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keressük a pályázati lehetőségeket a 
további bővítésre, melyre bizonyosan 
szüksége lesz városunknak. 

Amint arról korábban szintén be-
számoltunk, folyamatban van Újte-
lepen, az Árok utcában egy két cso-
portszobás bölcsőde kialakítása is. 
Ez nagyrészt pályázati forrásból épült, 

ám az időközben megnövekedett költ-
ségek és a tervezési hiányosságok miatt 
az önkormányzat saját forrást is biz-
tosított a kivitelezéshez. Az épület el-
készült, a szükséges parkolók kiépítése 
megtörtént, az eszközbeszerzési eljárás 
lezajlott. A következőkben megkezdő-
dik az udvar parkosítása. A szeptem-
beri esedékes képviselő-testületi ülésen 
várhatóan elfogadásra kerül a bölcső-
de alapító okirata, valamint megtörté-
nik az intézményvezető pályázatának  
kiírása. A használatbavételi eljárás fo-
lyamatban van. Az intézmény előrelát-
hatólag a jövő év elején fogadhat legha-
marabb gyermekeket.

Szeptember elsején a baptista is-
kolák országos tanévnyitó ünnepsége 
keretében átadásra került Velencén a 
Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Baptista Általános Iskola és 
Gimnázium új, ófalusi épületrésze, 
amely a továbbiakban az alsó tagoza-
tos gyermekek taníttatásának szín-
helye lesz városunkban. Egy olyan új 
épületrészt vehettek birtokukba, amely 
valamivel több mint két év építkezés 
után nyolc tanteremmel, ebédlővel, 

melegítő konyhával, informatika te-
remmel, tanárival szolgálja a jövőben 
a diákok fejlődését. Amióta a velencei 
iskola a Baptista Szeretetszolgálat keze-
lésébe került, a magas színvonalú okta-
tás és a tanulmányi sikerek mellett az 
iskola a városi közösségi élet fontos ré-
szévé vált. Köszönjük ezt az iskola ve-
zetésének, és külön Czuppon István 
igazgató úrnak, a Baptista Szeretetszol-
gálatnak pedig a velencei fejlesztés fi-
nanszírozását.

Faragó Péter
önkormányzati képviselő,

a Humán Bizottság elnöke

Az új velencei iskolaépületről és a 
tanévnyitóról a 24–26. oldalon olvas-
ható  részletes, képes beszámoló.

Kedves Velenceiek!
Az elmúlt időszakban rendkívül nagy 
volt az érdeklődés az óvodai férőhe-
lyekkel, valamint a bölcsőde és az is-
kola új épületének megnyitásával 
kapcsolatban. Az alábbiakban erről 
szeretnék tájékoztatást adni.

Kezdjük a legfontosabbal, az óvo-
da-bővítéssel. A Velencei Híradó jú-
liusi számában már rész-
letesen megírtuk, hogyan 
is jutottunk el az egy cso-
portszobás bővítés terve-
zéséig a Civil Ház eseté-
ben. A tervek elkészültek, 
és az előzetes engedélyez-
tetések lezajlottak. Az au-
gusztus 25-i rendkívüli 
képviselőtestületi ülésen 
a két érvényes pályázatot 
benyújtó cég közül kivá-
lasztásra került az Otthon 
Építő Mérnök Kft., amely 
bruttó 36.020.113 Ft-os 
ajánlattal nyerte meg a Fő 
utcai Civil Házban kialakí-
tandó, egy csoportszobás 
óvodabővítést. 

A nyertes pályázóval 
és a műszaki ellenőrrel a 
szerződést megkötöttük, a 
munkaterületet átadtuk a 
kivitelező számára. A kivitelezés határ-
ideje: 2022. október 15. 

Döntés született az óvoda működ-
tetéséhez szükséges foglalkoztatotti 
létszám bővítéséről is, melyet három 
főben határozott meg a testület. A ki-
vitelezéssel párhuzamosan egy eszköz-
beszerzési (főként konyhatechnoló-
gia és játszótéri eszközök) eljárás is 
folyamatban van, mely várhatóan to-
vábbi 5 millió Ft költséggel jár. A bőví-
tés teljes költségét az önkormányzat 
saját forrásból, kormányzati támoga-
tás nélkül finanszírozza. 

A kivitelezést követően a használat-
bavételi eljárás lefolytatása várhatóan 
maximum 30 nap, de igyekszünk ezt 
megsürgetni. Az ovisaink ezt követően 
vehetik majd birtokba az új csoport-
szobát. Természetesen folyamatosan 

2022. október 30-ig
Rajzkarikakör
Helyi képzőművészek kiállítása
Velencei-tavi Galéria (Magtár)
Agárd, Sigray u. 1.

2022. szeptember 27. kedd 15:00
Idősek Világnapja Velencén
Leblanc Győző koncertje
Kastélypark
Velence, Tópart u. 52.

2022. szeptember 30. péntek 17:00
A Magyar Népmese Napja
Havay Viktória néprajzkutató
előadása
Hagyományőrző Központ 
Dinnyés, Gárdonyi Géza u. 6.

2022. október 1. szombat 10:00
A velencei babák ünneplése
Babák Rózsakertje
Velence, Zárt utca

2022. október 1–2. szombat-vasárnap 
Európai Madármegfigyelő Napok 
Dinnyés 
Madárdal tanösvény 5. táblája, új torony
Tel.: Fenyvesi László, 30/663–4630

2022. október 2. vasárnap 10:00–16:00
Dinnyési Madárkavalkád
Hagyományőrző Központ 
Dinnyés, Gárdonyi Géza u. 6.

2022. október 7. péntek 18:00
Nosztalgia táncest a Kastélyban
Zenél az Orfeus Melody duó
Hauszmann Alajos EKIK nagyterme
Velence, Tópart u. 52.
 
2022. október 8. szombat 15:00
Petőfi Sándor és Schweidel József
emlékezete 
Halász-kastély
Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.
Tel.: 21/292–0471

2022. október 9. vasárnap 9:00–11:00
Megjöttek a tundrák vándorai
Dinnyés, Rózsa u. sarka, gólyafészek alatt
Tel.: 30/663–4630

2022. október 9. vasárnap 9:30–12:00
Kézműves foglalkozás gyerekeknek
Tobozállatok és levéldíszek készítése
Városi Könyvtár
Velence, Tópart u. 52.

2022. október 15. szombat 19:00
Hogyan értsük félre a nőket?
Csányi Sándor egyszemélyes
vígjátéka
Csajághy Téli Pavilon
Halász Gedeon Eseményközpont
Kápolnásnyék, Kazinczy utca 22–30.
Tel.: 20/445–6556

2022. október 23. vasárnap 10:00
Ünnepi megemlékezés 
az 1956-os forradalom évfordulóján
Hősök Parkja, Velence

2022. október 28. péntek 20:00
Malek Soulistic: Gospel turné 
Malek Andrea és Jáger Bandi
koncertje
Halász Gedeon Eseményközpont
Kápolnásnyék, Kazinczy u. 22–30.
Tel.: 20/445–6556

2022. október 29. szombat 14:00–17:00
Esti vadlibahúzás
Dinnyés, Rózsa u. sarka, gólyafészek alatt
Tel.: 30/663–4630

2022. október 29. szombat 15:00
Kiserdei krimi kaland
Interaktív mesejáték 6-12 éveseknek
A Hadart színház előadása
Halász Gedeon Eseményközpont
Kápolnásnyék, Kazinczy utca 22–30.
Tel.: 20/445–6556

2022. október 30. vasárnap 15:00
Fülemüle koncert gyerekeknek
Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.
Tel.: 21/292–0471

2022. október 31. hétfő 17:00
Halottak napja alkalmából
gyertyagyújtás
A séta a Civil Háztól indul
(Velence, Fő u. 64.)

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

A velencei Közösségi Ház programjairól 
a 28. oldalon tájékozódhatnak olvasóink.
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Polgármesteri kalendárium
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2022. augusztus 22-től szeptember 22-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi 
megbeszéléseken, egyeztetéseken, eseményeken vett részt a város érdekében:

Augusztus 22-től 24-ig szabadságát 
töltötte.

Augusztus 25-én a Humán, majd a 
Pénzügyi és Városfejlesztési, végül pe-
dig az Ügyrendi Bizottság ülésén vett 
rész. Ezt követően megtartotta a kép-
viselő-testületi ülést, amelyen a testü-
let határozott az óvoda bővítéséről, és 
döntött az energiatakarékos közvilá-
gítási rendszer megtervezésére vonat-
kozó pályázat kiírásáról. 

Augusztus 27-én megnyitotta Ve-
lence város születésnapi ünnepségét.

Augusztus 29-én megbeszélést tar-
tott hivatalában a Helyi Építési Sza-
bályzat (HÉSZ) pontosításával kapcso-
latban. A HÉSZ-re vonatkozó lakossági 
igények, észrevételek rendeletbe való 
beépítésének lehetőségével kapcsola-
tosan tárgyalt a HÉSZ létrehozásában 
segédkező építészmérnökkel, a városi 
főépítésszel, a műszaki osztály vezető-
jével, illetve Velence város jegyzőjével. 

Szeptember 1-én részt vett a Zöld-
liget Iskola évnyitóján, amely esemény 
egyúttal az ófalusi Zöld iskolarész új 
szárnyának avatása is volt. 

Szeptember 5-én hétindító munka-
értekezletet tartott a képviselők, a vá-
ros jegyzője, a városgazdálkodás ügy-
vezetője és a műszaki osztály vezetője 
tásaságában. A megbeszélésen a forga-
lomcsillapítás tapasztalatait, kérdése-
it vitatták meg. Ezt követően a városi 
közvilágítási pályázattal kapcsolatban 
tartott megbeszélést.

Szeptember 6-án a gárdonyi ren-
dőrkapitánnyal egyeztetett közbizton-
sági ügyekben.

Szeptember 7-én egy velencei ven-
déglátóhely hiányzó működési enge-
délyeivel kapcsolatban tartott bejárást. 

Szeptember 8-án lakossági pe-
tíciót vett át a MÁV Zrt. gondozat-
lan velencei területeivel kapcsolat-
ban. Velencefürdőn sok gondot okoz 
a vasúttársaság kezelésében lévő te-
rületek elhanyagoltsága. Az ezzel 
kapcsolatos lakossági panaszt és az 

önkormányzat kérését a hivatal to-
vábbította a MÁV Zrt. felé. Ezt köve-
tően találkozott a Prizma Junior Zrt. 
vezetőjével, és a városi közétkeztetés 
árairól egyeztettek.  

Szeptember 12-én hétindító meg-
beszélést tartott Pap Zsigmond képvi-
selővel, városunk jegyzőjével, a VVG 
Kft. ügyvezetőjével, illetve a hivatal 
műszaki osztályának vezetőjével.  Ezt 
követően az uszodaberuházásban ér-
dekelt befektetői csoport tagjaival tár-
gyalt Szabó Attila alpolgármester és 
Fésűs Attila képviselő tásaságában. 
Délután az Amakids Franchise School 
képviselőjével vitatta meg annak a le-
hetőségét, hogy miképp lehetne bőví-
teni a városi oktatási intézményekben 
az Amakids tehetséggondozó prog-
ram elérhetőségét. 

