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hogy megoldást keressünk az egyre ége-
tőbb városrendezési problémákra. 

A korábbi, befektetői érdekeket szol-
gáló helyi szabályozás, a kormányzati 
építkezési támogatások, valamint az in-
gatlanpiac ösztönző tényezői – mindenki 
számára jól ismert módon – településün-
kön beépítési és beköltözési hullámot 
gerjesztett. Ennek következtében a már 
meglévő helyi infrastruktúra (vagy-
is az iskola, óvoda, egészségügy, útháló-
zat, csatorna- és vízszolgáltatás) túlter-
heltté vált. Ezen túlmenően a szaporodó 

beépítések a Velencére korábban jellem-
ző, és településünknek arculatot adó, egy 
telek/egy lakóház jellegű beépítés helyett 
több lakásos épületeket eredményeztek.

A környékről így írt Karászi Kálmán,  
a Velencei-tó rekreációja című, 1984-es ki-
adványa előszavában: „A tó szerepe, jelen-
tősége […] egyre nő, s ma már jogos ag-
godalomként vetődik fel túlterhelésének 
veszélye.” Ezeket a gondolatokat  a szerző 

közel negyven éve fogalmazta meg, és mi-
lyen igaza volt! A demográfiai nyomás az-
óta csak még intenzívebbé vált. Emiatt kü-
lönösen fontos az, hogy egyszerre védjük 
az itt lakók érdekeit, és teremtsünk olyan 
feltételeket a beköltöző családok számára, 
amely nem vezet konfliktusokhoz. 

Az elmúlt években Velence egyre in-
kább Budapest agglomerációs övezeté-
nek részévé vált. Igen sokan a városi zsú-
foltság, a forgalmi dugók, a rossz levegő, a 
zaj, tehát az élhetetlen környezet elkerülé-
se miatt költöztek városunkba. Ez az élhe-
tő környezet városunk fő vonzereje. Meg 
persze az, hogy mindezt úgy tapasztalhat-
juk meg Velencén, hogy közben a nagyvá-
rosok is elérhető közelségben vannak.

Az új településrendezési eszközök azt 
a célt szolgálják, hogy megmaradjon Ve-
lence vonzereje, és ne váljon egy Buda-
pesttől függő, önálló arculat nélküli, jel-
legtelen lakóparkká.

Boldog új évet kívánok a Velencei Hír-
adó minden olvasójának!

Kernya Gábor
önkormányzati képviselő

Kedves Velenceiek!
Két éve indultunk el közösen egy élhetőbb, 
fenntarthatóbb Velence felé vezető úton, és 
ebben a két évben számos, jól látható mun-
ka folyt Velencén, melyekről itt, a Velen-
cei Híradóban is számot adtunk. Azonban 
a képviselői munka egy jó része alig látha-
tó. Itt nemcsak az egyeztetésekre, a tárgya-
lásokra és a bizottsági, munkacsoportbeli 
munkákra gondolok, hanem ennél sokkal 
konkrétabb elvégzendő feladatokra is. Ezek 
egyike a településrendezési eszközök felül-
vizsgálata. Az, hogy ezeket felülvizsgáljuk, 
választási ígéretünk volt. Örömmel mond-
hatom el, hogy két év-
nyi munka és számos 
egyeztetés után e felada-
tot elvégeztük.

De vajon mit is je-
lent pontosan a tele-
pülésrendezési eszkö-
zök kifejezés? És miért 
volt szükség ezek fe-
lülvizsgálatára? A te-
l e p ü l é s r e n d e z é s i 
eszközök azon önkor-
mányzati szabályozá-
sok és rendeletek ösz-
szessége, amelyek a 
település rendezett fej-
lődését szolgálják. Ide 
tartozik a Helyi Építé-
si Szabályzat, a Tele-
pülésszerkezeti Terv, a 
város övezeteinek és te-
rületeinek besorolása, 
és számos más rendelet. 
Ezeket időről időre felül 
kell vizsgálnia az ön-
kormányzatnak. Ez tör-
vényi kötelességünk is. 

E kötelesség mel-
lett azonban a településrendezési eszkö-
zök felülvizsgálata elemi, közös érdekünk 
is. Mégpedig azért, mert a szabályozatlan, 
vagy kevéssé szabályozott népesség- és 
városnövekedés a tó és a helyben la-
kók életét hátrányosan befolyásolhatja. 
A Magyarországon kiemelkedő mértékű, 
Velencét érintő lakosságnövekedés, vala-
mint a korábbi átgondolatlan és esetenként 
hibás jogalkotás arra sarkallt bennünket, 

2022. március 22-ig minden nap
10:00 –16:00
Szubjektív Fejér 2.0. kiállítás
Halász Kastély
(Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.
Tel.: 21/292–0471)

2022. január 28. péntek 19:00
Amíg az asszony alszik
(vígjáték két felvonásban)
Halász Gedeon Eseményközpont
(Kápolnásnyék, Kazinczy u. 
Tel.: 20/445–6556, jegy.hu)

2022. január 29. vasárnap 9:00
Téli vadnyomkeresés a szikeseken
Dinnyés, Rózsa u. sarka, gólyafészek
(Bejelentkezés: Fenyvesi László
Tel.: 30/663–4630, fenyvesil@dinpi.hu)

2022. február 5. szombat 19:00    
Nejem a neten
(vígjáték két felvonásban)
Halász Gedeon Eseményközpont
(Kápolnásnyék, Kazinczy u. 
Tel.: 20/445–6556, jegy.hu)

2022. február 11. péntek 16:00
Természetbúvár Klub
Természet- és Vadvédelmi,
Ökoturisztikai Központ
(Pázmánd, 0225.hrsz.
Tel.: 20/960–4832, info@zoldkozpont.hu)

2022. február 19. szombat 11:00    
Kisvakond a nagyvárosban
Halász Gedeon Eseményközpont
(Kápolnásnyék, Kazinczy u. 
Tel.: 20/445–6556, jegy.hu)

2022. február 19. szombat 11:00 
Meseerdő Bábszínház –  Szegénylegény 
szerencséje 
Green Residence Élményközpont
(Velence, Hársfa u. 1/A.
Jegyrendelés: 20/457–3630,
grvelence@gmail.com)

2022. február 20. vasárnap 
Családfelállítás: Závodszky Noémi
Lélek Szentély eseménye
Green Residence Élményközpont
(Velence, Hársfa u. 1/A.
Bejelentkezés:
zavodszkynoemi@gmail.com)

2022. február 25. péntek 16:00
Természetbúvár Klub
Természet- és Vadvédelmi, Ökoturisztikai 
Központ
(Pázmánd, 0225.hrsz.
Tel.: 20/960–4832, info@zoldkozpont.hu)

2022. február 26. szombat 11:00    
Csodafurulya (Négy Arc Színház - 
Napraforgó Meseszínház) 
Kisvakond a nagyvárosban
Halász Gedeon Eseményközpont
(Kápolnásnyék, Kazinczy u. 
Tel.: 20/445–6556, jegy.hu)

2022. február 26.  szombat 14:00
Velencei Karneváli Hangulatok
Jelmezes-zenés farsangi felvonulás
és télűző vigasságok Velencén
Meszleny–Wenckheim Kastély
(Velence, Tópart u. 52.)

A Velencei Karneváli Hangulatok részle-
tes programja a 14–15. oldalon olvasható.

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

A velencei Civil Ház, a Közösségi Ház 
és a Green Residence Élményközpont 
programjairól a 27. oldalon tájékozódhat-
nak olvasóink.
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Polgármesteri kalendárium
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2021. december 13-tól 2022. január 20-ig  Gerhard Ákos polgármester az alábbi megbeszéléseken, 
egyeztetéseken és eseményeken vett részt a város érdekében:
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December 13-án tárgyalt a Tóbí-
ró Strand büféseivel, annak érdekében, 
hogy zökkenőmentes legyen az új sze-
zonra való felkészülés. A nap folyamán 
köszöntötte Vén Lászlónét 90. szüle-
tésnapja alkalmából. Ezt követően egy 

velencei vitorlás egyesülettel kapcso-
latban egyeztetett az egyesület képviselő-
jével. Végül a Velence által benyújtandó 
TOP pályázatokkal kapcsolatos teendő-
ket vitatta meg a pályázat tervezőjével.

December 14-én részt vett a Humán 
Bizottság ülésén.

December 15-én pályázatmenedzse-
lési feladatokat ellátva, a TOP kiírásra 
benyújtandó pályázatokkal kapcsolatban 
egyeztetett. 

December 16-án részt vett a Pénz-
ügyi és Városfejlesztési, az Ügyrendi, 
valamint a Kulturális Bizottság ülésén, 
majd levezette a képviselő-testület soron 
kívüli ülését. 

December 17-én pályázatmenedzse-
lési feladatokat ellátva, a TOP kiírásra 
benyújtandó pályázatokkal kapcsolatban 
egyeztetett. 

December 19-én részt vett Velence 
város adventi ünnepségén.

December 20-án reggel megtartotta 
hét eleji egyeztetését, amelyen ez alka-
lommal is részt vett Fésűs Attila képvise-
lő és Szabó Attila alpolgármester. Ezt kö-

vetően ellátogatott a Meseliget Óvodába, 
ahol az óvodai dolgozóknak év végi juta-
lommal köszönte meg egész évi odaadó 
munkájukat. Ezután egy helyi lakos szá-
mára tartott fogadóórát, és végül aláírta a 
közbeszerzésen nyertes ZÖFE Kft. kép-
viselőjével a Zöld Város beruházás kivi-
telezésével kapcsolatos szerződést.

December 21-én látogatást tett a 
Zöldliget Iskolában, ahol megköszönte 
a tantestület egész éves munkáját, és gra-
tutlált a méltán elnyert Év nevelőtestüle-
te-díjhoz. Ezt követően évzárást tartott a 
hivatalban.

December 22-én felkereste a velencei 
civil szerveződések, közösségek képvi-
selőit, és a város nevében ajándékkosarak 
átnyújtásával köszönte meg munkájukat, 
illetve a város életében betöltött szerepü-
ket.  
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December 22. és január 2. között 
igazgatási szünet volt a hivatalban.

Január 3-án megtartotta az év első 
hétkezdő megbeszélését Szabó Attila al-
polgármesterrel, majd pedig levezette azt 
a terület átadás-átvételi eljárást, amely-
nek keretében a ZÖFE Kft átvette a Ba-
bák Rózsakertjét és a Hősök Parkját a 
Zöld Város projekt számára.

Január 5-én részt vett a Velencei-tó 
Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 
elnökségi és felügyelő bizottsági ülésén.

Január 7-én a településünkön is át-
haladó Giro d’Italia szervezőivel tartott 
megbeszélést. 

Január 10-én megtartotta hétkezdő 
megbeszélését, majd az „Élhető Város” 
TOP pályázat végelegesítésével kapcso-
latban egyeztetett.

Január 11-én egy velencei rendez-
vényszervezővel az Északi Strand prog-
ramjaival kapcsolatban egyeztetett. 

Január 12-én soron kívüli képvise-
lő-testületi ülést vezetett le, ami előtt 
részt vett a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság ülésén.

Január 13-án az előző napi képvi-
selőtestületi ülésre be nem vitt napirendi 
pontokat vitatta meg a Pénzügyi és Vá-
rosfejlesztési Bizottság ülésén, majd ezu-
tán sor került még egy soron kívüli tes-
tületi ülésre.

Január 14-én ellenőrizte a véglegesí-
tett TOP pályázatok lezárását, benyújtá-
sát. 

Január 17-én megtartotta hétkezdő 
megbeszélését, ahol ez alkalommal je-
len volt a Velence SE vezetője, Ferenczi 
Gyula is. 

Január 18-án részt vett a Humán Bi-
zottság ülésén.

Január 19-én a Pacsirta utcai tűz-
csappal kapcsolatban egyeztetett a ka-
tasztrófavédelem szakértőjével.

Január 20-án részt vett a Kovács Ka-
talin Nemzeti Kajak Kenu Sport Aka-
démia tervezett beruházásaival kapcso-
latos egyeztetésen.

Jó hír az ingázóknak:
BKK utazástervezés
az elővárosi
vonatokkal

Igen sok velencei dolgozik Buda-
pesten. Számukra jó hír az, hogy 
a BKK utazástervező alkalmazás-
ban már az elővárosi vonatokkal 
is lehet tervezni. A BKK FUTÁR 
applikációjában elérhető, a MÁV-
val együttműködésben fejlesztett 
újabb funkció segítségével a Buda-
pest-bérlettel igénybe vehető elő-
városi vonatok menetrendjei és va-
lós pozíciói is elérhetők. 

Megkezdődött a vendégmólók építése
A Velencei-tó partfal-rekonstrukciójának részeként megkezdődtek a munkálatok a város kezelésében lévő kikötőkben is.

A Cserje utcai kikötőben január 15-én indult meg a vendégmólók vasbeton szerkezetének bontása. Az elbontott anya-
got a kikötői öböl mellett deponálja a kivitelezést végző Colas Alterra Zrt., majd közúton elszállítja a MOHOSZ diny-
nyési telephelyére. 

A csontréti kikötő esetében várhatóan január 31. után kezdődik meg a vendégmólók vasbeton szerkezetének elbon-
tása. Az elbontott anyagot rövid helyi deponálás után szintén közúton szállítják el a MOHOSZ dinnyési telephelyére. A 
bontási munkák után, az időjárás függvényében megkezdődnek az építési munkák is. 

Világító Advent Velencén
Lelkes velenceiek szervezőmunkájának köszönhetően az orszá-
gosan 2021. október 26-án indult Világító Advent kezdemé-
nyezés városunkban is vidám közösségi élménnyé változtatta az 
karácsonyi előtti várakozás időszakát. Velence egy óriási adventi 
kalendáriummá változott, amelynek ablakai hol itt, hol ott nyíl-
tak ki a városban. A december elsejétől szentestéig tartó idő-
szakban minden nap más és más család ékesítette fel fénydíszek-
kel ablakát, házát, és várta szeretettel, valamint étellel-itallal a 
világító advent játék résztvevőit. 

A fénylő, díszes ablakok és a vendégváró családok megtalálá-
sa szintén játékos formában történt, hiszen a szervezők nem pon-
tos címet, hanem egy-egy térképrészletet tettek közzé az aktuális 
adventi ablak helyéről. A fénydíszekről, az örömteli találkozásokról 
minden nap fényképek és bejegyzések születtek, amelyek felkerül-
tek a kezdeményezés facebook oldalára. 

Reméljük, hogy ez a kedves és egyúttal közösségépítő kezde-
ményezés meghonosodik városunkban, és köszönjük a szerve-
zőknek (különösen a főszervezőknek, Nagy Emesének és Hrubi 
Violának) és a résztvevőknek, hogy izgalmasabbá, vidámabbá va-
rázsolták a decembert Velencén!

