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Velencei és tó környéki
események
2022. június 14-től
A velencei posta
A Helytörténeti Egyesület kiállítóterme
Meszleny–Wenckheim kastély
Velence, Tópart u. 52.
Kedden és csütörtökön 10–16 óra között
Tel.: 20/344–0775
velencehelytortenet@gmail.com
2022. augusztus 4. csütörtök 20:00
Velence Teátrum: Sörgyári capriccio
Északi Strand
Velence, Enyedi utca
2022. augusztus 6. szombat 18:00
Orosz Csenge és az Almaszószok
zenekar koncertje
Bródy János és Halász Judit
gyerekdalaival
Nemzedékek Háza
Gárdony, Gárdonyi Géza u. 1.
2022. augusztus 7. vasárnap 20:30
Presser Gábor–Sztevanovity Dusán–
Horváth Péter: Padlás
a Zalaegerszegi Kvártélyház
Szabadtéri Színház előadása
Csajághy Laura Szabadtéri Színpad
Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 31.
2022. augusztus 11. csütörtök 20:00
Velence Teátrum: Illúziók
Groteszk keringő egy felvonásban
egy felvonásban
Északi Strand, Velence
2022. augusztus 13. szombat, 18:00
Mazsola és Tádé
Bábelőadás
Nemzedékek Háza, Gárdony
2022. augusztus 14. vasárnap 20:30
A Mindenség elmélete –
Stephen Hawking rövid története
a Veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka
Csajághy Laura Szabadtéri Színpad,
Kápolnásnyék

2022. augusztus 18. csütörtök 20:00
Velence Teátrum: Folyóügy
Szkeccskomédia
Északi Strand, Velence
2022. augusztus 19. péntek 18:30
Velence Város születésnapi bulija
DJ Smash – Mega Videóparti
Kastélypark
Velence, Tópart u. 52.
2022. augusztus 20. szombat 8:30
Velencei Rock`n Roll Futás
Bence-hegyi kilátó parkolója
Velence, Panoráma út

Beköszöntő
Kedves Velenceiek!

Az Északi Strandon csütörtök esténként a Velence Teátrum, péntek esténként kertmozi, szombat
esténként élőzene várja a látogatókat. A Velence Teátrum színházi
előadásaira előzetesen online, valamint a helyszínen az előadás napján
19.30-tól is válthatók jegyek. Részletes és aktuális információk a honlapokon (eszakistrand.hu, velenceteatrum.hu) és a strand facebook oldalán
(https://www.facebook.com/eszakistrandvelence) érhetők el.

2022. augusztus 20. szombat 20:00
Malek Andi Gospel Tour
Malek Andrea és Jáger Bandi
koncertje
Halász-kastély rendezvényterem
Kápolnásnyék, Kazinczy u. 22–30.
2022. augusztus 21. vasárnap 20:30
Sisi, a magyar királyné – operett
a Monarchia Operett-társulat
előadásában
Csajághy Laura Szabadtéri Színpad
Kápolnásnyék
A városi eseményekkel kapcsolatos változásokról, illetve Velence város egyéb
programjairól, eseményeiről bővebben tájékozódhat az interneten Velence Város
hivatalos facebook oldalán
(www.facebook.com/Velencevaros)
A velencei Civil Ház és a Közösségi
Ház programjairól a 26. oldalon tájékozódhatnak olvasóink.
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Velence városa közelgő születésnapjára készül: 18 évvel ezelőtt, 2004ben vált nagyközségből várossá. Jelenleg Velence a fejlődő, gyarapodó
életszakaszában van. Az új Helyi Építési Szabályzat tavalyi elfogadásának
dacára folyamatosak az építkezések, és
továbbra is egyre több a beköltöző városunkban. Némi mérséklődés megfigyelhető ugyanakkor, hiszen újabb
lakóparkok már nem épülnek, ám városunk infrastruktúrája, vagyis ellátó
rendszere, közszolgáltatásai, útjai, intézményei recsegnek-ropognak a nagy
igénybevétel alatt.
Nem egyedi Velence esete. Számos
Budapest környéki település esetében
egyértelmű jelek mutatják (legutóbb
például a vízhiány), hogy a főváros agglomerációjának települései
önerőből nem képesek megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel: hol víz
nincsen, hol az orvosi ellátás akadozik, hol pedig a helyi közoktatás nem
rendelkezik már megfelelő számú férőhellyel, épülettel, pedagógussal. A betelepülésnek köszönhetően a lakosok
rohamosan növekvő számával egyszerűem nem képes lépést tartani a helyi infrastruktúra, ami folyamatosan
problémákat generál.
Teljesen egyértelmű az,
hogy önerőből ma Magyarországon nem képesek a
települések e demográfiai nyomást kezelni, és nem
tudják saját bevételeikből,
költségvetésükből fejleszteni a helyi infrastruktúrát.
Azért is tartom fontosnak
a beköszöntőben megosztani a Központi Statisztikai
Hivatal grafikonját, hogy
egyértelmű legyen: az önkormányzatok tárgyévi
bevételei országos szinten csaknem a harmadára zsugorodtak. Ez persze
nem jelenti azt, hogy Velence város költségvetése
is ilyen mértékben apadt

volna, de a helyzet nemcsak országos
szinten, hanem helyi szinten is nehéz.
Át kell gondolnunk azt, hogy mikor,
mire és miként költ a város.
A helyzetet csak fokozza az, hogy
az önkormányzatok közüzemi terhei jelentősen megnőttek az új szabályozás eredményeképpen. A kormányzat intézkedései értelmében
sokkal többet kell fizetnünk az áramért, a gázért, mint korábban. Intézményeinknek takarékoskodniuk kell,
hiszen óvodáinkban, kulturális intézményeinkben, orvosi rendelőinkben nem zárhatjuk el a fűtést. Ezért ki
kell gazdálkodni a csökkenő bevételek mellett e növekvő kiadások ellenértékét. Nem lesz könnyű feladat, de
meg fogunk birkózni vele. Tudom azt
is, hogy mindez nemcsak az önkormányzatot érinti – az Önök pénztárcája is megérzi az elszabadult infláció
mellett azt, hogy a közüzemi díjak is
váratlanul és jelentős mértékben megemelkednek, és sokan kerülnek sajnos
emiatt nehéz helyzetbe.
A városnak új bevételi források
után kell néznie, és ésszerűsítenie kell
a működését. Az önkormányzatoktól elvonták a gépjárműadót, amely
az utak karbantartását szolgálta:

ehelyett kellett találni egy új bevételi
forrást. Erre ad megoldást a parkolási díjak bevezetése, amelyek a velencei lakosok számára jelentős kedvezménnyel (éves bérlet formájában)
érhetők el. A városunkba látogatók, a
város által kezelt parkolókat igénybe
vevők pedig reális árat fizetnek majd
a parkolási lehetőségért.
Persze a parkolási bevételek növeléséhez szükséges az is, hogy az állam
végre érdemben lépjen fel a Velencei-tó megmentésének érdekében.
Amikor e sorokat írom, már csak alig
5 cm választja el a tavat a valaha mért
legalacsonyabb vízszinttől. Teljesen világos az, hogy állami szerepvállalás
nélkül a helyzet évről évre romlani fog,
és ez kedvezőtlenül befolyásolja a turizmusból, a fürdőkultúrából élő velenceiek üzleti lehetőségeit, módosulnak a sportolási, horgászási, üdülési
lehetőségek, és legfőképpen veszélybe
kerül a hazánk kiemelkedő értékének
számító természeti kincs, a tavunk is.
Nehéz idők elébe nézünk – de mint
mindig, ezúttal is bízom a velenceik
összetartásában és találékonyságában.
Gerhard Ákos
polgármester
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Polgármesteri kalendárium

2022. június 24-től július 25-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi
megbeszéléseken, egyeztetéseken, eseményeken vett részt a város érdekében:
Június 27-én megtartotta hétindító
munkaértekezletét, amelyen Pap Zsigmond, Faragó Péter és Kernya Gábor
képviselők mellett jelen volt városunk
jegyzője, illetve a VVG Kft. ügyvezetője. Ezt követően a város ügyvédjének
társaságban találkozott L. Simon Lászlóval, és a készülő kastélypark telkeinek ügyében egyeztetett.
Június 28-án találkozott egy kútfúrással foglalkozó cég képviselőjével,
amely vállalkozott arra, hogy elkészíti a
2023-tól esedékes vízjogi engedélyeztetési eljáráshoz kapcsolódó szakértői
véleményeket. Ezt követően Gárdonyban a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának 2021. évben megindított módosítását véglegesítette és írta alá a város nevében.
Június 29-én részt vett a Pénzügyi
és Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság
illetve a Humán Bizottság ülésén. Ezt
követően testületi ülést tartott. Az ülés
után a székesfehérvári törvényszéken
a Korzóval kapcsolatos per tárgyalásán vett részt. A tárgyalást követően a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás és az

Orvosi Ügyeleti Társulás ülésén vett
részt. A közelgő Semmelweis-nap, a
magyar egészségügy ünnepe alkalmából felkereste városunk egészségügyi
dolgozóit és személyesen tolmácsolta
4

a velenceiek köszönetét munkájukért. Este Faragó Péter és Kernya Gábor képviselőkkel a Béke út mentén
két éve ültetett fiatal fákat öntözték
a nagy hőségre és aszályra való tekintettel.
Június 30-án a Prizma-Junior Zrt.
képviselőjével tárgyalt a következő tanévtől várható áremelkedésről, amely a
közétkeztetési díjak emelkedését is
érinti. A polgármester és a cég képviselője megvitatta az étkeztetési díjak emelkedésére vonatkozó mérséklés lehetőségeit. A cég költségei közel
50 százalékkal nőttek az energia- és az
élelmiszerárak emelkedése miatt. Gerhard Ákos azt próbálta elérni, hogy ezt
a növekményt a cég ne hárítsa át teljesen a velencei szülőkre.
Július 4-én megtartotta
hétindító munkaértekezletét,
amelyen a képviselők mellett
jelen volt városunk jegyzője
és a VVG Kft. ügyvezetője is.
Majd online egyeztetésen vett
részt az épülő Meszleny-kastély angolparkjával kapcsolatban. Ezek után az egyik
védőnővel egyeztett a megnövekedett adminisztratív munkaterhek mérséklésével kapcsolatban.
Július 6-án a Venezia villanegyed lakóival találkozott. A magántulajdonban, magánterületen lévő lakópark helyzete régóta rendezetlen:
gond van a világítással, az úttal és egyre égetőbb problémát jelent az, hogy

ennyi lakásra nincsen elég nyomás
a tűzivíz hálózatban, így a fogyasztók nem tudnak rákötni a rendszerre
és nem kaphatnak használatba vételi engedélyt. A joghézagot az okozza,
hogy az önkormányzattól elkerült
építési hatóság az építési engedély
kiadásakor nem nézi a közművek állapotát, kapacitását. Az önkormányzat minden rendelkezésére álló jogi eszközzel támogatni
igyekszik a lakókat.
Július 7-én hivatali ügyintézéssel töltötte az idejét, majd Pusztaszabolcsra látogatott, ahol Zsuffa
Erzsébet polgármester és Navracsics Tibor miniszter társaságában
részt vett a Zöld Város projekt átadó
ünnepségén.

Közlemény
Július 1-én és 2-án zenei fesztivál került megrendezésre egy velencei kempingben. A fesztivál szervezői még tavasszal kértek az egész nyári szezonra
zajhatárérték-megállapítást az önkormányzattól, amelyet megkaptak, azonban rendezvénytartási engedélyt nem
igényeltek. A kérelemhez a szervezők
programot nem csatoltak.
A fesztiválon elfogadhatatlan, gyűlöletkeltő, közösség ellen uszító szövegek hangzottak el, amelyek Velence számos, a fesztivál helyszínétől akár
több kilométerre elhelyezkedő pontján világosan hallhatók voltak. Ezeket
a megnyilvánulásokat Velence Város
Önkormányzata a leghatározottabban
elítéli és elutasítja.
Saját kezelésében lévő területen
bármely szervezőnek jogában áll törvénybe nem ütköző rendezényt tartani
Velencén. Az azonban jogos felháborodást kelt, ha rasszista, náci szövegeket lehet hallani városunkban. Hazánkban a gyűlöletbeszédet mint nagy
nyilvánosság ellen elkövetett, közösség
elleni uszítást a Büntető törvénykönyv
bünteti (Btk. 332. §.b).
Az önkormányzat a lakossági bejelentésekre és panaszokra való tekintettel a jövőben még nagyobb odafigyeléssel jár el, valamint megteszi a
szükséges lépéseket a hasonló rendezvények elkerülése érdekében.