Szeptember 13-án a gáz és vil-
lanyáramra vonatkozó piaci ajánla-
tokat tekintette át, és a hivatal szak-
embereivel egyeztetett a tennivalók 
ügyében. 

Szeptember 15-én tévéinterjút 
adott a jövő évi, immár két naposra ter-
vezett velencei sárkányhajó ünneppel 
kapcsolatosan. Faragó Péter képviselő 
és Kreiszl Norbert bizottsági tag társa-
ságában a Hofeka – Elektromos Ipari 
és Kereskedelmi Kft. képviselőivel tár-
gyalt a városi közvilágítás felújításá-
nak tennivalóival kapcsolatban. 

Szeptember 16-én szociális ügyek-
ben fogadott egy velencei lakost.  

Szeptember 19-én hétindító meg-
beszélést tartott Pap Zsigmond képvi-
selővel, városunk jegyzőjével, a VVG 
Kft. ügyvezetőjével, illetve a hivatal 
műszaki osztályának vezetőjével. 

Szeptember 20-án a képviselőtestü-
let tagjaival, illetve a gazdasági osztály 
vezetőjével munkamegbeszélést tartott 
a városi adórendelet módosításával 
kapcsolatban 

Szeptember 21-én részt vett a Kor-
zó üzemeltetéséről szóló per tár-
gyalásán. Majd a gyermekorvosi 
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körzetekkel kapcsolatosan hívott ösz-
sze megbeszélést, amelyre Sukoró, Ká-
polnásnyék és Nadap polgármestere is 
hivatalos volt. Az ugrásszerűen meg-
növekedett gyerekszám miatt egy új 
gyerekorvosi körzet kialakítására tett 
javaslatot. Jelenleg közel 1700 gyermek 
tartozik városunk gyerekorvosához az 
ellátási szempontból kívánatos 800–
900 fő helyett.

Babák Rózsakertje Ünnepség
Idén október elsején, szombaton tartjuk az elmúlt egy évben született velencei babák köszöntését. A rendezvény 

10 órakor a „Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése” című projekt keretében felújított park hivatalos átadá-
sával kezdődik. Utána – a hagyományokhoz hűen – egy-egy tő rózsát ültetünk legkisebbeknek. Ezen a napon adják át 
a Velence Rózsája díjat is. Az ünnep délelőttjén idén is számos játék és szórakoztató program várja a családokat.

Idősek Világnapja
Velence Város Önkormányza-
ta tisztelettel meghívja városunk 
nyugdíjasait 2022. szeptember 
27-én, kedden 15 órától a velencei 
Kastélyparkban (Tópart u. 52.) az 
Idősek Világnapja alkalmából tar-
tandó rendezvényre. 

Program: 
– LEBLANC GYŐZŐ opera- 

és operetténekes nosztalgia össze-
állítása 

– Tombola 
– Táncmulatság az Orfeus Mel-

ody Duóval
 A közönséget a város különbö-

ző pontjairól autóbusszal szállítjuk 
a helyszínre. 

A rendezvényre szeretettel vá-
runk minden kedves velencei nyug-
díjast!
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Velencén idén nem változnak a közétkeztetés díjai
Gerhard Ákos polgármester a Prizma Junior Zrt. közétkeztetéssel és munkahelyi étkeztetéssel foglalkozó cég 

vezetőjével tárgyalt szeptember 8-án hivatalában.  A megbeszélés során a felek megegyeztek abban, hogy a mere-
deken emelkedő élelmiszer- és alapanyagárak, illetve a sokszorosára növekedett rezsiköltségek dacára a cég váro-
sunkban egyelőre nem érvényesíti a közétkeztetés árában a megnövekedett költségeket. Ezzel összhangban sike-
rült egy olyan egyezséget elérni, miszerint a legalább 28%-os áremelést a Prizma Junior Zrt. csak 2023. január 1-től 
vezeti be. Idén a velencei gyerekek közétkeztetése pedig változatlan áron történik.

Esővízelvezetési gondok és
megoldások
A város több helyén nagyobb eső után megáll a víz az 

utakon. Az egyik ilyen nagy forgalmú hely Ófaluban az 
Ország út, a Híd utca betorkollásánál. Ezen a helyen hosz-
szú évek óta megáll a víz. Most az önkormányzat kérésére a 
fenntartó megoldotta a vízelvezetés problémáját.   Köszön-
jük a Magyar Közút szakembereinek munkáját! 

A város több más pontján is tervezi az önkormányzat 
a vízelvezetés megoldását (pl. újtelepi óvoda, Iskola utca 
stb.). Ezek listáját és előzetes terveit is tartalmazza a város 
hónapok óta el nem bírált (bár rövid ideig nyertesként ki-
hirdetett), tavaly benyújtott TOP pályázati anyaga.

Meghívó
Velence Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját  

2022. október 23-án (vasárnap) délelőtt 10 órakor, a Hősök Parkjában tartandó,
az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei és áldozatai előtt tisztelgő városi megemlékezésre.

Ünnepi program:
Beszédet mond Gerhard Ákos polgármester

A Velencéért Oklevél ünnepélyes átadása

Az eseményt követően a megemlékezés koszorúit elhelyezik a képviselőtestület tagjai és a helyi szer-
vezetek, intézmények képviselői.

Bővül az óvoda
Az önkormányzat ősszel önerős beruházás keretében egy csoportszobával és kiegészítő helyiségekkel bővíti a 

Meseliget Óvoda ófalusi tagintézményét. A bővítés az óvoda épületével átellenben lévő Civil Házban valósul meg. A 
kivitelezés határideje: 2022. október 15. Az új óvodarész alaprajzát az alábbiakban közöljük. Részletek a 3. oldalon.
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Súlyos allergiás reakciók sürgősségi kezelése
a velencei óvodában és iskolában

Velencén is nagy mértékben
emelkednek a közüzemi díjak 2023-tól

Az elmúlt hónapok hírei között bizo-
nyára mindannyian emlékezünk arra 
a szörnyű és megrázó esetre, amikor 
egy tortaszelet elfogyasztása után 
egy ételallergiás iskolás kisfiú anafi-
laxiás túlérzékenységi reakció miatt 
halt meg, és arra is, amikor pár hó-
nappal később egy óvodás kisfiú al-
lergiás rohamát észlelve és felismerve 
az óvónője egy előretöltött adrenalin 
tartalmú önadagoló tollat használva 
megmentette a kisfiú életét.

Örömmel tudatjuk, hogy a velen-
cei óvoda és iskola mindegyik, újte-
lepi és ófalusi tagintézményében ren-
delkezésre áll immár az az EpiPen 
Junior önadagoló toll, amely rovar-
csípések vagy rovarmarások, ételek, 
gyógyszerek vagy egyéb allergének 
által kiváltott súlyos allergiás reak-
ciók (anafilaxia) valamint fizikai 
terhelés hatására fellépő vagy isme-
retlen eredetű anafilaxia sürgősségi 
kezelésére alkalmazható.

A Velence Közalapítvány kezde-
ményezésére szülői hozzájárulás-
sal beszerzett 2–2 dobozt szeptem-
ber első napjaiban a Közalapítvány 

Velence város energia-monitorozá-
sát évek óta az önkormányzat szakmai 
partnere, az OLC Systems Kft. végzi. 
Számításaik és a beérkezett ajánlatok 
szerint városunk közüzemi díjai a je-
lenlegi hazai szabályo-
zás és a piaci körülmé-
nyek miatt 2023-ban 
fenntarthatatlan mó-
don emelkednek majd. 

A jelenleg elérhető 
legkedvezőbb ajánla-
tok szerint is több mint 
hétszeresére nő jövő-
re a város gázfogyasz-
tási költsége: vagyis 
az idei mintegy 9 mil-
lió forint helyett jövőre 
már 75  millió forintba 
kerül ugyanazon váro-
si intézmények fűtése. 
A legjelentősebb költ-
ségtételt az  óvoda fűtése jelenti – ezen 
azonban nem lehet spórolni, a gyere-
kek nem fázhatnak. 

Még rosszabb a helyzet a villamos-
energia-szolgáltatással. A jelenleg elér-
hető legkedvezőbb ajánlatok szerint is 
csaknem tízszeresére emelkedik a vá-
ros villamosenergia költsége: az idei 
mintegy 29 millió Ft helyett jövőre  
már 223 millió forintba kerül az áram. 
A legjelentősebb költségtételt a városi 
közvilágítás jelenti. A világítási költsé-
gek csökkentése érdekében augusztus 
25-én megtartott rendkívüli testületi 
ülésen arról döntött Velence Város Ön-
kormányzata, hogy önerőből megkez-
di a közvilágítás korszerűsítését. A 
tervpályázatot kiírta, jelenleg az aján-
latok beérkezé-
sét várja. 

A fűtési költ-
ségek csökkenté-
se érdekében je-
lenleg is várjuk 
az óvoda felújí-
tására, korszerű-
sítésére beadott, 
eddig el nem 

vezetője, Tűz Andrea át is adta az in-
tézményvezetőknek. Így az új tanév-
ben már ilyen készítmények állnak 
rendelkezésre sürgős esetben az óvo-
dában és az iskolában is.

Szeretnénk megköszönni a szülők 
hozzájárulását, és Dr. Oszvald Éva 
gyermekorvos segítségét, akiknek 
köszönhetően a készlethiány ellenére 
mielőbb az intézményekbe kerülhet-
tek ezen készítmények! A készítmé-
nyek 2023. augusztusig használhatók 
fel (de reméljük, soha nem lesz szük-
ség alkalmazásukra). 

A további támogatásokat a Ve-
lence Közalapítvány az OTP Banknál 
vezetett 11736082-20054104 számla-
számra várja.

bírált TOP pályázatunkról a döntést. 
December 31-ig még a korábbi, egyete-
mes szolgáltató által biztosított áron fi-
zeti a közüzemi díjakat a város. Ez idő 
alatt a szakmai partnerekkel egyeztetve 

kíván megoldást találni a fenntarthatat-
lan helyzetre az önkormányzat. Ezzel 
kapcsolatban a városi facebook oldalon, 
illetve a Velencei Híradóban tájékoztatni 
fogjuk a velenceieket.
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Bemutatkozik a Velencei Szakrendelő
új igazgatója: Dr. Egyed Péter

Velence város születésnapja

Tisztelt Velenceiek! 

Székesfehérváron, 1984. július 23-án 
születtem, majd éltem 2004-ig. Az ál-
talános és  a középiskolát is itt végez-
tem, majd a Fejér Megyei Szent György 
Kórház Septicus Osztályára kerül-
tem ápolási asszisztensként. 2004-től a 
Semmelweis Egyetem Általános Or-
vostudományi Karára jártam, emellett 
félállásban Budapesten a Bajcsy-Zsi-
linszky Kórház intenzív osztályán vol-
tam ápoló, a Fejér Megyei Kórház 
Általános Sebészeti Osztályán, az Ér-
sebészeti Részlegen pedig önkéntes se-
gítőként dolgoztam, illetve a központi 
műtőben asszisztáltam a műtétek során. 