COVID
tesztelés a
Civil Házban

A Civil Ház újra tesz-
telőpontként működik. 
Azon velencei és kör-
nyékbeli lakosok, akiket 
a háziorvosuk koronaví-
rus-tesztre küldött, már 
Velencén is elvégeztet-
hetik a tesztet. A Civil 
Házban létesített tesz-
tállomás csak a beutal-
tak, regisztráltak számára 
vehető igénybe (Velence, 
Fő u. 64. sz. alatt).
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Kétévnyi munkát követően, a képviselőtestület tagjainak, a városi főépítésznek és a hivatal műszaki 
osztályának köszönhetően megújultak Velence város településrendezési eszközei. E munkának a 
jelentőségéről kérdezte a Velencei Híradó Kernya Gábor önkormányzati képviselőt, aki a munka kez-
detétől részt vett az új szabályozás kidolgozásában.

Végéhez közeledik az iskolabővítés – új közlekedési 
rend az ófalusi iskolánál

A képviselőtestület felülvizsgálta Velence 
településrendezési eszközeit

Az iskolabővítés utolsó szakaszában nagyléptékű földmunkák terhelik tovább az amúgy is for-
galmas Bethlen utca közlekedését. Az ófalusi iskolarész ideiglenes megközelítési rendje az építési 
munkák miatt az alábbiak szerint módosult. 

Az iskolát kétféleképpen lehet megköze-
líteni:

1. A Bethlen utcára nyíló iskolai kerti 
kapun át. Ez tanítási napokon reggel 6.00 
és 18.00 között folyamatosan nyitva van.

2. Az ófalusi óvoda udvarán áthalad-
va, reggel 7.30 és 7.45 között, illetve dél-
után 13.00 és 15.05 között.

1. Bethlen utcai közlekedés:
A) Az új iskolaépülethez tartozó tűzi-

víz-vezeték építése miatt a Bethlen utcá-
ban munkagépek és autók közlekednek. 
Emiatt itt a közlekedés nehézkes. Kérjük, 
legyenek tekintettel egymásra!  

B) Gyerekeink biztonsága érdekében 
az építés ezen fázisában a Bethlen utcá-
nak a Liget utca és a Bocskai utca közötti 
szakaszát az átmenő gépjárműforgalom 
és a parkolás elől elzárjuk, oda csak az 
építési forgalom és a helyben lakók hajt-
hatnak be.

2. Óvodaudvaron át történő közle-
kedés:

Miről szólt az a munka, amelyet 
az elmúlt években végeztek? Talán 
nem világos minden olvasónak az, 
hogy melyek a településrendezési 
eszközök.

Két részre választanám a településrende-
zési eszközöket. Az első mindenképpen a 
koncepció. Ez a város honlapján már ol-
vasható koncepció arról szól, hogy mi-
lyen fejlesztési irány szolgálja legin-
kább városunk érdekeit. E tekintetben 
azt mondhatom, hogy teljes az egyetértés 
a testületben. Eszerint nem a mennyiség, 
hanem a minőség felé vesszük az irányt. 
E koncepció mellett természetesen  van-
nak szabályozó eszközök is, amelyek ezt a 
koncepciót támogatják.

Kezdjük akkor elsőként a koncep-
cióval. Azt mondta, hogy a meny-
nyiség helyett a minőség irányába 
tolódik el a város jövőjéről alkotott 
koncepció. Ez pontosan mit jelent?

Ez elsősorban a beépítésekre és a terü-
lethasználatra vonatkozik. Az elsődleges 
cél az, hogy a város ne egy lakóparkká 
váljon, amelynek semmiféle arculata, ha-
gyománya nincsen – és amely nem kötő-
dik ahhoz a tájhoz, amely Velence igazi 
értéke. Az is fontos szempont, hogy va-
lamit megőrizhessünk abból a városkép-
ből, amely Velencét jellemzi. Nem sorhá-
zak, nem lakótelepek és nem plázák valók 
ide, hanem olyan épületek, amelyek ille-
nek egy minőségi életformát nyújtó 
kisvároshoz.

A cél tehát az, hogy Velence
egyáltalán ne növekedjen?

Dehogy! Az a cél, hogy a népességnö-
vekedéssel lépést tudjon tartani a váro-
si infrastruktúra növekedése is. Vala-
mint az, hogy a város ne ésszerűtlenül, 
fenntarthatatlanul növekedjen, hanem 
egy olyan pálya mentén, amely nem 

A) Az óvoda és 
az iskola közötti 
kapu 7:30 és 7:45 
között van nyitva, 
de a kapuzárással 
az esetleg késve ér-
kező buszokról le-
szálló gyerekeket 
az iskola kapusa 
megvárja.

B) Kérjük, hogy 
a szülők ne kísér-
jék át a gyerekeket 
az óvodaudvaron, 
hanem az óvoda 
kapujában búcsúz-
zanak el tőlük.

C) Délután 13.00 és 15.05 között 
nyitva van az iskola és az óvoda kö-
zötti kapu, a buszjáratokhoz igazítva. 
A 15:13-kor Újtelep felé induló 707-es 
buszhoz kimenő gyerekek után az udva-
ros pedagógus bezárja a kaput.

Az iskolaépítés zökkenőmentes elő-
rehaladása mindannyiunk érdeke. A 
felmerülő közlekedési nehézségek mi-
att elnézésüket és megértésüket kérjük. 
Visszaj e lzés e i ke t ,  j avas lat a i kat  a
hivatal@velence.hu e-mail címen várjuk!

Rangos tudományos kitüntetésben részesült városunk szülötte és lakója,
Dr. Dömsödi János

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya, a Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Magyar Talajtani Társaság 2020. év-
ben Stefanovits Pál-emlékdíjat alapított és hirdetett meg. Az évente odaítél-
hető emlékdíjat – a szakterület legrangosabb kitüntetését – olyan szakember 
kaphatja, aki a talajtan kutatása, oktatása és gyakorlati alkalmazása terüle-
té, hosszú időn át elmélyült, magas színvonalú munkát végzett. Az alapítók 
vezetőiből álló kuratórium a 2021. évi emlékdíjat egyhangúlag Dr. Dömsödi 
Jánosnak ítélte oda. A díjátadó ünnepségre 2021. december 8-án került sor a 
Magyar Tudományos Akadémián.

Dömsödi János Lápi eredetű szervesanyag-tartalékaink mezőgazdasági haszno-
sítása címmel megjelent első kötetét éppen az idén elnyert díj névadója Stefa-
novits Pál akadémikus lektorálta, 1977-ben. Dömsödi Jánost eredményekben 
és elismerésekben gazdag, hazai és nemzetközi állomásokkal büszkélkedő élet-
pályája a hazai talajtani kutatások megkerülhetetlen alakjává tette. Kimagas-
ló kutatói és oktatói tevékenységét a legjelentősebb hazai szakmai fórumok és 
szaklapok számos alkalommal méltatták, ismertették. Bármily magasra is ívelt 
kutatói-oktatói életpályája, a velencei közügyeket, a tó és a város környékének 
sorsát mindvégig szoros figyelemmel követte. Gratulálunk az elismeréshez!

lehetetleníti el az itt élőket, és amely 
tisztességes feltételeket nyújt az ideköl-
tözőknek.

Milyen előnyökkel és milyen hátrá-
nyokkal jár az új koncepció?

Kezdjük a látszólagos hátrányokkal. Ha 
rövidtávon gondolkodunk, akkor azt is 
mondhatnánk, hogy az ingatlan-beru-
házások nagyobb ingatlanadót, az egy-
re több lakos pedig egyre több gépjár-
műadót (habár ezt most elvették az 
önkormányzatoktól) eredményez, te-
hát bevételt hoz a város számára. Vagy-
is az építkezésekre vonatkozó szigorítá-
sok hátrányt, bevétel-kiesést okoznak. 
Ez a logika elsőre talán igaznak tűnhet, 
de a valóság teljesen más. Ugyanis a nö-
vekvő ingatlanállományból szárma-
zó adóbevétel-többlet valójában csak a 
töredékét fedezi a népességnövekedés 
megkövetelte infrastruktúra-fejleszté-
sek költségeinek. Nem csoda, a telepü-
lések ezeket a fejlesztéseket nem tudják 

önerőből kigazdálkodni, csak pályázati 
pénzekre számíthatnak.

És hosszabb távon szemlélve?
Mit jelent ez a koncepció?

Hosszabb, de már középtávon is egyér-
telmű hasznot hoz az új koncepció és a 
szabályozás. Egyrészt már középtávon 
kedvezően hat a velencei ingatlanok 
értékére. Ha ugyanis nem épülhetnek 
egyre-másra többlakásos társasházak, 
akkor a velencei ingatlanok egyre ér-
tékesebbek lesznek. Ez nemcsak a vá-
roslakók vagyonát, de a városi vagyont 
is értékesebbé teszi. A legfőbb előny 
pedig az, hogy nem válik még zsúfol-
tabbá, zajosabbá és szennyezettebbé a 
városunk, és ezáltal nem romlik a ve-
lenceiek életminősége.

Hogyan módosult konkrétan a
szabályozási rendszer?

Érdemes három részre osztani a szabályo-
zásra vonatkozó kérdést. A legmagasabb 
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Gondolatok a Szőlőhegyből üdülőövezet,
majd városrész című cikk kapcsán

Nagy érdeklődéssel olvastam a Velencei 
Híradó novemberi számában megjelent 
írást, amely a Bencehegyre vonatkozó, 
nagyratörő tervek történetét mutatta be. 
Olvasás közben csupa ismerős gondo-
latra bukkantam.  Amit a cikkből kiol-
vastam, azt röviden úgy foglalnám ösz-
sze, hogy nincs új a nap alatt. 

Ahogyan azt mindannyian tudjuk, 
a Velencei-tó környékén (a Balatonhoz 
hasonlóan) hagyományosan a halászat, 
a föld- és a szőlőművelés dominált. Bár 
az 1960-as évektől megjelent az ipa-
ri üzemekbe való ingázás a tó környé-
kén is, de nem vált meghatározóvá. A 
természeti adottságokhoz alkalmaz-
kodó helyi életformák megváltoztatá-
sára vonatkozó tervek ugyan már az 
1930-as években felbukkantak, de csak 
a hatvanas években kaptak támogatást, 
amikor a korszellemnek megfelelő-
en hatalmas, országos méretű terveket 
szőttek az erre kijelölt hivatalok. 

Ugyanebben az időszakban, az ak-
kori politika iránymutatása alapján jöt-
tek létre az első nagy zártkerti öveze-
tek, részben a városi népesség számára 
– üdülőfunkcióval. Ez a folyamat ösz-
szefüggött a mezőgazdasági tevékeny-
ség hanyatlásával. A művelés nélkül 
maradt földeket zártkertekké átalakít-
va sokan juthattak saját tulajdonú nya-
ralóhoz, ami az életminőség emelésé-
nek egyik eszköze volt. 

Ez a folyamat országos volt, és leg-
inkább Budapest környékén volt meg-
figyelhető. Egyrészt a budapestiek 
vásároltak olcsón, rövid utazással el-
érhető zártkerti nyaralókat, másrészt 
amíg Budapestre csak engedéllyel lehe-
tett beköltözni, addig sok, a fővárosban 
munkához jutó ember csak így tudott 
a munkahelyétől elérhető távolságban 
megtelepedni. 

A Velencei-tó, különösen az M7-
es autópálya átadása után, különösen 
jó adottságokkal rendelkezett, így nem 
meglepő az, hogy nagyratörő, egyben a 
tó valamint környékének szükségleteit 

szintű szabályozást a Településszerkeze-
ti Terv jelenti. Ez szabja meg, hogy a te-
lepülés nagyobb részeit, övezeteit miként 
kívánjuk a jövőben fejleszteni. Ezt köve-
ti a Szabályozási Terv, amely egyes te-
lepülésrészek vagy még kisebb egységek 
– például telektömbök – területhasznála-
tát határozza meg részletesen. Végül pe-
dig ott van a Helyi Építési Szabályzat 
(HÉSZ), amely részletesen kitér a szabá-
lyozási tervben meghatározott egyes te-
rületek konkrét beépíthetőségi szabálya-
ira, illetve általános szabályokat határoz 
meg a településeken történő építkezések-
re vonatkozóan.

Kezdjük akkor a legmagasabb szint-
tel, a Településszerkezeti Tervvel! 
Milyen változások vannak ebben?

A Településszerkezeti Terv egy rajzos tér-
képi terv. Itt a legnagyobb változás az, hogy 
a település jelenlegi kontúrjain túl lévő, ter-
vezett beépíthető területeket megszüntet-
tük. Röviden: nem lesznek új külterületek 
belterületbe vonva. A település pedig a 
mezőgazdasági és a zöldterületek rovásá-
ra nem fog tovább növekedni. Nem kívá-
nunk újabb utcákat nyitni. A település már 
így is roppant tagolt, a további terjeszkedés 
a Szabolcsi út vagy a Nadapi út irányába 
sem a potenciális beköltözők, sem a város 
számára nem jelentene jó megoldást.

Hogyan  alkalmazkodik ehhez a 
nagyléptékű tervhez a
Szabályozási Terv?

Itt már jelentősebb változások vannak a 
szabályozásban. Több, korábban vegyes 
használatú területet lakóterületté alakí-
tottunk át annak érdekében, hogy eze-
ken a telkeken többlakásos társasházak 
ne ékelődhessenek a település szövetébe. 
Néhány  beépíthető területet zöldterü-
letté soroltunk át, és egyes tóparti te-
rületeken visszavettük a beépítés lehe-
tőségét. Ezek a módosítások mind olyan 
szabályozási környezetet teremtenek, 
amelyek az itt élők érdekeit szolgálják.

Végül nézzük meg, hogy milyen vál-
tozások vannak a Helyi Építési
Szabályzatban!

A HÉSZ esetében igen aprólékos szak-
mai előkészítő munka folyt, minden 
egyes változást nem is lenne érdemes 
egyenként kiemelni. Erre azért sincs 
szükség, mert a településrendezési esz-
közök mind elérhetők a város honlap-
ján. Azonban a teljesség igénye nélkül 
néhány új szabályozást mégis szeret-
nék kiemelni a Helyi Építési Szabály-
zatból. 

Először is, ahol tudtuk, csökkentet-
tük a telkek aprózódásának lehetősé-
gét, illetve volt, ahol tovább növeltük 

figyelmen kívül hagyó tervek születtek. 
Mai szemmel nézve is döbbenetes az az 
érzéketlenség, amivel ráböktek a Ve-
lencei-tónak Budapestről autópályán a 
leggyorsabban elérhető sarkára, és kita-
lálták, hogy ott egy tizenötezer fős autós 
strandot hoznak létre, mert Budapesten 
férőhelyhiány van a strandokon. 

