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Beköszöntő

Kedves Velenceiek!

Februári beköszöntőmet azzal zártam: 
bízom abban, hogy a tavasz kedvezőbb 
időket hoz Velencére is, a fejlődés, az 
együtt végzett munka és az eredmények 
idejét. Pár hét leforgása alatt azonban 
megváltozott az életünk. Mindenkié. 
Soha nem tapasztalt kihívással állunk 
szemben az egyre nagyobb mértékben 
terjedő koronavírus-járvány miatt.

Most nem a megszokott oldalon fordu-
lok Önökhöz a Velencei Híradó hasábjain. 
Ez az oldal ugyanis rendszerint a velencei 
és a tókörnyéki programajánló számára 
van fenntartva. A márciusi szám azonban, 
és minden bizonnyal az áprilisi, sőt talán a 
májusi is, rendhagyó lesz. A programaján-
ló pedig üres. Nem tudunk programot 
ajánlani, hiszen bezártak a könyvtárak, a 
közösségi házak, a múzeumok, nem in-
dulnak vezetett túrák és zárva maradnak 
a szórakozóhelyek is. De nemcsak a sza-
badidő eltöltésének módja változott meg, 
hanem az élet alapvető rendje is. 

A veszélyhelyzetet érzékelve a velencei 
önkormányzat a kezdetektől igen határo-
zottan lépett fel azért, hogy a lakosok vé-
delme érdekében a személyes érintkezés 
lehetőségét csökkentsük, annak ellenére, 
hogy jó páran voltak, akik e lépéseket 
akkor túlzónak vagy éppen feleslegesnek 
tartották. Március 13-án megalakítottuk a 

Velencei Járványvédelmi Helyi Bizottságot 
és létrehoztunk egy éjjel-nappal hívható 
forródrótot, hogy az önkéntes karanténba 
vonulást koordinálni tudjuk. Bezárt, és 
online ügyintézésre állt át a polgármesteri 
hivatal, a Velence Városgazdálkodási Kft., 
az óvoda mindkét tagintézménye pedig 
ügyeleti rendszerben működik. Zárva 
tart a könyvtár, a civil ház és a közösségi 
ház is. Ezen felül pedig bezártak városunk 
iskolái, korlátozottan működik a rendelő-
intézet, a sportegyesület felfüggesztette az 
edzéseket, és a velencei egyházak szertar-
tásrendje is módosult.

Újfent és nyomatékosan hangsúlyo-
zom, hogy a járványt és annak veszélyeit 
nem lehet túlértékelni. Nem egy egyszerű 
megfázásról van szó, és nem is egy lázzal 
járó influenzáról, hanem egy olyan kórról, 
amelynek egyelőre nincsen ismert vak-
cinája, és amely az influenzához képest 
sokkal erőteljesebben és a tünetmentes 
fertőzöttek révén is képes terjedni. A vírus 
nagy számban szedi áldozatait, a súlyos 
állapotú betegek ellátása pedig rendkívüli 
módon leterheli az egészségügyi ellátó-
rendszert, az orvosokat, az ápolókat és a 
gyógyszerészeket. Azzal, hogy otthon ma-
radunk, és a közösségi találkozások szá-
mát jelentősen lecsökkentjük, az egyetlen 
hatékony eszközhöz nyúlunk a járvány 
megfékezésének érdekében. 

Velence városa számos intézkedéssel 
igyekszik minél hatékonyabbá tenni a vé-
dekezést. Nemcsak az említett bezárások-
ra gondolok, hanem a több helyen (óvoda, 
orvosi rendelők, gyógyszertár, védőnői 

szoba, polgármesteri hivatal stb.) elvég-
zett teljes körű fertőtlenítésre, a hatéko-
nyabbá tett idősgondozásra, a játszóterek 
elkordonozására, a széles körű és rend-
szeres tájékoztatásra, valamint a városi 
járványügyi forródrót létrehozására. Ezek 
az intézkedések remélhetőleg hatékonyan 
szolgálják azt a célt, hogy a velencei lako-

sok komolyan vegyék a járvány jelentette 
veszélyeket, és egyben segítséget nyújt-
sanak a rendkívüli helyzetben felmerülő 
kihívásokkal szemben. A hatósági és az 
önkéntes házi karanténok száma egyre nő 
Velencén. Az önkormányzat élelmiszer- 
és gyógyszerbeszerzéssel támogatja a ka-
ranténba kényszerült családokat, és folya-
matosan felügyeli a karantén betartását. 
Mivel a közeljövőben egyre több ember 
kényszerül majd otthonában maradni, 
jelenleg többek között az alapvető élelmi-
szerek és a melegétel házhozszállítási le-
hetőségek feltérképezésén, koordinálásán 
és megosztásán dolgozunk.

Ebben a helyzetben rendkívül fontos 
a megfelelő, hiteles forrásból származó 
tájékoztatás. Az Önkormányzat a városi 
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Kedves Olvasóink!
A rendkívüli helyzetre való tekintettel a Velencei Híradó márciusi számában elsődleges 
feladatunknak azt tartottuk, hogy a járvánnyal kapcsolatos alapvető információkat 
összegyűjtsük Önöknek. Ennek megfelelően megváltozott a lap megszokott felépítése, 
egyes rovatok rövidítve jelennek meg vagy elmaradnak. A kimaradt, ámde aktualitá-
sukat nem elvesztő cikkek természetesen a helyzet rendeződése után megjelennek az 
újságban. Mindezért szerzőink és olvasóink megértését kérjük. A személyes ügyintézés 
háttérbe szorulása vagy megszűnése miatt külön figyelmükbe ajánljuk az egyes intéz-
mények, szolgáltatók telefonos, internetes elérhetőségeit tartalmazó listáinkat a 29-30. 
oldalon. Az információk a lapzártánk idején, 2020. március 20-án érvényben lévő álla-
potot tükrözik. Újabb információkkal a városi honlap és facebook oldal tud szolgálni. 
Kérjük, osszák meg ezeket interneteléréssel nem rendelkező ismerőseikkel, rokonaikkal, 
szomszédjaikkal is. 

Köszönjük együttműködésüket!
A szerkesztőség
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hirdetőtáblákon, a városi honlapon 
(velence.hu) és a városi facebook oldalon 
is folyamatosan teszi közzé az informáci-
ókat. A helyzet szinte percről percre vál-
tozik. Kérjük, kísérjék figyelemmel e köz-
leményeket, és ha tehetik, csatlakozzanak 
követőként Velence Város hivatalos face-
book oldalához (https://www.facebook.
com/Velencevaros), ahol naponta több-
ször is tájékoztatást adunk közre, mert je-
lenleg ez az információhoz jutás leggyor-
sabb módja. Kérjük, hogy telefonon, vagy 
a minimum egy-két méteres távolságot 
megtartva szóban tájékoztassák ezekről 
a szabályokról és lehetőségekről az önök 
környezetében élő, interneteléréssel nem 
rendelkező velenceieket is (pl. idős roko-
nok, szomszédok).

Az intézkedések önmagukban nem 
elegendők ahhoz, hogy a járvány legrosz-
szabb forgatókönyvét elkerüljük. Ehhez 
sokkal többre van szükség: mindany-
nyiunk felelősségteljes magatartására is! 
Most a legfontosabb az, és erre kérem 
Önöket: maradjanak otthon! Szükség ese-
tén hívják a velencei járványügyi forród-
rótot, melynek száma: 06 30/155–79–24. 

A jelenlegi helyzet mindenkire rend-
kívüli terheket ró, és mindenkitől lemon-
dást követel. Az öngondoskodás mellett 
különleges jelentőségű most a másokra 
való odafigyelés, az együttműködés, a 
szolidaritás, a segítségnyújtás – ennek is 
számos példáját láthattam az utóbbi idő-
ben: köszönetemet fejezem ki érte! Bízom 
benne, hogy a velenceiek példaértékűen 
fogják kezelni az elkövetkező hónapok 
problémáit. Ehhez az önkormányzat min-
den, rendelkezésére álló támogatást meg 
fog adni.  Hiszünk az összefogás erejében!

2020. március 20.
Gerhard Ákos
polgármester

Húsvét előtt vagyunk, böjt van. A böjt 
lemondás valamiről valamiért – valami 
többért, az Istennel való mélyebb kap-
csolatért.