2010-ben doktoráltam, majd ide, 
Velencére költöztem pusztán földrajzi 
megfontolásból, hiszen ekkor már álta-
lános orvosként dolgoztam tovább Szé-
kesfehérváron, és a Bajcsy–Zsilinsz-
ky Kórház sürgősségi osztályán. Ettől 
kezdve  a helyi központi ügyeletben is 
részt vettem, eleinte dr. Sirák András, 
majd dr. Ferencz Péter főorvos urak 
vezetése mellett. Az akkoriban telje-
sen új szakrendelővel is így találkoz-
tam először: főleg az ügyeleti vizsgáló, 
az ügyeletes autó és olykor az orvo-
si pihenő volt a kollégákkal való talál-
kozási pont, néhányan még most is itt 
dolgoznak közülük. Időközben család-
orvostanból és általános sebészetből 
is szakvizsgát szereztem, egészen idáig 
dolgoztam a már említett kórházakban 
és osztályokon eleinte rezidensként, 
majd szakorvosként, végül már ügye-
letvezetőként. Pusztaszabolcsi család-
orvosi praxisom jelenlegi összlétszá-
ma 3000 fő körüli, tartoznak betegek 
hozzám Velencéről, a környező telepü-
lésekről, de még Budapestről is. 

Pusztaszabolcsot nemcsak az egész-
ségügy alapellátási szintjén, de politikai 
pártoktól független alpolgármesterként 
is szolgálom 2019-től. E sok párhuzamos 
feladat, elkötelezettség mellett fennáll 
annak a lehetősége, hogy a kórházi ügye-
leteim óraszámát lényegesen, vagy akár 
teljesen le kell csökkentenem a jövőben.  

Számomra természetes volt, hogy 
Velencén, a lakóhelyemen, és 12 év után 
már mondhatom: a városomban egy 
olyan, a szakmámba vágó, kihívásokkal 
teli, izgalmas lehetőségre mint a helyi 
szakrendelő igazgatói pozíciójára kiírt 
pályázatra jelentkezem, így Velence vá-
ros és a környék lakosainak is a segítsé-
gére lehetek. Legnagyobb örömömre a 
pályázatom sikeresnek bizonyult.

Hosszú várakozással teli hónapok 
után nagy izgalommal kezdtem el a 
munkát szeptember elsején a Velencei 
Szakrendelő élén. Ezúton is köszönöm 
a biztató szavakat, a támogató gesztu-
sokat, a kitartást, amely segített ebben 
az időszakban. Külön köszönet illeti 
meg családomat, a barátaimat, számos 
kollégámat, főnökeimet és mentorai-
mat, Prof. Dr. Altorjay Áront, Dr. Tóth 
Ágotát és Dr. Völgyes Barbarát, Prof. 
Dr. Bucsi László főigazgató urat, Dr. 
Révai Róbert orvosigazgató urat, Dr. 
Takács Péter egészségügyi államtitkár 
urat, és persze nem utolsósorban Ve-
lence város képviselőtestületét és Ger-
hard Ákos polgármester urat. 

Ferencz Péter főorvos úrral mege-
gyeztünk, hogy a szeptemberi hóna-
pot a szakrendelő eddigi működésének 
megismerésével, a vezetői szintű át-
adás-átvétel folyamatával töltjük. Segít-
ségét ezúton is köszönöm, hálás vagyok 
érte, hiszen a főorvos úr az, aki ennek 
az intézménynek a szakmai alapjait 
megteremtette, bevezette, majd tartot-
ta fenn Fejér megye egészségügyi ellá-
tórendszerének kiemelkedő tagjaként. 

Áttekintve a jelentések egy részét, már 
most szembe tűnik, hogy a rengeteg hoz-
zánk tartozó páciens mellett a területi el-
látási kötelezettségünkön kívüli környe-
ző településekről, sőt az ország távoleső 
pontjairól is számosan érkeznek hoz-
zánk. Mindez egyértelmű jele annak, 
hogy a szakrendelőnek nagy a vonzere-
je, a kollektívája barátságos, segítőkész, 
szakmaisága pedig megkérdőjelezhetet-
len. Az elkövetkező egy hónapos idő-
szakra megértésüket, rugalmasságukat 

kérem, hogy az átadás-átvétel zavartala-
nul megtörténjen, természetesen az aj-
tóm már most is mindig nyitva áll, ren-
delkezésükre állok, adódjon bármi, 
amivel felkeresnének. 

Úgy gondolom, hogy biztonságos, 
megingathatatlan várat csak megfele-
lő, sziklaszilárd alapokra lehet építeni. 
Gyakran látunk olyan várakat, melyek 
roppant magasak, tornyaik hatalmasak, 
már-már az egekbe törnek, s amikor az 
ember felnéz rájuk, akkor olyan érzése 
támad, hogy az rögtön ráomlik, szinte 
beleszédül a látványba. Szeretném, ha itt 
senkinek nem lenne olyan érzése, hogy 
ez a vár összeroppantja a nagyságával, 
vagy bármilyen tulajdonságával. Erről a 
helyről inkább az jusson eszébe minden-
kinek – legyen az munkatárs, vagy hoz-
zánk forduló páciens – hogy átfog, átölel, 
megóv, védelmez, segítséget nyújt. Ezek 
nélkül ugyanis minden bizonytalanná 
válhat, könnyen elveszettnek érezheti 
magát az ember, főleg manapság. 

Ennek a várnak mostantól az épí-
tőkövei a munkatársaim, és a közel-
jövőben mindenkivel egyesével, sze-
mélyesen is meg kívánok ismerkedni, 
betekintést nyerve a munkafolyamata-
ikba: hiszen csak így tudom, pontosab-
ban így tudjuk egyben tartani, formálni, 
fejleszteni az immár közös munkahe-
lyünket, közösségünket, a szakrendelőt, 
a központi ügyeletet, az egészségfejlesz-
tési irodát, azaz a Velencei-tó környé-
kén élők egészségügyi, egészségmegőr-
zési és -fejlesztési centrumát !

Tisztelettel: Dr. Egyed Péter
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A hatalmas vihar miatt egy héttel el-
halasztott rendezvény augusztus 27-én 
hozott vidámságot városunkba. A gye-
rekek számára készült egy külön köz-
lekedési park, amelyet az Anna Baba-
boltja és a Játék-Tér közösen épített 

meg. Étel-ital, különféle finomságok, 
kirakodó vásár, kézműves termékek 
bővítették a kínálatot.

19.00 órától vette kezdetét Velen-
ce születésnapi bulija, ahol DJ Smash 
és Kovács Áron szórakoztatták az 

egybegyűlteket. Mivel a város nagy-
korú lett (18 éves), ezért született egy   
közös szülinapi dal is, amely a Hausz-
mann Alajos EKIK  facebook oldalán 
érhető el. 

Boldog születésnapot, Velence!
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Gerhard Ákos polgármester kérésére az árvaszúnyog-rajzás miatt a tókörnyéki önkormányzatok szakvé-
leményt kértek az illetékes, szúnyogirtásért felelős cégtől, a Pannónia Központ Kft.-től. Ennek rövidített, 
közérthető formára hozott tartalmát az alábbiakban közli a Velencei Híradó.

Szakvélemény a Velencei-tavi  árvaszúnyog-rajzásról Megújulnak a velencei kikötők

„Érdemben zavaró mértékű jelenléte 
aktuálisan az árvaszúnyogoknak, illet-
ve – ahol fejlődési helyeik adottak – a 
magánházak és kertek környékén moz-
gó inváziós szúnyogfajoknak van. Az 
árvaszúnyogok egyáltalán nem szív-
nak vért, életük legnagyobb részét lárva 
alakban töltik, imágó időszakuk pedig 
szinte csak a szaporodásukra korláto-
zódik. Lárvakori fejlődésük főképp ál-
landó vizek üledékéhez köthető. 

A halak számának csökkenése az 
árvaszúnyograjzások erősödésével jár 
együtt. A Velence-tó jelenlegi élőhelyi 
körülményei – az elmúlt év nyárvégi idő-
szakához hasonlóan – nagyobb árvaszú-
nyog állományok kialakulásának kedvez-
tek. Az árvaszúnyog bábbőrök és imágók 
ugyanakkor fontos madártáplálékot je-
lentenek, azon túl e rovarok egy-egy tö-
meges kirepülésekor több tonna szerves 
anyagtól szabadítja meg a tavat. Az ár-
vaszúnyogok gyérítése tehát természet-
védelmi szempontból nem elfogadható 
(biológiai módszerekkel nem is megva-
lósítható), azon túl értelmetlen is, hiszen, 
mivel emberi vérrel nem táplálkoznak – 
zavaró jelenlétükön túl – képtelenek bár-
minemű közegészségügyi vagy egyéb 
humán ártalom kialakítására.

A részben magánterületen, helyi la-
kosok bevonásával végzett vizsgálata-
ink alapján a Velencei-tó térségében az 
inváziós szúnyogfajok közül nemcsak 
az Aedes japonicus, de a nagyobb állo-
mányokkal a nyár végi időszakban elő-
forduló Aedes albopictus is jelen van. A 
fenti fajok kis mobilitásúak, a fejlődési 
helyüktől a közterületek felé alig moz-
dulnak el.

Elszaporodásukat alapvetően a lakos-
ság tudja megakadályozni, ugyanis azok 
zömmel a kertesházas övezetek nagyobb 
méretű esővízgyűjtő hordóihoz kötőd-
nek. Utóbbiakat szúnyoghálóval kell le-
fedni. A lefedést követően a hordók 
funkciója megmarad, de a szúnyogállo-
mányok nem képesek azokban kifejlődni. 

Kerti tavak ugyancsak alkalmasak az 
inváziós fajok fejlődésére, ezek kezelésé-
re azonban csak kémiai lárvairtó szerek 
kaphatók a kereskedelmi forgalomban. 
Kémiai lárvairtó szerek használata a 
lakosság számára sem javasolt (ellen-
ben az arra megfelelő méretű tavakba 
szúnyoglárvákat fogyasztó halak tele-
pítése igen). Az inváziós fajok fejlődése 
számára a legújabb kaput az automata 
kerti öntözőrendszerek nyitották ki – 
utóbbiak aszályos időszakban is köny-
nyen hoznak létre pangóvizes foltokat.

Az év ezen időszakában az esti, éj-
szakai lehűlés gyors ütemben foko-
zódik – ilyenkor a csípőszúnyog ál-
lományok aktív periódusa erősen 
lerövidül, és korai időpontra tevődik. 
Az előrejelzések szerint rövidesen ál-
landósuló 10 C° alatti éjszakai hő-
mérsékletek számottevően elmarad-
nak attól az NNK irányelvek szerinti 
alsó hőmérsékleti határtól is (~15 C°), 
amely mellett hatékony gyérítés már 
csak nagyon korlátozottan, vagy nem 
végezhető.”

Folytatódnak a Csontréti kikötőben 
a munkálatok. A cölöpök leverése 
után a vendégmólók is kialakításra 
kerültek. Amikor a kivitelezők ezen a 
helyszínen befejezik a munkálatokat, 

a Cserje utcai kikötőnél folytatják. A 
kikötő engedélyeztetését jövőre kez-
dik meg a szakhatóságok. A terv az, 
hogy a dinnyési MOHOSZ kikötőhöz 
hasonló működési elvű vendégmoló 

jöjjön létre. Ez további munkálatokat 
igényel.  A munkák haladásáról a to-
vábbiakban is hírt adunk.
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Népszámlálással kapcsolatos tájékoztató

A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) szervezésében 2022. októ-
ber 1. napi kezdettel tizenhatodik alkalommal kerül sor hazánkban – minden lakásra és 
személyre kiterjedő – népszámlálásra. 