Július 11-én megtartotta hétindító
munkaértekezletét. Ezen a szokásoknak megfelelően munkáját segítette Pap
Zsigmond és Kernya Gábor képviselő,
illetve városunk jegyzője és a VVG Kft.
ügyvezetője. Az értekezlet után találkozott Lasztovicza Gáborral, az EFOTT
ügyvezetőjével és egyeztettek a fesztivál
közlekedésével és az utak használatával

kapcsolatban. Ezt követően városunk
jegyzője és Faragó Péter képviselő társaságában egyeztetett Dr. Egyed Péterrel
a szakrendelő átadás-átvételéről, illetve a szükséges átvilágítás és leltározás
elrendeléséről. Délután egy helyi lakost
fogadott hivatalában.
Július 12-én szabadságot vett ki.
Július 14-én a Humán, majd a

Pénzügyi és Városfejlesztési, végül pedig az Ügyrendi Bizottság ülésén vett
rész. Ezt követően képviselő-testületi ülést tartott. Az ülés után fórumot
tartott, ahol az óvodai férőhelyekkel
kapcsolatos problémákról egyeztetett a
megjelent szülőkkel.
Július 15-től július 27-ig szabadságát töltötte.

Tájékoztatás
A Tópart utca sorompóval le nem zárt parkolósora mellé Velence Város Önkormányzatának engedélye nélkül helyezte
ki a Gomi Kft. a fizető parkoló táblákat.
Az önkormányzat ezt a területet nem jelölte ki várakozási díj fizetésére. A jegyvásárlás nélküli itt parkoló gépjárműveket az önkormányzat vagy annak cége nem bünteti. A Gomi Kft. pedig nem jogosult büntetés kiszabására.
MÖTV 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A.§.
MÖTV 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (1)
KM 1988. évi I. törvény 15/A. §
KM 20/1984. (XII. 21.)
MT 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) 2/A. § (1) bekezdés b.
Velence Város Önkormányzata, 2022. július 2.

Emeletes motorvonatok a
Velencei-tónál
Július 11-től munkanapokon nyolc, hétvégente tizenhat G43-as
járatban közlekednek emeletes motorvonatok a Velencei-tó déli
partján. A népszerű járművek hétköznap Kőbánya-Kispestről
6:27-kor, 10:27-kor, 14:27-kor, 18:27-kor, Székesfehérvárról
8:18-kor, 12:18-kor, 16:18-kor és 20:18-kor indulnak. Hétvégén ezeken kívül még a Kőbánya-Kispestről 5:27-kor, 9:27-kor,
13:27-kor és 17:27-kor induló, Székesfehérvárról pedig a 7:18kor, 11:18-kor, 15:18-kor és 19:18-kor induló járatok közlekednek emeletes motorvonattal.

Taxiszolgáltatás Velencén
Régi problémára nyújt megoldást a taxiszolgáltatás megjelenése Velencén és a környező településeken. Július 4-én a Velencei-tó környékén a Főtaxi helyi partnere
megkezdte a személyfuvarozást, Főtaxi Velence néven. A 06 70 322 2289-es telefonszámon, illetve a mobilapplikáción keresztül hívható autók helyi tarifát alkalmaznak, amelyről a www.fotaxivelence.hu oldalon lehet tájékozódni.
Hasznos segítség, hogy az alkalmazáson keresztül a rendelés leadása után követhető az is, hogy éppen merre jár az autó, az érkező sofőrrel pedig közvetlenül is felvehető a kapcsolat. Továbbá várható érkezési idő és viteldíj kalkulátor, érkező taxi pozíciója és közvetlen kapcsolatfelvétel a sofőrrel, autó-típus és kisállat-szállítás funkció
kiválasztása, bankkártyás fizetési lehetőség, 5–10 perces kiállási idő, kifogástalan műszaki állapot, kívül-belül tiszta járművek.
A szolgáltatási terület fókuszában Velence és Gárdony települések vannak, de
gyakorlatilag a Velencei-tó teljes környékét lefedi.
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Felhívás nem megfelelően, illetve engedély nélkül
elhelyezett reklámtáblák eltávolítására
Felhívjuk a lakosság és a Velence város területén vállalkozási tevékenységet folytatók figyelmét, hogy 2018. január elsejétől a város teljes közigazgatási területére
kiterjedően hatályban van Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a településkép védelméről szóló 25/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: településképi rendelet), amely a város területén elhelyezhető reklámok, reklámhordozók és egyéb információs elemek megjelenésére, méretére,
anyaghasználatára, kihelyezésének módjára határoz meg előírásokat.
A település belterületén csak a környezet arculatához illeszkedő, esztétikus
hirdető-berendezés, egyéb reklámhordozó, tájékoztató (információs) rendszer helyezhető el, a településképi rendeletben meghatározott egységes koncepció alapján.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a településképi rendeletben meghatározottak
szerint reklám- és információs elem kihelyezésére csak településképi bejelentési eljárás lefolytatása után van lehetőség, ennek elmulasztása településképi kötelezést, illetve pénzbírságot von maga után.
Közterületen reklámot elhelyezni csak engedéllyel, Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 14/2017.
(IX.7.) önkormányzati rendelete alapján szabad.
Közterületről látható magánterületen egy m2-es nagyságot meghaladó hirdetőberendezés, cég-, címtábla, cégér nem helyezhető el. A0-ás (841 mm
x1189 mm), illetve ezt meghaladó ívméretű tábla a település belterületén nem
helyezhető el.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat és a hirdetőket, hogy az engedély nélkül
kihelyezett, illetve a településképi rendeletnek nem megfelelő reklámokat és
egyéb információs elemeket 2022. július 31. napjáig szíveskedjenek eltávolítani.
2022. július 31. napja után az önkormányzat ellenőrzi a végrehajtást. Közterület esetén a reklámot kártérítési kötelezettség nélkül eltávolíttatja, magántulajdonú ingatlan esetén az ingatlantulajdonost kötelezi az eltávolításra, a
végrehajtás elmulasztása esetén bírság kiszabására is sor kerülhet. A rendeletekről és az eljárásokról bővebb információ Velence Város honlapján érhető el.
Velence Város Önkormányzata
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Változások a velencei parkolási rendszerben
Városunkban a megnövekedett autóforgalom kezelése halaszthatatlanná tette
a forgalmi rend felülvizsgálatát. E felülvizsgálat része a város parkolási rendeletének átdolgozása is. Az érvényben
lévő, többször módosított, 2018 óta hatályos rendelet augusztus 1-én hatályát
veszti; ezzel egyidőben egy új parkolási rendelet lép érvénybe Velence központi, frekventált területein.
Annak érdekében, hogy a turizmusból származó közúti forgalom szabályozható legyen és bevételt is hozzon a
város számára, elengedhetetlen egy olyan
parkolási rendszer kidolgozása és működtetése, amely képes kezelni a megnövekedett gépkocsiforgalmat. A korábbi
Béke utca parkoló
– automata helye

– parkoló zóna

években tapasztalt kedvezőtlen forgalmi
helyzeteket elkerülendő, a rendelet célja
az, hogy szabályozott, és egyértelmű keretek között tartsa a parkolást városunkban. A fizető parkolóhelyeken alkalmazandó várakozási díjakból, a jogosulatlan
használatért fizetendő pótdíjakból, illetve a parkolási bérletekből befolyó ös�szegből a város a közutak és közterületek folyamatos karbantartását kívánja
megoldani a Velence Városgazdálkodási Kft. segítségével.
Az új rendelet két várakozási díjövezetet különböztet meg az alábbiak szerint:
1. várakozási övezet:
• 4487 /3 helyrajzi szám alatti terület
és a 4487 /4 helyrajzi szám alatti terület
(Béke utcai parkoló terület)
• 1378/7 helyrajzi szám alatti terület

Tábor utca parkoló
– automata helye

– parkoló zóna

(Tábor utcai kiépített parkoló melletti terület, Kápolnásnyék közigazgatási területéig)
2. várakozási övezet:
• 966/3, 997/7,
4511/3, 4511/4 helyrajzi szám alatti területek (Északi Strand
parkoló területe)
• 1367/30 helyrajzi szám alatti terület
(IFI ház-körforgalom melletti aszfaltos terület)
• 1168 helyrajzi szám alatti terület
(Tópart utca Hősök
Parkja felőli területe)
• 4510/23 helyrajzi szám alatti terület (Tóbíró Strand parkoló területe)

• 1046/2 helyrajzi szám alatti terület
(Tóbíró Strand parkoló területe)
• 93/6 helyrajzi szám alatti terület
(Kilátó parkoló)
• 1107/3 (Tóbíró-köz)
• 1114/2 (Strand utca)
• 4510/16 (Strand utca a Nádas-közig).
Az 1. díjzóna óradíja gépjármű,
személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár és quad részére
250 Ft/óra, míg autóbusz, járműszerelvény, tehergépkocsi vontató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi részére 750 Ft/óra.
A 2. díjzóna óradíja gépjármű, személygépkocsi és quad részére 450 Ft/
óra, míg autóbusz, járműszerelvény,
tehergépkocsi vontató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi
részére 1350 Ft/óra.
Az összes többi velencei közterületen a továbbiakban is ingyenes
marad a parkolás.
Tehát azok számára, akik e frekventált központi parkolóhelyeket nem
veszik igénybe,
parkolási
bérlet kiváltása vagy
parkolási díj fizetése szükségtelen.
Északi Strand parkoló
A díjfizetésre
– automata helye
– parkoló zóna
kijelölt várakozási
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került, a szükséges módosítások, táblázások augusztus 1-ig megvalósulnak.
Az új rendelet hatályba lépésével egyidejűleg
kivezetésre kerülnek az
elmúlt években értéke-

Ifi ház parkoló

– automata helye

gépjárművenként egy lakossági bérlet vásárolható, amely valamen�nyi díjövezetre érvényes. A lakossági
bérlettel kizárólag az azon feltüntetett forgalmi rendszámú gépjármű
várakozhat.
2. Velence Város területén lakóhel�lyel nem rendelkező személyek éves

– parkoló zóna

A velencei óvoda bővítéséről

Lassan egy évtizede minden tavasszal és nyáron a velencei kisgyermekes szülők visszatérő kérdése az, hogy lesz-e
elegendő hely az óvodában gyermeküknek. Az elmúlt évtizedben számos ígéretet kapott a város az óvodabővítés
támogatására vonatkozóan. Aláírásgyűjtések, szülői csoportok alakulása, polgármesteri és országgyűlési képviselői ígéretek érték egymást – egyelőre azonban még nem sikerült megnyugtató megoldást találni a növekvő
gyerekszám jelentette kihívásra. Az alábbiakban az óvódabővítésre tett önkormányzati törekvéseket mutatja be
tényszerűen a Velencei Híradó.
2010. február: Oláhné Surányi Ágnes, Velence polgármestere beterjeszti a képviselőtestület elé az újtelepi
óvodarész bővítésének tervét. Ekkor
két csoportszoba kerül kialakításra, de
már elkészülnek a fejlesztés szükséges
második ütemének (további csoportszobák kialakításának) a tervei is.
2014. január: helyhiány miatt (ám
szabálytalan módon és engedély nélkül)
egy új csoportszobával bővül az újtele-

vonatkozó javaslát és engedélyes terveket rendel meg.
2015. július: Serhókné Varjas Edit
óvodavezetői pályázatának értékelése során a meghallgatás idején beszámol arról,
hogy az óvoda helyhiánnyal küszködik.
2017. július: Serhókné Varjas Edit
éves óvodavezetői beszámolójában leírja, hogy az épületek állaga rossz:
mindkét óvodarész felújításra szorul és
szükséges a bővítés is.

