különbséget az igazi szeretet, és
a szeretet fentebb említett látszata között.
Az igazi szeretet, ami Istentől kiáradt Jézus Krisztus áldozata által, és mint egy folyó, árad kétezer éve. Ebben a szeretetben
kellene lennünk. „És elhittük” – mondja
János, azaz: folyamatosan hisszük.
Mert úgy van ez, hogy hallok először erről a szeretetről, és ha sokat nem is, de anynyit elhiszek belőle, hogy nem fogok belefulladni, nem sodor el és vág neki egy
sziklának. Ezután idővel megismerem,
megtapasztalom, és most már a saját ismeretem alapján is hiszek benne, és benne
is maradok. És ha benne maradok, akkor
szeretve leszek, mert szeretetben vagyok.
Ezért igazából nem arra vagyunk felszólítva
hogy szeressük egymást, hanem arra, hogy
szeretetben legyünk. Ahogy 1János 4:11ben olvassuk: „szeretnünk kell egymást”
sem kötelező felszólítást jelent, hanem egy
szükségszerű következményt, hogy ha Isten szeretetében vagyunk, magától értetődően szeretni fogjuk egymást. Nem kell tehát érzelmeket kipréselni magunkból, mert
ha ebben a szeretetben meggyökerezünk,
akkor a legkisebb dolognak is úgy tudunk
örülni, hogy de jó, hogy Isten még ezzel is
szeret engem! Mert „Az Isten szeretet; és a
ki a szeretetben marad, az Istenben marad,
és az Isten is ő benne.” (1János 4:16b) Az antikrisztus szelleme annyi bajt okozott már
ezzel, hogy van-e bennünk szeretet vagy
nem, kapunk-e vagy nem…
Még egy fontos dolog: „A szeretetben
nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi

a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel
jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.” (1János 4:18) Mit csinál a félelem? Állandóan be akar menni oda, ahol
nincs jelen. Szenvedéssel számol, bölcsességnek tünteti fel, ha félsz, mintha
elkerülnéd a szenvedést, miközben már
magában hordozza a gyötrődést. Nem
azt mondja Isten igéje, hogy sosem érzel
majd félelmet, hanem azt, hogy amikor
jön ez a félelem, akkor a teljes szeretet folyamatosan űzi, kint tartja a félelmet.
Gyökerezzünk meg ebben a teljes szeretetben, ami gyógyít, vigasztal, felemel
és megelevenít.
Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

A Velencei Római
Katolikus Plébánia hírei

Augusztus 15-én Sukorón 9.00 primiciás szentmise (a most felszentelt Szakács
Péter celebrálásában), a misét követően a
2020-ban megkereszteltek emléktáblájának
elhelyezése, majd családi nap lesz.
Augusztus 18-án 18.00 órakor Szent
István ünnepéhez kötődően koncert lesz a
plébániatemplomban.
Augusztus 20-án mise 9.00 órakor Kápolnásnyéken, 11.00 órakor Velencén, ami a
plébániatemplom búcsúünnepe is egyben.
Augusztus 28-án a velencei Kalazanci
Szt. József templom (Újtelep) búcsúünnepe.
A nap folyamán családos programokkal gazdagítjuk az ünnepet.
Augusztus 29-én Baracskán családi napot tartunk. Kiemelt előadó: prof. dr. Csókay
András.
Szeptember 4-én Nadapon ünnepséggel egybekötött Szent Rozália napi búcsú.
Szeptember 4-én Veni Sancte (iskolakezdő) szentmisét tartunk Velencén az
Újtelepi templomban 18.00 órakor.
Augusztus 14-én (szombaton) lesz
megtartva az egyházmegye hagyományos fogadalmi ünnepe Székesfehérváron. 17 óra 30
perckor a Püspöki Palotából körmenetben
visszük a magyar Szent Család ereklyéit a
Szent Imre templomba. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik.
Augusztus 15-én (vasárnap) kezdődik
az Ercsi Nagyboldogasszony kegytemplom
búcsúja, délelőtt 10 órakor. Ezen a szentmisén kerül sor a felújított kegytemplom
megáldására. Különösképpen várják az egyházmegye házasságra készülő jegyeseit, akiket a szentmise keretében külön áldásban is
részesítenek.

Kö z ö s s é g e i n k

Használd újra!

Eldobható pohár helyett – milyen
lehetőségeik vannak a vendéglátóknak?
Ez év júliusától műanyagmentesebb lesz a
világ mindannyiunk számára, hiszen betiltásra került számos egyszer használatos
eszköz forgalmazása: búcsút mondhatunk
a műanyag evőeszközöknek, tányéroknak,
szívószálaknak, italkeverő pálcikáknak, expandált polisztirolból készült étel- és italtárolóknak. Bolygónkat elképesztő mennyiségben árasztja el a műanyag szemét. Nem
kérdés, hogy az eldobható műanyag termékekkel le kell számolnunk.