A települések jegyzői a népszámlálás helyi szintű megvalósításának irányítói, helyi 
szinten felelősek a településük közigazgatási területén megvalósuló adatfelvétel lebo-
nyolításáért, amelynek során:

• Október 1. és 16. között önállóan online lehet kitölteni a kérdőíveket. 
• Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztar-

tásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet. 
• November 21. és 28. között a település jegyzőjénél tehetnek eleget adatszolgáltatási 

kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg. 
A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet fog küldeni a nép-

számlálással kapcsolatban szeptember utolsó napjaiban. 
A megkapott felkérőlevelet kérem, feltétlenül őrizzék meg, mivel abban a népszám-

lálással kapcsolatos hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is lesz. 
Ezen kód ismerete elengedhetetlen lesz a kérdőívek online, interneten történő kitölté-
séhez. Az online kitöltés lesz a legegyszerűbb és leggyorsabb módja a kérdőívek kitölté-
sének, ezért azt javaslom, hogy aki teheti, éljen a lehetőséggel.

A felkérő levél nem névre szól, ezért csak a lakás címe és a házszám fog szerepelni a 
címzésen. 

Annak érdekében, hogy a felkérő levelek eljussanak minden háztartáshoz, kérem 
Önöket, még a levelek kézbesítése előtt szíveskedjenek gondoskodni arról, hogy házuk 
falán vagy a kerítésen látható legyen a házszám, illetve többlakásos lakóépületek esetén 
az ajtószámot is szíveskedjenek pontosan feltüntetni az épületeken, illetve a postaládá-
kon! Ezzel nagymértékben megkönnyítik a felkérő leveleket kézbesítők munkáját, és 
nem lesz akadálya, hogy a felkérőleveleket biztosan megkapják.  

A népszámlálással kapcsolatban bővebben a nepszamlalas2022.hu oldalon tájé-
kozódhatnak, valamint a velencei polgármesteri hivatalban személyesen, illetőleg a 
22/589–418-as telefonszámon. 

Dr. Matus-Borók Dóra
jegyző, helyi népszámlálási felelős

Megkezdődtek az őszi munkák a Városgazdálkodásnál

A szeptember nemcsak az esős időjá-
rást hozta meg, hanem az aktuálissá 
vált őszi munkákat is. A rendszeres ka-
szálás mellett a száraz fák kivágása, 
gallyazása is megtörtént a Babák Ró-
zsakertjében, a Milleniumi Parkban, az 
óvodák kertjében a fákon és a polgár-
mesteri hivatal előtti területen is. Az 
ágyások gyommentesítése folyamatos, 
kertész munkakörbe továbbra is felvé-
telt hirdetünk. A mulcsozás szükséges, 
hogy hosszabb ideig tudjuk tisztán tar-
tani az ágyásokat. 

A tavasszal kimaradt padokat és 
a Tóbíró Strand végén található fahi-
dat újrafestettük. Külső vállalkozó 
segítségével javítottuk a régóta fenn-
álló méretes kátyúkat forró aszfalt-
tal. Az iskolakezdésre feltöltöttük az 

utak szélén a 
murvás ki-
mosásokat, 
így kényel-
mesebben el 
lehet férni a 
keskenyebb 
útszakaszo-
kon is. A 
kátyúzás fo-
lyamatos, te-
hát a kisebb 
úthibák javí-
tását a VVG 
folytatja ok-
tóberben is. 

Bejelentés 

érkezett nagyobb mennyiségű ille-
gális szemét lerakatról a Szabolcsi út 
és a Veréb utca közötti területen. Több 
helyrajzi számon találtunk itt kommu-
nális hulladékot, építési hulladékot, 
palát, gumikat és egyéb veszélyes hul-
ladékot. Ezeket a területeket először 
meg kellett tisztítanunk az összenőtt 
növényzettől, hogy meg tudjuk közelí-
teni a hulladékot. A munka befejezése 
előre láthatólag október eleje, mert ah-
hoz, hogy maradéktalanul megtisztít-
suk a területet, többször át kell fésülni 
azt, az összenőtt növényzet miatt. 

Bízunk benne, hogy az a felelőt-
len hozzáállás, amit az illegális hul-
ladék-lerakók tanúsítottak, végleg 
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Velence története
II. rész

Velence 1930 és 1940 között:
Strandélet

Madarasi Beck Hugó 1888–1892 körül 
vásárolta meg kisvelencei (vagyis a mai 
újtelepi-velencefürdői részen lévő) 800 
katasztrális hold birtokát, melynek egy 
részét  felparcellázta. Hasonló birtok-
felosztást Meszleny Pál is kénytelen volt 
végrehajtani az első világháborút köve-
tően, a hadikötvények túlvásárlása mi-
atti  adósság rendezésére. Ezek a gazda-
sági következmények Velence számára 
a felemelkedést eredményezték, a folya-
matos idegenforgalmi és gazdasági nö-
vekedést. Kisvelence vasúti megállójá-
nak 1861–1862 es átadása biztosította a 
tömegközlekedést is.  Velencének  1939-
ben lett külön megállója, így már köny-
nyen elérhetővé vált a fővárosiak köz-
lekedése, a postakocsikat felválthatta 
egy gyorsabb és kényelmesebb utazás. 
A  Tükrössyek és egyéb környékbeli te-
hetős családok bódéi, fürdőkabinjai je-
lentek meg a Velencei-tó partján, Gár-
donyban és Velencén.

Ezzel elindult Velence strandolási  
időszaka, amely a Hajdú testvérek ne-
véhez kötődik. Más potenciális befek-
tetők is megjelentek, például Seifert 
Henrik budapesti billiárd-gyáros, aki 
Velencén szanatóriumot szeretett vol-
na létesíteni, mely azonban a háború 
miatt nem valósulhatott meg. 

A korabeli  Fejér Megyei Nap-
ló 1924. aug. 17-i száma tudósított a 

Hajdu strand  megnyitásáról   (Tremkó-
né  Meszleny Mária  gyűjtése, részlet): 
„Jelen voltunk a megnyitó ünnepélyen, 
de jelen volt a környék és Székesfehér-
vár előkelősége is számosan. Amint a 
vonat befutott   a kisvelencei állomásra, 

a vonat ablakán keresztül kellemes lát-
ványt nyújtott a tó zöld és kék sziluett-
jéből kiemelkedő, fehérre meszelt piros 

cseréptetejű   ház, a 
vendéglő és a mo-
dernül épített ka-
binsor. A kabin-
sor előtt vannak a 
csónakok  a par-
ton kikötve. Ára-
ik: 1 személyjegy 
fürdőzésre, délelőtt 
kabinnal: 150 ko-
rona, délután vagy 
egész nap 300, ün-
nep és vasárnap dé-
lelőtt 300, délután 
és egész nap 500. A 
fürdő megtekinté-

se után a telep tulajdonosa, Hajdú Géza 
látja  magyaros estebéden a jelenlévőket 
vendégül. Jelen voltak: Wickenburg Ist-
ván gróf, volt fiumei kormányzó, neje és 
leánya  Márka, Wenckheim Ferenc gróf, 
Manndorff Géza báró és leánya, Mesz-
leny Pál, özv.  Rédey Richardné, velencei 
nemesek,   Luchenbacher Miklós, vitéz 
Mecsér Endréné és leánya, Luchen-
bacher Ritta Pettendről és számos 

környékbeli ismert  személyiségek. Ha-
lászlé és túrós csusza volt a menü. A va-
csorán dr. Polgár Iván, Meszleny Pál, 
Tőke Iván mondottak pohárköszön-
tőt, amelyekre Hajdú Géza válaszolt. A 
társaság gyönyörködött a színpompá-
zó naplementében. Többen csónakázni 
mentek. Majd elbúcsúzva a vendéglátó 
gazdától, az esti vonattal visszautaztak 
Székesfehérvárra.”

Sokáig nem gondoltak arra, hogy a 
Velencei-tó vizét fürdő céljaira értéke-
sítsék. A Velencei-tó kutatója. Polgár 
Iván cisztercita rendi tanár idők hosszú 
során át kutatta a tó vízében rejlő ér-
tékeket. Kutatásainak eredménye volt a 
tó vizét tápláló gyógyerejű források fel-
fedezése, amelyek a tó vízét gyógyfür-
dővé teszik. Ez a felfedezés mások ér-
dekei miatt nem bontakozhatott ki!  A 
későbbiekben az ide látogató, több éj-
szakára érkező vendégek ún. vendég-
házaknál voltak elszállásolva,  ami a  
mai „falusi turizmus” elődje volt, fél-
panzióval vagy teljes ellátással.

A Velenceblog  szövegének felhasz-
nálásával írta és szerkesztette: 

Kiss Eszter Zsófia és
Ludmann Ágota

eltűnik városunkból, mert így a gyere-
keinknek, unokáinknak hagyjuk örök-
ségül a sok szemetet. Egyszer valaki-
nek meg kell tisztítani a természetet, ne 
hagyjuk gyerekeinkre a sok hulladékot, 
ezért kérünk mindenkit, hogy vigye el 
szemetét a kijelölt szemétlerakókba!

Megrendelésre kerültek a tava-
szi hagymás növények, mint hóvirág, 
gyöngyike, krókusz, tulipán és nárcisz, 
amelyek beültetése októberben lesz 
esedékes. A Könyvtár ágyásaiba tulipá-
nok és nárciszok kerülnek, a gyepbe pe-
dig lila és sárga krókuszokat ültetünk. 
A Milleniumi Parkba nárciszok és tu-
lipánok kerülnek, a gyepbe hóvirágokat 
és gyöngyikéket ültetünk. A Pusztasza-
bolcsi úti parkba hóvirág és gyöngyi-
ke kerül, míg az Európa (Keszegező) 
Parkba tulipánok és nárciszok kerül-
nek. Októberben kerülnek beültetésre 
az árvácskák is, amelyek a Hősök Par-
kja egynyári virágait váltják.  

Szeptemberben több helyen is 
végrehajtottuk a városvezetés által 

elfogadott forgalmirend-változást. 
Kialakítottuk a 30-as zónákat, az 

egyenrangú útkereszteződéseket, egy-
irányosítottuk a Mandula, V. és Vasút 
utcát. Kialakítottuk a Liget iskolarész 
egyirányú forgalmát, végrehajtottuk az 
új parkolók útburkolati felfestéseit is. 
Iskolakezdésre rendbetettük a Zöld 
Iskola előtti építési területként lezárt 
zöldterületet, így az évnyitóra rende-
zett jelleggel várta a diákokat a terület. 

Októberben már számolnunk kell a 
nagy tömegben lehulló lomb mennyi-
ségével, ennek nagy részét továbbra is 
mulcsozva, aprítva hagyjuk a területen. 
A kiszáradt fák kivágása októberben is 
folytatódni fog, a Kertész utcai, Kossuth 
utcai és Kavicsos közi árok tisztítása is 
időjárástól függően tervezésre került. A 
hagymások és kétnyáriak kiültetése is 
sok időt fog igénybe venni októberben, 
miközben a Fő utcai óvoda belső par-
kolójának kialakítása is októberi fela-
dat lesz. Mindeközben a városi rendez-
vények aktív résztvevői vagyunk, tehát 
a színpadállítás, áramkiépítés, szállítás, 
sörpadok, székek helyszínre szállítása 
és elrendezése, és egyéb háttérmunkák 
ellátását is a VVG Kft. végzi. Bízunk a 
kedvező időjárásban, amely nagy mér-
tékben megkönnyíti a munkánkat.