építési tevékenységre ismételten építési
engedélyt kellett volna kérni. Erre nem
került sor.
2017. október: aláírásgyűjtés indul
az óvodában a bővítés érdekében, amelyet ekkor közel 200 velencei szülő támogat.
2018. március: a kérelmet a szülők
képviselői Koszti András polgármester és Serhókné Varjas Edit óvodavezető jelenlétében átadják Tessely Zoltán

pi óvodarész: az óvónői pihenő/étkezőt
alakították át ekkor csoportszobává.
2015. január: Koszti András polgármester előterjeszti a képviselő-testületi ülésen az újtelepi óvodabővítés
második ütemének megvalósítására

2017. szeptember: a 2015-ben az
óvodabővítésre elkészített engedélyes
tervek lejártak, mivel a polgármester
nem kívánta azokat meghosszabbítani. A lejárat után az engedély hatálya
jogszerűen nem hosszabbítható. Az

országgyűlési képviselőnek, aki ígéretet tesz arra, hogy támogatni fogja a
velencei óvodabővítést.
2019. augusztus: megvalósul az ófalusi óvodarész energetikai korszerűsítése. A megnyitón Tessely Zoltán

Tóbíró utca és Strand parkoló
– automata helye

– parkoló zóna

területek üzemeltetési ideje az 1–2. díj- sített és meghosszabbított lakossági
övezetben az év minden napján 08:00 parkolókártyák és egy új bérletrendórától 20:00 óráig terjed. A díjfizetésre szer lép érvénybe az alábbi díjszabás
kijelölt várakozási területek decem- szerint:
ber 24. és január 1.
közötti időszakban
díjfizetés nélkül vehetők igénybe. A várakozási díjat minden
megkezdett 15 percre
előre kell megfizetni
a tervezett parkolási
időszakra szóló parkolójegy megváltásával. A parkolójegy
megváltása a parkolójegy automatáknál
érmével vagy a nemzeti
mobilfizetési
rendszeren keresztül
történhet.
A városban további Tópart utca parkoló
– automata helye
– parkoló zóna
négy új parkolóautomata kerül telepítés1. Velencén lakóhellyel rendelre, ezzel a várakozási övezetek minden
parkolóját le lehet fedni. A parkoló öve- kező természetes személy kizárózetek környezetében található utcák- lag a saját üzemben tartott gépjárban a forgalmi rend felülvizsgálatra műjére 5.000 Ft. Személyenként és
8

vagy havi bérletet válthatnak, az éves
bérlet ára 30.000 Ft, a havi bérlet ára
10.000 Ft.
Az éves bérletek minden év január
1-től az azt követő év január 10-ig érvényesek. A korábbi parkolókártyák
cseréjére a rendelet hatálybalépését
követően 2022. szeptember 1-ig van lehetőség. Ezt követően a korábban kiállított parkolókártyák érvényüket vesztik. A 2022. évre vásárolt éves bérletek
ára a rendelet hatályba lépését követően
időarányosan kerül megállapításra.
A parkolóbérletek értékesítését a
VVG Kft. félfogadási időben – kedden 8 és 12 óra között, illetve csütörtökön 12 és 19 óra között – végzi
a Cseppházban (Velence, Halász utca
37., tel.: 30 158 2829). A kedvezmény
igénybevételéhez és nyilvántartásba
vételéhez a jogosultságot igazoló okmányokat kérjük, hozzák magukkal!
A részletes rendelet megtekinthető
Velence Város honlapján.
Bízunk abban, hogy a nyári kaotikus
parkolási és forgalmi helyzetek fenntartható módon rendeződnek az intézkedés által.
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országgyűlési képviselő ismételten ígéretet tesz az óvodabővítésre, hangsúlyozva azt, hogy a bővítés önkormányzati
önerőből megvalósíthatatlan és kijelentve, hogy „egy sok százmilliós fejlesztés ez
ügyben már a tervezőasztalon van”.
2019. november: az októberben
megválasztott új képviselőtestület
megkezdi az óvodai épületek állapotának felmérését. Ekkor derül ki, hogy
másfél csoportszoba engedélyek nélkül
üzemelt az elmúlt években.
2019. december: az óvoda bővítésére vonatkozó tervdokumentáció bekérése a Mavaplan Kft- től.
2020. január: az újtelepi óvoda
másfél csoportos bővítése. A korábban
szabálytanul létrehozott csoportszobák
szabályossá tétele, részleges átalakítása
és engedélyeztetése megtörténik.

óvodában egy velencei csoport indítása. Ez ügyben Gerhard Ákos polgármester Tóth Istvánnal, Gárdony
polgármesterével és Tessely Zoltán
országgyűlési képviselővel egyeztet. A
nyári véleményfelmérés során azonban
kiderül, hogy a velencei szülők nem kívánják ezt a lehetőséget igénybe venni.
Azóta ez a lehetőség a növekvő gárdonyi gyerekszámok miatt megszűnt.
2020. szeptember: az olcsóbb konténeres bővítés mellett dönt a testület.
2020. október – december: megkezdődnek a lépések a konténeres bővítés végrehajtására. Árajánlatokat,
terveket, engedélyeket szerez be az önkormányzat.
2020. december: Gerhard Ákos polgármester Tessely Zoltán országgyűlési
képviselővel egyeztet, és ismételten

2020. január: egyeztetés helyi vállalkozókkal, költségbecslés bekérése
egy könnyűszerkezetes óvodai bővítéssel kapcsolatosan.
2020. március: bekerül az önerőből
megvalósítandó óvodabővítés Velence
város költségvetésébe.
2020. március-április: a koronavírus-járvány okán a kormány által bejelentett veszélyhelyzeti elvonások miatt évi
250 millió forint bevételtől esik el a város.
2020. május: kényszerűen kikerül
a veszélyhelyzeti költségvetésből az
óvodabővítés.
2020. június: felmerül a dinnyési

a támogatását kéri az óvodabővítés
ügyében.
2021. február: Gerhard Ákos polgármester és Szabó Attila alpolgármester újból Tessely Zoltán országgyűlési
képviselővel egyeztet, bemutatják a város fejlesztési terveit, köztük az óvódáét, és a bővítés ügyében a támogatását
kérik.
2021. április: megérkeznek az engedélyek, ám mire elkezdődhetne a bővítés,
az eredeti árhoz képest már 50 százalékkal megdrágultak a konténerek árai.
2021. május: az önkormányzat szakértője felméri az újtelepi Közösségi
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Házat mint lehetséges új óvodai helyszínt. A szükséges átalakítások mértéke
és költsége miatt, illetve mivel különálló
tagintézménnyé kell válnia a Közösségi
Háznak, ez a terv megvalósíthatatlan.
2021. július: megkezdődik az Ófaluban a Civil Háznak mint óvodai csoportszobáknak otthont adó lehetséges
helyszínnek a felmérése.
2022. február: hivatalos levélben
fordulnak segítségért a szülők, az óvoda vezetője és az önkormányzat Humán Bizottsága vezetője egyebek mellett Pintér Sándor belügyminiszterhez,
Varga Mihály pénzügyminiszterhez,
Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszterhez, illetve Tessely
Zoltán országgyűlési képviselőhöz.
2022. február: Gerhard Ákos polgármester levélben fordul Tessely Zoltán országgyűlési képviselőhöz, és
írásban tájékoztatja az óvodai férőhelyekkel kapcsolatos problémákról. Válaszlevelében Tessely Zoltán tájékoztatja, hogy nem a Zöldliget Óvoda
bővítését támogatja, hanem egy állami
kézben lévő új intézmény építését a velencei Dr. Ranschburg Jenő Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény keretein belül.
2022. március: miután kiderül, hogy
többszöri kérés ellenére állami támogatásra nem számíthatnak a velencei szülők, az önkormányzat önerőből igyekszik megoldani a fennálló problémát, ám
a NÉBIH a Civil Házba tervezett két csoportszoba kialakítását nem engedélyezi.
2022. április: az önkormányzat új
tervet készít, immár egy csoportszoba
kialakítására.
2022. július: Tessely Zoltán országgyűlési képviselőt felkeresve a velencei
szülők képviselői, Bóra Csilla óvodavezető egyeztetnek Krausz György helyi
Fidesz elnökkel, valamint Sirák András
önkormányzati képviselővel is a Meseliget Óvoda problémáiról; a találkozó
során Tessely Zoltán ismételten ígéretet tesz arra, hogy mindent megtesz a
fennálló probléma rendezésére.
2022. július: az önkormányzat részéről folyamatosak az építő jellegű egyeztetések a NÉBIH-hel a Civil Házban kialakítandó csoportszobával kapcsolatban.

V á r o s g a z d á l ko d á s

V á r o s g a z d á l ko d á s

A Városgazdálkodás beszámolója
Nyári hőség: növényeink
öntözése
A nyári munkák egyik legfontosabb
feladatai közé tartozik az öntözés, növényeink megóvása az aszály ellen. A
Városgazdálkodás munkatársai a nyári hőségben folyamatosan öntöznek. A
heti egy öntözésről átálltunk a heti kettőre, egynyáriak tekintetében a heti három öntözésre.

Öntözzük a villanyoszlopokon található virágokat, a friss évelőágyásokat, a korábbi évek évelőágyásait és
természetesen a fákat. A korábbi egy
darab egy köbméteres tartály mellé
az idényre kölcsön kaptunk még egy
tartályt, így hatékonyabban tudjuk az
öntözést végezni. Míg két kolléga az
autón öntöz, addig a parkokban lévő
aknákból a kertész kolléga öntözi az
ágyásokat.
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feltétlenül egyenlő az elhanyagoltsággal, a gazzal. Az utóbbi néhány
évtizedben megszokott,
egyenletesen pár centisre nyírt füves területek a
klímaváltozás következtében előálló aszály és
forróság idején pillanatokon belül kiégnek.

Öntözőzsákok
Az öntözés kötelező munkafeladat, de
nem mindegy, hogyan végezzük. A víz
pazarlásának megszüntetése napjaink
egyik legégetőbb kérdése. A képviselőtestület tagjai közös akció keretén
belül öntözőzsákokra gyűjtöttek ös�sze pénzt, hogy az értékes fiatal fák is
kibírják az aszályos időszakot. Az öntözőzsák haszna abban rejlik, hogy a
fiatal fákra szánt vízmennyiség célzottan,
a kis nyílások miatt lassan jut el a mélyebb rétegekig. A fiatal facsemetéknek
fokozott gondozásban kell részesülniük,
hogy minél hamarabb meggyökeresedjenek és növekedésnek induljanak. A fák
tövére helyezett öntözőzsákokból folyamatosan szivárog a
víz, így kevesebb párolgással és mélyebbre tud hatolni a folyadék, amely ideális a
fiatal fáknak. A 75 literes zsákot elegendő
5–7 naponta feltölteni; összelapul, ha már
nincsen benne víz,
így is könnyen újratölthető.
Kérjük, akinek van
kapacitása és ideje, a
lakókörnyezetében
locsolja meg a vízre
váró növényeket, legyen az fa, cserje
vagy lágyszárú! Köszönjük!

Egynyári virágok helyett évelő
növények
A szélsőséges időjárás miatt egyre inkább érthető az egynyári virágok lecserélése évelőkre, amelyek könnyebben
fenntarthatók, és a szárazságtűrő fajok
választásával hosszútávon is bírják a
nyári aszályos időszakot.

További
munkálatok

Fűnyírás, kaszálás
A fűnyírás gyakorisága is lelassult, hiszen a kevés csapadék miatt lassabban
nőnek a fűfélék és hamar ki is égnek.
Ezzel kapcsolatban döntenünk kell:
vagy magasabban hagyjuk a füvet a kevésbé frekventált helyeken, s akkor ennek látványát, egy rétszerű megjelenést
el kell fogadnunk, amiben segít, ha ismerjük és értjük ennek az okát. Vagy
pedig rövidre vágjuk a füvet, ahogy
megszoktuk, ám akkor fű a perzselő
hőségben-aszályban teljesen kiég, és
akkor a kiégett, fehér-sárga fű látványát kell elfogadnunk. Nehéz döntés,
ám nyilvánvaló: el kell kezdenünk felkészülni a hosszú, forró, száraz időszakokra, melyekre a jövőben egyre gyakrabban kerül sor.
Ez új gondolkodást, szemléletváltást
igényel mindannyiunktól. A rétszerű
állapot, magasabbra hagyott füvekkel,
növényekkel, amelyek árnyékot, párát tudnak biztosítani maguknak, nem

A nyári időszakra tervezzük a száraz, elhalt
fás részek és fák levágását, a cserjék visszavágását, a kimaradt padok
újrafestését is. A vegyszeres gyomirtást vis�szaszorítottuk, a tavalyihoz képest kevesebbet
permetezünk, ezzel is a
szemléletváltást szeretnénk megmutatni.
Az árkok tisztítása
szabad kapacitásunkhoz mérten folytatódik.
A cél az, hogy kaszálható állapotokat alakítsunk ki, tehát csihatagoktól, fáktól mentes legyen a terület.
Ez sok időt vesz igénybe, a napi teendők mellé tudjuk betervezni.
A Bence-hegyi kilátót is rendszeresen kaszáljuk, tisztítjuk. Sajnos a parkolót és az erdős részt is rendszeresen
teleszórják szeméttel, aminek összeszedése jóval több időt igényel, mint szezonon kívül.