A tervezett város modellábráit néz-
ve az látszik, hogy a szükséges létesít-
mények kevéssé igazodtak a falusias 
település szövetéhez, és a strand te-
rületén, valamint az odavezető széles, 
nyílegyenes utakon (pl. Kemping utca, 
Evezős út) kívül a terv alig tartalmazott 
településfejlesztési célokat. 

Véleményem szerint hatalmas sze-
rencse, hogy a találóan „üdülőkombi-
nátnak” nevezett projekt megvalósítá-
sa – vélhetően forráshiány miatt – nem 
valósult meg teljes mértékben. Levéltá-
ri kutatásokra lenne szükség feltérké-
pezni azt, hogy a tókörnyéki települé-
si tanácsok miképp kaptak szerepet az 
elkészítésben, ugyanis a beruházás lé-
péseit kormányhatározatok jelölték ki. 
A korra jellemző módon az optimis-
ta irányvonalat a Népszabadság cikkei 
közvetítették, kizárólag pozitív jövőt 
festve a várható változásokról. 

Ha azonban belegondolunk, kinek 
hiányozna egy kétszer kétsávos Kem-
ping utca, Gerle utca napi 20 ezres au-
tóforgalommal? Kinek hiányozna egy 
alul- és felüljárórendszer a Híd utca 
környékén, és egy gigantikus strand 
Ófaluban…? Könnyen lehet, hogy 
az 1973 decemberében bekövetkező 
olajárrobbanás, és az új gazdasági me-
chanizmusból való visszarendeződés 
együttes hatásaképpen az ország veze-
tése óvatosabban kezdte kezelni az ak-
kori árfolyamon is milliárdos állami 
projekteket, és ez a késlekedés később 
a tévút belátásához vezetett.

Így volt-e vagy sem, nem tudni. De 
talán nem is fontos. Én örülök annak, 
hogy ez a tókörnyéki életmódot gyöke-
resen felforgató, a táj jellegét átformáló, 

másutt „magyar Velence” néven emle-
getett megalomán beruházás nem va-
lósult meg. Talán már meg is haladtuk 
azt a korszellemet, amely matematikai 
összefüggések alapján kijelölt egy pon-
tot az országban, ahol a fél város átala-
kításával egy új funkciójú telepet ho-
zott volna létre. 

Ma már talán nem lehet egy fél te-
lepülést, hegyoldalt a föld színéről el-
tüntetni azért, hogy a tervezőasztalon 
körzővel-vonalzóval elképzelt komple-
xumot hozzanak létre a helyén. Ma már 
inkább figyelünk a környezetünkre, az 
azzal való harmonikus együttélésre, és 
a nyilvánosság is rendelkezésünkre áll 
a vélemények ütköztetéséhez, illetve 
hangsúlyosabb a települések szerepe is 
saját életük befolyásolásában.

A Velencei-tó és környéke kivá-
ló adottságokkal rendelkezik, és ez a 
múltbélihez hasonló módon a nagy 
terveket, a messzebbről jött elképze-
léseket továbbra is vonzza. Elég itt a 
rosszemlékű, az északi partot átalakíta-
ni kívánó kaszinó-projektre gondolni, 
amely nyilvánvalóan nem helyi igénye-
ket kívánt kielégíteni. 

Mindezek alapján azt gondolom, 
hogy természetes és épített környeze-
tünk, valamint életminőségünk meg-
őrzéséhez szerves fejlődésre van szük-
ség. Az önkormányzat feladata tehát 
az, hogy ezen ötleteket, hatásokat, be-
ruházói célokat a település szolgálatá-
ba állítsa. 

Pap Zsigmond
önkormányzati

képviselő

a minimális telekméretet. Ezzel ösz-
szefüggésben lecsökkentettük az egy 
telekre építhető rendeltetési egységek 
(tehát lakások) számát: telkenként ket-
tőre. Eddig lehetősége volt a beruházó-
nak arra is, hogy mondjuk egy telek-
re hat lakást is építsen. Hasonló célt 
szolgál az az új szabályozás is, hogy 
egy telekre egy bejáró vezessen – ez-
zel ki lehet küszöbölni azt, hogy rej-
tetten társasházként, külön bejáratok-
kal épüljenek házak. Mindezek mellett 
egy további fontos változás az, hogy a 
maximális  épületmagasság helyett – 
amellyel az ügyes tervezők könnyen 

trükközhetnek – a maximális homlok-
zatmagasság szabja meg egy újonnan 
kialakítandó épület magasságát.

Mire számít, milyen hatással
lesznek ezek a módosítások Velence
fejlődésére?

Azonnali hatása csupán azok számára 
lesz, akik éppen építkeznek, vagy épít-
kezést kezdenének. A változtatások 
hosszú távú hatása azonban – éppen 
az egyre inkább beépülő Gárdonnyal 
szemben – kétségtelen. Velence képes 
lesz megőrizni arculatát, zöldterületeit 
és kontúrjait. Ez pedig mindannyiunk 
számára előnyös hatásokkal jár.
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Mire számíthatnak a velenceiek, 
milyen fejlesztések valósulnak meg 
a városban, és hol?

Két helyszínt érint a beruházás, Ófa-
luban és Újtelepen, a Hősök Parkját és a 
Babák Rózsakertjét. Velence tagolt fek-
vése és a településrészek távolsága miatt 
a fejlesztés nem egy helyre összpontosul. 
Sokféle fejlesztéssel jár együtt a Zöld Vá-
ros projekt. A szerződés szerint kivitele-
zendő fejlesztéseket, beruházásokat a vá-
ros honlapján elérhetővé tettük, és itt, a 
lapban is hírt adunk róla. 

Mekkora összeget nyert el a város a 
fejlesztésekre? 
Velence Város Önkormányzata a Te-

rület- és Településfejlesztési Operatív 
Program TOP-2.1.2-16 számú „Zöld vá-
ros kialakítása” című felhívása keretében 
pályázott Velence Város parkjai zöld-inf-
rastruktúrájának fejlesztésére. A fejlesz-
téshez 498 903 560 forint vissza nem té-
rítendő európai uniós támogatást nyert. 
Ebből az összegből nettó 252 182 205 fo-
rint költségsort hagyott jóvá a közremű-
ködő hatóság az építési tevékenység vo-
natkozásában. Ennél többet erre a célra 
nem lehet költeni. 

Mikor nyerte el az összeget a város?
A 2017-ben benyújtott pályázatról 

2019 májusában született pozitív döntés. 
Ezt követően közbeszerzési eljárás in-
dult.  A 2019. július 17. napjáig a beér-
kezett ajánlatok közül viszont még a leg-
kedvezőbb is (nettó 297 964 994 forint 
végösszeggel) csaknem 50 millió forint-
tal meghaladta a rendelkezésre álló költ-
ségvetési keretet. Amikor 2019 őszén, 
az önkormányzati  választások után át-
néztük a város költségvetését, hamar 

kiderült, hogy erre az összegre nem is 
volt fedezet a város kasszájában. Így ezt 
a közbeszerzést 2019. december 12-én 
eredménytelennek nyilvánította az új 
képviselő-testület. 

De nem lehetett volna már ekkor, a 
forráshiány ellenére megkezdeni a 
munkákat – bízva abban, hogy ké-
sőbb kipótolható az összeg?

Nem. Erre törvényi lehetősége sem 
lett volna az önkormányzatnak. Az ál-
lamháztartási törvény e tekintetben tel-
jesen egyértelműen fogalmaz: olyan eset-
ben, amikor nem állnak fenn a pénzügyi 
kötelezettségvállalás feltételei, akkor 
egyszerűen nem köthet szerződést a vá-
ros. A 2019-es projektkezdésnek egysze-
rűen törvényi akadálya volt.

A megítélt összeg azonban továbbra 
is a város rendelkezésére állt.
Hogyan lépett tovább az
önkormányzat? 

A kapott támogatással kapcsolat-
ban a város aláírt egy támogatási szer-
ződést – tehát meg kellett valósítani 
a tervet. Mivel a projekt beadásakor 
2017-es áron számolt költségek nem 
fedezték a 2019-ben beérkezett áraján-
latokat, nem maradt más lehetőség, 
mint a műszaki tartalom csökkentése, 
optimalizálása. Ez egy bonyolult és ké-
nyes munka volt, hiszen a támogatást 
konkrét tervekre kapta meg a város. 
Nem lehetett ebből csak úgy elemeket 
kivenni. A szerződésnek meg kellett fe-
lelnünk – úgy, hogy közben áramvona-
lasítjuk a terveket.

A Zöld Város projekt története
A „Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése” című közbeszerzési eljárás 2021. december 
20-án a kivitelezésről szóló szerződés aláírásával eredményesen lezárult. A számos pályázó kö-
zül a város a legkedvezőbb ajánlatot fogadta el.  A közbeszerzési eljárás két részből állt: az építési 
munkák kivitelezéséből, illetve az eszközök beszerzéséből. Mindkét rész nyertese a ZÖFE Zöld-
terület-Fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság lett.  Igen sokan várták már e projekt 
elindulását. A munkaterületek átadása január 3-án, az első idei munkanapon megtörtént. A mun-
kálatok a Babák Rózsakertjében elkezdődtek. A hosszúra nyúlt pályázási folyamat részleteiről ad 
tájékoztatást Gerhard Ákos polgármester.

Megszülettek ezek a tervek? 

Hogyne. Sőt, a módosított tervek alap-
ján a közbeszerzési szaktanácsadó elő-
készítette a közbeszerzési eljárás megin-
dításához szükséges dokumentumokat. 
A képviselőtestület pedig 2020. október 
6-án megszavazta azt, hogy a város aján-
lattételre hívja fel a gazdasági szereplőket.

Akkor ezek szerint – kiküszöbölve 
azt a problémát, hogy 
korábban olyan pá-
lyázatot fogadott el a 
város, amire nem volt 
pénze – bő egy évnyi 
csúszással mégis meg-
kezdődhetett volna a 
közbeszerzés?

Igen, rajtunk nem múlt 
volna, csakhogy ekkor a 
menedzsmenti feladato-
kat ellátó szervezet olyan 
kifogásokkal élt, ame-
lyeket az akkor már kö-
zel másfél éve húzódó el-
járás során korábban 
soha nem vetett fel. En-
nek megfelelően az aján-
lati dokumentációt ismét 
módosítanunk kellett. A 
polgármesteri hivatal ro-
hamtempóban dolgozott 
az ügyön, és még abban az 

évben a képviselőtestület döntött a köz-
beszerzési eljárás megindításáról. 

Ez a közbeszerzés sikerrel zárult? 

Sajnos nem. A testületi döntést kö-
vetően csak egy hónappal később sike-
rült megindítania az eljárást a lebonyo-
lítónak. 2021 februárjában beérkeztek 
az ajánlatok, a hiánypótlások benyújtá-
sára azonban csak március 5-én került 
sor. Dacára annak, hogy a kivitelezés ha-
tárideje e kiírás szerint 2021. május 31. 
volt! Ezen felül a lebonyolító több mint 
10 napos hiánypótlási határidőt határo-
zott meg az ajánlattevők részére, amely 
nem szokványos hasonló eljárások so-
rán. Egyszerűen nem voltunk időben. 

Ilyen feltételek mellett lehetséges 
lett volna sikeresen végrehajtani a 
közbeszerzést?

Nem. Ekkor már folyamatosan jelez-
tük az aggályainkat a szerződés teljesít-
hetőségével kapcsolatban a lebonyolító 
cégnek. Azonban a beérkezett ajánlatok 
között ekkor már volt olyan is, amely net-
tó 188 537 536 forintról szólt. Nem sze-
retnék most egyenként kitérni a nehéz-
ségekre, de belátva azt, hogy a korábbi 
képviselőtestülettől megörökölt lebo-
nyolító céggel nem tudjuk a törvényi fel-
tételeknek megfelelően végrehajtani a 

közbeszerzést, a megkezdett eljárást 2021. 
április 12-én a testület érvénytelenítette. 

Vagyis kárba veszett közel két évnyi 
munka és pályáztatás?

Kárba nem, hiszen bebizonyosodott, 
hogy az első eljáráshoz képest akár net-
tó 100 millió forinttal olcsóbb ajánlat 
is beérkezhet. Ez azért fontos tanulság 
volt. És az is, hogy új lebonyolító szerve-
zet után kell néznünk. Tehát nyáron újra 
nekifutottunk a tervek kidolgozásának. 
Visszaállítottuk a korábban lecsökkentett 
műszaki tartalmat, sőt opcionálisan még 
némi műszaki növekményt is betettünk. 
A cél az volt, hogy a lehívható keret teljes-
ségét kihasználjuk. A terv elkészült és egy 
új, harmadik közbeszerzés került kiírásra.

És milyen eredménnyel zárult ez az 
immár harmadik közbeszerzés? 

Azzal, amit a velenceiek már tudnak. 
Hogy minden eddiginél kedvezőbb 
ajánlatot kaptunk. 2021. november 25-
én sikerült a közbeszerzési eljárást ered-
ményesen lefolytatnunk. Az eredetileg 
tervezett, sőt megnövelt műszaki tarta-
lommal járó beruházásra végül egy nettó 
198 766 090 forint összegű ajánlat futott 
be a nyertes cégtől. A szerződést megkö-
töttük, és amint azt mindenki láthatja, 
már meg is kezdődött a munka.
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Megkezdődött a Zöld Város projekt megvalósítása

Megkezdődött a Zöld Város projekt beruházási elemeinek megvalósítása városunkban. A beruházás két helyszínt érint: a Babák Ró-
zsakertjét és a Hősök Parkját. A gépi földmunkák egyelőre a Babák Rózsakertjében kezdődtek el, de hamarosan megkezdik a munkagé-
pek a területrendezést a Hősök Parkjában is. 

Gerhard Ákos polgármester interjújában már beszámolt a projekt történetéről, illetve arról, hogy a 2019-es közbeszerzéshez képest 
megnövelt műszaki tartalommal és olcsóbban valósul meg a beruházás városunkban. Az alábbiakban ezt a műszaki tartalmat mutatjuk 
be térképeken és táblázatos formában. 