Éppen kényszerű lemondásban va-
gyunk, megfosztva találkozásoktól, 
érintésektől, utazásoktól, megfosztva az 
unalmasnak hitt, szürke hétköznapoktól. 
Vannak, akiknek a pihenésről kell lemon-
daniuk, és nagy erőfeszítéssel kell soha 
nem tapasztalt helyzeteket megoldaniuk, 
másoknak a munkájuk-
ról kell lemondaniuk, és 
a tétlenségben kell ide-
iglenesen új célokat ta-
lálniuk. Nem válaszhat-
juk meg a szerepünket, 
utasításokat kapunk, 
korlátozva vagyunk a 
szabadságunkban, ami 
érthető módon feszült-
ségeket szül.

A bizonytalan-
ságban és a nehezen 
kiszámítható helyze-
tekben megnő a sze-
repe az értékeknek és 
az elveknek. Ha nincs 
minta, megszokott mód, amit követhet-
nénk, akkor azt a kérdést tehetjük fel, 
hogy mi az, amit fontosnak tartunk. 
Melyek azok az értékek és elvek, amelye-
ket nem akarunk feladni akkor sem, ha 
átmenetileg folyamatos változások kö-
zött élünk? Kik azok az emberek, akikre 
mindenképpen szeretnénk odafigyelni? 
Ha van néhány ilyen sarokpont, akkor 
talán könnyebben megtalálhatjuk, ho-
gyan álljunk hozzá a szokatlan helyze-
tekhez. Elindulhatunk a belső szabad-
ság felé. Mert azt érdemes keresnünk. 
Van egy ima, ami e felé vezet: „Istenem, 
adj lelki békét annak elfogadására, amin 
változtatni nem tudok, bátorságot, hogy 
változtassak azon, amin tudok, és böl-
csességet, hogy felismerjem a kettő köz-
ti különbséget. Ámen.”

Istennek az a tulajdonsága, hogy egy-
szerre Teremtője és Ura az egész világ-
nak, és hogy egyszerre tud egy emberre, 
rám is, egészen személyesen odafigyelni, 
most különösen fontossá vált. A világunk 
sorsát és a saját sorsunkat is az Ő kezé-
ben tudhatjuk. Ha a böjtben le tudunk 
mondani akár napi fél órára arról, hogy 
a világhálón kövessük az eseményeket, ha 
hátrébb tudunk lépni egy kicsit rendezni 
a gondolatainkat és az érzéseinket, akár 

imádkozhatunk is. Elmondhatjuk Isten-
nek, hogyan éljük meg ezeket a napokat, 
és utána csendben várhatjuk, mit felel. Va-
jon hogyan lát minket? Vajon merre vezet 
minket az, aki mindent lát ezen a világon? 
Imádkozhatunk azokért, akikért aggó-
dunk, és meghallhatjuk Isten ígéreteit. 

Vajon mit ígérhet nekünk Isten ezek-
ben a napokban? Jézus azt mondta: „ve-
letek vagyok minden napon…” (Máté 
evangéliuma 28,20). Ez ma is igaz, rábíz-
hatjuk magunkat.

Mucsi Zsófia
református lelkész,

velencei lakos

Bibliaolvasáshoz ajánlom a következő 
weboldalt és applikációt:
abibliamindenkie.hu; youversion.
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Járványügyi naptár

Velence Város Önkormányzatának 2020. március 19-ig végrehajtott járványügyi intézkedései
Március 10. Az önkormányzat bejelenti, hogy az 1848/1849-es forradalomról  szóló, március 15-ére meghirdetett (szabadtéri) 

megemlékezést a járványhelyzet miatt nem tartja meg. A járványmegelőzéssel kapcsolatos egészségügyi-higiénés szabályokat 
összefoglaló tájékoztató került ki a városi honlapra.

Március 11. A Polgármesteri Hivatalban megváltozik a személyes ügyfélfogadás protokollja: a hivatal munkatársai minden eset-
ben előzetes telefonos egyeztetés után döntik el, hogy elengedhetetlen-e a személyes megjelenés az ügyintézés során. Amennyi-
ben erre nincsen szükség, úgy az ügyintézés online, telefonon vagy levélpostai úton történik.  A polgármester felkéri a Dunántú-
li Regionális Vízmű Zrt.-t, hogy az ivóvízhálózat tervezett tisztítási munkálatait halasszák el a járványos megbetegedési időszak 
végéig. A DRV Zrt. a tervezett munkálatokat az ivóvíz biztosítása érdekében felfüggeszti.

Március 13. Megalakul Velencén a járványvédekezéssel kapcsolatos helyi bizottság. Vezetője Gerhard Ákos polgármester, polgári 
védelmi parancsnok, tagjai Dr. Sirák András, Fésűs Attila és Szabó Attila képviselők.  Létrejön az éjjel-nappal hívható velencei 
karantén forródrót (06–30/155–79–24). A telefonhívásokat Szabó Attila alpolgármester fogadja, aki a bejelentéseket dokumen-
tálja és a bejelentések jellege szerint az illetékes szakemberek (háziorvos, Humán Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, rendőrség, 
jegyző stb.) bevonásával intézkedik. A bejelentésekről készített táblázatot a járási tiszti főorvos részére folyamatosan küldi a 
helyi bizottság, amely a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltségével is 
folyamatos kapcsolatban áll. Március 13-án este a miniszterelnök bejelenti az iskolák bezárását.

Március 14. Beérkeznek az első hívások a forródrótra. A Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalos oldalán található informá-
ciókra hívja fel a figyelmet a Város facebook oldala, emellett közzéteszi a Háziorvosi Szakmai Kollégium elnökének Dr. Sirák 
Andrásnak is elküldött részletes levelét a legfontosabb járványügyi tudnivalókról (a poszt 21.646 emberhez ért el).  Az önkor-
mányzatok visszakapják döntési jogukat az óvodák üzemeltetésével kapcsolatban. Egyeztetés az óvoda vezetőségével az intéz-
mény lehetséges bezárásáról.

Március 15.  A helyi járványügyi bizottság dönt az óvoda bezárásáról, illetve az ügyeleti rendről. Döntés születik a Hauszmann 
Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár intézményeinek bezárásáról. A könyvtár mellett bezár a Civil 
ház és a Közösségi ház is. Egyeztetés a Velencei Városgazdálkodási Kft-vel a továbbiakban bevezetendő intézkedésekről. Az 
önkormányzat az óvoda mindkét tagintézményében teljeskörű fertőtlenítést rendel el, amely még aznap megtörténik. Ezt köve-
tően az óvoda munkatársai az összes játékot egyenként fertőtlenítik. A polgármester a Velence Korzóhoz fordul a járványhely-
zet miatti intézkedések bevezetését kérve.  Dr. Sirák András videóüzenetet tesz közzé Velence  Város facebook oldalán a helyi 
karantén forródrót működéséről, valamint alapvető járványügyi tudnivalókról (a videóüzenet 25.549 emberhez jutott el). 

Március 16. A polgármesteri hivatal és  a Velence Városgazdálkodási Kft. átáll  az online és telefonos ügyintézésre. Befejeződik 
az óvoda fertőtlenítése, az önkormányzat elrendeli a védőnői szoba, a gyermekorvosi rendelő, mindkét háziorvosi rendelő, a 
gyógyszertár és a polgármesteri hivatal fertőtlenítését, amit a polgármester és egyúttal a polgári védelem parancsnoka személye-
sen ellenőriz. Polgármesteri veszélyhelyzeti határozat rendelkezik arról, hogy Velence területén a boltokban, gyógyszertárakban, 
vendéglátóegységekben a vásárlók legalább egy méteres távolságot kötelesek egymástól tartani.

Március 17. A városi játszóterek használatának megtiltása. Az első hatósági házi karantén Velencén. A forródrótnak köszönhetően 
nyolc háztartás önkéntes házi karanténba vonul. A polgármester utasítja a közterület-felügyelőket, hogy a nyilvántartás szerint 
karanténban lévő személyek tényleges otthon tartózkodását ellenőrizzék.  A városban járványügyi tájékoztató plakátok kerülnek 
kihelyezésre. Polgármesteri határozatok születnek az idősek gyógyszerrel és élelmiszerrel való ellátásáról, illetve a házasságkötés 
megváltozott módjáról. A rászorultak folyamatos ellátása érdekében a polgármester egyeztet az érintett intézmény vezetőjével, a 
Velence Gyógyszertár Kft. ügyvezetőjével. Az önkormányzat a Gárdonyi Rendőrkapitánysághoz fordul annak érdekében, hogy 
a járványügyi veszélyhelyzet folytán elrendelt iskola-, óvodabezárások ne az érintettek közterületeken történő jelenlétet erő-
sítsék, növeljék. A Rendőrség tájékoztatása szerint mivel nincs elrendelve lakhelyelhagyási tilalom, csak javasolhatják az adott 
személyeknek, illetve a szülőknek, hogy szíveskedjenek hazamenni. Minden egyéb intézkedés a személyes szabadságjog korláto-
zásának, jogszabály-ellenes cselekménynek minősül.