Északi Strand
A nyár nem telhet el az Északi Strand
nélkül! Szolgáltatásokkal és programokkal tűzdeltük tele nyári naptárunkat, hogy vonzó és látogatóbarát legyen
mindenki számára.
A csütörtöki Velence Teátrum
színházi előadásai és a pénteki KertMozi vetítései egyedülállóvá teszik a
strandot, hosszított hétvégi nyitvatartásával pedig ingyenesen használhatják a strand területét a látogatók. A
homokos játszótér, az ingyenes szárazföldi ugrálóvár, a kalandos vízi ugrálóvár és a homokos, lidós gyerekpart
előtti napvitorlás rész a családoknak,
gyerekeknek kedvez.
Széles a vízieszköz bérlésének listája is, például SUP, vízibicikli, varázs�szőnyeg, kenu, sőt még sárkányhajózhatunk is, ha edzeni szeretnénk minden

hétfőn, szerdán és pénteken. Más sportlehetőségben is bővelkedik a strand,
például keddenként zumba és aerobik
óra, csütörtökön Karsai Zita táncórája, szombatonként Hula Hawaii táncóra
várja a sportolni vágyókat.
A víz minősége még mindig kiváló,
mennyisége ugyan napról napra csökken, de eredeti mély vízmélységével
még tudja tartani a szintet, az úszni vágyóknak is megfelel.
A Velencei-tó állapotáról szóló sok
negatív hír után aki betér hozzánk,
mind meglepetten tapasztalja, hogy
milyen hatalmas, rendezett és szép
vízű strandról van szó, amely a kedves
büféseivel tökéletesen alkalmas egész
napos pihenésre, kikapcsolódásra. Az
árainkon nem változtattunk – a tavalyi
árakkal várunk mindenkit!
Karsai Zita táncóra: minden csütörtökön 19–20 óra,
Dragon Aqua SE sárkányhajó edzés:
hétfő, szerda, pénteken 18–19 óra,
Zumba Fitness óra: minden kedden
18:00–19:00 között,
Aerobik Ágival: minden kedden 19–
20 óra között, vasárnaponként pedig
9–10 óra között.
A programokról bővebben a www.
eszakistrand.hu weboldalon és a facebook oldalon tájékozódhatnak. Várunk mindenkit szeretettel!
Szabó Csilla
ügyvezető
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Régi idők aratásai
Velencén is voltak magántulajdonban
cséplőgépek, melyekkel az ismerősök,
szomszédok közös erővel csépelték ki
a gabonát. Írásunk nekik állít emléket.
„Az aratás előkészítéséhez akkor
fogtak, amikor a búza töve megszakadt. Az aratás kezdési időpontjának
újabban a köztudat Péter-Pál napját,
azaz június 29-ét tartja. Egyes helye-

élt egymás mellett birtoknagyság és országrész szerinti változatosságban.

A legkorábbi cséplőgép Velencén

ken ilyenkor mutatták be az aratók
miséjét. Az aratás kezdésének időpontja a középkortól kezdve Sarlós-Boldogasszony napja, július 2. volt.
Ez a nap ünnepnek számított, ezért
csak jelképesen kezdték meg ekkor a
munkát. Egyes helyeken a katolikus
pap az aratás előtt kiment a határba és
megáldotta az aratók munkáját.
A gépi cséplés
A cséplőgép rendkívül pontos, ös�szeszokott munkát követelt meg. A ló
hajtású cséplőgép Fejér megyében, a
Lilien-birtokon jelent meg a 19. század első éveiben, de a cséplőmunkások

A traktoron: Kiss Gyula, ülve: id. Szórádi András

attól való félelmükben, hogy elveszi a
kenyerüket, összetörték. Később meghonosodott és több évtizeden át három különböző hajtó erejű cséplőgép
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A 19. század végén jelentek meg az
első kézigépek. Ezek formájukat tekintve leginkább a szecskavágóhoz hasonlítottak. A nagy cséplőgéphez hasonlóan volt dobjuk, asztaluk, melyen
etettek, vagyis a szétvágott kévéket az
étető beleegyengette a dobba. Általában 12 ember dolgozott mellette; állandó volt az étető és a kéveoldozó. A
szalmát, töreket, pelyvát az asszonyok
hordták el. A 12 ember három partira oszlott, vagyis 4–4 hajtotta a gépet
egyszerre, amit embergyilkos munkának mondottak. Egy parti 2–3 keresztet hajtott ki. Pontosan tudták, hogy
mennyit végeztek, mert a kéveoldozgató a köteleket számolta, s mikor elérték
a megfelelő mennyiséget, elkiáltotta
magát: váltás! Háromszor három vagy
háromszor két váltás után mindegyik
parti egyszerre egy kis pihenőt tartott,
ilyenkor rágyújtottak és pálinkát ittak.
Ilyen gépeket a 19. században e terület minden falujában említettek néhány
nagyobb gazda vagy társulás birtokában.
Napi bére 1–3 véka búza volt abból, amit
elcsépeltek rajta. A gép gazdája a cséplés után szekérrel járta végig a falut, úgy
szedte össze járandóságát. A helyi mesterek tengelyt és kereket szereltek a gép alá,
ezzel szállítását megkönnyítették. Négy
ember fel tudta a szekérre rakni, hogy elszállítsák a cséplés helyére. Egy nap 22–
26 köblöt tudtak vele kicsépelni.
A munkások száma mindig a gép
nagysága szerint alakult. A 4 lóerejűnél 10–12 fő is elegendő volt, de a 8-asnál már 18–22, a 10-esnél 26–30 fő is
dolgozott. Ezenkívül a gépész, a fűtő
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és a gépesgazda személye is fontos volt.
Az utóbbi szedte össze a munkásokat;
a felnőtt férfiak egész, a nők és a fiatal fiúk fél részt kaptak. A cséplőgazda
a munkások vezetője, a géptulajdonos,
a gépész és a munkások között állott és
gondosan ügyelt arra, hogy a kicsépelt
mag mennyiségét pontosan megállapítsa, mert ebből történt a százalék kiadása. Egyes területeken a géppel csak
a gépész, a fűtő és az étető ment, míg a
többi munkás segítség alapon a családból, illetőleg a szomszédságból került
ki. Az udvaron történő cséplés esetében a koszttal és itallal történő ellátás a
házigazda feladatának számított.
A cséplőgép mellett egész részesként
dolgoztak azok, akik az aratásban kaszásokként vettek részt, a marokszedők
pedig fél részt kaptak. Egész részt kapott a 3–4 kévehányó: feladatuk a kévéknek az asztagról vagy a szekérről a
cséplőszekrény asztalára villával történő feldobása. A két étető egymást váltva a dobba továbbította a szétvágott
kévéket 4-5 szalmarakó a kazalmester
irányításával hordta és rakta a kazlat,
a zsákoló a tele zsákokat elszállította a
mázsához és újat akasztott fel, a mázsás

lemérte a gabonát és azt a 4–5 zsákolóból az éppen munka nélkül lévő vitte
a szekérre. A félrészesek közül az asztalon állott a kévevágó, éles késével elvágta a kéve kötelét és az étető kezébe
adta. A polyvalyukban nők kaparták
össze a töreket, a polyvát, és szállították el a kijelölt helyre, ahol azt külön
kazalos rakta össze.”
Szerkesztette: Ludmann Ágota
Forrás: Magyar Néprajz nyolc kötetben. II. kötet: Gazdálkodás. Szerkesztette Szilágyi Miklós.
MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, 2001.

1948. évi cséplési napló

Az utolsó velencei halász
Az 1970-es évek elejéig működött halászati szövetkezet a Velencei-tónál és éltek Velencén is hivatásos halászok. Fehér Árpád helytörténész
egyikőjüket, Oláh Gézát kérte meg arra, meséljen életéről és az egykori
velencei halászatról.

Elérhetőségeink:
Velencei Helytörténeti Egyesület
Adószám: 18502411-1-07
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Számlaszámunk: 1040215950514954-54571007
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A halászbrigád – másutt halászbanda – Géza bácsi idejében héttagú
volt. A kormányos (vezető) Géza bácsi pályafutása kezdetén Moharos István volt, később pedig Jeges József. A
brigád további tagjai: Benkő János,
Oláh Géza, Urfi János, Jeges Imre, Hajdemák (Vaszil) József. Géza bácsi eleinte Moharos úrtól tanulta a hálófoltozást, hálóterítést.
A brigád nyáron-ősszel „nagyhálózott”. A nagyháló 2x420 méteres hálóféle, középen zsákvarsából, két végén
kerítőhálóból állt. A velencei változatnál a „csigás hajó” (kötéldobon keresztül) húzta össze a háló szárait, terelve
a varsa felé a halat, előtte a „nagyhajó” pedig kifeszítette a hálót a “kerítés”
szakaszában. A brigád tehát kettévált,
két ember a csigás, öt a nagyhajóban,
utóbbiak gondoskodtak a háló feszesen
tartásáról. […]
A halászbrigád a munkát a ma nagyjából a Bágyom patak torkolatától délnyugatra álló szövetkezeti kikötőben
kezdte. Leszedték a nagyhálót a szárítás célját szolgáló „tericsfáról” és a kormányos által meghatározott hal-lelőhelyre mentek. Ezek elnevezése tanya
volt. Nevezetes helyek az 1960-as években: Nagypontyos, Kárászos, Hosszú
tisztás, Kenderáztató, Százas
tanya.
(Ezek
egynémelyikét
az 1987-es vízügyi térkép még
feltünteti.)
Ez a fajta halászat viszonylag ritka volt,
talán a halálloOláh Géza halász, Fábián Lajos rendőr őrmester és Fekete Tamás halőr 1972-ben, a rendőrök akkori „üzemi
mány fenntartlapjában”, a Magyar Rendőrben. Háttérben a Tóbíró-köz épületei (a cikket korábban Kárpáti Miklós közölte).
hatósága mizetben. Befogadták. Géza bácsi ös�- att. Halászat végén a háló visszakerült
szes ismerőseim szerint nagyon dol- a tericsfára. Amikor hajnalonta magában dolgozott, kisebb „cérnahálót”
gos ember máig.
Oláh Géza bácsi jó eséllyel az utolsó velencei, és meglehet, az utolsó, még élő
halász a tónál. (Ha lenne más is, az külön öröm!) Többszöri, különös megismerkedésünk rövid története alább olvasható. Egyelőre talán elegendő, hogy
még megszólítható velencei halászt bő
fél évtizede keresek. A Géza bácsival
folytatott beszélgetés során nem mertem diktafont használni. Az idősebbek
nem kedvelik az ilyet. Ebből a leírás
során félreértések adódhatnak. Előre is
bocsánat!
Tehát Géza bácsi 1939 márciusában
született. Édesapja Oláh Béla, zenész.
Kilencen voltak testvérek, ők mind a
környéken maradtak. E sorok leírásakor egy testvére él még. Géza bácsi gyerekként elég tehetséges muzsikus volt
ahhoz, hogy Cserny Vilmos édesapja –
szintén Cserny Vilmos tanító – zenélni tanítsa. Zeneiskolába is ajánlotta, de
ehhez Géza bácsinak se ruhája, se pénze nem volt, akár a Móra Ferenc-féle
cinegének a cipővel. Pár osztály után
az iskolából is kimaradt.
Jó ideig alkalmi munkából élt,
majd a hatvanas évektől halásznak
állt. Eleinte csak besegített a jégről
való halászatba, aztán jelentkezett a
halászbrigádba a halászati szövetke-
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épületet és a halneveldét az 1970-es
évekbeli tereprendezéssel, tófeltöltésekkel számolták fel.
A Szücs Lajos által veA csigás csónak Igali Mészáros József munkájában
zetett halászati szövetkezet egy darabig még működött, Pátkára jártak
dolgozni. Utána Géza bácsi az akkor ereje teljében
működő Agárdi Agrokomplex nádüzemében
dolgozott még egy ideig.
Géza bácsi húsz évesen, 1959-ben nősült.
Első feleségével 37 évig
élt. Gyermekük nem született. Otthonuk a „HétA nagyhálós halászat idejét leszá- kéményes” volt a Tóbíró közben 1974mítva Géza bácsi az alábbi napirendet ig. Utána költözött a Halász utcába,
követte: hozzávetőleg hajnal fél négy- ahol meglátogattam.
***
kor kelt. Ha „fürdött a hal” (a felszín
Az emberi kapcsolódás új és újabb
közelében mozgott, vagy éppen kivetődött belőle) halászni indult. A reggeli körein keresztül jutottam el Oláh
órákban már úton volt a fogással a Bá- Gézához, az utolsó velencei halászgyom-parti haltelep felé. Az út a Tóbí- hoz. […] Kárpáti Miklós barátom és
ró-köztől 30 perc, egy óra volt. Keve- Nagy György földim bebizonyították,
sebb fogás esetén, vagy ha saját célra hogy él igazi velencei halász, ha életfogott, a hal varsazsákba került a kikö- története nagyon sokkal más is, mint
amit Herman Ottó irataiból sejteni
tőben.
Utána evett, a háziállataival, malac- lehet. Nagy György volt olyan kedcal, szárnyasokkal foglalkozott, vagy ves, és rábeszélte az eleinte nehezen
alkalmi munkát vállalt. Délben ebéd, győzködhető Géza bácsit a beszélgeismét munka, este kilenc körül pedig tésre.
alvás. A szövetkezet révén egy
hold kukoricát
is megművelt. A
rendszeres halászat mellett szórványos munkái
voltak. Betakarítás idején „masinázott”, azaz az
arató vagy cséplőgépek mellett
Tericsfa Velencén, Igali Mészáros József munkájában. Háttérben jobbra fent középen a
vállalt kisegítő
Füredi-féle bolt és kocsma. Később ez lett a halászcsárda
munkát. Télen
A valóságos utolsó halászt már éveknádat vágott a jég alóli halászatok melkel ezelőttről ismertem, amikor a drálett.
Géza bácsi idővel szert tett egy he- ga Csép Zsuzsa jóvoltából természetegedűre. Van, aki hallotta még őt ját- sen nevelt kakast kerestem nála. Oláh
szani a környék szórakozóhelyein. Ez Géza bácsi konkrétan háromszáz méaz életmód 1972-ig tartott. Utána a terre lakott akkori otthonomtól. KakaMOHOSZ átvette a tó kezelését és a sa épp nem volt, én meg nem tudhattavi halászat megszűnt. A szövetkezeti tam, ő az, akit amúgy évek óta keresek.
használt, az 2 méter x 8–10 méteres
volt, vagy „tapogatott”, kosárszerű eszközzel a nádban kereste a halat.
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Eltelt még pár év. Kiderült, hogy a
hatvanas évek Géza bácsija bizony, velencei halász volt. Meg hegedűs, akit
sosem hallottam játszani.
Oláh Géza bácsi és Nagy György Géza bácsi kertjében