A közbeszerzésen nyertes pályázat az alábbi építési és eszközbeszerzési elemeket tartalmazza:

Szerződés szerinti építési munkák

Szerződés szerinti eszközbeszerzés

Hősök Parkja Babák Rózsakertje
Bontás, tereprendezés Bontás, tereprendezés

Kerti utak, térkő, öntött gumiburkolat Kerti utak, térkő, öntött gumiburkolat

Játszótéri és fitnesz eszközök, továbbá utcabútorok telepítéséhez 
kapcsolódó előkészületi munkák

Játszótéri és fitnesz eszközök, továbbá utcabútorok telepítéséhez 
kapcsolódó előkészületi munkák

Díszítő növényzet telepítése, kertészet, ivókút telepítése Díszítő növényzet telepítése, kertészet

Faállomány felmérése, favédelem (elszáradt fák kivágása, tuskó- és 
cserjeirtás, gallyazás, a kivitelezési munkák során az idős, értékes 

faegyedek kalodázással történő védelmének biztosítása)

Faállomány felmérése, favédelem (FAKOPP vizsgálat, odúkezelés, 
elszáradt fák kivágása, tuskóirtás, gallyazás)

Öntözőrendszer kialakítása Öntözőrendszer kialakítása

Buszmegállóban leszállóhely kialakítása Elektromos munkák, parkon belül közvilágítás építése

Szükség esetén közműegyeztetések lefolytatása Szükség esetén közműegyeztetések lefolytatása

Elektromos munkák, parkon belül közvilágítás kiépítése

Útépítés, forgalomtechnika

Hősök Parkja Babák Rózsakertje
Pihenőpadok Támlás padok

Kerékpártámasz kihelyezése Piknik garnitúra

Hulladékgyűjtők Okospad

Piknik garnitúra Kombinált játszóvár

Ivókút telepítése Rózsakapu elkészítése és kihelyezése

Infótáblák beszerzése és kihelyezése (grafikai tartalom nélkül) Hulladékgyűjtők kihelyezése

Okospad Fitnesz eszközök beszerzése és telepítése

Buszváró felépítmény

Játszótéri eszközök beszerzése és telepítése

Fitnesz eszközök beszerzése és telepítése

Hősök parkja kiviteli terv
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2022 – téli feladatok, éves tervek A téli sportokról, ahogyan az
az emlékeinkben él

2022 a kihívások éve lesz a Városgazdál-
kodásnak, hiszen a 2022-es költségvetés 
összeállításával tervezzük meg, milyen 
munkákat, beszerzéseket, terveket sze-
retnénk megvalósítani. Összegezni kell 
a tavalyi év vállalásait, felmérni a Vá-
rosgazdálkodás erősségeit és fejleszten-
dő területeit. Egyre sokrétűbb a cég te-
vékenységi köre, így éppen itt az ideje 
megfogalmazni a cég jövőképét, etikai 
normáját és üzleti stratégiáját. 

A 2022-es év feszített tempóban fog tel-
ni, komoly tervekkel állunk neki ennek az 
évnek. A bérek idei változásainak követ-
ni kell a piacon jelenlevő béreket, hogy a 
meglévő munkatársaink továbbra is azt 

érezzék, hogy megbecsüljük munkájukat, 
hiszen munkájuk eredménye a város szépí-
tésében egyértelműen látszik. A dolgozók 
munkakörülményeinek javítása szintén 
alapkövetelmény, mindemellett fontosnak 
tartom a motiválást, hiszen a város képe a 
munkánk precizitásának leképezése. 

A téli időszak a síkosságmentesítés, 
űrszelvényezés, illegálisan elhelyezett 
szemét-lerakatok felszámolása, útkar-
bantartás és a tervezés időszaka. 

Az időjárás-előrejelzés gyakran az 
utolsó órákban megváltozva jelezte az 
ónos esőt, de eddig minden alkalommal 
sikerült időben fellépnünk, akár elősó-
zással, akár éjszakai műszakban tör-
ténő síkosságmentesítéssel. A Heiden 
Tüzép felajánlásának köszönhetően ki-
próbálhattuk a kálcium-klorid pelyhet, 
amely jóval környezetbarátabb megoldás 

Azokban az időkben, amikor a Velen-
cei-tó jege tartósan vastagra hízott, a 
falu apraja-nagyja kihasználta a lehető-
séget és szabadidejében, néha iskolai tor-
naórákon, vagy tanítás után birtokba 
vette a befagyott tavat. Ez számunkra 
felejthetetlen élmény volt, hogy kis diá-
kokként az akkor óriásnak tűnő víz tete-
jén csatangolhattunk. Főleg korcsolyáz-
tunk, csúszkáltunk vagy fakutyáztunk, 
a fiúk pedig hokiztak. 

Próbáljunk az akkori időkre vissza-
emlékezni, milyen is volt az a fakutya és 
az első korcsolya?

A fakutya egy szék, amire fémtalpat 
(pl. szánkótalpat) erősítettek, és azon 
ülve hajtotta előre magát egy szöges végű 
bottal a használója, vagy tolta őt valaki.  
Egy seprűnyélbe szöget vertek, és azzal 
hajtották magukat előre, majdnem  olyan 
volt ez, mint manapság a sífutók botja. 
Van egy mondás, miszerint: „nevet, mint 
a fakutya”, nos, ennek nincs köze ehhez a 
„sporteszközhöz”! 

A kezdeti időben csak nagyon kevés 
falusi gyermeknek volt cipőre szerelhe-
tő korcsolyája, amelyet a bakancsuk  tal-
pára erősítettek egy ún. korikulccsal, ami 

jegesedés, csúszás ellen. Az idei évre még 
több síkosságmentesítő anyagot szeret-
nénk beszerezni a piacról, csökkentve a 
só arányát az eddigi évekhez képest. 

Az űrszelvényezést január elején kezd-
tük el, a január és a február eleje szüksé-
ges ahhoz, hogy alapos munkát tudjunk 
végezni az egész város területén. Az út-
szelvénybe belógó fák, cserjék metszé-
se a mi feladatunk. A járdák esetén a te-
lekhatártól számított öt méteren belül a 
tulajdonos feladata a belógó ágak visz-
szametszése. Kérjük, legyenek erre fi-
gyelemmel! Szükség esetén erre a köz-
terület-felügyelő is figyelmeztetni fogja 
Önöket. Köszönjük az együttműködé-
süket! Igény esetén a városgazdálkodást 
is meg lehet bízni a munka elvégzésével, 
ennek óradíja 6.000Ft/fő/óra+Áfa.

Az illegális szemét hatalmas problé-
ma a településen belül és kívül egyaránt. A 
városhatár szélére autóval kihelyezett hul-
ladék, vagy éppen a kastély mögé kiszórt 
gumiabroncsok, háztartási hulladék, elekt-
romos gépek, árokban landolt teli zsákok, 
kiszórt szemét sajnos egész Velence meg-
ítélését rontja. A köztéri kukák kiürítésük 
után néhány órával már háztartási hulla-
dékkal vannak telegyömöszölve, ami elke-
serítő állapotokat eredményez. Nincs kapa-
citásunk sajnos a folyamatos ellenőrzésre a 
város teljes területén, így megkérünk min-
den velencei lakost, hogy ha tudomást sze-
rez illegális hulladék lerakásáról, akkor 
a helyszín pontos megjelölésével jelentse 
ezt be a VVG Kft-nél, hogy munkatársa-
ink megkezdhessék a közterületen elhelye-
zett hulladék eltávolítását.  (Tel.: 0630-158-
2829, varosgazdalkodas@velence.hu) 

Az utaknál a kisebb kátyúk foltozása, 
nagyobb kátyúk előkészítése a februári 
javításhoz, útszélek murvával feltöltése 
történt januárban. Ahogy az időjárás en-
gedi, folytatjuk a munkákat. 

A 2022. év költségvetésének elfoga-
dása fogja meghatározni az idei évün-
ket. Sok terv, számítás és egyezetés előzi 
meg azokat a tételeket, amelyeket az ön-
kormányzat felé leadunk. A következő 
számban már szeretnénk ezeket Önök-
kel is megosztani.

nagy érték volt, főleg, ha elveszett! Ezek-
nek az eszközöknek már nagyon jó kettős 
éle volt, csak úgy hasította a jeget. Ezekkel 
már elég sok figurát meg lehetett tanulni.

Síléc is akadt néhány háznál, de nem 
ez a sport volt a jellemző. Síelni és szán-
kózni feljártunk a hegyre (pld. a nadapi 
focipályára, és mögötte is volt egy ilyen 
igazi  helyszín), de egy 
lejtősebb utca se jelen-
tett akadályt, például a 
Csontréti pataknál, a 
Fő utcán. Sok kisgyere-
ket a felnőttek szánkón 
húztak el az óvodába, 
iskolába.

Lovas szánkó is 
akadt a házaknál, eze-
ket inkább szállításra 
használták, darálniva-
lót hoztak-vittek rajtuk 
a malomba. Egy töké-
letes állapotban meg-
maradt példányuk a 
Helytörténeti Egyesület 
gyűjteményét gazdagít-
ja. Ez egy egylovas szán, 
melynek érdekessége, 

hogy a talpán egy fűrészlap akadályozta a 
kopást és csúszóssá tette a talpakat.

Előfordult, hogy annyira vastag volt a 
jég, hogy keresztbe át lehetett gyalogolni 

Januárban is egyeztettünk a Vadex Zrt.-
vel a Bence-hegyi kilátó hosszútávú terve-
iről. Ennek eredményeiről reméljük hama-
rosan beszámolhatunk. Az Északi Strand 
idei stratégiájáról is folyamatos egyeztetés 
folyik, hogyan tehetjük versenyképessé Ve-
lencének ezt a hatalmas kincsét.

Egyeztetés folyik Velence és a környék 
első kutyafuttatójának kialakításáról, 
amelyet Újtelepen, a Kertész utcai árok 
kiszélesedő, fás területén képzelünk el. 
A koncepció tervezésének fázisában va-
gyunk, amint konkrét döntések születnek 
a részletekről, tájékoztatni fogjuk Önöket. 
Az árnyas fákkal körbeölelt terület az árok 
partjával tökéletes adottságokkal rendel-
kezik egy kutyásoknak kialakított park 
számára. A praktikus ötleteket szívesen 
várjuk, cél, hogy hasznos teret hozzunk 
létre a kutyáknak és tulajdonosaiknak. 

Összességében, reméljük az idei év 
végére látványos változásokat láthatunk 
Velencén, hiszen célunk Velence zöldte-
rületeit komfortossá tenni, ezáltal a ter-
mészetes, tiszta, városi környezet testi és 
mentális egészségünkre is pozitív hatás-
sal lesz. Munkánk a lakosság közremű-
ködésével lesz még hatékonyabb, így bí-
zunk az Önök hozzállásában is, hiszen 
közös célunk Velence felvirágoztatása.

Szabó Csilla erdőmérnök
ügyvezető

a tavon a túlsó partra, Dinnyésre, Gár-
donyba. Néhányszor megesett az is, hogy 
beleszaladt a figyelmetlen csúszkáló egy 
ottfelejtett lékbe, és a vízben találta ma-
gát. Ha nagyon gyorsan siklott, akkor 
a jég alá is csúszhatott a lendülettől. 
Ennek is megvolt a technikája, hogyan 
mentsék ki az illetőt!  Le kellett hasalni 

a jégre, és odanyújtani va-
lami stabilabb eszközt, bo-
tot-ágat, amit a pórul járt 
megragadhatott.

A rianás fogalma sem 
volt ismeretlen az itt élők-
nek. Ez az a jelenség, ami-
kor a már befagyott tavon 
a  jég hirtelen megrepedt, 

ami  óriási csattanó-repedő robajjal járt. 
Gyakran még éjszaka is lehetett hallani 
az óriási robajt (mi kb. 200 méterre la-
kunk a vízparttól).

Aki pedig szívesen hódolt a műkor-
csolya szépségének, megvárta, míg tü-
körjég képződött, szélcsendes időjárás 
esetén, így róhatta a köröket a természe-
tes jégpályán. Azt tudni kell, hogy az iga-
zi jég a tükörjég volt. Képesek voltunk 
tükörjeget csinálni, ha hullámosan fa-
gyott be a tó vize! Ha a jól befagyott tavat 
aztán hóesés lepte be, akkor meg szintén 
nagy területeket toltunk le, hogy élvez-
hető legyen a korcsolyázás vagy hokizás.  

Értünk dolgoznak:
Berta Máté 31 éves, velencei lakos. Kar-
bantartóként erősíti a városgazdálkodás 
csapatát. Gyakran találkozhatnak vele az 
óvodákban, a könyvtárban és egyéb ön-
kormányzati intézményekben. Számára 
nincs lehetetlen, bármikor elérhető, igazi 
Jolly Joker a csapatban. Szabadidejében 
a település polgárőrségi munkájában is 
részt vesz, emellett postagalambászkodik 
és szeret fával dolgozni. Igazi sportember.
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Elérhetőségeink:
Velencei Helytörténeti Egyesület
Adószám: 18502411-1-07
2481 Velence Tópart u. 52.
www.helytortenet.eoldal.hu
E-mail:
velencehelytortenet@gmail.com
Facebook: a Velencei Helytörténe-
ti Egyesületet 
kedvelők ol-
dala
QR kódunkon 
Velence látni-
valóval ismer-
kedhet meg.

Búcsúzunk egy
pedagógustól

Tóth Lászlóné Kovács Natália, Nati 
néni az 1970-es évek elején, Buda-
pestről került Velencére általános 
iskolai tanárként. Néhány évig volt 
csak a tantestület tagja, később ismét 
Budapesten tanított.  Tanárként és 
magánemberként is empátia, alapos-
ság, nyitottság és nagy munkakedv 
jellemezte.

Nyugdíjas éveit ismét Velencén 
töltötte, ekkor is aktív életet élt, sze-
retettel gondoskodott családjáról. 
Széles látókörű, nagy tudású, jó ke-
délyű, szerény ember volt.
86 évesen távozott közülünk. Hiá-
nyozni fog családjának, barátainak, 
egykori kollégáinak és tanítványainak.

Ennek a sportnak nagyon sokan hó-
doltak, köztük  édesapám, aki még 72 
éves korában is korcsolyázott! Egyik 
partnere Meszleny Júlia volt. Nagyon szé-
pen tudtak együtt  különböző figurákat, 

például előre-hátra koszorúzás és más fi-
gurák, melyeket párosban lehetett mű-
velni.  Mindig csoportokban voltak az 
emberek, vagy azért, mert egy újabb fi-
gurát akartak ellesni, és figyelték a többi-
eket, vagy azért, mert fakutyáztak. Volt, 
hogy öt-hat pár is összekapaszkodott, és 
pillanatok alatt a kastélytól a Tóbíró köz-
ig száguldtak.

Az 1950-es/1960-as években  a kocsi-
utak  nem voltak  bitumenesek, telente 
általában január-február környékén kö-
szöntött be az igazi tél. Édesapámnak 
volt egy nagy lovasszánja, és a gyereke-
ket (nyolc-tizet) összeszedte a faluból, 
többnyire az osztálytársaimat – és így 
mentünk az iskolába! Nagyon élveztük!  
Azt is tudni kell, hogy akkoriban  a reg-
gelek  nagyon hidegek  voltak. Ekkor jó 
viselet volt a báránybőrből készült hosz-
szú bunda.