Március 18. Újabb polgármesteri veszélyhelyzeti határozatok kerülnek ki a sürgősségi fogorvosi alapellátás kijelöléséről, illetve a 
szállópor koncentrátumát növelő és a felső légúti megbetegedéseket súlyosbító kerti hulladék-égetés megtiltásáról. A polgár-
mester utasítja a közterület-felügyelőket, hogy a tanítási időben esetlegesen közterületen tartózkodó tanulókat vonják kérdőre és 
küldjék haza. 

Március 19. Bejelentik, hogy a március 21-re tervezett közösségi faültetés elmarad. Gerhard Ákos polgármester videóüzenetben 
fordul a velenceiekhez a járványveszéllyel kapcsolatban. Megkezdődik a közeljövőben feltehetően tömegesen otthonmaradásra 
kényszerülő lakosok számára az élelmiszer- és az alapvető ellátási cikkek házhozszállításának koordinálása.

A zárt ülési határozat elérhető: http://www.velence.hu/images/objects/53.2020.pdf

Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k     J á r v á n y h e l y z e t

2020. március 4-én jelentették be, hogy azonosították az első két, koronavírussal fertőzött személyt
Magyarországon. Március 11-én a kormány kihirdette a veszélyhelyzetet és a rendkívüli jogrend életbe lépését.
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A járványvédekezéssel kapcsolatos velencei helyi bizottság közleménye
Tisztelt Velencei Lakosok!

A Kormány a 40/2020.(III.11.) számú kormányrendeletével a COVID-19 (vuhani koronavírus) kapcsán az élet- és vagyon-
biztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, egyúttal a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A mai napon Gerhard Ákos polgármester vezetésével és Dr. Sirák András szakmai felügyelete alatt megalakult a 
járványvédekezéssel kapcsolatos velencei helyi bizottság (a továbbiakban: Bizottság).

A Bizottság döntése szerint a koronavírus járvány idején az önkéntes és hatósági karantén bejelentésére és az ezzel 
kapcsolatos vészhelyzetek elhárítására (különösen a karantén esetén megoldatlan bevásárlás és gyógyszer-kiváltás 
esetére) telefonos elérhetőséget biztosít, a nap 24 órájában, az alábbi telefonszámon: 06–30/155–79–24.

A Bizottság a következő kéréseket, ajánlásokat fogalmazza meg a Velencén tartózkodók számára:
• Aki a megbetegedés jeleit észleli magán vagy hozzátartozóján, telefonon hívja a háziorvosát, vagy az alábbi telefon-

számok valamelyikét: 06-80/277–455, vagy 06–80/277–456
• Kerüljék a külföldre utazást!
• A külföldről való hazaérkezést (vagy hozzátartozó hazaérkezését) követően 14 napig kötelező hatósági házi karantént 

tartani! Érkezésüket azonnal jelezzék a 06-30/155–79–24-es telefonszámon. Bejelentésüket követően arra kérjük 
őket, hogy maradjanak önkéntes házi karanténban.

• A hatósági házi karanténra kötelezett személy a járványügyi megfigyelés időtartama alatt otthonában köteles tar-
tózkodni, azt nem hagyhatja el. Otthonában vendéget nem fogadhat. Köteles saját használati tárgyait, háztartási 
eszközeit, textíliáit használni, azokat otthonában tisztítani és tárolni.

• Kerüljék az üdvözlés szokásos formáit, a puszit, az ölelést és a kézfogást!
• Kerüljék a tömeget, tartsunk legalább 1 méter távolságot egymástól!
• Kisebb boltokban, postán, gyógyszertárban, egyéb közforgalmú helyeken csak annyian tartózkodjanak egyszerre, 

ahány pult/kiszolgáló ablak rendelkezésre áll!
• Kérjük, az ünnepi szertartásokat, illetőleg sporteseményeket halasszák el!
• Mossanak gyakran kezet szappannal vagy használjanak kézfertőtlenítő oldatot!
• Ne érintsék az arcukat, szájukat, orrukat szennyezett kézzel!
• Ne köhögjenek, tüsszentsenek a tenyerükbe, hanem inkább az alkarjukkal vagy zsebkendővel takarják el a szájukat!
• Szellőztessenek gyakran, mozogjanak sokat, fogyasszanak vitaminokban gazdag ételeket, gyümölcsöt,

nyers zöldségeket!
• Vigyázzunk idős rokonainkra: lehetőség szerint ne ők vigyázzanak a gyerekekre!

Velence, 2020. március 13.                                                                                                          Gerhard Ákos
polgármester

Polgármesteri 1/2020. (III.16.) veszélyhelyzeti
határozat távolságtartási kötelezettségről
Tisztelt Polgárok!

A katasztrófavédelem és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi  CXXVIII. törvény 16. § b. pontjában és 46. §-ban 
biztosított hatáskörömben a koronavírus terjedése megakadályozása 
érdekében 1/2020. (III.16.) polgármesteri vészhelyzeti határozattal elren-
delem, hogy Velence területén a boltokban, gyógyszertárakban, vendéglátó 
egységekben a vásárlók legalább egy méteres távolságot kötelesek tartani 
egymás között, illetve az eladóktól. A vendéglátóegységek dolgozói saját 
és környezetük védelme érdekében ezt az intézkedést betartani kötelesek. 
Kérem, hogy ne tömörüljenek, ne álljanak egymáshoz közel, mert a vírus-
hordozók két hétig tünetmenetesek, de fertőznek!

Velence, 2020. március 16.
Gerhard Ákos

polgármester

Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k     J á r v á n y h e l y z e t
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Polgármesteri  4/2020. (III.18.) 
veszélyhelyzeti  határozat a
sürgősségi esetben eljáró
fogorvos kijelölése tárgyában

A járványügyi helyzetre tekintettel a 
Velencei Szakorvosi Rendelőintézetben 
a diagnosztikai és a terápiás szakorvosi 
tevékenység átmenetileg szünetel. A 
Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 
a járványügyi óvintézkedések betartása 
mellett, a Fejér Megyei Mentőszolgálat a 
diszpécserszolgálatának mentésirányítá-
sával a szokott módon működik.

A vészhelyzet időszakában a fogorvosi 
alapellátást csak sürgősségi esetben lehet 
igénybe venni. Velencén a sürgősségi fog-
orvosi alapellátásra a Velence, Fő utca 2. 
szám alatti rendelőt jelölöm ki. Sürgős-
ségi ellátásra az alábbi telefonszámon kell 
bejelentkezni: 06–30/836–5895.

Jelen utasítás 2020. március 18. napján 
14.00 órakor lép hatályba és a kihirde-
tett veszélyhelyzet megszűnéséig marad 
érvényben.

Velence, 2020. március 18.
Gerhard Ákos
polgármester

Polgármesteri 5/2020. (III.18.) 
veszélyhelyzeti határozat a 
kerti hulladék égetésére
vonatkozóan

A járványügyi helyzetre tekintettel 
Velence Város közigazgatási területén 
a kerti hulladék égetését megtiltom! 
Aki a tiltás ellenére égetést végez, 
vele szemben 50.000 forintig terjedő 
helyszíni bírság, illetve 150.000 forintig 
terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 
Jelen utasítás 2020. március 18. napján 
16.00 órakor lép hatályba és a kihirde-
tett veszélyhelyzet megszűnéséig marad 
érvényben.

Velence, 2020. március 18.
Gerhard Ákos
polgármester

Az esetleges szabályszegést a Velence 
Közterületfelügyeletnél lehet bejelenteni 
a következő telefonszámokon:
30/588–6416, 30/255–7392

Polgármesteri 2/2020. (III.17.) veszélyhelyzeti határozat 
az idősellátásról
Tisztelt Velencei Lakosok!