Mindezt azért írom le, mert Lázár
Ervin megmondta előre: a kisebb-nagyobb Csoda ott lakik az utcánkban,
csak észre kell venni. Nekem segítettek. Megtaláltam.
Fehér Árpád
A teljes írás elolvasható a Velenceblogon:
https://velenceblog.com/2022/07/11/az-utolso-velencei-halasz/

Milyen is a velencei
halászlé?
Az egyik gyengém a halászlé. Amerre járok, igyekszem megkóstolni az
adott nép ilyen főztjét. Bosszantott,
hogy pont a velenceit nem ismerem. Ezen segített most Géza bácsi.
Elmondta a beszélgetésen, milyen
az, ahogy ők főzték, főzik. Az egész
a halász egyszerű körülményeihez
igazodik, amibe többnyire nem fért
bele a konyhai piszmogás.
E szerint a felvágott vöröshagymát vízben megfőzi, a főtt hagymás
vízbe teszi a szeletelt halat, majd a
főzés végén a piros paprikát, paradicsomot, erőspaprikát. Ebben a
levesben – ha így van – nincs hozzáadott zsiradék (mint Baján és másutt), nincs alaplé (mint a balatoniban, vagy dunaiban, tiszaiban),
hogyan is tudnák elkészíteni, és természetesen tészta sem. Nem cél a
többféle hal belefőzése. Ami épp jut!

A Velencei-tó környékének pusztuló-megmaradó értékei
A Meszleny-Burchard-Bélaváry-Hauszmann-Gschwindt-kastély története

44 méter hosszú és 17,5 méter széles. előtti kialakítása szintén Hauszmann
Az épület szabadon álló, középrészén műve. Az épületet manzárdtető fedi.
emeletes, két szárnyán földszintes, tég- A kastély belsejében, az előcsarnokban
neobarokk kandalló áll, a mennyezetet
lalap alaprajzú.
Hauszmann Alajos műépítész a kö- stukkók borítják, a csillár megmaradt
zéprizalit homlokza- eredeti állapotában. Az előcsarnokból
tának kialakításakor indul az emeletre vezető faragott faA kastély archív fotón. (Forrás: Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványának gyűjteménye)
a gödöllői Grassal- lépcső.
A díszterem (vagy nagyszalon) a
kovich-kastély formaelemeit is felhasz- kerti homlokzatra került, kétoldalt
nálta. A rizalit előtt egy-egy kisebb szalon nyílik belőle.
erkély áll, melyet hat Mennyezetét stukkók díszítik, a sarokión fejezetes osz- ban majolikakályha látható
lop tart (a két
szélső sűrített),
mellvédjén
kőbe faragott
címer látható.
A rizalitot kuA jellemzően tópartra telepített pola fedi, az oromzatot kővázák,
főúri lakokkal ellentétben Velence valamint copf-füzérek díszítik.
legrégebbi kastélya az római hadi- A homlokzati szakasz ablakai
út mellett épült, a tóparttól távolabb, szegmensíves záródásúak, vasa történeti faluközpont szomszédságá- ráccsal védettek. A kastély hátsó
ban. A kastély őse az 1700-as évek ele- homlokzatán a középrizalit enyjén, ismeretlen időpontban épülhetett hén előrelép, nyílásai íves záró- A kastély belseje.
a Meszleny család időben első birtok- dásúak. Az oromzat kiképzése a (Forrás: https://helytortenet.eoldal.hu)
főhomlokzathoz hasonló, a rizaközpontjaként.
A kastélyt szép kastélypark övezAz 1880-as években a birtokot a lit előtt kőbábos mellvédes terasz húkastéllyal együtt Burchard Gusztáv zódik. Az oldalrizaliton barokkos ívelt te, kialakítása feltehetően a 19. századprofesszor vásárolta meg. A család a oromzat látható. A kupolát tartó rész ban történt a Meszleny-család birtoklása idején. A történeti térképek tanúsága
birtokot 1913-ban Hauszmann Ala- oldalán barokk ablakok találhatóak.
A kupolamegoldás a hatvani Gras- szerint a tájképi kertben kerek vízi mejos műépítésznek (1847–1926) adta
el, aki 1926-ban bekövetkezett halá- salkovich kastélyéra és a budavári Ki- dence és egy kisebb pavilon is helyet kaláig itt élt. 1927-ben Gschwindt Ernő rályi Palotáéra egyaránt emlékez- pott, amelyeket ma már nem láthatunk.
szeszgyáros vásárolta meg a kastélyt. tet. Az utóbbinak a II. világháború Sajnos a történelem viharaiban eltűntek
azok a bronz kutyaA Gschwindt család időszakában törszobrok is, amelyek
tént meg a kastély jelenlegi, neobarokk
egy időben készültek
formára való átalakítása Tőry Emil tera budavári királyi
vei alapján.
palotát díszítő MáJelenlegi állapotában az 1800-as
tyás király kútjának
években épült klasszicista épületre az
kutyaszobraival.
1920–1930-as években részben ráA kastély parképített, részben átépített neobarokk
ja még romjaiban is
a jellemző. Belső terének egy része
szép, több növényhistorista jegyeket mutat, de megharitkaságot rejt. A
tározó a neobarokk is. Az épület belmai park öt hektáső tere bőségesen tartalmaz a hetvenes
ros területén számos
években odakerült, jól látható szocreA kastély homlokzata.
(Forrás: https://helytortenet.eoldal.hu)
értékes fa, facsoport
ál beépítéseket. A kastély kétszintes,
A Meszleny–Burchard–Bélaváry–Hauszmann–Gschwindt-kastély Velencén, az
Ország út 23. szám alatt található. Az
épület 2012 óta műemléki védelem alatt
áll.
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található: idős vadgesztenyék, török
mogyoró, hárs, fenyők. A tájképi kert
stílusjegyeiről leginkább a nyomokban fellelhető útrendszer árulkodik, a
kertet kerítés védi és egyben zárja el a
közösség életétől. Jelenlegi fenntartása
nem méltó a múltjához.
A Meszleny család birtoklása idején
már lombot adott az a több száz éves
hársfa, amely alatt a családhoz tartozó
Kossuth Lajos (akinek felesége Meszleny Terézia volt) gyakran megpihent.
A falubeliek ezért Kossuth-fának hívták
ezt a fát. 2014-ben egy vihar kidöntötte
a több méter átmérőjű hársat.
A park egykori területe javarészt máig
megmaradt, eredeti területének északi oldalán történtek parcellázások és az
egykori birtok gazdasági területein működnek a Fejér Megyei Kormányhivatal
és a NÉBIH egyes laboratóriumai.
A világháború után a kastélyt államosították, többnyire szakszervezeti kezelésben volt. 1946-ban a kastély

A Velencei-tó állapotának és múltjának
részletes felmérése 1970-ben
Sok velencei figyeli e napokban is aggodalommal a tó apadását. Annak érdekében, hogy érthetőbbek
legyenek azok a folyamatok, amelyek a tó mindennapjait meghatározzák, kivonatolt formában a Velencei Híradó közreadja annak a 1970-ben végzett hidrológiai feltárásnak a következtetéseit, amelyekre a
Velencei-tó részletes, több tudományos műhely kutatójának részvételével lezajlott kutatása mutatott rá.
A Dr. Járai Miklósné, Dr. Bendefy László és Andorkó Sándor jegyezte munka kivonata olvasható az
alábbiakban.
A Velencei-tó általános vízrajza
A Velencei-tó a hegység lábánál, lapos
süllyedékekben kialakult fiatal, de mégis az elöregedés stádiumában levő, elná-

A kastély hátsó homlokzata.
(Forrás: Elherdált.Örökségünk)

amelyek világoskék színükkel és zuhanytálcájukkal a szocreál stílust idézik.
A földszinti egykori ebédlő plafonján még fellelhető némi gipsz stukkó a régi díszekből, de azt tönkrevágták a modern, fénycsöves
neon armatúrákkal. Több
helyen a kijavított beázások nyomai láthatóak,
helyenként lepotyogva,
emiatt látszik a stukatúrnádas plafon. Ami talán
még eredeti a régi időkből, az az emeletre felvezető falépcső és az
ebédlőben található cserépkályha, valamint a
neobarokk kandalló.
A kastély főhomlokzata.
Az épület településtör(Forrás: Elherdált.Örökségünk)
téneti és építészeti értéke
kertjébe építették a szovjet hősi emlék- jelentős. A kastély fekvése idegenforművet. Az épület az 1954-ben bekövet- galmi szempontból is előnyös. A kaskezett államosítás során a Dohányipari tély érdekessége, hogy a pákozdi ütköSzakszervezeté lett, 1962-től az Élelmi- zet alatt, 1848-ban itt volt a magyar
szeripari Dolgozók Országos Szövet- sereg főhadiszállása. A kastély parkségének gyermeküdülője. Az 1960-as jában és teraszán forgatták 1934-ben
évek óta az ÉDOSZ üdülőjeként mű- „Az új rokon” című film egyes jeleneködött. Az 1970-es SZOT-tulajdonú teit, amelynek főszereplői Perczel Zita
években került sor az akkori felfogás és Delly Ferenc voltak.
szerinti korszerűsítésre, belső szerkeAz épület jelenleg üresen áll. A kaszetet érintő átalakításokra, a még meg- tély és melléképületei, valamint kertmaradt bútorzat széthordására.
je egyben, és külön-külön is országos
Amikor a kastély üdülőként műkö- műemléki védelem alatt állnak.
dött, „ennek megfelelően” lett belül átalakítva. A nagy termekből kicsi szo- Forrás: Virág Zsolt: Magyar Kastélylexikon:
bákat, fürdőszobákkal alakítottak ki, Fejér megye kastélyai és kúrái. Bp., Castellum
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Te r m é s z e t i é r t é ke i n k

Novum, 2002; Velencei Helytörténeti Egyesület írásos gyűjteménye; Kupi László: Város
volt, város lett (Velence története). Velence,
Velence Önkormányzata, 2004.