Később, amikor már felső tagozato-
sok voltunk, korcsolyával mentünk az is-
kolába, ami természetesen tiltva volt. Az 
iskola parkjában mindenki megtalálta a 
megfelelő bokrot, ahova elrejthette a ko-
riját, hogy majd hazafelé is azzal tudjon 
hasítani a jégen. Nos, ez azért nem min-
dig volt így, mert a nád között csatákat is 
játszottunk két csapatot alkotva, a lányok 

és a fiúk. Néha volt belőle nagy probléma, 
mert a nád között nem tudott a víz vastag-
ra fagyni, és a látszatra befagyott részen a 
hártyára lépve belesüllyedtünk az iszap-
ba! Ez közel sem volt vicces! Mire hazaér-

tünk, a ruha ránk fagyott, ha csak veréssel 
úsztuk meg, az jó volt, de sajnos néha volt 
következménye is, néhány napra kény-
szerszünetre mentünk. Az is előfordult, 
hogy három osztálytársam ruhája száradt 
nálunk, ők meg az én ágyamban várták, 
hogy az minél gyorsabban megtörténjen! 
Visszagondolva, még telefon sem volt, a 
szülőket értesíteni.

Nagyon sokszor hétvégeken, délutá-
nonként kis szánkóinkkal csapatosan 
mentünk fel a hegyre szánkózni, ahol 
versenyeztünk, kinek a szánkója a gyor-
sabb, és ki is az ügyesebb.

Az édesapámnak is volt sok hasonló 
élménye, amit egy-egy rosszul sikerült  
akció után elmesélt nekünk. Bizton ál-
líthatom, hogy a gyerekeknek  az  1920-
as évektől az 1970-es évekig (gyermekem  
idejében is még) nagyon jó, felhőtlen 
gyermekkor adatott. Nagyon boldog 
gyermekkorunk volt, a világra rácsodál-
kozó naiv  gyermekek  tudtunk maradni!

Képeink ezeket a régi időket illusztrál-
ják, háttérben a Wickenburg-kastély (ma 
Hotel Helios) a fakutyázást megörökí-
tő felvétel pedig egy 1932-es Világhíradó 
egyik kockája (a VHE archívumából).

Kiss Eszter Zsófia és
Ludmann Ágota
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A Velencei-tó környékének pusztuló-megmaradó értékei
A Szapáry–Manndorff–Wickenburg–Nemeskéri Kiss-kúria
(a mai polgármesteri hivatal) története

Velencén a Tópart utca 26. szám alatt 
található a helyi védelem alatt álló 
Szapáry–Manndorff–Wickenburg–Ne-
meskéri Kiss-kúria (napjainkban pol-
gármesteri hivatal). 

Az épület az 1840-es években már állt. 
A nemesi kúria akkor gróf Szapáry An-
tal tulajdona volt.

A pákozdi csata (1848. szeptember 
29.) előestéjén ebben az épületben szállt 
meg gróf Batthyány Lajos (Pozsony, 1807 
– Pest, 1849) miniszterelnök, és itt találko-
zott, tanácskozott Pálffy Jánossal, a képvi-
selőház alelnökével. Az egykori leírásokból 
és visszaemlékezésekből tudjuk azt is, hogy 
az ütközet időszakában telihold volt. A 
holdvilág 1848. szeptember 28-án este be-
világította az utat, így az előzőleg Pest felé 
indult miniszterelnök ko-
csisa észrevette a szembejö-
vő futárt, aki gróf Lamberg 
Ferenc Fülöp császári-kirá-
lyi altábornagy halálhírét 
hozta. A császári-királyi al-
tábornagyot a feldühödött 
tömeg a pest-budai hajó-
hídon felismerte, majd ke-
gyetlenül meggyilkolta, és 
még a holttestét is megy-
gyalázta. 

Ezt követően fordult vissza Batthyány 
a táborba, ahol (vagy a nyéki fogadóban, 
vagy Szapáry velencei kúriájában) talál-
kozott a hozzá indult Kemény Zsigmond 
báróval, illetve Pálffy Jánossal. Tőlük 

azt a tanácsot kapta, hogy ne induljon 
Pest-Budára. A miniszterelnök az éjsza-
ka folyamán Móga Já-
nos altábornaggyal, majd 
hajnalban – egy Zichy 
Ödönnel elköltött regge-
li után – Székesfehérvá-
ron Jellasics horvát bán-
nal tárgyalt. Innen indult 
el idegileg és fizikailag is 
igen megviselt állapot-
ban Csóron, majd Iker-
váron át Bécsbe. 

Jellasics közben a már hajnalban meg-
indult balszárnya után főseregét is a pá-
kozdi útra indította. 1848. szeptember 
29-én, a Velencei-tótól északra, a Velen-
cei-hegységben található Pákozd–Suko-
ró–Pátka háromszögben vívott csatában 
Móga János altábornagy seregei veresé-
get mértek a Jellasics horvát bán által ve-
zetett seregre.  

Báró Manndorff Géza (1860–1925) 
az 1890-es években vásárolta meg Ve-
lence Tükrös nevű részét (Tükrösmajor, 
Tükröstanya). Később annak érdekében, 
hogy a képviselői munkáját jól elláthas-
sa az időigényes tükrösi birtokot 1905-
ben eladta, és helyette megvásárolta a 
tóra néző kúriát. A pfaunhofeni és wis-
senaui Manndorff család 1644-ben ka-
pott birodalmi bárói rangot. Báró Mann-
dorff Géza 1860-ban született az Arad 
megyei Boncesden.  

Középiskolai tanulmányait Budapesten, 
a piaristáknál végezte, majd jogot hallga-
tott. Katonai évét mint a 14. huszárezred 
önkéntese szolgálta le. Később a 3. huszá-
rezred tartalékos hadnagya. Fiatalon köz-

igazgatási pályára lépett és a kisjenői járás 
szolgabírája, majd Fejér megye törvényha-
tósági és közigazgatási bizottságainak tagja 
volt. 1901-ben lépett fel először képviselő-
ként, de Zichy Jenő gróffal szemben ki-
sebbségben maradt. A bárót 1908-ban Szé-
kesfehérvár  város Saára Gyula lemondása 
után függetlenségi programmal országgyű-
lési képviselővé választotta. Az 1910-es vá-
lasztások során gróf Zichy János vallás- és 
közoktatási miniszterrel szemben kerülete 

A Szapáry-Manndorff-Wickenburg-Nemeskéri Kiss-kúria egykor
(Forrás: https://helytortenet.eoldal.hu)

A kastély homlokzata és bejárata egykor
(Forrás: https://helytortenet.eoldal.hu)

A kastély főhomlokzata. Faragó László felvétele
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függetlenségi (Justh)-párti programmal is-
mét megválasztotta. A báró 1925-ben halt 
meg. A velencei Hangya Szövetkezetnek 
1923-ig vezetője volt.

A kúria jelenlegi formája átalakítás 
eredménye. Szabadonálló, földszintes, 
összetett alaprajzú épület. Homlokzatán a 
középrész előtt újonnan kialakított pillé-
res középrész húzódik, a mögötte levő há-
rom félköríves záródású nyílás még erede-
ti. A jobb szélen manzárdtetős sarokrizalit 
látható. A kúriát kisebb park övezi. 

A báró Manndorff család 1923-ig 
használta az épületet, ekkor megvásá-
rolta capelloi gróf Wickenburg Márk  
birodalmi gróf, cs. kir. kamarás, belső 
titkos tanácsos, jogi doktor és felesége, 
muraszombathi, széchyszigeti és szápári 
Szapáry Eszter Mária grófnő. 

A Wickenburg család 1705-ben kap-
ta a birodalmi bárói, 1715-ben a cseh-
bárói, 1790-ben a birodalmi grófi, végül 
1812-ben osztrák grófi címét.  Gróf Wic-
kenburg Márk a velencei gróf Wicken-
burg István fiumei és magyar-horvát ten-
gerparti királyi kormányzó testvére volt. 
Gróf Wickenburg Márk 1924-ben, fele-
sége 1944-ben hunyt el Velencén. Mivel a 
házaspárnak nem volt gyermeke, a kúri-
át a Szapáry-rokonság örökölte, majd rö-
vid ideig a Nemeskéri Kiss família volt a 
tulajdonos, egészen az államosításig. A II. 
világháborúban az épület megsérült, majd 
a község tulajdona lett, a helyreállítás után 
a községháza volt benne. Jelenleg a pol-
gármesteri hivatalnak ad otthont. 

Forrás: Kupi László: Város volt, város lett 
(Velence története). Velence, Velence Ön-
kormányzata, 2004.

Sturm-féle országgyűlési almanach 1910–1915

  Dr. Petrus József Csaba 
műemlékvédelmi szakmérnök

Értékeink a velencei
református temetőben
(Visszatekintés)

Amikor a velencei temetőt járom, vagy 
éppen ott kell szolgálnom, mindig meg-
állok Molla Szádik felújított sírjánál, a 
pusztulástól megmentett zsidó temető 
szép sírköveinél, a megújult Beck-kápol-
nánál, s visszagondolok arra, hogy csak 
ennek a három történelmi emléknek a 
megmentése mennyi küzdelmembe, har-
comba került annak idején. 

Velencei szolgálatom húsz éve foly-
tonos építkezésekkel, felújításokkal telt 
el. Ravasz László Gyülekezeti Központ, 
a Timótheus Ház, a templom és a paró-
kia az Óvárosban, a Kálvin Ház az Új-
városban.  S persze a református teme-
tő…! Mára minden egyházi épületünk 
megújult, vagy éppen bővítésre s átépí-
tésre került. 

A Beck-kápolnát 2007-ben, hosz-
szú pereskedés után sikerült református 
egyházi tulajdonunkba vetetnem, s kí-
vül-belül felújítani. 

Molla Szádik (Izsák Szadik) sírját 
2011-ben újíttattam fel, s az ünnepé-
lyes átadáson köztünk volt, s beszédet is 
mondott Lezsák Sándor, az Országgyűlés 
alelnöke, s az akkori üzbég nagykövet. A 
sírhely zarándokhellyé lett, fogadhattam 
ebből az alkalomból az egyik legnagyobb 

török egyetem küldöttségét is. Közben 
évekig kutattam Vámbéry Ármin tatárjá-
nak rejtélyes életét, sikerült feltérképez-
nem családját, s megtalálnom utódait. 
Minderről előadást is tarthattam a Ma-
gyarok Világkongresszusán. A sírnál ta-
lálható emléktábla szövegét ennek tük-
rében fogalmaztam újra, hogy tényeket 
tartalmazzon, s vegyük ki belőle mind-
azt, ami csupán helyi legenda. 

A teljesen romokban lévő, és méte-
res gazban, elvadult bozótosban pusztu-
ló zsidó temetőt 2014-ben sikerült meg-
menteni az enyészettől, mivel sikeres 
pályázatot nyújtottam be a Miniszterel-
nökséghez. A megújult zsidó temetőről 
az országos és helyi lapok is írtak, méltó 
ünnepség keretében adhattuk át a nagy-
közönségnek.  Addig évtizedek óta nem 
volt forrás arra, hogy megújuljanak az 
elhagyatott zsidó temetők az országban, 
a Holokauszt Emlékév keretében azon-
ban lehetőség nyílt erre, így Velencén is 
megújulhattak a régi, héber feliratos sír-
kövek, s a zsidó temető, ami a jóval na-
gyobb református temető része. 

De az úgynevezett „régi” református 
temetőrészben is maradtak fenn a 18-
19. századból is míves síremlékek. Így 

a neves, verses fejfák, illetve sírkövek. 
Ezeknek a megmentése is fontos szá-
momra, hisz jelenleg elborítja őket a bo-
rostyán, az erdő. Szeretném elérni, hogy 
Decsy Károly lelkész sírja is megújul-
jon, s látogatható legyen a régi temető-
részben. Sírjához utat kell építeni, hogy 
megállhassunk a sírjánál tisztelegni, 
imádkozni, hiszen 51 évig volt Velence 
neves református papja, s a vármegyének 
is tisztségviselője volt. 

A velencei református temetőben 
van Molla Szádik sírja is, akit útitárs-
ként Vámbéry Ármin hozott magával az 
Aral-tó partjáról. Halála után éppen De-
csy Károly református lelkész helyezte őt 
örök nyugalomra. A lelkész és Szádik ak-
kor kötöttek jó barátságot, amikor a hí-

res keletkutató, Vámbéry Ármin a finn-
ugrista Budenzzel, Hunfalvyval szemben 
elvesztette az úgynevezett „ugor-török 
háborút”, mivel a török-türk eredetet elő-
térbe helyező elképzelésével szemben az 
Akadémia a finnugor származáselmélet 
mellett tette le voksát. 

A betegeskedő Molla Szadik (a „mol-
la” papot jelent, eredeti nevén: Izsák Sza-
dik), miután nyugdíjba ment az Aka-
démia Kézirattárának altisztjeként, 
Velencén élt pár évig. Halála utána Mol-
la Szadikot mohamedán szertartással a 
református temetőben helyezték végső 
nyugalomra, 1892-ben. Temetésén szol-
gált a fehérvári bosnyák század moha-
medán papja mellett maga Decsy Károly 
tiszteletes is.

A történelem vérzivataros éveiben sú-
lyos károk érték a zsidó temetőt, 1944-
ben például lebontották a halottasházat, 
de még szemétlerakodónak is használták 
a temető ezen részét, és az emberi termé-
szet sem kedvezett: minden követ elhord-
tak, ami csak mozdítható volt. A felújí-

tással 23 síremléket találtunk meg és 
állítottunk helyre, rendbe tettük az elga-
zosodott területet, így egy csodálatosan 
szép, műemléki értékű zsidó temetőrészt 
kapott a település. A síremlékek alapján – 
egészen az 1800-as évek közepéig vissza-
menőleg – regisztráltuk az itt nyugvókat. 

A kastély hátsó homlokzata
(Forrás: saját felvétel)

A legutolsó, itt temetkezett generá-
ció az volt, akiknek aztán a gyerekeit el-
vitték a vészkorszakban, többek között 
Dachauba és Auschwitzba. A velencei 
„neológ” zsidó közösség tagjait a nyé-
ki vasútállomáson vagonírozták be, el-
mondhatatlan szenvedéseken mentek 
át. Szinte senki sem tért vissza közülük! 
Az idős velenceiek, akik még élnek, nagy 
szeretettel emlékeznek vissza rájuk, mert 
jól beilleszkedtek a falu életébe, segítet-
tek mindenkin, akin tudtak. 2014 előtt 
többször is kezdeményeztem az illeté-
kes fórumokon a helyreállítást, de sehol 
nem állt rendelkezésre elegendő forrás. 
Kapóra jött viszont a Holokauszt Emlé-
kév, amit a Miniszterelnökség hirdetett 
meg, beadott pályázatomat siker koro-
názta, s ebből végezhettük el a helyreál-
lítási munkálatokat.