Szabó Csilla erdőmérnök
ügyvezető

A mai újtelepi óvoda mellett lévő egykori Kacskovics kúriában is
meg lehetett szállni nyaranta (Nemzeti Ujság, 1926. máj. 23.)

Az első strand, háttérben a fenyőfa alléval (Forrás: Velenceblog)

A Hajdú testvérek strandja (Forrás: Velenceblog)
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A Kulturális Örökség Napjai progra-
mok 2022. szeptember 17–18. között 
kerültek megrendezésre országosan, 
így Velencén is. Előzménye az 1984-
ben Franciaországban megtartott Tör-
ténelmi Műemlékek Nyílt Napja, majd 

az Európa Tanács 1991-ben az Európai 
Unió támogatásával hivatalosan is in-
tézményesítette és útjára indította saját 
rendezvénysorozatát Európai Örökség 
Napok címmel. Napjainkban e rendez-
vényt a Baltikumtól a Balkánig, Izland-
tól az Ibériai-félszigetig 50 országban 
ünneplik minden szeptemberben, 
túllépve az Európai Unió határait is. 
Hazánkban 1999-ben a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériuma bízta 
meg a Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatalt (akkori nevén Országos Műem-
lékvédelmi Hivatalt), hogy szervezze 
meg a rendezvényt. Ezt a koordináló 
munkát azóta is a hazai műemlék- és 
örökségvédelem központi intézménye 
végzi, de a nagyobb feladata az épü-
letek tulajdonosaira, működtetőire, 
kezelőire és a szervezőkre hárul, mi-
vel ők vállalják, hogy a nagyközönség 

számára hozzáférhetővé tegyenek ér-
tékes, szép épületeket, műemlékeket, 
gyűjteményeket. 

 A Kulturális Örökség Napjai idén a 
150 éves intézményes magyar műem-
lékvédelem előtt is tisztelgett, ugyan-

is 150 éve, 1872. április 7-én jött létre a 
Magyarországi Műemlékek Ideiglenes 
Bizottsága, az intézményes hazai mű-
emlékvédelem első önálló szervezete. 
Az első feladatai között szerepelt a mű-
emlékek jegyzékbe foglalása és kateg-
orizálása. A műemléki törvény 1881. 
május 28-án született meg, és négy fe-
jezetben foglalta össze a műemlékvéde-
lemre vonatkozó szabályokat. Utolsó fe-
jezete értelmében létrejött – már nem 
ideiglenes, hanem törvényben szabá-
lyozott és állandó költségvetéssel ren-
delkező szervezetként – a Műemlékek 
Országos Bizottsága, és ezzel a magyar 
műemlékvédelem újabb szakasza kez-
dődött meg. Napjainkban a műemlékvé-
delem a Miniszterelnökséghez tartozik.

A Kulturális Örökség Napjai ke-
retében Velencén három műemlék 
is látogatható volt. Dr. Petrus József 

Csaba műemlékvédelmi szakmérnök, 
a Velencei Települési Értéktár Bizott-
ság elnöke szervezte meg a Hausz-
mann-Gschwindt-kastély belső tere-
inek és kertjének bejárását, valamint 
a Szent István király római katolikus 
templom és a templomtorony látoga-
tását. 

A Hauszmann-Gschwindt-kastély 
belső tereinek és kertjének bejárására 
2022. szeptember 17-én, szombat dél-
után került sor.  

A kastély, a melléképületei és kert-
je is műemléki védelem alatt áll. Az 
épület magántulajdonban van, évek 
óta nem látogatható, de most lehetőség 
volt bejárni a belső tereit is. 

A kastély egykori szalonjá-
ban Szabó Zsolt építészmérnök 

Velence város is részt vett a
Kulturális Örökség Napjai rendezvényen

tartott előadást. Előadásában ismer-
tette a velencei kastélyokat, majd a 
Hauszmann-Gschwindt-kastély törté-

netét és leírását gazdag 
kép- és térképanyaggal 
bemutatva. Az előadás 
kitért a kastély tulajdo-
nosainak ismertetésé-
re és a kastély parkjának 
történetére. Ezt követő-
en a látogatók bejárhat-
ták a kastély földszinti 
és emeleti helyiségeit, 
majd a bejárás a kastély-
parkban folytatódott. 

A Szent István király 
római katolikus temp-
lom és a templomto-
rony bejárására 2022. 
szeptember 18-án, va-
sárnap délután volt lehe-
tőség.  

A műemlék Szent 
István király római ka-
tolikus templomban 
Nagy Károly templom-
gondnok tartott izgal-
mas előadást a templom 
múltjáról, archív képek-
kel is bemutatva annak 
történetét. Ezt követően 
a látogatók megtekint-
hették a Meszleny-szo-
bában lévő kiállítást, 

majd a szószékre is ki lehetett menni. 
A templomtoronyba már kevesebben 
merészkedtek fel, de még így is sokan 
kíváncsiak voltak a templomtoronyból 
a Velencei-tó látványára és az ott lévő 
harangokra.

A harmadik helyszínen, Szűcs La-
jos műemlék pincéjében Kernya Gá-
bor önkormányzati képviselő vezette 
körbe a látogatókat.

Forrás: www.oroksegnapok.gov.hu
A fotók a szervező (Dr. Petrus József 
Csaba) saját felvételei

Dr. Petrus József Csaba 
műemlékvédelmi szakmérnök

A kastély parkja is bejárható volt 

Volt, aki fotózás helyett inkább
lerajzolta a kastélyt

A látogatók a padlásteret is megnézhették

Szent István király római katolikus templom

Szűcs Lajos műemlék pincéje
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Velence anno: régi újságok hasábjain
Pénzhamisítás Velencén 1923-ban
1923 nyarán különös hírrel került be Velence az országos lapok „érdekességek” rovatába. Számos újság, így a 
Pesti Hírlap, a 8 Órai Újság, a Nemzeti Újság, a Világ, a Magyarország közölt beszámolót egy különös bűnesetről, 
amelynek egyik „hőse” egy velencei gazda volt. Az alábbiakban a Világ című hetilap 1923. július 23-án megjelent 
tudósítását közöljük

Amikor a gazd’uram
alchimistának csap fel 

A rendőrség napok óta nyomoz egy 
nagyszabásúnak hitt pénzhamisítási 
ügyben, amely végül ma humoros csat-
tanóval ért véget. Az eset ott kezdődik, 
hogy a fehérmegyei Velence községnek 
számos Vargája között két Varga József 
is él és műveli őseinek szokásaihoz hí-
ven a földet. 

Egy szép napon Varga József gazdál-
kodónak címezve: levél érkezett a pes-
ti vonattal Velence derék postamesteré-
hez, nem kis gondot okozva neki ezzel. 
Ki légyen a címzett Varga József, melyik 
vajon a számos Vargák közül? És hogy 
ebből nem csinált magának lelkiismere-
ti kérdést a jóravaló postás, nem is cso-
dálható, hisz egyre megy, akármelyik-
hez viszi, ha nem őt illeti – becsületes 
ember lévén – úgyis átjuttatja névroko-
nának. Ebben aztán meg is nyugodott 
lelkiismerete és elvitte a levelet ahhoz 
a Varga Józsefhez, akit közelebb ért, és 
akit a levél a legkevésbé sem illetett. 

Innen indult ki azután ez a szövevé-
nyes bűncselekménynek hitt eset, mert 
a levélben nem kisebb dologról volt szó, 
mint ezüst ötkoronások hamisításáról. 
Az eseten mód fölött meglepődött Var-
ga József, aki biztos tudomása szerint 

soha pénzcsinálással nem foglalkozott, 
a csendőrségre vitte a levelet, gondol-
ván, hogy ott majd csak megtalálják a 
dolgok magyarázatát. Itt aztán komoly 
hivatalossággal megállapították, hogy a 
levélben hamispénzgyártásról van szó 

és nyomban meg is indították a nyomo-
zást, amibe az ügy fejleményei során a 
fővárosi rendőrség is bekapcsolódott. 

Kiderült ennek során, hogy a le-
vél küldője Ila Sándor budapesti gyári 
munkás, aki néhány hónappal ezelőtt 
felkereste velencei otthonában Varga 
József gazdálkodót és elmondotta neki, 
hogy van egy találmánya, melynek se-
gítségévet kitűnő ezüst ötkoronásokat 
tudna hamisítani, ha Varga a „pénz-
verde” berendezéséhez szükséges pénzt 
rendelkezésére bocsátaná. 

A könnyű meggazdagodás lehetősé-
ge elvakította a velencei gazdát és átadott 
Ilának 25.000 koronát a pénzverőeszkö-
zök beszerzésére. Ila a 25.000 koroná-
val Budapestre jött, néhány ráspolyt, ön-
tőkanalat és két valódi ezüst ötkoronást 

Kocsányos és kocsánytalan tölgy

vásárolt és ezzel a felszereléssel visszauta-
zott Velencére megkezdeni a pénzgyár-
tást. Titokzatos olvasztási eljárásokat esz-
közölt a hiszékeny Varga előtt és közben 
a hamuba csempészte a valódi ötkoro-
násokat, amelyeket mint produktumait 
emelt elő onnan a pénzcsinálási műve-
let befejeztével. Varga most már bízva a 
sikerben, 200.000 koronát adott át Ilá-
nak a további ezüstgyártás céljaira, aki a 
pénzzel Budapestre jött és innen levelet 
írt Vargának, hogy a rendőrség tudomást 
szerzett a pénzverésről és őt letartóztatta, 
azonban nem árulta el Vargát. 

Ez volt az a levél, amelyet a velencei 
postás tévesen kézbesített, és amelyiknek 
az adatai alapján a nyomozást megindí-
tották. Erre azután tényleg letartóztatta 
a rendőrség Ila Sándort, aki kihallgatása 
során töredelmesen elmondotta  a pénz-
hamisítás históriáját és azt is bevallotta, 
hogy tulajdonképpen nem volt más célja, 
mint Vargától ilyen furfangos úton pénzt 
csaljon ki. Beismerő vallomása alapján 
Ilát az ügyészségnek adták át, Varga ellen 
pedig pénzhamisításban való bűnrészes-
ség miatt indult meg az eljárás.

Ahogyan felváltja a nyarat az ősz, úgy a Velencei-tó mellett egyre jobban 
vonzza a látogatókat a Velencei-hegység. Bár hazánk egyik legkisebb hegy-
ségéről van szó, természeti értékei, szépségei és sajátos adottságai mégis 
számos értéket rejtegetnek. Nem is csoda, hogy hazánk egyik legjelentősebb 
ökológusa, a hat éve elhunyt Széchenyi-díjas akadémikus, Fekete Gábor 
munkásságának egy jelentős részét éppen tó északi oldalát szegélyező festői 
hegység vizsgálatának szentelte.