Mindenekelőtt nyomatékosan kérem Önöket: mindenki, akinek munkája ezt le-
hetővé teszi, maradjon otthonában, azt kizárólag élelmiszer- és gyógyszer beszer-
zés céljából vagy hasonlóan indokolt esetben hagyja el, és ezt szigorúan tartassák 
be a családtagjaikkal is! Arra kérjük a 70. életévüket betöltött lakosainkat, hogy ne 
hagyják el otthonukat. 

Szükséges esetben az erre vonatkozó igény jelzése alapján az önkormányzat gon-
doskodik azoknak az ellátásáról (alapvető élelmiszerek, gyógyszerek beszerzése, szük-
ség esetén étkeztetés biztosítása), akik számára családjuk nem tud segítséget nyújtani. 

Igyekszünk szükség esetén minél előbb felkeresni a 70 év felettieket, azonban 
addig is kérjük, hogy ők maguk jelentkezzenek az alábbi elérhetőségek valamelyikén, 
vagy akinek tudomása van segítségre szoruló idős lakosról, jelezze azt:

Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (tel.: 22/470–288), 
Faragó Péter önkormányzati képviselő 
(tel.: 06–30/620–6127, e-mail: farago.peter@velence.hu)
Továbbá, mivel az állampolgárok egészségének védelme érdekében a személyes 

ügyintézést minimalizálni szükséges, a 70 év feletti veszélyeztetett korosztályból 
ténylegesen segítségre szorulók körének gyors és biztonságos felmérése érdekében 
olyan elektronikus űrlap került központilag közzétételre, amelyen az érintetteken 
kívül akár családtagok, ismerősök, akár szomszédok is jelezhetik az önkormányzat 
felé azt, ha egy idős embernek segítségre van szüksége.

Az űrlap a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap címen érhető el. 
A kitöltéshez és beküldéshez e-személyi vagy ügyfélkapu szükséges. Ügyfélka-

pu-regisztráció és az e-személyi nélkül csak kitöltésre van lehetőség. Ez utóbbi eseté-
ben kitöltés és kinyomtatást követően lehet az önkormányzat felé eljuttatni az űrlapot.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a koronavírussal összefüggésben kiala-
kult veszélyhelyzettel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken szerezhetnek hiteles 
információkat: https://koronavirus.gov.hu.

Kérek mindenkit, hogy fokozott figyelemmel óvja önmaga és embertársai 
egészségét! 

A járványügyi intézkedések csak annyira lehetnek hatékonyak, amennyire 
azokat az egyes polgárok követik, jelen helyzetben a közösség sikeres védekezése 
múlik minden egyes polgáron.

Velence, 2020. március 17.
Gerhard Ákos
polgármester

(Az űrlapot újságunk is tartalmazza, kérjük, szükség esetén használják azt!)
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Polgármesteri  3/2020. (III.17.) veszélyhelyzeti  határozat a
házasságkötési szertartások lebonyolítása tárgyában

A koronavírus járvány megelőzése, a biztonságos munkavégzés megteremtése, 
valamint a közösségi érintkezések számának csökkentése érdekében – figyelem-
mel Magyarország Kormánya által 2020. március 11. napján hirdetett veszély-
helyzetre – az alábbi megelőző védőintézkedéseket rendelem el a Velence Város 
Önkormányzatának házasságkötő termében tartandó  házasságkötési szertartások 
rendjét illetően:
• a házasságkötési szertartás alkalmával kizárólag a házasulandók, a két tanú, vala-

mint az anyakönyvvezető lehet jelen, külön kérésre 1 fő hang-, és/vagy videófelvé-
telt készítő személy jelenléte engedélyezhető;

• a házasságkötő terem kizárólag házasságkötés idejére vehető igénybe, azt a szer-
tartást követően haladéktalanul el kell hagyni;

• a szertartásra érkezőknek a termen kívül kell tartózkodniuk, amíg az előtte lévő 
szertartást követően minden olyan helyiség és eszköz (toll, szék, asztal, kilincs) 
fertőtlenítésre kerül, amelyet használtak;

• minden szertartást követően szellőztetni kell a termet;
• a szertartást megelőzően a házasulandóknak és a tanúknak büntetőjogi felelős-

ségük tudatában nyilatkozniuk szükséges arról, hogy a szertartást megelőző 14 
napon belül nem tartózkodtak külföldön, valamint, hogy 14 napon belül nem 
érintkeztek olyan személlyel, akinél fertőzés gyanúja felmerült vagy hatósági 
karantén alá helyezték.
Kérem a házasulandókat, hogy a szertartást követő pezsgős koccintástól és a 

gratulációktól szíveskedjenek eltekinteni.
A házasulandókat továbbá arról tájékoztatom, hogy a házasságkötő termen kívüli 

házasságkötési szertartás megtartására a veszélyhelyzet ideje alatt nincsen lehetőség.
Tájékoztatom az érintetteket, hogy a nyilatkozatukkal összefüggésben Velence 

Város Önkormányzata a tudomására jutott személyes adataikat a mindenkor hatá-
lyos GDPR rendelkezései szerint kezeli. 

A bekért adatok, így különösen az egészségügyi adatok kezelése tekintetében 
intézkedünk, hogy az Önkormányzat a GDPR 6. és 9. cikke szerinti adatkezelései 
jogalapoknak is megfeleljen, és az adatok a járványveszély elmúltával – amennyiben 
azok kezelése a továbbiakban nem indokolt – törlésre kerülnek.

Jelen utasítás 2020. március 17. napján 13.00 órakor lép hatályba és a kihirdetett 
veszélyhelyzet megszűnéséig marad érvényben.

Velence, 2020. március 17.
Gerhard Ákos
polgármester

Közlemény a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési
Intézményközpont és Könyvtár bezárásáról

A kormány 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletére, a Koronavírus-járvány Elleni 
Védekezésért Felelős Operatív Törzs ajánlásait figyelembe véve, a Velencén 
megalakult járványvédekezéssel kapcsolatos helyi bizottság a látogatók és 
munkavállalók egészségének védelme érdekében a Könyvtár (Velence, Tópart 
u. 52.), valamint a Civilház (Velence, Fő u. 64.) és a Közösségi Ház (Velence, 
Iskola u. 4.) bezárását rendelte el.
A rendelet értelmében Könyvtárunk 2020. március 16-tól zárva tart.
A döntés visszavonásig érvényes.
A kikölcsönzött könyvek lejárati idejét a könyvtár automatikusan meghosszabbítja.
A szolgáltatások felfüggesztésének idejére késedelmi díjat nem számolunk fel.
Megértésüket köszönjük!

A Hauszmann Alajos EKIK vezetősége

Közlemény az óvodai ellátás 
módosulásáról

Velence Város Önkormányzata az érin-
tett intézmény vezetőségével egyeztetve a 
mai napon a járványveszély csökkentése 
és a gyermekeket és családjaikat érintő 
egészségügyi kockázat minimalizálása 
érdekében úgy döntött, hogy a Velencei 
Meseliget Óvoda 2020. március 16-tól 
gyerekek számára nem látogatható.

Az intézményben egyedi elbírálás 
alapján március 18-tól gyermekfelügye-
letet biztosítunk azon szülők gyermekei 
számára, akik a rendvédelem, honvéde-
lem, katasztrófavédelem, egészségügy, 
gyógyszer- és élelmiszerellátás területén 
dolgoznak, vagyis munkahelyükről a 
kihirdetett veszélyhelyzet fennállása 
miatt nem távozhatnak el és nem tudják 
megoldani gyermekük felügyeletét.

A mai napon az önkormányzat az óvo-
da mindkét tagintézményében teljeskörű 
fertőtlenítést rendelt el. Ez mindkét tagin-
tézményben még ma lezajlik, ezt követően 
hétfőn és kedden az óvoda alkalmazottjai 
az összes játékot egyenként fertőtlenítik.

Arra kérjük az óvodai ügyeletet igénybe 
venni kívánó szülőket, hogy igényüket az 
aljegyzo@velence.hu e-mail címen jelez-
zék. A beérkezett igényeket március 17-én 
16:00-ig elbíráljuk, az érintett szülőket 
kiértesítjük. Szükség szerint a később 
beérkezett igénykérelmeket is elbíráljuk.

Megértésüket és együttműködésüket 
köszönjük!

Velence, 2020. március 15.
Velence Város 

Önkormányzata

A VELENCE SE közleménye
Tisztelt Sportolóink, Tagjaink,
Tisztelt Szülők!