A Beck-kápolna Velencén: a Beck csa-
lád tagjai Velence zsidó származású viri-
listái, gyakorlatilag földesurai voltak. A 19. 
század végén azonban felvették az evangé-
likus vallást, így részben átvészelték a zsi-
dó pogromokat.  Nem mindnyájan… A 
kiterjedt család tagjait temették el a ká-
polnában, mely eredetileg a martonvá-
sári Brunszvik család temetkezési helye 
volt. Jómagam kutattam fel a Beck család 
utolsó örökösét, Szabóné Beck Évát, aki 
a reformátusoknak ajándékozta a kápol-
na tulajdonában lévő részét. Ezt követően 
pedig két további, később felbukkanó örö-
kös tulajdoni részét kellett megvásárolni. 
Több mint egymillió forintból felújítottuk 
a kápolnát, melyet a Velencére látogatók 
előszeretettel tekintenek meg.

Az építmény kétszintes. A süllyesztett 
szinten található a kripta, mely egyes talál-
gatások szerint hamarabb készült el, mint a 
kápolna. A földszint déli és északi oldalán 
márványtáblák emlékeznek a Beck, Kilé-
nyi, Kövér családokra, s az itt nyugvókra. 
A kriptát 1944-1945-ben barbár módon 
többször is feldúlták és kirabolták. 2007-
ben az INRI Bt segítségével sikerült ex-
humálnunk az ott nyugvók földi marad-
ványait, s méltóképpen újratemetni őket 
a kriptában. A felújítással a pusztulástól 
mentettük meg a míves épületet.

  Soli Deo gloria!

Pápai Szabó György 
Velence református lelkésze
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„A Velencei-tó szabályozása az 1880-as 
években a Dinnyés–Kajtori csatorna 
kiásásával és Dinnyés községnél bu-
kógát építésével kezdődött. Valójában 
azonban csak a jelenlegi zsilip 1965. év-
ben történt üzembehelyezésétől beszél-
hetünk tervszerű vízszintszabályozásról. 
A korábbi időszakban a Velencei-tóban 
nagy vízszintingadozás volt, 
többször előfordult rendkívül 
magas vízszint és a tó átlago-
san száz évenként egyszer ki-
száradt. 

A leeresztő zsilip megépí-
tésétől 1971-ig a vízszint-
szabályozást a lefolyás sza-
bályozásával végezték. A 
tápláló Császárvízen 1971-től 
a Zámolyi, és 1976-tól a Pát-
kai-tározó is a tó vízszint-
szabályozását szolgálja. Tehát 
napjainkban a tó vízszintsza-
bályozása a hozzáfolyás és a lefolyás 
együttes szabályozásával történik. Az 
előírt szabályozási vízszinteket a fürdő-
zési, a hajózási és a vízminőség-védel-
mi igényeknek megfelelően állapították 
meg. A tó vízszintjét 1976-tól az agár-
di vízmércén 140–160 cm vízállás közé 
kell szabályozni.

A vízszintszabályozás hatására meg-
szűnt a korábbi, esetenként több méteres 
vízszintingadozás. Nincsenek rendkívül 
magas és alacsony vízállások, amelyek-
nek káros hatása volt korábban a kör-
nyezetre. Az utóbbi években a felső sza-
bályozási vízszint tartására törekednek, 
ami legtöbb esetben sikerült is. A célnak 
megfelelő vízszintszabályozás feltételei 
adottak és maga a szabályozás is sikeres-
nek tekinthető. 

Állandósult a partvonal, csökkent a 
környező területeken a talajvízszint in-
gadozása, és lehetővé vált a tó közvetlen 

környezetének hasznosítása, beépítése, 
strandok, üdülőépületek építése. Az elő-
állított vízszintek megfelelnek a nádasok 
fejlődésének, és a vízi élővilág életfeltéte-
leit kielégítik. 

Partszabályozás. A Velencei tó part-
ján Agárdnál építették az első partvé-
dőművet még az 1930-as években. A 

tervszerű partszabályozás az 1960-as 
években kezdődött. A partok mentén 
feltöltéseket, nádirtásokat végeztek és 
kő-beton partvédőműveket építettek. 

A Velencei-tó parti sávjában a tóból 
2,5 km² területen végeztek feltöltést. A 
feltöltések következtében csökkentek a 
parti sekély vizű területek és csökkent a 
parti nádasok területe is, azonban a part 
mentén időszakos belvizek képződnek, 
mivel a tópart csapadékvíz csatornázását 
még nem oldották meg. 

A feltöltések védelmére épített kő-be-
ton partvédőművek a velük szemben 
támasztott igényeket kielégítik, de aka-
dályozzák az uszadék kidobódását. A 
parti nádasok eltávolításával csökkent a 
halak ívóhelye. A parti nádasok eltávo-
lítása és kő–beton mű építése megszün-
tette a korábbi nádasok szűrő szerepét 
és így a diffúzszennyezés közvetlen a 
nyílt vizet éri. 

Mederszabályozás. A Velencei-tóban 
jelentős mederszabályozási munkákat 
végeztek, A tó 26 km² felületéből 3,3 km² 
nádast kikotortak és a nyíltvízi területe-
ken sekély fenékkotrást végeztek. A vízi 
sportok céljára 2,25 km² területen mély-
kotrást végeztek. A kikotort anyag elhe-
lyezésére két sziget létesítésével mint-

egy 1,2 km² területet feltöltöttek. 
A kotrásokkal kb. 7,2 millió m³ 
iszapot távolítottak el a tóból. 

A mederszabályozás hatásá-
ra a Velencei-tóban a nyíltvízi 
területen jelentősen megnőtt a 
vízmélység. A korábbi 59%-os 
nádborítás 42%-osra csökkent. 
A tó nádas jellege megmaradt, de 
a vízminőség mozaikossága gya-
korlatilag megszűnt, illetve csak a 
madárrezervátum területén ma-
radt meg. (A tapasztalatok sze-
rint a vízminőség itt nem válto-

zott meg kedvezően.) 
A mederszabályozás hatására telje-

sen megváltoztak az áramlási és hul-
lámzási viszonyok, megnőtt az áram-
lás és a hullám magasság is. A tóvíz a 
szél hatására jobban felkeveredik és ez-
zel az oxigénfelvétel nagyobb. Megvál-
tozott a fenékanyag minősége is, mivel 
lekotorták a tápanyagban gazdag felső 
réteg jelentős részét.  A kotrások hatá-
sára főként azok térségében időszako-
san csökkent a víz átlátszósága, a le-
begőanyag leülepedése után azonban 
jelentősen javultak a víz fizikai paramé-
terei. A víz minőségében határozott ja-
vulási tendencia mutatható ki. A kotrá-
sokat a terveknek megfelelően tovább 
kell folytatni, majd befejezni, hogy a 
vízminőség stabilizálódjon és termé-
szetes tisztulással javuljon.”

(Hidrológiai Közlöny, 1985)

A Velencei-tó vízszintje
Igen sok velenceit érdekel a tó vízszintje, annak emelkedése, illetve az, hogy a következő nyári sze-
zonnak milyen reményekkel vágunk neki. A tó és a nádas ugyanis a környék legnagyobb természeti 
kincse. Ennek megóvása mindannyiunk közös érdeke. Hogy bepillantást nyerhessünk e természeti 
kincs szabályozásának történetébe, a Velencei Híradó részletet közöl Kovács Dezső A folyó- és tószabá-
lyozás környezetvédelmi eredményei és lehetőségei című tanulmányából, amely a Hidrológiai Közlönyben  
jelent meg, 1985-ben.
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Karácsony a Meseliget Óvodában

Ha megkérdezzük a gyerekeket, hogy 
melyik a kedvenc ünnepük, a születés-
napjuk mellett a Karácsonyt jelölik meg. 
Ha megkérdezzük, hogy miért, azt vála-
szolják, „azért, mert ajándékot kapok.”

Az óvodában nem erre helyezzük a 
hangsúlyt, hanem a hangulatos készülő-
désre, a Karácsony várására, a közös te-
vékenykedésekre a csoportokban.

A téli hónapok sötétsége negatívan 
befolyásolja hangulatunkat, ezért egy kis 
fényt varázsolunk ezzel a gyertyás ün-
neppel a szívünkbe, lelkünkbe. A lelki 
egészség megőrzése kicsik és nagyok szá-
mára nagyon fontos. Az adventi időszak-
ban és a karácsonyi ünnepek alatt min-
dent fényár borít: az utcákat, házakat, 
tereket és a karácsonyfát is. A fény me-
legséget és lelki békét nyújt nekünk a sö-
tét téli napokon. A hiányzó fényt helyet-
tesítjük a lámpásokkal, fényfüzérekkel, a 
tűz imitálásával. Erre gondolva készült 
kandalló a csoportunkban, ami nagyon 
hangulatos, meleg fényt árasztott a bo-
rús, sötét napokon. A gyerekek játékból 
többször melegedtek mellette, bevonva 
ezt játékukba.    

November végén kezdődött az Ad-
vent, a készülődés a Karácsonyra. Elké-
szültek a csoportokban az adventi ko-
szorúk. Téli, ünnepi díszítést kaptak a 
csoportszobák, az aula, az öltözők, abla-
kok, az udvar, a bejárat előtti kis tér. Az 
adventi koszorún a várakozás időszaká-
ban közösen gyújtottunk gyertyát a gye-
rekekkel, a hetek elteltének megfelelően. 
Ezt sok-sok közös ének kísérte. Az ad-
venti kalendáriumból minden nap más 
kisgyermek kapott ajándékot. Türelmük 
pedig kitartott, amíg mindenkire sor ke-
rült, de azért sokszor kellett nyugalomra 
inteni őket.

 A nagy közös beszélgetések alkalmá-
val megbeszéltük a karácsonyi ünnepkör 
lényegét, jelentését, népi hagyományait. 
A gyerekek hallottak arról, hogy a Ka-
rácsony nem csak a család, a szeretet, az 
ajándékozás ünnepe, hanem Jézus szü-
letésének emléknapja is. Egyszerű papír 
síkbábok segítségével készült Betlehe-
met néztünk meg közösen. A betlehemi 

mese nagyon tetszett nekik, megérintet-
te a kicsiket, mert szerepjátékukban is 
megjelent. A babakonyhában készültek 
az ételek, italok, amivel a kis Jézust etet-
ték meg, na és az anyukáját, apukáját.  Az 
ajándékozás szokása a napkeleti bölcsek 
történetéből ered, hiszen ők kedvesked-
tek ajándékkal az újszülött Jézusnak.

Az óvodában is készültek természe-
tesen ajándékok. Családtagoknak, a töb-
bi csoportnak készítettük a gyerekekkel 
a meglepetéseket természetes anyagok 
felhasználásával, és sok-sok szeretettel, 
vidámsággal. Előkerültek a fenyőtobo-
zok, a fa spatulák, a főzött lisztgyurma, a 
magvak, gyöngyök. 

Luca-napi búzát ültettünk, amit az ab-
lakba téve gondoztunk hazaviteléig az 
ovisokkal. 

Az adventi vásárra estébe nyúlóan 
készítettük a portékákat. Ügyes szülők is 
hozzájárultak saját kezük munkáival az 
árukészlethez. A vásáron asztali díszek, 
mécsestartók, különböző anyagokból, 

és technikával készült angyalkák, fenyő-
fa díszek, mézeskalács, ehető kis figurák 
pillecukorból, valamint könyvek talál-
tak gazdára.

Séták alkalmával megnéztük a kör-
nyék fenyőfáit. Összehasonlítottuk a 
lombhullató fákkal, hallhattak az örök-
zöld fa fogalmáról, és végigsimítottunk 
a fenyő szúrós tűlevelein. Sok karácso-
nyi dalt énekeltünk a gyerekekkel, verset 
tanultunk, mondókáztunk. Karácsonyi 
hangulatú, Karácsonyról szóló meséket 
meséltünk nekik az ünnepváró hangulat 
fokozása érdekében. 

Gyönyörű, hatalmas ezüstfenyőt ka-
pott az óvoda az egyik családtól. Pénte-
ki napon, az esti órákban kezdtük díszí-
teni nagy izgalommal. Lelkes munkánk 
eredményeképpen estére gyönyörű, csil-
logó karácsonyfa állt az ovi aulájában, és 
várta a hétfőn ünneplő ruhában érkező 
kis ovisokat.

Meglepetés, öröm tükröződött az ér-
kező gyerekek szemében. A csoportok 
egyenként mehettek a karácsonyfához 
ünnepelni. Izgatottan, boldogan énekel-
tek, verseltek, le nem véve csillogó sze-
müket a tündöklő fáról. Az ajándékokat 
segítettek becipelni a csoportokba, és az 
óvó nénik segítségével birtokba is vehet-
ték azokat. Közösen, megosztozva folyt a 
játék az új dolgokkal. 

Azt is elmondtuk a gyerekeknek, hogy 
az igazi Karácsony az otthonukban lesz, 
amikor majd együtt ünnepel az egész 
család. 

Egy valami azonban nagyon hiányzott 
a karácsonyi, csodaváró hangulat teljes 
megéléséhez:

Hó, hó, friss hó,
angyalváró.
gyöngyen hulló 
 gyöngyvirág-hó.
Csupasz bokrok
csipkézője,
fák fodros 
fejkötője.
Kerítések keszkenője, 
hegyek-völgyek
ünneplője.
 (Csanádi Imre: Első hó köszöntő)

A hó hiányzott! Kedves Jézuska! Szé-
pen kérünk, hogy jövőre hozz nekünk 
havat Karácsonyra! Hogy kicsik és na-
gyok ünnepi díszbe öltöztetett otthona, 
lelke mellett, öltözzön végre ünneplőbe 
a természet is. A szünetben pedig legyen 
lehetőségük a gyerekeknek élvezni a tél 
örömeit! 

Szűcsné Salya Gabriella
óvodapedagógus
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Korcsolyázás Zöldliget-hírek

Az idei évben sem maradtak a gyerme-
kek fakultációk nélkül. A vállalkozó ked-
vű nagycsoportosok számára október 
elejétől korcsolya-oktatás kezdődött 
Székesfehérváron, az ifjabb Ocskay Gá-
bor Jégcsarnokban. 

A gyermekek alig várták a hétfő reg-
gelt, hogy a tízórai elfogyasztása után 
buszra üljünk és induljunk a Jégcsar-
nokba. A buszozást nagyon élvezték, 
mindig akadt valami látnivaló. Miu-
tán megérkeztünk, az edzők segítségé-
vel gyorsan átöltöztünk és már mehet-
tek is a gyermekek a jégre. A kezdeti 
időszakban, az újdonságtól való féle-
lem miatt többen kapaszkodtak még 
sírva a palánkba, de aztán, ahogy teltek 
a hetek, egyre kevesebben tették mind-
ezt. Az edzők kedvesen, türelmesen, de 
következetesen bántak a gyermekekkel, 
aminek köszönhetően mindenki elsajá-
tította a korcsolyázási alapokat. A gyer-
mekek örömmel, bátran korcsolyáztak, 

a palánkba már senki sem kapaszko-
dott. A korcsolyaórák mindig jó hangu-
latban teltek, sok volt a nevetés, de oly-
kor egy-egy könnycsepp is kicsordult, 
melynek magyarázata mindig más volt. 
December közepén sajnos eljött a búcsú 
ideje. A gyermekek az edzőktől okleve-
let kaptak, és akik megszerették a kor-
csolyázást, azokat a továbbiakban is vár-
ják szeretettel.