A Velencei-hegység erdői

Néhány szóban a Velencei-hegység 
adottságairól

A Dunántúli-középhegység legkisebb 
kiterjedésű, a középhegység fő tömegé-
től elszigetelt tagja a Velencei-hegység. 
Igazából a „hegység” szó nem is indo-
kolt, hiszen legmagasabb „csúcsa”, a Me-
leg-hegy alig 352 m magas, felszínformái 
sem hasonlítanak hegyvidékre, így in-
kább dombvidéknek tekinthető. Ugyan-
akkor közvetlen szomszédságától mind 
földtani-domborzati, mind éghajlati, nö-
vényzeti jellegében erősen különbözik. 

Geológiai felépítése hazánkban egye-
dülálló, ugyanis a fő tömegét 300 millió 
éves gránit adja, a fedetlen gránitfelszín 
a hegység területének több, mint felét te-
szi ki.  A Velencei-hegység gránitját sűrű 
repedésrendszer hálózza be. A gránitfel-
szín nagymértékű mállásával nagy víz-
nyelő képességűvé vált, befolyásolva a 
környék vízháztartását. Ez a magyaráza-
ta annak, hogy bár a gránit alkotta részen 
elég sok forrást találni, ezek többnyire 
csak időszakosak, a hegység völgyeiben 
alig van álladó vízfolyás. 

A Velencei-hegység és környékének 
éghajlata meglehetősen száraz: az északi 

előtere több, a délfelé néző lankák ke-
vesebb csapadékot kapnak. Az éves kö-
zéphőmérséklet a hegység északi részén 
9,5–10 °C, a délin kb. 10–10,5 °C.

 
Üde, gyertyánelegyes erdők

Gyertyánelegyes üde lomboserdők, 
ahol a lombszintben nagyobb meny-
nyiségben a gyertyán, a csertölgy és a 
mezei juhar fordul elő, elegyként több-
nyire találni több-kevesebb kocsányos 
tölgyet, a további fafajok csak néhány 
állományban, illetve kisebb arányban 
fordulnak elő.  A szűkebb völgyekben 
ezek árnyas, nyáron nappal is sötét er-
dőket alkotnak mind tavasszal, mind 
nyáron fajszegény gyepszinttel. 

Mészkerülő (jellegű) erdők 
Ezek többnyire mohás, köves talajú 
tölgyesek, a lombszintben gyakorla-
tilag egyeduralkodó a kocsánytalan 
tölgy. Ezek között a Velence-hegység-
ben csak a nyír fordul elő egyetlen he-
lyen – éppen a Nadaptól északra lévő 
Nyír-hegyen. Gyakorlatilag cserjeszint 
nélküli, ligetes záródású állományok, 
gyakran nagyobb fátlan foltokkal.
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A legkisebbek beszoktatása

Szeptember elsején a Meseliget Óvo-
da megnyitotta kapuját az új kisóvodá-
sok előtt is. Az újdonsült kiscsoporto-
sokat már nagyon vártuk, tárt karokkal 
fogadtuk őket. Nemcsak a gyermekek, 
hanem a szülők életében is nagy for-
dulópont ez, hiszen egy új fejezet kez-
dődött számukra is. Minden gyermek 
különböző, mindenki a maga idejében 

szokja meg az óvodai életet. Van, aki-
nek több időbe kerül a beszokás, van, 
akinek kevesebbe. A kiscsoportosok-
nak az egész év az óvodai élet megis-
meréséről fog szólni, ezért a beszok-
tatást nem lehet egy vagy két hétnek 
nevezni. Mi, óvodapedagógusok min-
dent megteszünk annak érdekében, 
hogy a gyermekek megszeressék az 
óvodai életet. A szülőkkel a szülői ér-
tekezleten találkoztunk először, ahol 
megismerkedtünk és minden fontos 
dolgot megbeszéltünk. A szülőknek le-
hetőségük volt megtekinteni a csoport-
szobát, a mosdót és az öltözőt is. 

Az Ovis leszek! klubunkat a hagyo-
mányokhoz híven idén is megtartot-
tuk, szeptember elsején és másodikán 
került rá sor. Ezen a két napon a szü-
lőknek lehetőségük volt az anyás vagy 
apás beszoktatásra, ami azt jelenti, 
hogy a szülők a gyermekekkel együtt 

tölthettek el egy kis időt az óvodában. 
A gyermekeknek a szülői közelség biz-
tonságérzetet, támaszt nyújtott, miköz-
ben megismerkedtek az idegen kör-
nyezettel, közösséggel, óvó nénikkel. 
Az anyás-apás beszoktatásnak köszön-
hetően a gyermekek bátrabban enged-
ték el a szülők kezét az oviban töltött 
első napjukon. 

A gyermekeket fokozatosan beve-
zetjük a közösségbe, megtanítjuk ne-
kik a szokásokat. Együtt végezzük a 
napirend elemeit. A gyermekek meg-
ismerése után megtapasztaljuk, kinek 
milyen segítségre van szüksége önma-
ga ellátásához, ez alapján egyéni segít-
séget nyújtunk. A beszoktatás idősza-
kában megismertetjük a gyermekekkel 
a csoportunkban megtalálható játéko-
kat, azok helyét. A bizalom kiépülése 
után szeretnénk, ha bátran kommu-
nikálnának velünk a gyermekek, hogy 
el tudják mondani, mire van szüksé-
gük, miben várnak segítséget. Ha még-
is akad olyan kisgyermek, aki gátlá-
sos, arra jobban figyelünk, bábozással, 
drámajátékkal vagy több dajkálással fel 
tudjuk oldani a szorongását. Hangsú-
lyos lesz egész évben az önkiszolgálás 
megtanítása, fokozatosan tudatosítjuk 
bennük, hogy ami a képességeikből te-
lik, azt próbálják meg egyedül végezni. 

Célunk, hogy a gyermekek reg-
gel boldogan jöjjenek óvodába, és 
délután élményekkel telve, vidáman 
menjenek haza. 

Csurgó Mónika
óvodapedagógus

Piros alma csoport

Kezdődik az év a
Szivárvány csoportban

Nagy izgalommal vártuk leendő kis-
csoportosainkat. Az előző évből öt 
kisgyermek maradt a csoportunkban, 
akik nagy segítséget jelentettek a beil-
leszkedés során új társaiknak. 

A beszoktatás napjaiban azt vettük 
észre, hogy a szülők jobban izgultak, 

mint gyermekeik. A kicsik befogadása 
fokozatosan történt. Három turnus-
ban érkezett a húsz új kiscsoportos, 
így a két hét elteltével már szinte min-
denki otthonosan mozog a csoport-
ban. Szívesen kipróbálják a játékokat, 
ismerkednek az óvoda és a csoport 
szokásaival és egymással. Az újonnan 
érkezett tíz kisleány és tíz kisfiú ked-
ves pártfogóra talált abban az öt kis-
leányban, akik az előző évben már a 
csoportunkban voltak. Már kezdenek 
kialakulni baráti kötődések a régi és 
új óvodások között. A kezdeti sírá-
sok után – ami ilyenkor természetes, 
– egyre könnyebben váltanak át az ön-
feledt játékba. 

Ebben a befogadási időszakban nagy 
segítséget nyújtott a szülők pozitív, se-
gítőkész hozzáállása, hogy gyermekeik 
minél előbb otthonosan érezzék magu-
kat óvodánkban, csoportunkban.

A Szivárvány csoport apraja-nagyja
Fehér Csongorné óvodapedagógus

A hegység sekély talajú, többnyire me-
redekebb részein, leginkább északias 
kitettségben fordulnak elő kis kiterje-
désű állományai, ahol a kemény alap-
kőzet a felszínre bukkan. 

Löszös, mészkedvelő tölgyesek
Zárt vagy ligetes, gyepekkel mozaikos 
kis foltokban, gyakran egymás mellett 
előforduló erdők. A lombszint leggya-
koribb faja a molyhos tölgy (előfordul 
még kisebb arányban a cser, a virágos 
kőris, a mezei juhar). Hegyorrokhoz, 
hátakhoz, meredek, délies oldalakhoz 
kötődő erdők. A zártabb és nyíltabb 
molyhos tölgyes foltok a hegység délke-
leti részén kemény alapkőzeten, észak-
nyugaton löszös üledékeken találhatók.

Ennek a társulásnak egy altípusa 
a fényben gazdag elegyes tölgyesek, 
ahol a lombszintben a cser- és a moly-
hos tölgy egyaránt nagyobb  (kb. 25% 
feletti) arányban megtalálható. Továb-
bi állandóbb fafajok a mezei juhar és a 
virágos kőris. 

Cseres – kocsánytalan tölgyesek
A hegység magasabb részein (elsősor-
ban a Meleg-hegy – Templom-hegy – 
Vaskapu-hegy háromszögben) többfe-
lé találni cseres-kocsánytalan tölgyes 
jellegű erdőket. Többnyire lapos tető-
kön, ritkábban hegyorrokon, sekély, 
köves talajon előforduló, (ma már) 
csertölgy uralta erdők.

Különleges természeti érték:
az erdőssztyepek maradványai a 
Velencei-hegységben

A 20. század közepére a korábban ural-
kodó erdőssztyepek, és különösen az er-
dőssztyep erdők túlnyomó része. Néhány 
fennmaradt állományt csak az ötvenes 
évek során, részben erősen töredékes 
formában sikerült azonosítani, elsősor-
ban az Alföld északi peremvidékén és az 
Alföld néhány pontján. A hazai erdőssz-
tyep vegetáció erdőinek egyik fő típusát 
a tatárjuharos tölgyesek képviselik. A ta-
tárjuharos tölgyesek Magyarország egyik 
legritkább és különösen veszélyeztetett 
erdőtársulását képezik. 

E pusztai növénytársulás néhány 
kisebb foltban megmaradt a Velen-
cei-hegységben is. A hegység északi 

és északkeleti, Lovasberényhez tarto-
zó részén találhatók még pusztai töl-
gyes kinézetű állományok. Ezek egy 

része a Nadap-lovasberényi úttól kelet-
re eső Cser-hegy lejtőjén, illetve a Hár-
sas tetőn fordult elő. Található még né-
hány nagyon jellemző állomány a hegy 
délnyugati lejtőjének alsó részén, vala-
mint a Nyír-hegyen.

A Velencei-hegység tatárjuharos 
tölgyesei a hazai vegetációnak különö-
sen értékes mozaikjait képezik. E nyílt 
lösztölgyesek fenntartása az erdőgaz-
daság fontos feladata lenne, mivel ezek 
az erdők, mint az egykori természetes 
erdőssztyep vegetáció részei, mással 
nem helyettesíthető információt hor-
doznak az Alföld és a hegylábak ter-
mészeti múltjáról,

Invazív fajok Velencei-hegységben
Egyre jellemzőbb az idegenhonos, ag-
resszíven terjedő fafajok, elsősorban 
az akác és a bálványfa behatolása az 
őshonos fafajok állományaiba. Ez az 
invázió elsősorban a jelenlegi erdő-
gazdálkodási gyakorlatnak a következ-
ménye: a cserjeirtott, kiligetesített állo-
mányok e két, magról és gyökérsarjról 
egyaránt kiválóan terjeszkedő fafajnak 
ideális feltételeket teremtenek. 