Tekintettel az országos járványügyi helyzetre 
és ezzel párhuzamosan Városunk vezetése és 
Magyarország Kormányának intézkedéseire, a 
VELENCE SE vezetősége úgy döntött, hogy ha-
tározatlan ideig minden korosztályban felfüggeszti 
a foglalkozásokat és a versenyeken való részvételt. 
Amint bővebb információval tudunk szolgálni 
vagy a jelenlegi helyzetben változásokat tervezünk 
eszközölni, haladéktalanul tájékoztatjuk az érintett 
sportolóinkat, szüleiket és tisztelt tagjainkat.
Megértésüket ezúton is köszönjük!

Velence, 2020. március 14.
a Velence SE vezetősége

Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k     J á r v á n y h e l y z e t
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Dr. Sirák András járványügyi 
tájékoztatója

Járványügyi higiénés, egészségügyi tudnivalók a
Háziorvosi Szakmai Kollégium ajánlásával

1. A velencei önkormányzat létre-
hozott egy éjjel-nappal hívható helyi 
járványügyi forródrótot (tel.: 06–
30/155–79–24). Arra kérünk minden 
külföldről hazaérkezőt, hogy ezen a 
számon jelentkezzen be, önmagát és a 
vele egy háztartásban élőket pedig he-
lyezze önkéntes házi karanténba!

2. Minden hazaérkező bejelentkezé-
sére számítunk, nemcsak a különösen 
fertőzött országokból visszaérkező la-
kosokéra!

3. Megkérünk minden velencei lakost, 
hogy kerülje a társas összejöveteleket, és 
csak a legszükségesebb okokból mozdul-
jon ki otthonról.

4. Az óvodák és az iskolák bezárása 
is ezt a célt szolgálja. Legyen minél ke-
vesebb személyes kontaktus. Ez az idő-
szak nem előrehozott nyári szünet, nem 
a társas összejövetelek ideje, hanem a 
járvány egyre gyorsuló terjedését meg-
akadályozni, de legalábbis mérsékelni 
kívánó, közérdekű óvintézkedés!

5. A megadott forródróton lehet segít-
séget kérni a velencei önkormányzattól, 
hogy a házi karanténban lévők, valamint 
az idősek számára segítséget nyújtson az 
élelmiszer- és gyógyszerbeszerzésben.

Emellett kérjük, hogy ha fennáll a 
koronavírussal való érintettség gyanúja, 
minden esetben először telefonon hívják 

orvosukat tüneteik felsorolásával. Kon-
zultációért ne menjenek be a rendelőbe! 
Amennyiben ugyanis utólag derül ki, 
hogy az egészségügyi dolgozók korona-
vírussal fertőzött személlyel kerültek sze-
mélyes kontaktusba, nekik is karanténba 
kell vonulniuk, illetve ha ők is megbete-
gednek, az az egészségügyi ellátás műkö-
dését veszélyeztetheti a továbbiakban.

Végezetül kérünk mindenkit, legye-
nek türelemmel az egészségügyben szol-
gálatot teljesítő szakemberek iránt (pl. 
megnövekedett várakozási idő). Munká-
juk nagyon fontos, sőt, ez esetben pótol-
hatatlan, és nap mint nap a maguk egész-
ségét is kockára téve dolgoznak értünk.

Dr. Sirák András, család- és mentőorvos, egyetemi oktató, önkormány-
zati képviselő és egyben Velence Város védelmi bizottságának tagja és 
szakmai felügyelője március 15-én Velence Város hivatalos facebook 
oldalán videóüzenetben fordult alapvető járványügyi tudnivalókkal a 
velencei lakosokhoz. Mivel sokan  nem használják a közösségi média 
felületeit, ezért a doktor úr üzenetének főbb mondanivalóit az alábbiak-
ban foglaljuk össze.

Az alábbiakban közöljük Dr. Szabó János, a Háziorvosi Szakmai Kollégi-
um elnöke Dr. Sirák András számára is elküldött levelét, amelyet
Velence Város hivatalos városi facebook oldala március 14-én tett közzé.

Hogyan óvjuk meg magun-
kat és szeretteinket az új 
típusú koronavírus-fertő-
zéstől (COVID-19)?

Ahhoz, hogy a koronavírus-járvány ve-
szélyeit a minimálisra csökkentsük a kö-
vetkező hetekben, nagyon fegyelmezetten 
be kell tartani több szabályt, mely első pil-
lanatra túlzónak tűnhet, de nem az.

1. Folyamatosan kövessük nyomon és 
tartsuk be az Operatív Törzs utasításait!

2. Munkába csak akkor menjünk, 
ha teljesen egészségesek vagyunk.
A legenyhébb légúti fertőzéses tünet (to-
rokfájás, nátha, köhögés), egyéb akut 
betegség (hasmenés, hányinger), hő-
emelkedés, láz esetén maradjunk otthon 
és telefonon kérjünk segítséget a házi-
orvostól. Ne menjünk a rendelőbe, csak 
abban az esetben, ha ezt a háziorvos 
kéri. A megnövekvő telefonhívások miatt 
legyünk türelmesek a rendelő hívásakor.

3. Láz (38 C fölött), hirtelen kezdődő 
erős köhögés, légzési nehezítettség ese-
tén azonnal hívjuk telefonon a házior-
vosi rendelést vagy az orvosi ügyeletet. 
Semmiképp ne menjünk személyesen 
oda, csak telefonon konzultáljunk az or-
vossal, aki egy részletes kikérdezést kö-
vetően dönt a teendőkről.

4. A járvány idején semmilyen ad-
minisztratív feladatot (pl. jogosítvány, 
igazolások, közgyógyigazolvány-hosz-
szabbítás) nem intéznek a rendelők dol-
gozói, tehát ilyen ügyben se menjenek a 
rendelőbe. A lejáró gépjárművezetői jo-
gosítványok, gyógyszer-javaslatok auto-
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matikusan érvényben maradnak a járvá-
nyügyi vészhelyzet alatt, emiatt hátrányt 
senki sem szenved.

5. A rendszeresen használt gyógy-
szerek felírását is telefonon lehet in-
tézni, a rendelők dolgozói mindenki-
nek segítségére lesznek, hogy megkapja 
azokat. Vegyék igénybe az e-recept adta 
lehetőségeket. Szokásos orvosságai  ki-
váltásához nem kell receptért bemen-
nie a rendelőbe: telefonos igénylés után 
azt az orvos internetes kapcsolattal a 
gyógyszertár felé láthatóvá teszi, ön pe-
dig a személyi igazolványával kiválthat-
ja a saját és hozzátartozója gyógyszereit 
a patikából.

6. Hangsúlyozottan ajánljuk a kisebb, 
nem sürgős kórházi beavatkozások lehe-
tőség szerinti elhalasztását. A kórházakat 
kizárólag feltétlenül fontos esetekben ke-
ressék fel. Kerüljék az egészségügyi in-
tézményeket, ne kérjenek kivizsgáláso-
kat, kizárólag orvosuk általi beutalások 
esetén keressék fel a kórházi osztályokat, 
szakrendelőket.

7. Mossunk gyakran kezet meleg 
szappanos vízzel, szellőztessünk gyak-
ran, fertőtlenítsük az ajtók kilincseit. 
Hazaérkezést követően azonnal mos-
sunk mindig kezet. Mossuk a kezeinket 
szappannal legalább egy  percig, majd 
meleg vízzel alaposan öblítsük le. Kéz-
mosást követően tanácsos az arcunkat is 
megmosni. Nyilvános helyeken történő 
kézmosást követően csak papírtörölkö-
zőt használjunk, melyet kézmosás után 
ne dobjunk el, azzal fogjuk meg a mosdó 
ajtajának kilincsét.

8. Tartózkodjunk otthon, amikor 
csak tudunk. Idős emberek egyáltalán 
ne hagyják el otthonukat, a munkaké-
pes korúak csak a munkába menjenek, 
majd a halaszthatatlan ügyintézéseket 
követően ők is tartózkodjanak otthon 
gyermekeikkel együtt. Ne menjünk mo-
ziba, színházba, hangversenyre, spor-
teseményre, piacra, ne üljünk be ven-
déglőbe, kávézóba, kocsmába, még a 
kocsmaudvaron se ácsorogjunk, akkor 
sem, ha csak néhányan vagyunk, mert 
minden csoportosulás növeli a víruster-

jedés veszélyét. Legyünk viszont sokat a 
szabad levegőn, kiránduljunk, kertész-
kedjünk, túrázzunk.