Csurgó Mónika
óvodapedagógus

Az év nevelőtestülete – 2021

A Baptista Szeretetszolgálat elnöksé-
ge 2021-ben az Év nevelőtestülete-díjat 
adományozta a Zöldliget Magyar-An-
gol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általá-
nos Iskola és Gimnázium Velence intéz-
ménynek munkája elismeréséül.

Dr. Szilágyi Béla
elnök

Országos verseny – 3. hely
December 15-én érkezett a hír, hogy 
a budapesti Kapocs utcai Magyar-An-
gol Kéttannyelvű Általános Iskola által 
meghirdetett és szervezett országos an-
gol versmondó versenyre nevezett tanu-
lóink közül Virga Szonja, 5.a osztályos 
tanuló harmadik helyezett lett. Sajnos 
személyesen ebben a tanévben sem tud-
tunk ott lenni a versenyen, a szavalatok-
ról videót kellett küldeni, amit Szonja és 

családja a digitális oktatás hetében készí-
tettek el. A zsűri az alábbi mondatokkal 
értékelte a látottakat: „Szonja életkorát 
meghazudtolóan higgadtan, elegánsan 
szavalta el a Yeats verset. Nagyon szép 
kiejtéssel és nyelvtani pontossággal be-
szélt. Láthatóan beleélte magát a versbe, 
szinte ott volt, azon a tájon, amelyről sza-
valt. Nagyon élvezetes volt hallgatni az 
előadást.”  Köszönjük a gyönyörű szava-
latot és a videót! Gratulálunk a sikerhez!

Stillné Szabó Zoé

Az adventi időszak eseményei 

Az adventi gyertyagyújtások, az isko-
lánk ünnepi díszbe öltöztetése jellemzi 
decembert. Így volt ez most is. Csodá-
latosan „felöltözött” mindkét iskola-
rész! Minden gyertyagyújtásra másik 
osztály készült. A Zöld épületrész-
ben tanuló diákok az udvaron gyűltek 

össze, ott adták elő színvonalas mű-
sorukat, majd az Adventi hírnök című 
dal közös éneklése alatt történt a gyer-
tyagyújtás. 

Advent harmadik vasárnapján a városi 
ünnepségen iskolánk két osztálya, a 4. a és 
a 4.c is szerepelt. Köszönjük szépen a ta-
nulóknak a szereplést, Horváthné Zólyo-
mi Ágotának és Tóth Jolikának a csodála-
tos, szívet melengető műsort. 

A karácsonyi istentiszteletet, műsort 
mindkét helyszínen másképp tartottuk. 
A Ligetben az osztályokban hallgathat-
ták meg Kovács Dániel iskolalelkészünk 
karácsonyi gondolatait és Pintér Béla ke-
resztyén énekes karácsonyi dalait.

A Zöld épületben közös karácso-
nyi ünnepség volt. A tanítók meglepe-
tés éneke és a negyedik gyertyagyúj-
tás után a 2. a osztály közösen adta elő 
Pintér Béla Gyere el a jászolhoz című 
dalát. Majd a Panov apó című bábdara-
bot nézhettünk meg, amit három pusz-
taszabolcsi fiatal, Aksza, Abi és Rebe-
ka báboztak el, a karácsony üzenetét 

továbbítva ezzel a darabbal a gyerekek 
felé. Végül az 1. a osztályosok énekel-
tek és táncoltak a Három bölcs című ke-
resztény énekre. 

Nagy örömünkre sok velencei családot 
sikerült meglepnünk cipősdobozokkal, 

ruhákkal, játékokkal. Minden kedves 
szülőnek köszönjük a sok felajánlást, 
adományt!

„Ha emberek vagy angyalok nyelvén 
szólok is, szeretet pedig nincs bennem, 
olyanná lettem, mint a zengő érc vagy 
pengő cimbalom.... Most azért megma-
rad a hit, a remény, a szeretet, e három: 
ezek közül pedig a legnagyobb a szere-
tet.” (1. Korinthusi levél 13.1,13.)

Papp Sándorné
hitéleti igazgatóhelyettes

Társasjáték-készítés

Idén az adventi időszak különösen jól 
telt az iskolában.  Azért, hogy gyorsab-
ban menjen az idő, az osztállyal karácso-
nyi társasjátékokat készítettünk. Mi talál-
tuk ki azt, hogy a társasjátékunk hogyan 

legyen díszítve kívülről, és azt is, hogy mi 
legyen a játékszabály. Volt olyan, hogy egy 
manónak kellett segíteni, hogy kézbesíte-
ni tudja a csomagját. Csináltunk olyat is, 
hogy volt hat  mező, amibe belelépve vala-
mi történt: kimaradsz a körből, előre lépsz 
négyet, és még sok más szabály. Az a lé-
nyeg, hogy jól éreztük magunkat. Nekem 
mégis talán az tetszett a legjobban, hogy 
az osztály ezt együtt csinálta. Remélem, 
jövőre is lesznek ilyen jó programok!

Staszny Zoé
4.a osztályos tanuló
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Cserszömörce

Karácsony az iskolánkban

Nagy megtiszteltetés volt számunkra 
hogy Pusztaszabolcson, az Idősek Nap-
közi Otthonában is előadhattuk kará-
csonyi műsorunkat! Jó érzéssel töltött el 
minket, hogy másokkal is megoszthattuk 
a karácsony varázsát és szeretetét, meg-
mutathattuk, hogy nem csak iskolánk fa-
lai között vagyunk képesek karácsonyi 
hangulatot varázsolni az emberek szívé-
be. Megható volt, amikor láttuk, hogy 
az idős emberek egy-egy könnycseppet 
morzsoltak el a szemük sarkában, vagy 
engedték, hogy végiggördüljön az arcu-
kon! A műsor végén nagy tapsot kap-
tunk Tőlük és finom süteményekkel üdí-
tővel vendégelték meg kis csapatunkat, 
amit ezúton is köszönünk! Köszönjük a 
meghívást Farkas Tímea intézményveze-
tőnek!

 A „főpróba”  után nagy szeretettel és 
várakozással adtuk elő műsorunkat, ta-
nárainknak és diáktársainknak.

A karácsonyi verset – rendhagyó mó-
don – nem ismert költőtől szavalta el Pó-
zsa Diána, hanem iskolánk diákja, Né-
meth Fanni írta erre az alkalomra. 

Az idei műsorunk a csodáról, a va-
rázslatról szólt. A kislányról, aki hitt a ti-
tok erejében, az angyalokban, és termé-
szetesen az angyalokról, akik képesek 

csodát tenni! Mindig izgatottan várjuk 
tanáraink, oktatóink reakcióját a mű-
sorral kapcsolatban. A taps, a dicséret, 
a gratuláció most sem maradt el! Öröm 
számunkra, hogy az év  talán legszebb 
ünnepén mást mutathatunk meg ma-
gunkból, mint amit egész évben látni en-
gedünk. Megmutathatjuk, hogy képesek 
vagyunk könnyeket csalni a szemekbe, és 
el tudjuk hitetni néhány percig, hogy iga-
zi angyalok vagyunk, nem azok a csíny-
tevő diákok, akik nem kevés bosszúságot 
okoznak egész éven át. 

A műsorban résztvettek: Pózsa Hen-
rietta, Pózsa Diána, Németh Fanni, Szaj-
kó Kitti, Újvári Leila, Kémenes Bianka, 
Derák Bálint, Sövényi Zsombor, Koncz 
Gabriella.

Köszönjük a segítséget Szűcsné Boros 
Terézia Tanárnőnek!

Koncz Gabriella
12/Szé tanuló

Három barátunk távozott isko-
lánk parkjából

Elérkezett a nap, amikor  lecserélésre ke-
rült iskolánk három kínai nyárfája, me-
lyeket  40–50 ével ezelőtt ültettek isko-
lánk akkori dolgozói, diákjai.

Ezek a fák életük során rengeteg oxi-
gént termeltek, megkötötték a szálló 

Entz-iklopédia port, párásították a levegőt, védték az 
épületet a felmelegedéstől, árnyékot ad-
tak az alattuk sétálóknak és tananyagul 
szolgáltak diákjainknak. Rajtuk keresz-
tül tanulták meg a  dísznövénykertész és 

a parképítő és parkfenntartó tanulóink 
hogy a Populus simonii (kínai nyár) nem 
virágzik hazánkban, ennek következtében 
nem is termel bosszantó kis szőrös vatta-
szerű terméseket, így nem is volt részünk 
„tavaszi havazásban”. Szeptemberben 
több kertészeti iskola diákjaival együtt te-
kinthettünk bele FAKOPP módszerrel az 
egyik fa üregébe, megszemlélve az élő, be-
teg és odavas részeket.

Sajnos a nyárfák hamar elöregednek, 
törékeny az ágrendszerük, könnyen ki-
odvasodnak és veszélyessé válnak.

Lukács Zoltán, a Magyar Faápolók 
Egyesületének elnöke (iskolánk oktató-
ja) szakvéleménye alapján a Garden Kft. 
végezte el a nyárfák kidöntését, amit di-
ákjaink szakmai figyelemmel követtek és 
részt vettek faanyag feldolgozásában. 

A fák bizonyos részeit virágkötészet 
gyakorlatokon, másokat a később induló 
favédelmi technikus képzésben is fogjuk 
hasznosítani.

Ezek a fák nagyban meghatározták 
iskolánk látképét, hiányozni fognak, de 
hamarosan újakat ültetünk helyettük.

Köszönjük a sok év szolgálatot!

Bontovics Elvira
műszaki vezető
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2021. december 17-én
Szilágyi Mónika és Nagy Sándor

Gratulálunk!

Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

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 Szolgálatszékhelyén,
előzetes időpont-egyeztetés után.
tel.: 22/470–288

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

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek

Velencén

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
VÖTE decemberi vonulások:

2021. december hónapban az egyesület két esetben kezdte meg a vonulást. Részletes leírás a káresetekről:
2021. 12. 06. 17:51 perckor riasztásunk érkezett M7 autópálya 45-ös kilóméterszelvényéhez, ahol kigyulladt egy kamion. 

A helyszínre 4 fővel érkeztünk. A székesfehérvári kollégákkal a tüzet eloltottuk, a veszélyt elhárítottuk.
2021. 12. 24. 17:26 perckor kérték a segítségünket Velence, II. utcába, ahol egy lakóház szén-monoxid jelzője riasztott be. 

A helyszínre 4 fővel vonultunk. A pusztaszabolcsi kollégákkal a veszélyt elhárítottuk.
Horváth-Szabó Nóra

szóvivő

A Velencei Polgárőrség hírei
2021 decemberében a Velencei Polgárőrség tagjai is részt vettek Velence város adventi rendezvényeinek biztosításában. 

Esetenként 3–3 fővel biztosítottuk az adventi rendezvényeket, összesen 12 órában. Közbiztonsági járőrözést 14 alkalommal, 
2–2 fővel végeztünk 160 órában. Külterületek ellenőrzésére nyolc alkalommal 80 órát fordítottunk.

Rendőrökkel közös szolgálatot egy polgárőrünk teljesített 20 órában. Lakossági bejelentés alapján a viharos szél okoz-
ta kapu-rongálás miatt intézkedtünk: ideiglenesen lezártuk a kapukat az ingatlanokon, a tulajdonosokat értesítettük. Ebben 
két polgárőrünk vett részt, a ráfordított idő három órát igényelt. Koordinátori tevékenységre 30 órát fordítottam. Mindösz-
szesen 305 órát tevékenykedtünk 2021. utolsó hónapjában.

A hideg beálltával lassan-lassan vastagodik a Velencei-tavon a jég. Még nagyon vékony rétegben fagyott be a tó. A saját 
érdekében senki ne próbálgassa a jégréteg teherbírását! Csakis akkor használják téli sportolásra a befagyott tó jegét, ha azt 
hivatalosan engedélyezik. 

Mindenkinek sikerekben, örömökben gazdag évet kívánunk a 2022. évre. Jó egészséget, balesetmentes közlekedést kívá-
nunk! Vigyázzunk környezetünkre, egymásra és saját magunkra!

  Fehér István elnök

I n t é z m é n y e i n k     H u m á n  C s a l á d s e g í t ő

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK

Magyarország Köztársasági Elnöke 2022. április 3. (vasárnap) napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános válasz-
tását, továbbá a Kormány által kezdeményezett népszavazási kérdésekben 2022. április 3.
(vasárnap) napjára tűzte ki az országos népszavazást.

A választások lebonyolításában nagy szerepet töltenek be a szavazatszámláló bizottságok, amelyek elsődleges feladata a vá-
lasztások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése.

A szavazatszámláló bizottságok új választott tagjait és a póttagjait a képviselő-testület választja meg, a tagok a megválasztá-
sukat követően esküt/fogadalmat tesznek.

Amennyiben Ön szeretne részt venni Velencén a választási bizottság munkájában, kérem,
jelentkezzen a szavazatszámláló bizottságba.

A szavazatszámláló bizottságnak az a Velencén állandó lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, 
aki szerepel a központi névjegyzékben.

Szavazatszámláló bizottsági tagnak adatlap kitöltésével lehet jelentkezni, amely beszerezhető a Velencei Polgármesteri Hi-
vatal aljegyzői irodájában (2481 Velence, Tópart utca 26.), vagy letölthető a városi honlapról (www.velence.hu).

A kitöltött adatlapot kérjük, 2022. február 15. napjáig juttassa el a
szelei.andrea@velence.hu e-mail címre vagy a Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályára. 

A szavazatszámláló bizottságok tagjai oktatáson vesznek részt, munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a szavazást követő 
napon a munkavégzési kötelezettség alól mentesülnek.

Kérem a Tisztelt Velencei Választópolgárokat, hogy jelentkezésükkel segítsék településünkön a választások sikeres lebonyo-
lítását.

Velence, 2022. január 17.

 Tisztelettel: dr. Matus-Borók Dóra  jegyző
a Választási Iroda vezetője

Szaloncukor-csomagok
Az önkormányzat ajándékaként a 65 év fe-
lettiek szaloncukrot kaptak karácsony előtt. 
A Humán Szolgálat az újtelepi részen lakók 
számára segített közel 500 csomag szalon-
cukor osztásában. A gondozásban lévő idő-
sek számára házhoz vittük az édességet.

„Együtt a közösségért”
Külön köszönettel tartozunk dr. Füre-
di Szabolcsnak, aki egy baráti társaság-
gal összefogva, egy velencei, illetve egy 
nadapi családnak tette könnyebbé és em-
lékezetessé a karácsonyt. Az összefogás 
eredményeként 550.000 forintot osztot-
tak szét a két család között.