Dr. Petrus József Csaba
műemlékvédelmi szakmérnök

dasodott, erősen feltöltődő állóvíz. A
pollenstatisztikai vizsgálatok arra utalnak, hogy a tó 10.000–12.000 éves,
de semmiképp sem idősebb 15.000
évesnél. Az őslénytani és finomrétegtani vizsgálatok eredményei e megállapítást megerősítik.
A tó keletkezése a pleisztocén elején megkezdődött, rendkívül erőteljes hegységképződési fázissal kapcsolatos. Ebben az időszakban több helyen
a hegységek megemelkedtek és törésvonalak jöttek létre. A friss törések

mentén kiemelkedések, kiékelődések,
árkok és lapos teknők képződtek. Ezekkel a mozgásokkal kapcsolatos a Velencei-tó lapos teknőszerű árkának kismértékű megsüllyedése is, amelyet a
későbbiekben
a feltöltő folyamatok sietve igyekeztek
elegyengetni.
A tó vízállását – roppant
sekély
volta
miatt
– nemcsak a
csapadék és
általában az
éghajlati viszonyok, hanem az emberi (műszaki)
beavatkozások is igen erősen megváltoztatták. A történeti feljegyzések szerint a tó több ízben teljesen, vagy
majdnem egészen kiszáradt, de a szárazzá vált tófenéknek ekkor is csak egy
elenyésző része vált mezőgazdaságilag
művelhetővé.
Foglalkoztak azzal is, hogy a tó teljes kiszáradásának mi a valószínűsége.
Ugyanis a Velencei-tó 1866-ban teljesen
kiszáradt. Erre a kérdésre egyebek mellett Réthly Antal Időjárási események és

elemi csapások Magyarországon 1700-ig
című könyvének felhasználásával kerestek választ a kutatók. Ismereteink szerint a Velencei-tó a 15. századot követően csak egy esetben száradt ki.
Ebből arra lehet következtetni, hogy a
19. századihoz hasonló kiszáradásnak
(amikor is a tó medrét felszántották) a
valószínűsége egy százaléknál kisebb.
A tó fenékiszapjából vett fúrásmintákban a kukorica virágpora éles határral jelenik meg. Mivel az Amerikából
származó kukorica termesztésének kezdete hazánkban kb. 400 évvel ezelőttre
tehető, e rétegek vastagsági adataiból a
tó feltöltődési viszonyai – eléggé megbízhatóan – meghatározhatók. A feltöltődés mértéke az utolsó 350–400 esztendőben a tó középső mélyvizi részén
végzett két fúrásnál 2,3 és 3,4 mm/év,
a partközeli három fúrásnál 0,7, 1,1 és
1,1 mm/év. Ezek szerint a Velencei-tó
feliszapolódása viszonylag gyors.
A legfelső, pollengazdag iszapréteg
elemzése egyébként arra utal, hogy a
török hódoltság végéig a tó környékén nagy kiterjedésű tölgyes erdőségek, és imitt-amott szigetszerűen elterülő bükkös erdőfoltok voltak. Ezek
kipusztítása 1730 körül kezdődött meg.
A tó környékének lágyszárú növényzete
a maiakkal azonos fajtákból állt.
A partfalakról

A cserépkályha.
(Forrás: https://helytortenet.eoldal.hu)

A tó természetes partja lapos. A közlekedésre alkalmas száraz területet a
fürdésre, vízi közlekedésre alkalmas
vízmélység helyétől kb. 200 méter
széles átmeneti, iszapos ingovány
választja el. A partfal és a mögötte létesített feltöltés célja, hogy ezt az átmeneti sávot eltüntesse. Ezt a célt korábban lábakon álló famólóval érték
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el. Ilyen szerkezettel azonban tömegigény nem elégíthető ki. Szükséges, hogy a partfal előtt közvetlenül
meglegyen a terület rendeltetésének
megfelelő vízmélység, a partfal koro-

nája pedig a parti közlekedés igényeinek megfelelő mértékben kiálljon a
vízből.
A Velencei-tavon az első partfalat
az agárdi strandon az Agárdi Fürdőegylet néven összeállt alkalmi érdekeltség 1938-ban építette. Hossza kb.
70 méter volt. Ez a mű az akkori balatoni partfalak pontos utánzata volt.
1943-ban Velencénél és Gárdonynál
építettek strand-partfalat és akkor az
agárdi partfalat meghosszabbították.

A Velencei-tavi nádasok irtása
A Velencei-tó átalakítása során a 20.
század második felében tervszerű folyamatos nádirtást is végeztek. A nádasok tervszerű irtása során azért,
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A Velencei- tó vízszintjének
szabályozása
A Velencei-tó vízszintje nagymértékben ingadozik, ami káros hatással van a tó használatára,
ezért csökkenteni kellett a
vízszint-ingadozás mértékét. Ezt tározókkal kívánták megoldani. A vízgyűjtő domborzati adottságai
a Császár-víz völgyében
két helyen, Pátkánál és
Zámolynál voltak alkalmasak nagyobb tározó
építésére.
A két víztározó építése előtt már korábban is
voltak törekvések a tó vízszintjének szabályozására. Az első tervet Chiapo (Csapó) Benjamin, Fejér
megye földmérője készítette 1792ben. A terv több változatot adott. Az

hogy a víz cseréjének
megfelelő szélutakat alakítsanak ki, és hogy azokat a tisztásokat kössék
össze, amelyek vízminőségi szempontból kívánatosak, a Vízgazdálkodási
Tudományos Kutató Intézet széleskörű vízminőségi vizsgálatot folytatott.

1963-ban a VIZITERV-ben A Velencei-tó komplex hasznosítása címmel

m³, Zámolynál 4 millió m³ tározóteret javasolt, s ezt a tervet elfogadták. A tervhez készített, 1934–1959.
évekre vonatkozó vízmérleg megadja, hogyan alakult a Velencei-tó

minimális vízállása 160 cm optimális
vízszint-tartás mellett, tározás nélkül,
a zámolyi tározóval, illetve a zámolyi
és a pátkai tározóval.

tervet készítettek, mely szerint Zámolynál 27 millió m³-es tározót kell
építeni. Megjegyezték azonban, hogy
Pátkánál elegendő volna kisebb tározótér is. 1964-ben a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság készített tanulmánytervet. E terv Pátkánál 8 millió

A Dr. Berkényi Tamás vezette Sukorói Vadmadár Kórház
tájékoztatója
Teendők sérült vadmadár ellátásakor

egyik változat a tó teljes lecsapolásával
is foglalkozik. 1888-ban alakult meg a
Dinnyés-Kajtori Tólecsapoló Társulat,
és kiásatta a Dinnyés-Kajtori csatornát a jelenlegi nyomvonalán. A csatorna a tó felesleges vizeinek levezetésére szolgált.
Később, a túlzott vízszintcsökkenéstől félve, bukógát építését szorgalmazták, mellyel 128 cm maximális vízállást
kívántak előállítani. 1929-ben bővítették ki a Dinnyés-Kajtori csatornát, mert
vízemésztését nem tartották elegendőnek. Az 1950-es évektől különböző fejlesztési elgondolások születtek. 1954ben készült el A Velencei-tó feltárása
című tanulmány, mely a tavat négy rekeszre kívánta osztani és belterjes halastóként üzemeltetni.
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A pátkai és a zámolyi
tározókról

1. A madár befogása kellő óvatossággal történjen, ne okozzunk a madárnak sérülést, de ő se nekünk. Célszerű egy rongydarabot dobni a madárra, és azzal megfogni. A ragadozó madarakat, ha van
kéznél, érdemes kesztyűben megfogni. A ragadozóknak a tűéles karmaikra, míg a hosszúnyakú madaraknál (gémfélék) a
csőrükre kell vigyázni.
2. Elhelyezése: tegyük a madarat zárható papírdobozba, a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében vágjunk kisebb
nyílást a doboz tetejére. Bánjunk a madárral nyugodtan és csendesen. A dobozt biztonságosan zárjuk le, nehogy az autóban utazás közben kiszabaduljon a madár.
3. Mentőhelyre szállítás: a beteg, sérült madarat mielőbb gyógykezelni kell. A madárfiókák nem sokáig bírják a szomjazást, koplalást, ezért mihamarabb szállítsuk el a befogadóhelyre.
Sérült, beteg vadmadarak fogadása hétköznap: 14-16 óráig, személyes átvétellel; szombaton 8–12 óráig, személyes átvétellel, vasárnap zárva. Átvétel helye: Sukoró.
Minden sérült, beteg vadmadarat fogadunk, fajra való tekintet nélkül! (Tehát galambot, varjút és verebet is, nem
szükséges megkérdezni.)
Állatkórházi ellátást nem igénylő madarakat jelenleg nem tudunk befogadni és elszállásolni, mert a betegektől és lábadozóktól vennék el a kórházi férőhelyeket, kapacitásainkat tovább csökkentenék.
Sérült emlősöket (nyest, mókus, denevér, róka, őz stb.) nem fogadunk.
Gazdás madarak kezelését Dr. Berkényi Tamás a praxisa keretein belül végzi, így lehetőség szerint, kérjük, vele egyeztessenek ez ügyben.
További kérdéseket a 30/992–4876 telefonszámon, illetve a facebook oldalnak írt privát üzenetben lehet feltenni. Segítsünk együtt, hogy repülhessenek! Ha teheted, kérjük, támogasd betegeink gyógyulását! Légy tagja az Ezrek a Vadmadárkórházért támogatói csoportunknak!
Részletek: https://www.facebook.com/vadmadarkorhaz
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Családi nap a Meseliget Óvodában
Óvodai nevelésünkben rendkívül fontos szerepet tölt be a közösség. Közösség a gyermekcsoportokban, közösség
a gyermekek és a pedagógusok kö-

együtt lehetnek szüleikkel az óvodai
programokon.
Az elmúlt két évben a közösség ezen
meghatározó szerepét nagy hiány-

zött, közösség a szülőkkel. A közösség
a gyermekek számára megtartó erő,
ezért számukra külön ajándék, hogy

ként éltük meg, legfőképpen az óvodai programjaink szintjén. Szülőkkel
együtt tervezett rendezvényeinket a
járványhelyzet leszűkítette.
2022. májusának utolsó péntekjén,
két év után újra lehetőségünk nyílt a
nagyon kedvelt és egész óvodánkat
érintő családi napunk megtartására. A korábbi hagyományoktól egy kissé eltérve, de annál nagyobb lelkesedéssel, és
sok új, színes programelemmel
bővítettük a családi nap palettáját.
Szép, napos péntek délután
az óvoda apraja és nagyja az újtelepi óvodában gyülekezett. A
megnyitó után kezdődhetett az
egész estig tartó játék, szórakozás. A változatos programok között az idei év fő attrakciója a
„Kezes-Lábas” játszóház játékai voltak. Mivel óvodánk már
többször elnyerte a „Zöld Óvoda” címet és nevelésünkben fontos szerepe van a környezettudatosságnak, így ebből kifolyólag
hívtuk meg a Bíró Szabolcs által
alapított játszóházat. A játszóház
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lényege, hogy biciklironcsokból, háztartási hulladékból és mindenféle lomból újrahasznosítás útján születnek újjá
a játékok, és az élménypedagógia segítségével a gyerekek alapvető
fizikai jelenségeket ismerhetnek meg.
A délután folyamán a
gyerekek pónin lovagolhattak, ugrálóvárban ugrálhattak, kipróbálhatták az
óriás traktort, beülhettek a
rally- és rendőrautóba, valamint kreatív foglalkozáson
vehettek részt. A színpadon
a jó hangulatról Orbán-Bor
Klára – LurkÓperencia gondoskodott. Sok kedvenc
mese- és musical dalra táncolhattak a gyerekek.
Természetesen étel, ital
és finomságok is voltak a
családi napon. Az idei év slágere a hotdog volt. A mindig nagy lelkesedéssel
és izgalommal várt tombolahúzás sem
maradt el. Az idén rengeteg kisebb és
nagyobb ajándék talált gazdára. Estére
mindenki jól elfáradt, ám élményekkel
gazdagodva térhetett haza. Nagyon jó