Az erdők eljellegtelenedésének egyik 
legszembetűnőbb jele a cser aránytala-
nul magas részesedése a meglévő állo-
mányokban, ami tudatos fafajpolitika 
eredménye. Az elcseresítés már eddig 
is több állomány teljes átalakulásához 
vezetett pusztulásra ítélve a teljes élet-
közösséget. Szintén jelentős veszély a 

tarvágásos üzemmód alkalmazása, ami 
nem csak az eredeti, természetes fajösz-
szetételre lehet káros hatással (pl. a ta-

tárjuharra ), hanem 
teret nyit a gyorsab-
ban növő, agresz-
szív idegenhonos 
fajok megtelepedé-
sének és elszaporo-
dásának is. A túltar-
tott vadállomány 
főleg az erdők ter-
mészetes megújulá-
sát akadályozza az 
újulat elpusztításá-
val, de helyenként, 
ahol tisztítás címén 
a cserjék eltávolí-
tására sor került, a 

cserjeszint újbóli kialakulását is meg-
gátolja, ekként befolyásolva az erdő ter-
mészetes belső szerkezetét és ökológiai 
viszonyait. 

Források: Lendvai G. – Horváth A. – Kevey 
B.: A Velencei -hegység tatárjuharos tölgyesei. 
Botanikai Közlemények 2014.  101; Fekete Gá-
bor:  A Velencei-hegység és környékének vege-
tációja egykor és ma. Kutatástörténet: vissza-
emlékezések és szubjektív megjegyzések. MTA 
Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrá-
tót, 2010; Bölöni János: A Velencei-hegység er-
deinek jelenlegi képe. MTA Ökológiai és Bo-
tanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 2010; Bauer 
Norbert: A Velencei-hegység növényföldrajzi 
és florisztikai kutatásának eredményei. Kitai-
belia 2019. 24: 117–152.

Tatár juhar

Erdőlátogatási
tilalom
Intenzív vadászat miatt október 1. 
és október 20. között 15:00 órától 
10:00 óráig nem látogatható a Velen-
cei-hegység térképen jelzett területe. 
Ebben az időszakban még a kijelölt 
turistautak sem vehetők igénybe.
Kérjük, legyenek óvatosak!
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Ünnep a Zöldligetben – új
iskolarészt avattunk

2022. szeptember elsején 356 alsós 
diák vette birtokba a Zöldliget Ma-
gyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptis-
ta Általános Iskola és Gimnázium elké-
szült új épületrészét, amellyel egy több 
mint ötéves munka fejeződött be. Öt 
évvel ezelőtt készültek el a tervek, utána 

adtunk be pályázatot az építésre, két és 
fél évig tartaléklistán volt pályázatunk, 
majd valamivel több mint két év alatt 
valósult meg a beruházás, fenntartónk, 
a Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából. 

Az új épületrészben gazdagodtunk 8 
új tanteremmel, ebédlővel, informa-
tika teremmel, tanárival és nem utol-
só sorban minden technikai felszere-
léssel.

A baptista iskolák országos tan-
évnyitó ünnepségének idén iskolánk 
adott otthont, melynek kedves, zenés 
műsorát hat leendő kis első osztályos, 
valamint a 2.b és 3.a osztályok lelkes 
tanulói adták elő. Köszönjük a felkészí-
tésüket Teklesz Zsuzsa és Bencs Dóra 
tanító néniknek.

Az ünnepélyes eseményen beszé-
det mondott Dr. Szilágyi Béla, a Bap-
tista Szeretetszolgálat elnöke  és Papp 

Zöldliget-hírek

János, a Magyarországi Baptista Egy-
ház elnöke. Majd köszönetünk jele-
ként egy díszoklevelet adtam át azok-
nak, akik nagyon sokat tettek az épület 
elkészültéért: Dr. Szilágyi Bélának, a 
Baptista Szeretetszolgálat elnökének, 
Dr. Szabó Csabának, a a Baptista Sze-
retetszolgálat oktatási főigazgatójának, 
Hári Tibornak, a Baptista Szeretetszol-

gálat ügyvezető igazgatójának, Papp 
Jánosnak, a Baptista Egyház elnöké-
nek, Szabó Zsoltnak, az épület tervező-
jének, Bálint Józsefnek, az épület kivi-
telezőjének, Tóth Lászlónak, iskolánk 
gondnokának, mindenesének, Kovács 
Jánosnak, aki áldozatos munkájával 
többmilliós értékben végzett munkát 
önzetlenül és Molnárné Bircsák Évá-
nak, aki technikai dolgozóként az épü-
let igazi gazdája, lelke.

Ezt követően köszöntöttem isko-
lánk 86 kis elsősét és az új kollégáinkat, 
majd megnyitottam az idei tanévet:

„Az első repülés mindig felejthetet-
len élmény mindenki számára. Bízom 
benne, hogy ilyen felejthetetlen élmény 
lesz az iskolai élet is itt a Zöldligetben 
az új diákoknak! Az a repülés, ami-
re mi meghívunk benneteket ebben a 
tanévben, lehet, nem lesz mindig telje-
sen sima, lehetnek légörvények, de bí-
zom benne, hogy a tornádók elkerül-
nek bennünket! Lesz áram, lesz gáz, 
nem lesz online oktatás, és nem lesz 
karantén. 

Amikor az elsősök felszállnak 
erre a repülőre, olyan emberekkel 

találkoznak, akikről azt hiszik, hogy 
egész útjukon elkísérik őket. De nem. 
Vannak, akik kiszállnak egy terminá-
lon, s mi ott maradunk, nélkülözve 
szeretetüket, együttérzésüket, társasá-
gukat. Ilyen tanévkezdés ez a mosta-
ni is. Hiányozni fog Ágota néni, Orsi 
néni, Betti néni. Ugyanakkor má-
sok emelkednek fel velünk a levegő-
be, akik fontosak lesznek a számunkra, 
akik ezen a gépen folytatják a szárnya-
lást. Engedjék meg, hogy személyesen 

köszöntsem új kollégáin-
kat: Czapáry Katalint, aki 
tanítóként fog tevékeny-
kedni az 1.c-ben, Kerekes-
né Stumpf Saroltát, aki a 3.a 
osztályfőnöke lesz, Keresz-
tesiné Dimitrov Anikót, aki 
napközis nevelőként csat-
lakozott hozzánk és Budai 
Editet, aki a 3.b osztály-
ban szintén napközis neve-
lő lesz.

Az utazás nagy talánya, hogy nem 
tudjuk, ki meddig utazik velünk. Ked-
ves első osztályosok! Bízom benne, 
hogy Ti már nem csak 8 évig tudtok 
velünk utazni, hanem 12 évig, hisz ma 
már lehetőség van arra, hogy a gim-
náziumot is itt folytassátok. Most még 
úgy érzitek Ti és szüleitek is, hogy 
a repülés során nehéz csomagjaitok 
lesznek. A nehéz pakkokat csak a be-
csekkolásig kell húzni, vonni. Ti már 
beiratkoztatok, a csomagot feladtátok, 
már csak a kézipoggyászotokat kell 
magatokkal hozni. Mi, mint a jó légi 
kísérők, segítünk a kisbőröndök cipe-
lésében, könnyíteni akarunk terheite-
ken, igyekszünk azon lenni, hogy ez 
az utazás élményekkel teli, érdekes, ka-
landos legyen!  Kérem a felsőbb évfo-
lyamosokat, akik már gyakori légi uta-
zók, hogy bátorítsátok a kisebbeket, 
hogy nem kell félni a repüléstől, az egy 
izgalmas, szép, kalandokkal, vidám-
sággal teli utazás.

Kedves jelenlevők, Diákok, Szülők, 
Pedagógusok, Fenntartó, Tulajdonos, 



26

I n t é z m é n y e i n k     E n t z  F e r e n c  M TI n t é z m é n y e i n k     Z ö l d l i g e t  I s ko l a

27

Entz-iklopédia
Gólyatábor 2022

Megérkeztek a gólyák! Iskolánkban 
az idei gólyatábor augusztus 25–26. 
között zajlott, melyre a leendő 9. év-
folyamos tanulók nagy létszámban 
érkeztek. Hetven diák részvételé-
vel négy osztály tanulói ismerkedtek 
egymással.  A gazda-kertész osztályt 
Nyuliné Aradi Katalin, az eladó-pan-
ziós osztályt Kutainé Kiss Ildikó, a 
mezőgazdasági technikus osztályt 
Csillag Katalin, a kertésztechnikus 
osztályt Boruzs Ferenc irányította, 
kísérte, fogta össze és támogatta.  A 
Novozáncki Veronika tanárnő és a 
DÖK által szervezett két aktív nap a 
hagyományoknak megfelelően bőven 
tartogatott érdekességet, meglepetést 
és humort a tanulóknak. 

Erasmus pályázattal Máltán

Vannak, akik olyan szerencsések, 
hogy Máltán kezdhetik a tanévet két-
hetes szakmai gyakorlattal. Somo-
gyi Zsuzsanna tanárnő vezetésével az 
Erasmus pályázaton vehettek részt ta-
nulóink. Helyi családoknál laktak és 
különböző gyakorlati helyszíneken 
dolgoztak. Belerázódni az idegen kul-
túrába, megtanulni a helyi közleke-
dést, kommunikálni idegen nyelven 
nem könnyű, de az élmények kárpó-
tolnak a nehézségekért. A képeket né-
zegetve mindannyian oda kívánko-
zunk... :) Nemcsak dolgozunk, hanem 
pihenünk és világot is látunk! Élmé-
nyekkel és tapasztalatokkal gazdagod-
va jöttek haza diákjaink Máltáról, mi-
után mindenki sikeresen teljesítette a 
programot és átvehette az oklevelét.  
Köszönjük Somogyi Zsuzsa tanárnő 
áldozatkész közreműködését!

Barátaim, tegyünk úgy, hogy jó repü-
lőutunk legyen ebben a tanévben is, és 
a végén a tanévzárón azt mondhassuk, 
hogy megérte a fáradozást! Különösen 
azért is, mert iskolánk ebben a tanév-
ben ünnepeli 30. születésnapját.

A mai felszállásra igyekeztünk fel-
készülni, hogy nyugodt, de tartal-
mas tanévünk legyen, összeállt mun-
katervünk, és a gép személyzete is. A 
másodpilóták száma négyre bővült. 
Bálintné Nagy-Kaszap Ditta igazga-
tóhelyettesként segíti az utasokat. A 
gép már a kifutó pályára ért itt a tanév-
nyitón, felbőgnek a hajtóművek, már 
csak a start jelre várunk.

Kedves nebulók, tőletek csak any-
nyit kérek, hogy majd a ballagáson, 
a landolásnál olyan üres helyet hagy-
jatok magatok után, ami szeretetet és 
szép emlékeket hagy hátra a tovább 
utazókban. A charter járat előző uta-

sai, a tavalyi érettségizők, letették 
névjegyüket, hisz mindegyikük felső-
fokú nyelvvizsgával és sikeres egyete-
mi felvételivel zárta a tanévet!

A 2022–2023-as tanévet 183 tanítá-
si nappal és 31842 tanórával megnyi-
tom.”