Jótékonysági gulyásleves-főzés és
rétessütés

2021. december 30-án a Velencei Baráti 
Társaság a tavalyihoz hasonló jótékonysá-
gi főzést rendezett. A főzés eredménye két 
nagy üst gulyásleves. Minden velencei rá-
szorulónak szerettek volna a meleg ételből 
juttatni. Mire a helyszínre érkeztünk, már 
kiadagolva, becsomagolva vártak minket a 

A Karácsony ismét összefogást
eredményezett

rekeszekben az ételadagok (300 adag bab-
gulyás és rétes). 44 adagot a családsegítő 
munkatársai (Zsolnai Mónika, Csincsi Éva, 
Horváthné Papp Erika, Lukácsné László 
Ágnes) osztottak szét, 17 adagot helyben 
fogyasztottak el, 19 adagot kiszállítással 
Kiss Viktor juttatott el a Humán Szolgálat 
látókörében lévő kliensek részére.

Mindezeken túl a Humán Szolgálaton 
keresztül igen sok névtelenséget kérő, 
segítő szándékú ember ajánlott fel lehe-
tőségeihez mérten anyagi, tárgyi és élel-
miszer adományt az arra rászorulóknak.

Mindenkinek köszönjük az önzetlen-
ségét és segítő szándékát!

Humán Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat
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Hajnalpír Baptista
Gyülekezet
Mire vigyázzunk?

Jézus az utolsó példázataiban a jövőről 
beszél. Láttatni akarja, ami jön, hogy mi 
látva azt, ahhoz igazítsuk a jelenünket, 
és tudjuk, mit kell tennünk most ahhoz, 
hogy az a jövő várjon. Mert a jövő az jön, 
és nem késik, mint sokan gondolják.

Ebben a példázatban egy menyegző 
képét láthatjuk, ahol szüzek mennek ki 
a vőlegény fogadására. Azonban már az 
elején megtudjuk: van közöttük különb-
ség: „Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek 
országa ama tíz szűzhöz, akik elővevén az 
ő lámpásaikat, kimenének a vőlegény elé. 
Öt pedig közülük eszes vala, és öt bolond. 
Akik bolondok valának, mikor lámpásai-
kat elővevék, nem vivének magukkal ola-
jat; Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt 
olajat vivének az ő edényeikben.” (Máté 
25:1-4) Fontos meglátni: mind a tíz szűz 

kimegy a fogadásra. Mivel a példázat-
ban a vőlegény maga Jézus, így konkré-
tan nem hitetlenekről van szó, hanem 
olyanokról, akik várják az Ő eljövetelét. 
Azért az meglepő, hogy közöttük vannak 
eszesek is, és bolondok is. Hogy értsük a 
jelképeket: a lámpatest, mint az olaj tar-
tója: az Isten igéje. Az olaj: a Szent Szel-
lem szimbóluma. Maga a lámpás, a kettő-
nek a helyes kapcsolata, ami világosságot 
ad. Ezért ismerheti valaki az igét, betéve 
tudhatja a Bibliát, mégis sötétségben van, 

ha Isten Szelleme nem eleveníti meg azt. 
De folytatódik a történet: „Késvén pe-

dig a vőlegény, mindannyian elszunnya-
dának és aluvának.” (Máté 25:5)  Ugye: 
„késvén pedig…” Ilyenkor mihez képest 
késik a vőlegény? Csak egy szubjektív 
elképzeléshez képest tud csak késni, hi-
szen tudjuk: az Ő útjai nem a mi útja-
ink. (Ézsaiás 55:8) Öten azért voltak 
bolondok, mert vélték tudni az időket 
mikor jön a vőlegény, és a várakozásban 
mennyi az elég. Az eszesek nem tudták, 
ezért vittek tartalékot. Első ránézésre 
azt gondolhatnánk, hogy az eszesek az 
előrelátásuk miatt cselekedtek bölcsen, 
itt azonban ennél többről van szó, hi-
szen Isten igéje legtöbbször nem a tar-
talékolásra szólít fel. Az eszesek nem 
előrelátóak voltak, hanem határozatla-
nok. Másképpen: ugyanúgy nem tudták 
mire számoljanak, de felkészültek, vár-
tak, a többit meg az Úrra hagyták. A bo-
lond ezzel szemben magabiztos ember. 

Még racionális is lehet a döntése, logi-
kusan meg tudja magyarázni mit mi-
ért tesz, csakhogy nem számol Isten-
nel. (Zsoltárok 14:1) A Bibliában a bölcs 
ember ezzel szemben mindig határozat-
lan. Nem véli tudni sem az igazat, sem 
az időt. Ha van határozottsága, az abból 
adódik, hogy valamiről meggyőződik. 
Ahol viszont nincs meggyőződése, ott 
nem akar gyártani magyarázatokat. Így 
a bolond azt hiszi, hogy lát. A bölcs pe-
dig látni akar…

Mikor megérkezik a vőlegény, akkor a 
bolondok éppen a hiányzó olajukért van-
nak, a többiek, akik viszont „készen va-
lának, bemenének ővele a menyegzőbe, 
és bezáraték az ajtó”. Később pedig a töb-
bi szűzek is megjövének, mondván: Uram! 
Uram! nyisd meg mi nékünk. Ő pedig fe-
lelvén, monda: Bizony mondom néktek, 
nem ismerlek titeket. (Máté 25:10b-12) És 
az ajtó ezután már nem nyittatik meg. Azt 
gondolhatjuk: milyen kis dolgon el lehet 
csúszni, de nem! Istennél kis dolgon nem 
lehet elcsúszni. Egy rossz gondolkodás, 
egy bolond életvitel az, amin elcsúsztak 
ott öten, holott ők is várták a vőlegényt, 
csak a saját elgondolásaik szerint. Nézzük 
azért meg az életünket, van-e olyan terü-
let, ahol ez a hiábavalóság a jellemző.

Az Úr Jézus végül azt mondja: „Vigyáz-
zatok tehát, mert sem a napot, sem az órát 
nem tudjátok!” (Máté 25:13) Igen, szeret-
nénk tudni, mikor jön vissza az Úr Jézus, 
mert nem akarunk vigyázni, nem aka-
runk feszült figyelemmel élni. Ilyen a lel-
künk: a legkisebb energiaszintre törek-
szik. Ha lehet, a könnyebb utat választja, 
a nehézség, a felelősség nélküliséget. A 
fáradságot, a küzdelmet kikerülve, min-
dent tudni akar, hogy kiszámíthassa a jö-
vőt. Valahogy nem szeretjük a vigyázást, 
a bizonytalanságot. Pedig pont ez adná 
a felkészültséget. A tanítványok is min-
dig ezt kérdezték, Jézus mégsem arról be-
szélt, mikor jön vissza, csak arról: hogyan. 
Ezért nem az a kérdés hogy mikor jön az 
Úr Jézus vissza, hanem az, hogyan kell őt 
várni. Hogyan legyek készenlétben? Ha a 
mai világ eseményeire gondolok, hiszem, 
hogy Isten most sem a helyzettel akar fog-
lalkozni amiben vagyunk, hanem velünk 
akar foglalkozni, ebben a helyzetben.

„Meglássátok annakokáért, hogy mi-
módon okkal járjatok, nem mint bolon-
dok, hanem mint bölcsek:” (Efézus 5:15)

Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

Hajnalpír Baptista Gyülekezet
Velence, Szabolcsi út 3/a.
hajnalpir.be@gmail.com

Alkalmaink:
vasárnap: 09:30 imaóra, Istentisztelet

(közben: gyermekeknek Bibliaóra)
(az élő közvetítés elérhető:

https://www.youtube.com/HajnalpírGyülekezet)
szerda:  18:00 Bibliaóra Felnőtteknek

szombat: 18:00 VIFI (ifjúsági együttlét)

Hieronymus Francken: A tíz szűz példázata (1616 körül)



Norcika Szalon 
Gyere és szépülj a legjobb, legmodernebb testkezelő gépekkel

5in1 Test- és arckezelő gép

Várlak Benneteket keddtől 
szombatig, előre egyeztetett 
időpontban.
Ami az új évben sem változott:

Led Maszk

Szolgáltatások:

24 és 48 légkamrás nyomásterápiás 
hullámmasszázs gép
(A nyirokmasszázs gépek királynője)

KAVITÁCIÓS ZSÍRBONTÁS • RÁDIÓFREKVENCIÁS BŐRFE-
SZESÍTÉS • NARANCSBŐR KEZELÉS • DEKOLTÁZS FIATA-
LÍTÁS • ARCFIATALÍTÁS

MIT ÉRÜNK TEHÁT EL A GÉPPEL?
- ZSÍRBONTÁS 
- KÖRMÉRETCSÖKKENTÉS 
- NARANCSBŐR ELTŰNTETÉS 
- MEGERESZKEDETT TESTBŐR (FOGYÁS/SZÜLÉS UTÁN) 
VISSZAFESZESÍTÉSE 
- FENÉKESZESÍTÉS/ POPSI EMELÉS 
- ZSÍRCSOMÓK KEZELÉSE 
- DEKOLTÁZS FIATALÍTÁS 
- TOKAKEZELÉS
- ARCFIATALÍTÁS, ARCFESZESÍTÉS, RÁNCTALANÍTÁS

- a megszokott minőség
-a Rátok fordított idő és figyelem

A fényterápia alkalmazva a méregtelenítés, a sejtmegújulási fo-
lyamatok és a keringés serkentésével csökkenti a bőr gyulladá-
sos folyamatait, elősegíti a kollagén termelődését, ezáltal a bőr 
feszesebb, simább és ragyogóbb lesz. Kifejezetten jól alkalmaz-
ható pattanásos, rozaceás arc kezelésére, valamint bőrfiatalítás-
ra, bőrmegújításra, regenerálásra.

-LÁBVIZESEDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE
-NYIROKPANGÁS KEZELÉSÉRE
-ANYAGCSERE FOLYAMATOK GYORSÍTÁSÁRA
-FOGYASZTÁSRA – MÉREGTELENÍTÉSRE
-ZSÍRBONTÓ KEZELÉSEK KIEGÉSZÍTÉSÉRE

MANIKŰR • SPA KÉZÁPOLÁS • PARAFFINOS KÉZÁPOLÁS 
JAPÁN MANIKŰR • LAKKOZÁS • GÉL LAKK • MŰKÖRÖM • 
PEDIKŰR • TEST ÉS ARCKEZELÉS

V I T Á L I S  N Ó R A
+ 3 6  7 0  6 0 4  9 0 4 2

V E L E N C E

Iskola utca  2/b

Bejelentkezés

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)

Temesváriné Kosztola Györgyi, városüzemeltetési ügyintéző, 589–405
(fakivágás engedélyezése, házszám megállapítás, 
illegális hulladék, kerti égetés)

Törjék Zoltán, megbízott városüzemeltetési ügyintéző
velence@hivatal.hu
(telekalakítási ügyek, rendeltetésmód változás)

ÜGYFÉLFOGADÁS
Gerhard Ákos polgármester és Dr. Matus-Borók Dóra jegyző 
előjegyzéssel az 589-416 telefonszámon

Ügyintézők ügyfélfogadása:
hétfő: 8.00 – 12.00
szerda: 8.00 – 16.00
péntek: 8.00 – 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

VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERI  HIVATALA
(2481 Velence, Tópart u. 26.)
POLGÁRMESTER: Gerhard Ákos
HIVATALVEZETŐ: Dr. Matus-Borók Dóra, 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)

Kovács Dóra, igazgatási ügyintéző, 589–425
(kereskedelmi igazgatás, fizetővendéglátás, talált tárgyak)

dr. Turóczi János, birtokvédelmi ügyintéző 589–407
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)
Grúz Sándorné, pénzügyi ügyintéző, 589–410
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
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
Polgárőrség (szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00–20.00):

30/927–0422
Gárdonyi Rendőrkapitányság, Velence Város különmegbízottja,

Kiss Balázs c. r. tőrm., (Gárdony, Balassi Bálint u. 5.): 70/199–5980
VVG (Velence Városgazdálkodási) Kft. 30/158–2829

Velence, Halász u. 37. (Cseppház),  30/158–2829
Parkolási ügyfélszolgálat: kedden 12.00–16.00,  csütörtökön
8.00–12.00
E-mail: parkolasugyfelszolgalat@velence.hu
Egyéb ügyekben ügyfélfogadás előzetes egyeztetés szerint
E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu

Falugazdász (őstermelői igazolvány ügyintézése):
Horváthné Apró Aranka, 70/479–6753
Ügyfélfogadás (Meszleny–Wenckheim kastély házasságkötő terem,
Velence, Tópart u. 52.) minden szerdán 12.30–16.30

VHG (Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.)
Tel.: 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

Közvilágítási hibabejelentő
E-mail: hivatal@velence.hu címen
Tel.: 22/589–416

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

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





Hirdesse eladó/kiadó ingatlanát
a Velencei Híradóban!

Forduljon bizalommal a hirdetésszervezést
végző VVG Kft. munkatársaihoz a

+36 30 158 2829-es telefonszámon
vagy a

parkolasugyfelszolgalat@velence.hu
e-mail címen.

A Velence Városgazdálkodási Kft.
munkaerőt keres az alábbi pozíciókra:

Egész évre: Kertész / betanított kertész
Szezonális nyári munkára:

- strand gondnok
- strand pénztáros (elvárás: erkölcsi bizonyítvány, betöltött 
18. életév, számlázási, pénztárgépkezelési ismeretek)

- strand takarító

Jelentkezésüket a +36 30 158 2829-es
telefonszámra vagy a

varosgazdalkodas@velence.hu email címre várjuk.

LEVENDULA GYÓGYNÖVÉNYBOLTLEVENDULA GYÓGYNÖVÉNYBOLT

Vidéken vagy külföldön
van rokona?

Nem utazhat, de szeretne
csomagot küldeni?

Hullik vagy korpás a haja?Hullik vagy korpás a haja?
Viszket a fejbőre?Viszket a fejbőre?

MIKROKAMERÁS FEJBŐR MIKROKAMERÁS FEJBŐR 
ÉS HAJVIZSGÁLATÉS HAJVIZSGÁLAT

DÍJMENTESENDÍJMENTESEN

Bejelentkezés szükséges a Bejelentkezés szükséges a 
lenti telefonszámon.lenti telefonszámon.

Belföldön
egy-két nap
alatt célba ér!

V E L E N C E ,  Tó p a r t  u .  4 7 .   t e l . :  0 6 - 3 0 - 4 8 9 - 5 5 0 2
Nyitva: H–P. 1000–1800, Szo. 1000–1500Email: bbbstudio@t-online.huEmail: bbbstudio@t-online.hu

GLS CsomagPont vagyunkGLS CsomagPont vagyunk
NÁLUNK FELADHATJA vagyNÁLUNK FELADHATJA vagy
FOGADHATJA CSOMAGJÁT.FOGADHATJA CSOMAGJÁT.