volt újra együtt lenni és átélni, hogy a
Velencei Meseliget Óvoda egy igazán
összetartó, nagy „család”
A családi nap nagysikerű lebonyolításához is a közösség összetartó erejére
volt szükség. Ezúton szeretnék köszönetet mondani elsősorban a Meseliget
Óvodásaiért Alapítvány elnökének és
tagjainak (Csincsi Évának, Martinovszky Józsefnek, Müllerné Csite Évának és
Ander Beátának), hogy lehetővé tették
a „Kezes-Lábas” játszóház meghívását,
Orbán-Bor Klára interaktív műsorát,
valamint az ugrálóvárat és a lovaglást.
Köszönet Kalászné Fuják Zsuzsannának a fergeteges táncos kezdésért,
Budai Kristófnak, hogy eljött a traktorral és időt szánt ránk, Böhm Tibornak
a rallyautóért, a gárdonyi rendőrkapitányság rendőreinek, Fehér Pista bácsinak, hogy a polgárőrség biztosította a
rendezvényt. Köszönjük Hebők Andrásnak a finom fagylaltot és a szülőknek a tombolatárgyak felajánlását.
Nem utolsó sorban hálás vagyok és
köszönöm minden kolléganőnek az
aktív részvételt, támogatást a sikeres
családi nap lebonyolításában.
Kívánok mindenkinek a nyár hátralévő részében jó pihenést a Meseliget
Óvoda minden dolgozója nevében!
Bóra Csilla óvodavezető
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Zöldliget-hírek
Ötven évvel ezelőtt ballagott
diákok osztálytalálkozója
2022. július 9-én osztálytalálkozót
tartott a a velencei általános iskolában 1972-ben végzett 8.b osztály.
Ötven évvel ezelőtt ballagtunk el a

jelenlegi könyvtár épületéből. Röthler
Györgyné Irma néni osztályfőnökünk
és Szávai Jánosné Edit néni magyartanárunk is velünk együtt ünnepelt.
43 fős osztályunkból sajnos néhányan
nem tudtak eljönni, 11-en pedig már

kúriájának hálószobájába nyerhettünk bepillantást. A harmadik terem folytatja az előző terem nappalijának világát. A negyedik teremben
a vízinövények feldolgozására alapuló mesterségekkel ismerkedhettünk
meg.
Szűcs György néprajzkutató magával ragadó tárlatvezetése különleges és érdekes információkkal gazdagította a tudásunkat. A kúria mellett
hatalmas élménnyel gazdagodtunk a
vizespince megtekintésével. Ez látta el a kúria egykori lakóit vízzel. A
pince 133 méteres hosszán villanyvilágítás jelzi az egyre szűkülő alagutat.

nincsenek köztünk. Családias és vidám hangulatban, fényképeket nézegetve, beszélgetve emlékeztünk a régi
időkre. A nagy sikerre való tekintettel
elhatároztuk, hogy ezután minden évben összejövünk!

Novozáncki Veronika
oktató

Entz-iklopédia
Egy kirándulás képei
Élménybeszámolók a nagykágyai 1-es számú Technológiai Líceumban tett testvériskolai
kirándulásról
Három élményteli napot töltöttünk a
tőlünk 400 km-re fekvő erdélyi Nagykágyán, hogy a tavaszi találkozás folytatásaként még jobban megismerhessük
egymást. Hogy mit vittünk magunkkal? Várakozásteli kíváncsiságot, vidámságot, ráadásként a nagy meleget.
Már kora reggel több mint 24 fok, napközben 34. Odafele légkondi nélkül, de
nagyszerű sofőrünknek köszönhetően
ez a probléma hamar megoldódott.
Számunkra sokkal fontosabb és értékesebb, amit hoztunk magunkkal a
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kirándulásról: Pongrácz gróf történetét, a grófi család sírkamrájára épült
kápolnától elénk táruló lenyűgöző táj
látványát, az óriási terekkel és pompázatos szecessziós épületekkel teli Nagyváradon tett kirándulásunk emlékképeit, az igazgató és a kollégák büszke
mondatait, ahogyan iskolájukról, az új,
modern tankonyháról, a lakatos műhelyről vagy a hegesztő- és exkavátorszimulátorokról beszéltek (amiket
nemcsak megcsodálhattuk, hanem ki
is próbálhattuk), a szeretettel fűszerezett finom ebédek és vacsorák ízeit, a
vidám beszélgetések emlékeit, miközben finom syrah vörösbort kortyolgattunk, és ami a legfontosabb számunkra, a sok szeretetet a kollégáktól, amit
irányunkban tanúsítottak. Mindezt pedig megkoronázták a Jani bácsi által
készített virágokkal, amit ajándékba
kaptunk. Köszönünk mindent!

kialakított történeti részleggel
ismerkedhettünk meg, amely
végigkísér Ottomány legfontosabb történeti emlékein. Innen
az első kiállítóterembe lépve az
épület, a helyi református eklézsia, továbbá a Komáromi
család történetéhez fűződő ismeretekkel gazdagodhattunk,
a kiállítótérből nyíló második
szobában a 19. század vidéki

Bobrovniczkiné Sinkai Marianna
oktató
Június 29-én délelőtt látogatást tettünk
Ottomány településen, ahol a Komáromi
Csipkés György Kúria kiállítását néztük
meg. Tárlatvezetőnk Szűcs György, a kiállítóház adminisztrátora volt.
Az állandó kiállítások közül elsőként az épület fő folyosóján
25
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Biztonságunk

A Polgárőrség hírei

Júniusban közbiztonsági járőrözést 14 alkalommal végeztünk, esetenként 2–2 fővel, 150 órában. Külterületeket
ellenőriztünk 20 alkalommal, esetenként 2–2 fővel, 180 órában. Közúti baleset miatti helyszínt biztosítottunk két
alkalommal 2–2 fővel, 10 órában.
Rendezvénybiztosítást egy alkalommal végeztünk nyolc fővel (Sárkányhajó fesztivál, Északi
Strand, Velence) 100 órában. Koordinátori tevékenységre 40 órát fordítottam. Mindösszesen
480 órában végeztünk önkéntes tevékenységet.
2022. június 25-én részt vettünk az Országos
Polgárőr Napon, amely rendezvény Dunapatajon került megrendezésre. A központi ünnepség keretében adták át a kitüntetéseket, odaítélt
díjakat. Örömteli eseményben volt részünk. Ez
évben pályáztunk az önkormányzattal közösen,
a Gárdonyi Rendőrkapitányság támogatásával a
Polgárőr Város címre. A pályázatot megnyertük,
és a rendezvény ünnepségén Kernya Gábor önkormányzati képviselővel együtt vettük át a díjat. Köszönjük a pályázattal kapcsolatos segítséget, támogatást.
		

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötött

2022. június 18-án
Miklai Margit Henrietta és
Robert Callum Macfarlane
2022. június 24-én
Hadlaczki Kinga és
Galambos Tibor
Kiss Gabriella és
Orbán Roland
2022. július 9-én
Heiter Laura és
B. Németh Kristóf
Gratulálunk!
Balogh Erika, Egri Andorné, Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők
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Fehér István elnök

Humán Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat

2481 Velence, Zárt u. 2., tel.: 06 22 470 288
e-mail: human.velence@gmail.com
www.human01.eoldal.hu
Intézményvezető: Török Ágnes
Velence Város területén
családsegítő: Csincsi Éva.
Ügyfélfogadási ideje: szerda, 9.00–15.00,
helye: Velence, Zárt u. 2.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
egységvezető: Horváth Erika
Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás
egységvezető: Palánki Katalin, tel.: 22/589–157
Szociális étkezés
Csizik Gabriella, tel.: 0630/915–0656
Ingyenes jogi tanácsadás a Szolgálat székhelyén,
előzetes időpont-egyeztetés után.
tel.: 22/470–288
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Biztonságunk

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei

VÖTE júniusi vonulások:
2022. június hónapban az egyesület 5 esetben kezdte meg a vonulást. Részletes leírás a káresetekről:
2022. 06. 01. 19:43-kor riasztásunk érkezett Sukoró, Lankás utcába, ahol egy személyautó egy másik, álló autóba ütközött. A helyszínre 3 fővel érkeztünk.
A székesfehérvári kollégákkal a járműveket
áramtalanítottuk, a veszélyt elhárítottuk.
2022. 06. 03. 20:29-kor kérték a segítségünket Velence, Ország útra, ahol egy 10 méteres fa az úttestre dőlt. A helyszínre 4 fővel
vonultunk, a pusztaszabolcsi kollégákkal a fát
és a törmelékeket eltávolítottuk.
2022. 06. 05. 18:15-kor riasztásunk érkezett Nadap, Bem utcába, ahol egy udvarban
kigyulladt egy személyautó. 4 fővel érkeztünk
a helyszínre. Kiérkezésünk előtt az autót eloltották. A székesfehérvári kollégákkal a járművet visszahűtöttük.
2022. 06. 06. 11:27-kor riasztottak minket
Kápolnásnyék, Összekötő útra, ahol egy tűzjelző berendezés jelzett. Helyszínre érkezésünk előtt a riasztást visszavonták.
2022. 06. 16. 21:53-kor riasztásunk érkezett Velence, Fő utcába, ahol egy kb. 15 méteres gesztenyefa ága letört, vezetékre dőlt. A helyszínre 5 fővel érkeztünk, a
pusztaszabolcsi kollégákkal a fát motoros láncfűrésszel feldaraboltuk, az E-on-t értesítettük, a veszélyt elhárítottuk.
2022. 06. 08. délelőtt a Velencei Meseliget Óvodába látogattunk el, ahol a tűzoltóautónk „megmászása” mellett
még egy kis frissítő mókázásnak is kedvezett az időjárás.
Horváth-Szabó Nóra
szóvivő
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Hajnalpír Baptista
Gyülekezet
Hogyan szeressünk?

A szeretet megnyilvánulása először is:
viszonyulás. Merthogy mindnyájan
benne vagyunk egy tekintélyi rendben, ahol vannak személyek alattunk,
és vannak fölöttünk. A fölöttem lévő
felé a szeretetemnek az a neve, hogy
elfogadás. Ebben benne van, hogy elfogadom az ő tekintélyét, az ő parancsát (engedelmesség), elfogadom az
ő szeretetét, ajándékait stb. Jézus azt
mondta: „Ha engem szerettek, az én
parancsolataimat megtartsátok” (János 14:15). Helyesen fordítva: „…meg
fogjátok tartani”.
Ha például van egy feleség, aki nincs
elfogadással a férje felé, hiába mondja
a férjének, hogy szeretlek, a férje nem
fogja tapasztalni a szeretetét, csak egy
idő után azt veszi észre, hogy menekül
a munkába vagy szórakozni, megy az
olvasásba, mindegy hová, csak a feleségétől el. És lehet, hogy a feleségnek
majd szétveti a szívét a szeretet, de ha
nem tudja, hogy a szeretet elfogadásban fejeződik ki, akkor nem fogja érteni, miért nem érzi azt a másik.
A tekintélyi rendben lefelé a szeretet: adás. Így például mikor a férj fölfogja azt, hogy a felesége alárendeltetett, és elkezdi ezt megérteni, akkor
elkezd neki adni. Ettől pedig a feleség
érzi majd, mennyire szeretve van. Van
azonban egy fontos összefüggés a sorrendiségben, amit tudnunk kell: amíg
az elfogadás nem történik meg, az adás
sem indulhat be.
Ez nem csak a házasságra jellemző,
így van ez például Istennel való kapcsolatunkban is. Addig, amíg nem fogadjuk el a mi Mennyei Atyánk feltétel nélküli szeretetét, addig az Ő adása
sem indulhat be felénk. Ezért fontos,
hogy a szeretetet mint viszonyulást
lássuk. Jézus ebből az engedelmességből, elfogadásból is példát adott: „Én
önmagamtól nem tehetek semmit: ahogyan tőle hallom, úgy ítélek; és az én
ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak
az akaratát, aki elküldött engem” (János 5:30).