Czuppon István
igazgató

„Have a break – have a KitKat!”
Élménybeszámoló a gimis
gólyatáborról

A Zöldliget Magyar-Angol Két Ta-
nítási Nyelvű Baptista Gimnázium 
2022-es gólyatábora különleges él-
mény volt a 9.a osztály életében. So-
kunknak ez volt az első alkalom, 
hogy megismerjük leendő osztály-
társainkat és tanárainkat. Bár néha 
vannak fenntartások a gólyatáborok 
kapcsán, mi kellemesen csalódtunk. 
Augusztus 27-én délelőtt érkeztünk 
meg az iskola épületébe. Segesdi Ger-
gő, az osztályfőnökünk már a bejá-
ratnál üdvözölt minket, majd meg-
hallgattuk iskolánk igazgatójának, 
István bácsinak a beszédét. Miután 
lepakoltunk a tornateremben, ahol 
aludtunk, kezdődhettek az ismerke-
dős programok. Ezután osztályfőnö-
künk ismertette a feladatokat, ame-
lyeket a tábor során nekünk kellett 
elvégeznünk. Négyfős csoportokban 
álltunk neki a munkának: bevásárlás 
a vacsorához, a vacsora elkészítése, 
végül annak eltakarítása. 

A következő, fantázia- és kalóri-
adús feladatot angoltanárunk vezette 
be, amikor is “have a break – have a 
KitKat!” felkiáltással csokit kerestünk 
a sötét iskolaudvaron. A napot köny-
nyed számháborúval zártuk, és éjfél-
re majdnem mindannyian kidőltünk. 
A második napon Gárdonyban cso-
csóztunk, lézerharcoltunk, majd egy 
finom gyros-ebéd után fáradtan, de 
élményekkel telve az iskolában zár-
tuk a tábort. Habár a gólyatábornak 
hivatalosan az volt a célja, hogy meg-
ismerjék egymást a gólyák és a taná-
rok, ennél több is történt. Nemcsak 
összeszoktunk, új barátokat is talál-
tunk. Az iskoláról mindenkinek más 
a véleménye, de egy dologban mind 
egyet tudunk érteni: a barátok jobbá 
teszik, és ezért volt olyan különleges 
ez a tábor.

Sarbak Luca,
Majoros Dávid,
Bernáth Zalán

ZLG, 9.a
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Bíró László és Hajtós Bertalan (jobbra)

Könyvújdonságok
Elif Safak: Az eltűnt fák szigete
Bella Ellis: Ördögi csontok (A Brontë nővérek 

nyomoznak 2.)
Maria Nikolai: A Csokoládévilla – Aranyévek
Narine Abgarjan: Élni tovább
Lisa Scottoline: Örök
Paula Hawkins: Vakfolt
Marie Benedict: Belle, a könyvtár királynője
John Le Carré: Ezüstfény
Susanna Leonard: Madame Curie és a teremtő

álmok
Kate Mosse: Labirintus
T. A. Williams: Álmaimban Toszkána
Kerry Fisher: Amit az idő sem gyógyít be
Cs. Szabó Sándor: Árpád – A Napnyugati úrság
Stephen King: Az írásról – Értekezés a

mesterségről
Aletha J. Solter: Gyógyító és kapcsolódó játékok
Béres Judit: Élet a sorok között – Irodalomterápiás 

gyakorlatok mindenkinek
Kertész Edina: A lány, aki olimpiát nyert
Nógrádi Gábor: Alattunk a kincs 
Otfried Preussler: Kökény, a kalapos manó
Eugenio Neshivoy: Mesék az unikornisokról

(2. szint) 
David Long: Mi vagyunk az ókori egyiptomiak 

Országos Könyvtári Napok
Október első 
hetében ismét 
megrendezésre 
kerülnek az

Országos 
Könyvtári
Napok.

 Ezen a héten 
lehetőség lesz 
az ingyenes be-
iratkozásra és a 
lejárt határidejű 
könyvek kése-
delmi díj nélkü-
li visszahozata-
lára.
Október 9-én 
(vasárnap)  
9.30-12.00
óráig
kézműves fog-
lalkozást tar-
tunk a gyere-
keknek.

Nosztalgia táncest
a kastélyban
2022. október 7.
péntek 18–22 óra

Nagyszerű slágerek és büfé a 
táncolni, beszélgetni és talál-
kozni vágyóknak a Hauszmann 
Alajos EKIK nagytermében és 
egyéb tereiben
(Velence, Tópart utca 52.).

Zene:
ORFEUS MELODY DUÓ

Belépő: 1400 Ft

A Polgárőrség hírei
2022 augusztusában közbiztonsági járőrözésre 14 alkalommal 140 órát fordítottunk.  Külterületek ellenőrzését 

12 alkalommal végeztünk alkalmanként 2-2 fővel 130 órában. Sporteseményt, labdarúgó mérkőzést biztosítottunk 
3 alkalommal, esetenként 6-6 fővel, 60 órában. Rendőrökkel közös szolgálatot egy polgárőrünk teljesített 40 órá-
ban. Koordinátori tevékenységet 160 órában végeztem. Részt vettünk Velence város születésnapi rendezvényének 
biztosításában, 10 fővel 80 órában. Mindösszesen 610 órát teljesítettünk augusztus hónapban.

2022 szeptemberében egyesületünk 120 000 Ft támogatást kapott a Magyar Labdarúgó Szövetségtől. Az 
MLSZ és az OPSZ együttműködési megállapodást kötött, amelynek alapján az MLSZ támogatást biztosít a lab-
darúgó mérkőzések biztosításában kiemelkedően közreműködő polgárőr egyesületek munkájához. Ezen a címen 
kaptuk meg a támogatást. Az összeget a labdarúgó mérkőzések biztosításában részt vevő polgárőrök igen elhasz-
nálódott ruházatának cseréjére, illetve pótlására használjuk fel. Köszönjük az MLSZ-nek a támogatást! Nagyon 
jókor érkezett a támogatás, mert igen szűkös keretek között gazdálkodhatunk ebben az évben.

  Fehér István elnök

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
2022. augusztus hónapban az egyesület három esetben kezdte meg a vonulást.
Részletes leírás a káresetekről:
2022.08.14. 14:22 órakor riasztásunk érkezett Kápolnásnyék M7 autópályára vezető útra, közlekedési balesethez. 

A helyszínre 4 fővel vonultunk, a pusztaszabolcsi és pázmándi kollégákkal az egyik járművet áramtalanítottuk, majd 
a forgalom irányításában segítettünk.

2022.08.19. 21:15 órakor kérték a segítségünket Gárdony, Harcsa utcába, ahol egy kb. 5 méteres fa az úttestre 
dőlt. A helyszínre öt fővel érkeztünk. A székesfehérvári kollégákkal a veszélyt elhárítottuk.

2022.08.20. 12:01 órakor riasztottak minket Sukoró, M7 autópálya 46-os kilométer szelvényéhez, ahol 3 sze-
mélygépkocsi ütközött. A helyszínre négy fővel vonultunk, a székesfehérvári kollégákkal a veszélyt elhárítottuk.

2022. 07. 19. 14:14 órakor kérték a segítségünket Velence-Kápolnásnyék közötti útszakaszra.
Horváth-Szabó Nóra szóvivő
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Római katolikus egyház

Tizedik, tó körüli
Élő Rózsafűzér zarándoklat

Szeretettel hívunk az idei, immáron a 
10. Élő Rózsafüzér zarándoklatra a Ve-
lencei-tó körül, amely október máso-
dik szombatján, azaz október 8-án ke-
rül megrendezésre. Ebben az évben a 
zarándoklat mottója a következő: Ve-
zess minket Fiadhoz! Ezzel szeretnénk 
kifejezni, hogy a Szűzanya kü-
lönleges oltalmán túl, amit ed-
dig minden évben kértünk tőle 
az itt élőkre, a családjainkra és 
másokra, most ennél is többet 
szeretnénk kérni tőle. 

Segítsen nekünk megtalálni 
az utat Jézushoz, az élő Isten-
hez, aki egyedül képes meg-
újítani az életünket, megy-
gyógyítani a sebzettségeinket, 
növelni bennünk a szeretetet 
Isten, önmagunk és felebará-
taink felé.

Segítsen nekünk felismerni, 
hogy ezen a Földön egyedül 
Jézus az, aki a legmélyebb sze-
retetvágyunkat be tudja tölte-
ni. Ő az egyetlen, aki mindig, 
mindenhol és mindennek el-
lenére szeret minket. Nincs 
más, aki erre képes. 

Segítsen nekünk az éle-
tünk középpontjába helyezni 
Jézust, hogy ezáltal a tárgyak, 
a személyek az életünkben a 
maguk rendeltetésszerű helyé-
re kerülhessenek, a vágyaink 
megtisztulhassanak, a sebeink 
gyógyulhassanak és a társas 
kapcsolataink fejlődhessenek.

 
Indulási pontok

Gyalogos zarándokcsoport: a 
pákozdi kőkeresztnél, 8.30. Két 
irányból kerüljük a tavat, észak-
ról és délről. Minden templom-
ba bemegyünk egy rövid imá-
ra. Menet közben Rózsafüzért 
imádkozunk és énekelünk.

Kerékpáros zarándokcso-
port: a Velence-Újtelepi Kala-
zanci Szent József templomtól, 
11.00.

Idén egy harmadik zarándokcso-
portot is indítunk, akik biciklinye-
regben egy kibővített tókört tesznek 
majd, melynek során a megszokott 
helyszínek mellett Kápolnásnyéket és 
Nadapot is érintik. Találkozás a Velen-
ce-Újtelepi templomnál 11:00-kor. Ők 
útközben megkeresik majd az északi és 
a déli gyalogos zarándokokat, és a ta-
lálkozáskor együtt dicsőítik majd Is-
tent gitárral, énekekkel.

Érkezés: a zarándoklatot 17.30-kor 
szentmisével, utána agapéval zárjuk a 
Velence-Újtelepi templomban.

Az eseményre vonatkozó friss infor-
mációkat tartalmazó facebook oldal: 
„Élő Rózsafüzér zarándoklat Velen-
cei-tó 2022”.

Hillier Kristóf
szervező és

Récsei Norbert atya

2022. augusztus 26-án
Kovács Hajnalka és
Varga Attila György

2022. augusztus 27-én
Halász Orsolya Edina és

Bódis Dániel György

Lukács Katalin Zsuzsanna és
Dombi László

Varga Gabriella és
Fáy András

2022. szeptember 10-én
Vámos Meritta és

Tóth Árpád

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek Velencén

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

Gratulálunk!
Balogh Erika, Egri Andorné,

Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

Velence Városgazdálkodási Kft. pályázatot hirdet
betanított kertész munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama, jellege: határozatlan idejű, 3 hónap próbaidővel, a Munka törvénykönyve
szerinti teljes munkaidejű jogviszony.

A munkavégzés helye: Velence.
 A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok: 

- sövénynyírás, metszés (díszfák, díszcserjék) – gyomlálás,
 - a zöldfelületek (fű- és virágfelületek, fásszárú dísznövények) fenntartása, öntözése, gyomlálása,

 - fűkaszálási és növényápolási feladatok végzése, növényültetés.

Pályázati feltételek: 
- büntetlen előélet, 

- egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- hasonló területen szerzett tapasztalat.

A pályázatok benyújtásának módja: varosgazdalkodas@velence.hu e-mail címre,
vagy Velence Városgazdálkodás részére 2481 Velence, Halász u.37. címre.

További információk a 30/374-8807 telefonszámon.
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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

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
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

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

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





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

• tereprendezés
• fakivágás, ágdarálás
• járda űrszelvényezés

• tanácsadás

Érdeklődni a +36 30 158 2829-es telefonszámon vagy a
varosgazdalkodas@velence.hu

email címen lehet