9. Halasszuk el a családi rendez-
vényeket (születésnap, névnap, lako-
dalom, házassági évforduló, keresz-
telő…), ne menjünk senkihez sem 
beteglátogatóba, ne látogassuk meg az 
újszülötteket, és a fiatalok se szervezze-
nek és tartsanak most semmilyen baráti 
összejövetelt, bulit.

10. Ha haláleset történik a család-
ban, csak a legközvetlenebb családtagok 
vegyenek részt az elhunyt temetésén, a 
távolabbi rokonok, barátok, ismerősök 
otthonukban emlékezzenek az elhunyt-
ra. Amennyiben részt veszünk a temeté-
sen, úgy tartsunk több, mint egy méter 
távolságot a többi gyászolótól.

11. Valamennyi egyház hiszi és hir-
deti, hogy a Jóisten mindenhol jelen van 
életünkben. Ennek tudatában, ezekben a 
hetekben imáinkat, fohászainkat ottho-
nunkban mondjuk el és kérjük segítségét 
a járvány leküzdésére. A misék, isten-
tiszteletek, egyházi liturgiák eseménye-
it csak a televízión és rádión keresztül 
kövessük most. Az időskorú hívők ese-
tén kiemelten fontos, hogy ne hagyják el 
otthonukat.

12. Minden olyan helyen, ahol ide-
genekkel együtt kell hosszabb-rövi-
debb ideig tartózkodnunk, tartsunk 
egy méternél nagyobb távolságot a 
másik embertől. Különösen figyeljünk 
erre a boltok pénztárainál történő sor-
ban állásoknál, várakozásoknál, gyógy-
szertárban, orvosi rendelőben, vagy a 
rendelő előtt történő várakozásnál, au-
tóbusz megállóban és a munkahelyein-
ken is.

13. A szükséges bevásárlásokat előre 
tervezett bevásárlólistával, célirányosan 
végezzük, a lehető legkevesebb időt tölt-
ve a boltokban.

Mindenféle gazdasági kár, pénzügyi 
veszteség a járvány lezajlását követően 
pótolható. A járvány során áldozat-
tá váló családtagjainkat, szeretteinket 
soha, senki sem tudja pótolni majd. 

Közösen, a szabályok folyamatos be-
tartásával, egymásra figyelve tudunk 
azért a legtöbbet tenni, hogy megóvjuk 
magunkat és szeretteinket a járványtól.

Vigyázzunk egymásra!
Szabó János dr. – Darvai László dr.

Kivonat a Magyar Állatorvo-
si Kamara humán koronaví-
russal (COVID-19) 
kapcsolatos közleményéből

„A mai tudományos tények és isme-
retek szerint a hazánkban általáno-
san háziállatként tartott állatfajok 
(beleértve természetesen a kutyákat 
és a macskákat is) nem terjesztik az 
emberek járványos koronavírusos 
megbetegedését kiváltó kórokozót. 
Az emberi megbetegedések nem 
a háziállatainktól származnak és 
fordítva, a mai ismeretek szerint ez az 
emberi megbetegedést kiváltó vírus 
nem betegíti meg a háziállatainkat.”
Budapest, 2020. március 17.

A Magyar Állatorvosi
Kamara Elnöksége

A teljes közlemény  elérhető:
www.maok.hu
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A  Dunántúli Regionális Vízmű (DRV) Zrt. közleménye
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus-járványra való tekintettel, annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsük 
a kontaktusokat és mérsékeljük a fertőzésveszély kockázatát a dolgozóink és a Felhasználók védelmében, továbbá hogy 
ebben a kritikus időszakban minden felhasználási helyen folyamatosan biztosíthassuk a vezetékes ivóvizet, az alábbi 
intézkedéseket vezetjük be:

– Mivel a vezetékes víz nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos védekezésben, korlátozási moratóriumot hirdetünk 
az ivóvíz-szolgáltatásra a járványveszély elmúlásáig. A bejelentett halasztás azokra a lakossági és közületi ügyfelekre 
vonatkozik, akiknek/amelyeknek számlatartozása miatt az érintett időszakban korlátozni kellene az ivóvíz-felhasználását.

– Március 16-tól bezárjuk a Társaság ügyfélszolgálati irodáját, ügyfélszolgálati fiókirodáit és információs pontja-
it. Kérjük, további rendelkezésig az ingyenesen hívható 06–80/240–240-es telefonszámon, az ugyfelszolgalat@drv.hu 
e-mail-címen, vagy a http://www.drv.hu honlapunkon elérhető online ügyfélszolgálaton keresztül intézzék ügyeiket. 
Utóbbi esetében mobiltelefonon is többféle ügytípus elintézhető munkatársi közreműködés nélkül, ami jelen helyzetben 
meggyorsíthatja ügyeik bejelentését, elintézését.

Amennyiben a telefonos kapcsolatfelvétel csak többszöri próbálkozásra sikerül, kérjük szíves türelmüket és megértésüket.
– Felfüggesztjük és későbbi időpontra halasztjuk a bekötési vízmérők cseréjét, a mellékmérő-cseréket és a plombálásokat.
– Március 16-tól szüneteltetjük a személyes közműegyeztetéseket, a kivizsgálási és a diagnosztikai tevékenységet.
– Felfüggesztjük és későbbi időpontra halasztjuk a bekötési vízmérők és mellékvízmérő-leolvasásokat.
– Későbbre ütemezzük a vízhiánnyal járó karbantartásokat (mechanikai hálózattisztítás, medence-, víztorony- és 

glóbuszmosatás).
A már leegyeztetett időpontok pótlásával kapcsolatosan ügyfélszolgálatunk a későbbiekben egyeztet a felhasználókkal.
A DRV Zrt. folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzet alakulását, szükség esetén további intézkedéseket tesz, 

melyekről ügyfeleit is azonnal tájékoztatja.
Köszönjük megértésüket és segítő együttműködésüket!

Vérvétel, gyógyszer-feliratás, leletkiadás, házior-
vosi ügyelet a Velencei Szakrendelő Intézetben

A járványügyi helyzetre tekintettel, Prof. Dr. Kásler Miklós 
miniszter úr levele, az EMMI IV/2397/2020/EAT számú 
utasítása, valamint Dr. Varga Erika járási tisztifőorvos FE-08/
NEO/0604-15/2020 számú levele alapján a Velencei Szakor-
vosi Rendelőintézetben a diagnosztikai és a terápiás szakorvosi 
tevékenység átmenetileg szünetel.

A Rendelőintézet ellátási területéhez tartozó háziorvos 
kollégák által kért sürgős laboratóriumi vizsgálatokra vonatkozó 
vérvételt a recepción történt előzetes időpont-egyeztetés szerint 
szerdán reggelenként elvégezzük.

Azok a szakrendelések, ahol a már folyamatban lévő kezelés 
gyógyszereit csak az illetékes szakorvos írhatja fel, a kezelés folya-
matosságának biztosítása érdekében kialakított rendszer szerint 
működni fognak oly módon, hogy a gyógyszerfelírásra szoruló 
betegeket a Rendelőintézet munkatársai telefonon értesítik.

A Rendelőintézet recepcióján a telefonos szolgálat hétköz-
nap reggel 7 és 17 óra között biztosított. A korábban készült 
leletek kiadása a járványügyi biztonsági intézkedések betartása 
mellett történik.

A Központi Háziorvosi Ügyeleti szolgálat szintén a jár-
ványügyi óvintézkedések betartása mellett, a Fejér Megyei 
Mentőszolgálat diszpécserszolgálatának mentésirányításával a 
szokott módon működik.

Az ügyelet hétköznap 17 órától másnap reggel 7-ig, szombaton, 
vasárnap és ünnepnap reggel 7-től másnap reggel 7-ig elérhető.

Dr. Ferencz Péter
ügyvezető igazgató
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Velence Város Polgármesterének 2020. március 15-én közzétett üzenete
Tisztelt Velenceiek!

Rendhagyó módon ünnepeljük idén 1848. március 15-ét. Hiányzik a tömeg, nincsenek jelen a megemlékezők, és persze nem 
hangzanak el beszédek, versek sem. Rossz itt állva, ebben a furcsa csendben, látni a megemlékezés koszorúit. Talán úgy tűnik, 
hogy semmi nem marad meg az ünnep valódi tartalmából.