A szeretet második megnyilvánulása az az állapot, mikor valakiért leteszem az életemet a megfelelő helyre, és
ott is tartom. Mit jelent ez valójában?
1János 3:16-ban azt olvassuk: „Arról
ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő
életét adta érettünk:…”. Jézus engedelmes volt az Atyának, letette az életét,
a saját akaratát, és ott tartotta: „És egy
kissé előre menve, arcra borula, könyörögvén és mondván: Atyám! Ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen amint én akarom,
hanem amint te” (Máté 26:39). Belehalt
abba az életletételbe, amit az Atya jelölt ki Neki.
A harmadik megnyilvánulása a
szeretetnek: az igazságban járás. Azt
mondja János apostol a gyülekezetnek:
„Felettébb örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, akik igazságban járnak, amint parancsolatot vettünk az Atyától. És most kérlek téged,
Asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék néked, hanem, amelyet kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást! És ez a szeretet, hogy járjunk az ő
parancsolatai szerint.” Ez a parancsolat,
amint kezdettől fogva hallottatok, hogy
abban járjatok. (2János 1:4).
János összeköti: a szeretet egyszersmind igazságban járás. Ezt az összefüggést nagyon fontos tudni. Egyrészt,
mert a világban sokszor szembe van
állítva a szeretet az igazsággal. Valahogy bele van vésődve a fejekbe, hogy
ha szeretek, akkor az igazságot kell
feláldozni, és fordítva, mintha a kettő kizárná egymást, de nem! Ha például igazságban járunk, a párunk el
fog ájulni a szeretetünktől, pedig nem
nagy érzelmekről beszélünk neki, hanem csak egyszerűen csináljuk, amit
az Isten igéje mond.
A másik, amiért fontos tudni, hogy
a szeretet igazságban járás, hogy ne
csodálkozzunk azon, ha lesznek haragosaink. Visszatérve kicsit Kain példájára, az ige megmutatja miért: „Szeressük egymást, de ne úgy mint Kain,
aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a
testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert
az ő cselekedetei gonoszak voltak, a
testvére cselekedetei pedig igazak” (1János 3:12).

Hitélet

Úgyhogy drága olvasó, hadd
mondjam el: ha te igazságban fogsz
járni, ami egyenlő a szeretetben való
járással, lesznek, akik gyűlölni fognak
téged. Ha igazságban jársz, lesznek,
akik ellenségeskedni kezdenek majd.
Kik lesznek azok? Akiknek a cselekedetei gonoszak, de a te igaz cselekedeted rá fog világítani az ő gonosz cselekedetére, ami neki igen kényelmetlen
lesz. Hihetetlen súly nehezedik ilyenkor az igazságban járó lelkére, hogy
csak egy kicsit változtasson, mert sokszor az igazság útjáról csak egy lépéssel kell letérni és békesség lesz. És
mikor azt mondja az ige: „Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket
a világ” (1János 3:13), akkor ez a világ
nem feltétlenül a nagyvilágot jelenti,
hanem mindenkit körülöttünk, akik
nem Isten királysága szerint gondolkodnak. Akik a szereteten nem ezt értik majd, hanem valami mást. Akik a
békességet nem úgy értik, hanem valami egész mást értenek alatta.
A szeretet egy nagyon konkrét, egzakt dolog: igazságban járni, letenni
az életemet a megfelelő helyre és ott
tartani, és helyesen viszonyulni a tekintélyi rendben fölfelé és lefelé. Isten
elküldte a Szellemét, hogy mindezt
meg is tudjuk csinálni. A Szent Szellem pedig úgy segít ebben, hogy a figyelmünket Jézus Krisztusra fordítja. És ha Jézusra kell fordítani, akkor
honnan kell levenni a tekintetünket?
Hát magunkról…
Vadon Sándor
baptista lelkipásztor
Hajnalpír Baptista Gyülekezet
Velence, Szabolcsi út 3.
hajnalpir.be@gmail.com
Szombat: 18:00 VIFI(Velencei Ifjúsági Találkozó)
Vasárnap: 09:30 imaóra, Istentisztelet
(az élő közvetítés elérhető:
https://www.youtube.com/HajnalpírGyülekezet)
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Református
Egyházközség
„Hiszek…”

Az Apostoli Hitvallás első mondata így
hangzik: „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében…” Ezt minden keresztyén
egyház vallja, ahogy maga az Apostoli Hitvallás is (325) közös kincs, tehát

az egyetemes keresztyén anyaszentegyház egységes, közös hitvallása. Ez a hitvallás bizonysága a Krisztus alapította egyház régi egységének, és hisszük,
30

hogy bizonysága mai lelki egységének
is. Ennek az örökségnek részese minden
Krisztust hívő felekezet, így a Magyar
Református Egyház is. Az Apostoli Hitvallás bizonyítja, hogy a Krisztust követő egyházak liturgiai-vallási-kegyességi-teológiai eltéréseik ellenére is egyek,
s ez az egység erősebb, mint különbözőségük. Egy tőről fakadnak, Krisztus fájából, a keresztfából, az Üdvösség

Fájából. Bölcsője tehát mindegyiknek:
Nagypéntek Golgotája.
Különbözőségében is egy az
Anyaszentegyház, mert valljuk a

Kö z ö s s é g e i n k
Szentháromság Egy Istent, aki lényegét
tekintve egy, de személyében három: az
Atya Isten, aki teremtette, a Fiú Isten,
aki megváltotta és a Szentlélek Isten, aki
megszentelte a világot. Sok minden elválaszt bennünket, de ez a hit mindennél erősebben összeköt.
„Hiszek…” (Credo…) – erre a selyemszálra vannak felfűzve az Apostoli
Hitvallás egyes tételei, mint gyöngyök:
„– Hiszek egy Istenben… – Hiszek Jézus Krisztusban… – Hiszek a Szentlélekben… Hiszek egy egyetemes keresztyén
anyaszentegyházat…, hiszem a bűnök
bocsánatát… testünknek feltámadását…
és az örök életet…”
Tehát öröktől fogva mindig, újra és
újra, az örökkévalóságig: HISZEK. Sokan úgy gondolják ma: nem érdemes!
Idejét múlt, lejárt lemez... Kiment a
divatból… Kiment a divatból a HIT?
Mintha azt mondanánk: – kiment az
Élet a divatból… Hisz a HIT maga az
ÉLET! S ha a hit (az élet) kiment a divatból, akkor nekünk már csak a Halál
maradt.
Nem azért nem hisz ma sok ember,
mert tudásunk szemben áll a hittel, hanem azért, mert kiüresedett, lélektelenné, magányossá vált ma mai ember.
Enerválttá, közönyössé. A hitet tehát
nem a „tudás” gáncsolja, hanem a félelem, a csalódás, a keserűség, a kishitűség, az emberi vakság. Ezek hajtják a
mai világot a hitetlenség, az ördög markai felé. S a szeretetlenség és a gyűlölet.
Valamint az önzés…
A hit egy merész vállalkozás, melyben nemet mondok a rosszra, bűnre
és nihilre, a káini emberképre. S dacára minden visszahúzó erőnek és félelemnek, rábízom életemet Valakire, egy
láthatatlan Valóságra, akire – mint híd
a pilléreire – támaszkodik életem és jövőm. Ő az, a teremtő Isten, aki most is
megszólít, kézen fog, átölel, vigasztal,
erőt ad, megtisztít, győzelemre vezet és
éltet. Igen, sola fide, egyedül hit által…
tartatunk és újulunk meg, amikor is az
Ige szerint valóra válik: „a régiek elmúltak, és ímé, újjá lett minden…!” (2 Kor
5:17)
Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Nosztalgia
3. sz. Nyugdíjas Klub
Az elmúlt évben rányomta bélyegét az
életünkre a pandémia és a miatta bevezetett korlátozások. Nem tudtunk találkozni, közös programokat szervezni.
Miután enyhültek a szigorítások, újra
tarthattunk klubdélutánokat, ezek nagyon jó alkalmak a kikapcsolódásra.
Nagyon elszomorodtunk, amikor üzenetet kaptunk, hogy hamarosan el kell
hagynunk a Civilházat. Egy évtizede
ez a „második otthonunk”, felszerelve
mindennel, ami a kényelmünket szolgálja. Az udvaron tűzrakó helyet, kemencét építettünk, amit rendszeresen
használtunk.
Erről beszélgettünk Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úrral,
valamint Krausz György úrral, aki a
Fidesz helyi képviseletének elnöke.
Szeretnénk Tessely képviselő úrnak
ezúton is megköszönni, hogy meghívásunkra szinte azonnal szakított
időt egy „maroknyi” nyugdíjas meghallgatására. Ígéretet tett, hogy segítségünkre lesznek a problémák megoldásában.
Következő héten Szabó Attila alpolgármester urat és Krausz György
urat, Mihály András létesítményvezető urat, valamint Burdon Ági
gondnokunkat láttuk vendégül. Érdeklődéssel hallgatták meg történeteinket a klubunk múltjáról és nézték végig fotóalbumunkat, amiben a
színvonalas rendezvényeink, jól sikerült kirándulásaink emlékét őrző képek sorakoznak. Helyet kaptak benne
azok a felvételek is, amik a sok elvégzett társadalmi munkánkat (virágosítás, temetőtakarítás, katonai temető
gondozása stb.) örökítik meg. Jó hangulatban telt a délután, amihez hozzájárult a bográcsban főtt remek pincepörkölt is. Beszélgettünk arról is,
hogy az óvoda bővítésére (amit mi is
nagyon fontosnak tartunk) talán más,
praktikusabb és kevésbé költséges
megoldást is lehetne találni.
Bízunk benne, hogy sikerül az óvoda bővítését úgy megoldani, hogy Civilház is betölthesse eredeti funkcióját, helyszíne lehessen különböző civil

Nyugdíjas klubok

csoportok foglalkozásainak.
Folytatva hagyományunkat az
elmúlt hónapban
Tapolcára kirándultunk. Először
a
Tavasbarlang
Látogatóközpontot kerestük fel. A
kiállítás különleges látnivalói kalauzoltak minket
a titokzatos barlangok világába.
Érdekes előadást
hallgathattunk
meg a barlangok
keletkezéséről,
történetéről.
73
lépcsőn mentünk
le a Tavasbarlangba, ahol 2 személyes csónakokban
tehettünk egy kis
körutat a kristálytiszta vízen. Kicsit izgalmas volt,
mert nagyon szűk
b arl ang j ár atokban kellett áthaladni, és néhol olyan
alacsony volt a barlang, hogy ajánlatos volt behúzni a fejüket. Elsétáltunk
a Malom-tóhoz, egy hangulatos teraszon kávéztunk. Körbesétáltuk a tavat, gyönyörködtünk a vízben úszkáló
halakban, néztük a vaskacsákat.
Következő úticélunk Nádasdladány
volt. Régen terveztük a felújított Nádasdy-kastély megtekintését, erre most
nyílt alkalmunk. Az országban egyedülálló angol Tudor stílusú épület szemet gyönyörködtető. Egy jól felkészült
és lelkes idegenvezető hölgy kalauzolt
végig bennünket a termeken. Érdekes
előadásából megismerhettük a Nádasdy család és a kastély történetét. Látogatásunkat egy kellemes sétával fejeztük be a kastélyt körülvevő gyönyörű
parkban.
Mindenkinek szép nyarat, békét és
jó egészséget kívánunk.
Lója Ervinné
klubtag

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

Sajben-Sterz Piroska titkársági osztályvezető
Balogh Erika, titkársági ügyintéző, 589–416
Kiss Dorottya, titkársági ügyintéző, 589–407
Vargáné Király Julianna, testületi referens, 589–419

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)
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
Bánfalvi Tamás, közterület-felügyelő, 589–422

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY

Molnár Krisztina, osztályvezető, 589–414
Halmainé Marsi Beatrix, pénzügyi ügyintéző, 589–423
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
Grúz Sándorné, pénzügyi ügyintéző, 589–410

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
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

Kovács Jánosné, adóigazgatási ügyintéző, 589–413
(építményadó, adókönyvelés)
Török Éva Julianna, adóigazgatási ügyintéző, 589–409
(iparűzési adó, adóigazolás, tartózkodás utáni
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)
Temesváriné Kosztola Györgyi, városüzemeltetési ügyintéző, 589–401
(fakivágás engedélyezése, házszám megállapítás,
illegális hulladék, kerti égetés)
Törjék Zoltán, megbízott városüzemeltetési ügyintéző
hhivatal@velence.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

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

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

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., 20/415-7612
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

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.

Műanyag
ajtó, ablak, redőny,
redőnykapu
forgalmazása, beépítése

Szúnyoghálók
kedvezménnyel,

párkányok, napellenzők,
reluxák, ablakszellőzők

Redőnyjavítás

Beépítés, visszajavítás
igény szerint.
Ingyenes felmérés.

A Velence
Városgazdálkodási Kft. az
alábbi munkák elvégzését
vállalja:
• fűnyírás, fűkaszálás
• gyomirtás, bozótirtás
• ágdarálás
• tereprendezés, fakivágás
• járda űrszelvényezés
• tanácsadás
Érdeklődni a +36 30 158 2829-es
telefonszámon vagy a
varosgazdalkodas@velence.hu
email címen lehet