A korlátozás kihívás elé fogja állítani a vendéglátóiparban dolgozókat, de a
jó hír az, hogy mindenre van ésszerű és
gazdaságos megoldás. Ebben a cikkben
az eldobható műanyag poharak helyettesítésére keressük az alternatívákat. Az
egyszer használatos műanyag poharak forgalmazásának tiltása 2023 január elsején lép hatályba. Bár úgy tűnik,
hogy van még egy kis idő, mégsem javasolt kivárni a végét, hiszen mindanynyiunk érdeke, hogy minél hamarabb
megtegyük a lépéseket a nem lebomló
hulladékok mennyiségének csökkentésére. Egyre többünknek fontos a hulladékmentesebb életmód, így előnyben
részesítjük azokat a szolgáltatókat, akik

szintén törekednek erre.
Nézzük most meg, hogy miből érdemes kínálni az italokat és miből nem:
Első pillantásra talán azt gondolnánk,
hogy a bambuszpoharak, papírpoharak
vagy a PLA-poharak megfelelő helyettesítői lehetnek az eldobható műanyag
társaiknak. Azonban ez több szempontól sem igaz. Egyrészt ezekből is hulladék keletkezik. Másrészt az anyaguk sem
megfelelő. Különösen a bambuszpohár

problémás, amelyet idén szintén kivonnak a forgalomból az Európai Unió
területén, mivel sokszor káros anyagok oldódnak ki belőlük. Ezek ugyanis nem teljesen bambuszból állnak, azt
más anyagokkal keverik ahhoz, hogy
poharat lehessen belőle gyártani. A papírpoharakra is igaz, hogy nem csak
papírból állnak (hiszen szétáznának),
hanem műanyagot adnak a papírhoz. A
PLA növényi anyagból készül mesterséges úton, lebomló, mégis problémákat
okozhat. Egyrészt csak magas hőmérsékleten, ipari komposztálóban bomlik
le, másrészt nagyon hasonlít a hagyományos műanyagra, ezért könnyű tévedésből a szelektív kukába dobni. Ami azért

baj, mert a műanyagok újrahasznosítását
összekeveredve megnehezíti.
Tehát mindenképpen olyan irányba
érdemes elindulni, amely hulladékmentes. Ilyen a repohár, más néven újrapohár, amely a fesztiválokon már évek óta
hatékonyan teljesíti küldetését: ahol már
bevezették, ott látványosan kevesebb
szemetet kell elszállítani a bulizók után.
Segítségével akár 60–70 százalékkal is
csökkenhet a vendégek hulladéktermelése az egyszer használatos poharak időszakához képest. Számos vendéglátóhelyen találkozhatunk már vele.
Hogyan működik a repohár
rendszer?
Az újrapohár vastag falú, sokszor elmosható műanyag pohár, amelyet a vendég az
itallal együtt megvásárol, használat után
visszaválthatja vagy kérhet cserébe egy
tisztát. A visszavett poharak megfelelő tisztítás után újra kiadhatóak egy másik vendégnek. A poharat természetesen nem kell
feltétlenül visszaváltani, haza lehet vinni,
és otthon tovább használható. A lényeg az,
hogy nincs belőle hulladék. Ez mindenképpen megéri a vendéglátónak is, hiszen
nem kell újra és újra megvásárolni az eldobható eszközöket. Másrészt marketing
értéke is van: készíttethető rá bármilyen
látványos grafika a cég logójával.
A repoharat talán azzal „vádolhatjuk”,
hogy ez is műanyag. Ez igaz, de sokáig
használható, később szelektíven gyűjthető. A törékeny elvihető poharak tömegben balesetveszélyesek. A legkisebb környezetterhelést persze azzal érhetjük el
vásárlóként, ha visszük a saját, műanyagmentes bögrénket, poharunkat, és ebbe
kérjük az innivalót.
Összefoglalva tehát: a vendéglátók
ökológiai lábnyomukat a repohár bevezetésével csökkenthetik hatékonyan, amely
már jól vizsgázott a fesztiválokon, számos
kávézóban, cukrászdában és étteremben.
Gyenes Katalin
Használd újra, Velencei-tó!
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VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
(2481 Velence, Tópart u. 26.)
POLGÁRMESTER: Gerhard Ákos
HIVATALVEZETŐ: Szombathyné dr. Kézi Aranka, jegyző
Központi telefonszám: 06 22/589–400

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY

Vargáné Király Julianna, testületi referens, 589–419
Balogh Erika, titkársági ügyintéző, 589–416
Kiss Dorottya, titkársági ügyintéző, 589–407

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)
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
Kátai Éva, pénzügyi ügyintéző, 589–410
Kovács Jánosné, adóigazgatási ügyintéző, 589–413
(építményadó, adókönyvelés)
Török Éva Julianna, adóigazgatási ügyintéző, 589–409
(iparűzési adó, adóigazolás, tartózkodás utáni

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

idegenforgalmi adó, 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 közmű építési ügyek, tulajdonosi hozzájárulás,
közútkezelői hozzájárulás, közterület-használat,
közterületi fakivágás engedélyezése, súlykorlátozó
táblával védett helyi közutakra behajtási engedély,
jegyzői hatáskörbe tartozó vízi létesítmények, házszám
megállapítás, illegális hulladék)
Törjék Zoltán, megbízott városüzemeltetési ügyintéző
velence@hivatal.hu
(telekalakítási ügyek, rendeltetésmód változás)

ÜGYFÉLFOGADÁS

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

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

Sürgős esetben munkaidőben, ügyfélfogadási időn kívül is a lakosok rendelkezésére állunk.
A Velencei Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
e-mail: hivatal@velence.hu,
honlap: www.velence.hu

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

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.