Én azonban úgy vélem, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz. Számomra 1848 igazi üzene-
te ugyanis az összefogás. Az, hogy a magyar emberek megmutatták: képesek egymásért tenni, 
egymásért lemondani megszokott életükről. Most nemcsak a tankönyvekből jól ismert hősökre 
gondolok, hanem arra a sok, ma már név szerint nem ismert emberre is, akik mindennapos áldo-
zathozatalukkal, példamutatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország példaként álljon Eu-
rópában és azon túl is az emberi méltóságért, tisztességért és a szabadságért vívott küzdelmekben.

Bizonyos vagyok abban, hogy méltó módon tudjuk ezt az örökséget tovább vinni, aho-
gyan az is meggyőződésem, hogy sem összefogásban, sem közösségvállalásban nem fogunk 
elmaradni elődeinktől. Az elkövetkező hónap vagy esetleg hónapok eseményei mutatják 
majd meg azt, hogy miképp tudunk helyt állni a szükségben. Vagyis egy olyan helyzetben, 
amikor a személyes felelősségvállalás nyilvánvalóan közösségi értéket hordoz. Emlékez-
zünk tehát elődeink dicső tetteire és mutassuk meg, hogy méltó utódaik vagyunk!

Éljen a haza!
Gerhard Ákos
polgármester

Polgármesteri kalendárium
2020. február 21-től március 18-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi találkozókon vett részt a város érdekében:

Február 21-én a Gárdony Velence-Tavi Horgászegyesület képviselőjével egyeztetett a csónakkikötő partfal-rekonstrukció 
befejezését követő üzemeltetésének rendjéről. Megegyezés született arról, hogy az egyesület a jövőben továbbra is üzemelteti 
a csontréti kikötőt. Aznap a VHG-val folytatott megbeszélést követően a Cserje utcában lévő csónakkikötő üzemeltetése is 
megoldódott. Délután Cseke Zoltánnal tárgyalt a Velence SE nehézségeiről, valamint a klub körül kialakult anomáliákról és 
azok rendezésének lehetőségeiről. 

Február 24-én reggel intézményvezetői értekezletet tartott. Ezt követően az óvoda felújításával kapcsolatos ülésen tárgyalt egy ingatlan-
fejlesztő cég képviselőjével. Délután részt vett a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tanácskozásán.

Február 25-én a Közvill Zrt. képviselőjével tárgyalt a velencei utcai világítás LED-es korszerűsítésének lehetőségeiről. 
Február 26-án két helyi lakó adóügyéről tárgyalt, majd pedig az I. sz. Nyugdíjas Klub beszélgetős délutánján vett részt, ahol a leg-

inkább közérdeklődésre számot tartó helyi ügyekről adott felvilágosítást, például az uszoda-beruházás problémáiról, a birtokvé-
delemről, a média valótlan állításairól.

Február 27-én a Velencei-tavi partfal-rekonstrukció havi rendszerességű tárgyalásán képviselte a várost. A találkozót Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselő szervezte, és részt vettek rajta a beruházás szakemberei is. Délután bizottsági üléseken, majd az esti órák-
ban az önkormányzat képviselőtestületi ülésén vett részt. 

Február 28-án az óvodában reggelizett, ahol az óvodai dolgozókkal folytatott kötetlen beszélgetést. Ezt követően a Bál-na Produkció 
Kft. vezetőjével, valamint a Velencei Télűző Karnevál szervezésében szerepet vállalókkal közös kerekasztal-megbeszélést tartott, levon-
va a szervezés során felmerült tanulságokat. Délután Péter Ágnessel a Symposion Alapítvány pályázatával kapcsolatban egyeztetett.

Március 2-án egy könyvvizsgálóval tekintette át a járóbeteg szakrendelő-társulás pénzügyi helyzetét, tekintettel az éppen folyó 
Állami Számvevőszéki vizsgálatra. Majd egy a várost megkereső ingatlanfejlesztő céggel egyeztetett a várost érintő turisztikai 
fejlesztési elképzelésekről.

Március 3-án tárgyalást folytatott a Velence Plus Kft. tulajdonosaival azért, hogy az uszodával kapcsolatos kérdéseket mihamarabb 
közösen meg lehessen oldani. Ennek során további iratokat kért be, annak érdekében, hogy felelős döntést lehessen hozni a beruhá-
zás ügyében. A bekért iratok nagy részét azóta az önkormányzat megkapta.

Március 4-én a Viapan Group képviselőivel egyeztetett a velencei munkaerőhiány megoldásáról. Elsősorban azért, mert a Velence 
Városgazdálkodási Kft. feladatköre és humánerőforrás-igénye az  idén jelentős mértékben növekedni fog. Ezt követően a Gár-
dony Velence-Tavi Horgászegyesület képviselőjével pontosította a februári tárgyalás részleteit. Majd a Baptista Szeretetszolgálat új 
logisztikai központjának megnyitóján vett részt Pákozdon. Délután a wakeboard-pálya további fejlesztési lehetőségeiről tárgyalt. 
Mindezek után a velencei gyógyászati segédeszköz üzlet bérleti díja mérséklésének lehetőségeiről tárgyalt a bérlővel. Aznapi utolsó 
tárgyalásán az Északi Strand volt bérlőjének ügyvezetőjével tárgyalt az átadás-átvétel részleteiről.
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Március 5-én Dr. Oszvald Évával egyeztetett egy további gyermekorvosi körzet/rendelő kialakításának feltételeiről és kihívásairól.
Március 6-án részt vett a Pénzügyi Bizottság és a Kulturális és Sport Bizottság ülésén, majd rendkívüli képviselőtestületi ülésen 

soron kívül döntött a testülettel együtt arról, hogy a Város 3 millió Ft visszatérítendő támogatást nyújtson a Velence SE-nek. Ezt 
követően a Velencei Földtulajdonosi Közösség vezetőjével egyeztetett egy  mezőőr alkalmazásának lehetőségeiről. Zárásképpen 
nőnapot tartott a polgármesteri hivatalban, ahol virággal és süteménnyel köszöntötte férfi kollégáival együtt a hölgyeket.

Március 9-én az intézményvezetői értekezleten felvetette a koronavírus-járvány miatti korlátozások bevezetését. Ezt követően 
Füri Mihály helyi lakossal egyeztetett Velencével kapcsolatos jobbító javaslatairól.

Március 13-án megalakult Velencén a járványvédekezéssel kapcsolatos helyi bizottság. Elkezdődött a felkészülés a járványhelyzet 
kezelésére. Létrehozták a velencei karantén forródrótot.

Március 14-én a Meseliget Óvoda vezetőségével egyeztetett a járványhelyzetről.

Március 15-én megkoszorúzta az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc emlékművét, majd a Meseliget Óvoda vezetésének 
jelenlétében ülésezett a városi védelmi bizottság. Döntés született az óvoda bezárásáról. Délután a Hauszmann Alajos Egysé-
ges Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár intézményeinek bezárásáról határoztak. A VVG vezetésével egyeztetett a 
bevezetendő intézkedésekről. Este felügyelte az óvoda épületeinek fertőtlenítését

Március 16-án jelen volt a rendelőintézetek fertőtlenítésén. A védelmi bizottsággal döntést hozott az idősek gondozásáról, a házas-
ságkötés rendjének megváltozásáról. 

Március 17-én a VVG vezetőjével egyeztetett a helyi játszóterek lezárásáról.

A kísérleti buszjárat tapasztalatai

2020. február 24. és március 6. között az 
önkormányzat hétköznaponként próba-
képpen helyijáratot szervezett Velence-
fürdő és Velence vasútállomás között. E 
két hét alatt lehetőségünk volt a járat és 
a jármű üzemeltetésével kapcsolatban 
tapasztalatokat gyűjteni. A Birdiecar 
márkájú, magyar tervezésű kisbuszt térí-
tésmentesen kaptuk kipróbálásra, csak a 
sofőrökről, az akkumulátor töltéséről, és 
az ide- és visszaszállítás költségéről kel-
lett gondoskodnunk. 

Az útvonal és a menetrend kiválasz-
tásánál fontos szempont volt, hogy olyan 
területen  legyen a próba, ahol semmi-
lyen tömegközlekedés nem elérhető. 
Velencefürdő a város egyetlen olyan ösz-
szefüggően beépített lakóterülete, ahol 
1–2 kilométeren belül nincsen működő 
buszjárat vagy vasútállomás. 

Az útvonalat úgy határoztuk meg, 
hogy az Velencefürdőt a lehető legjobban 
feltárja, és a vasútállomás környéki cél-
pontokhoz jutassa el az utasokat, ezért járt 
a busz a Kis utcán, így a Zöldliget Iskola 
előtt, a Babák Rózsakertjénél fel-le szállva 
a vasútállomás rövid sétával elérhető volt, 

miközben a járatok mindkét irányban be-
tértek a szakorvosi rendelőintézethez is. 

A menetrend tervezésekor vezérelvünk 
az volt, hogy a járat sűrűn közlekedjen, és 
minden vonathoz csatlakozást adjon. Így 
a vonattal hazajáróknak nem kell már a 
munkahelyükön számolgatni, hogy vajon 
melyik vonathoz lesz buszcsatlakozás, ha-
nem tudhatják, hogy a kisbusz üzemide-
jén belül minden vonathoz lesz  autóbusz. 
Így az ütemes, 30 percenkénti közlekedés-
re esett a választásunk. 

Az üzemidő tekintetében figyelembe 
kellett vennünk a szállító előírását, vagyis 
azt, hogy egy töltéssel kb. 200 km tehető 
meg, és a töltésre elegendő időt kell biz-
tosítani. Ezért viszonylag későn indult az 
első járat, és korán elment az utolsó, ám 
a tapasztalatok megerősítették: még ez 
az éjszakai töltési idő sem volt elegendő 
a teljes napi üzemhez, és ezért követke-
zett be az, hogy 100–120 kilométer napi 
futás után az akkumulátorok rendszerint 
kimerültek. Ez a délutáni közlekedésben 
majdnem minden nap gondot okozott. 

A járat működésének kétszer öt napja 
alatt 1230 kilométert teljesített a kisbusz, 

és összesen 4464-szer szálltak föl utasok 
a járatokra. Március 5-én, a leglátogatot-
tabb napon, 95 utast szállított a busz. Az 
akkumulátor-töltöttségi problémák miatt 
naponta átlagosan 3–4 kanyar kimaradt, 
ami igen magas arány, így nem vállalha-

tó az üzemeltetés. Tovább kell keresnünk 
tehát a megfelelő elektromos megoldást! 

Milyen tanulságai voltak a próbajárat 
indításának? Hogyan tovább?

• A tömegközlekedésre látható igény 
van: a járatokon folyamatosan nőtt a ki-
használtság, a délutáni járatkimaradások 
ellenére is, ezért szükséges ennek miha-
marabbi megoldása. 

• Az üzemidőt bővíteni kell: reális cél, 
hogy a 6-ra munkába járók, az este 9-kor 
hazaindulók még igénybe tudják venni a 
járatokat. 
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Faültetés Velencén• A kipróbálásra  kapott kisbusz nem 
alkalmas erre a feladatra:  így tovább ke-
ressük az megoldást, télen zárt, fűthető, 
nyáron nagyrészt nyitott jármű formájá-
ban.

• Beláttuk azt is, hogy az önkormány-
zati munkaszervezés keretén belül a 
járművezetők biztosítása gondot jelent, 
ezért úgy látjuk, hogy a tömegközleke-
dés működtetését az önkormányzat által 
megszabott menetrend és útvonal alap-
ján egy professzionális autóbuszos szol-
gáltatóra kell bíznunk. 

• Az útvonalat át kell gondolni, pl. a 
rendelőintézethez  való betérésre nem 
mutatkozott  érdemi igény a helyi lako-
sok részéről. 

Itt köszönöm meg Czuppon István 
igazgató úrnak támogató segítőkészsé-
gét, hiszen amikor az elektromos kisbusz 
akkumulátorai idő előtt kimerültek és 
a Zöldliget Iskola kisbusza szabad volt, 
azonnal be tudtuk azt vetni pótlás céljára. 

Az önkormányzat eltökélt a helyi tö-
megközlekedés megszervezésében. Ahol 
már van Volán-járat, ott azok menet-
rendjét, útvonalát kell ésszerűbbé ten-
nünk, ez ügyben a Volánbusz Zrt-vel 
folyamatosak az egyeztetések. 

Célunk az, hogy Ófaluban, a Ben-
ce-hegy és a Szabolcsi út térségében a Vo-
lánbusz nyújtson megfelelő szolgáltatást a 
mai menetrendek és útvonalak fejleszté-
sével, és az önkormányzat ezt kiegészítve, 
a Volán és a MÁV által el nem látott tér-
ségekben önállóan lássa el ezt a feladatot, 
mert nem célunk már meglévő helyközi 
autóbuszos és vasúti járatokkal versengő 
saját járatokat indítani. Azért, hogy vala-
mennyi városrészben azonos feltételek-
kel lehessen autóbusszal, vonattal utazni, 
olyan bérleteket kívánunk bevezetni, ame-
lyek a városon belül minden közösségi 
közlekedési eszközre egyaránt érvényesek, 
a Budapest-bérlethez hasonlóan. Ezzel 
kapcsolatban az Innovációs és Technoló-
giai Minisztériummal egyeztetünk.

Pap Zsigmond
közlekedésmérnök,

önkormányzati  képviselő

A járványhelyzetre való tekintettel a 
Velencére tervezett faültetés sajnos 
nem lehetett közösségi jellegű, 
pedig sokan jelentkeztek az ese-
ményre, és még többen érdeklődtek 
iránta. Velence Város közterületein 
fák ültetése, fasorok, ligetek létre-
hozása, parkosítás fontos célja az 
önkormányzatnak az elkövetkező 
években. Az alábbiakban Kesselyák 
Kinga főszervező szakmai beszá-
molóját olvashatják a fásításról. 

Beszámoló a faültetési program 
első fázisáról

2020 márciusában 149 darab földlabdás, 
kétszer iskolázott fa került ültetésre Ve-
lence önkormányzati területein. A faül-
tetés az alábbi helyszíneken 
valósult meg: 

1. A Meszleny–Wenckheim 
kastély, vagyis a városi könyv-
tár előtti parkban 18 db fát 
ültettek el: berkenyéket, hárs-
fákat és kőriseket.

2. A Velencei-tó mellett a 
Béke utcai kerékpárút vasút 
felőli, déli oldalán szimpla fa-
sor létesítése történt meg. Pár 
fából álló ligetet hoztak létre a 
vasúti átjáró előtti, kiszélesedő 
szakaszon, ahol kerékpáros pi-
henő kialakításának lehetősége is adott. 
Mindösszesen 85 fa került elültetésre: 
hársak és kőrisek. 

3. A Rozmaring utcában 36 fából álló 
hársfasort létesítettek. 

4. Az Északi strandon 10 darab pla-
tánfa került elültetésre. 

Az ültetett fák fajtája, darabszá-
ma, mérete

1. Tilia Szent István, Szent István 
hárs: 75 db, kétszer iskolázott, 8/10 cm 
körméretű fa. Kifejlett mérete: 10–15 m 
magasság; erősen illatos virágzású. 

2. Tilia tomentosa ’Teri’, ezüsthárs 
’Teri’ fajtája: 46 db, kétszer iskolázott, 
10/12 cm körméretű fa. Kifejlett mérete: 

5–7 m magasság, 8 m szélesség; illatos 
virágzás. 

3. Tilia americana 1 Klón, amerikai 
hárs 1 Klón fajtája: 3 db, kétszer isko-
lázott, 12/16 cm körméretű fa. Kifejlett 
mérete: 20–30 m magasság, 15 m széles-
ség; illatos virágzás, nagy levél. 

4. Sorbus americana Belmonte, ame-
rikai hegyi berkenye: 5 db, kétszer isko-
lázott, 10/12 cm körméretű fa. Kifejlett 
mérete: 6–8 m magasság, 4–5 m széles-
ség; virágával és termésével is díszít. 

5. Fraxinus angustifolia, keskenyle-
velű kőris, magyar kőris: 5 db, kétszer 
iskolázott, 10/12  cm körméretű fa. Ki-
fejlett magassága: 15–20 m, ősszel sár-
gás-piros levélszín.

6. Fraxinus angustifolia Raywood, 
keskenylevelű kőris Raywood fajtája: 5 
db, kétszer  iskolázott, 8/10 cm körmé-
retű fa. Kifejlett mérete: 15–20 m magas-
ság; ősszel lilás-bordó levélszín.

7. Platanus acerifolia, közönséges 
platán v. juharlevelű platán: 10 db, két-
szer  iskolázott, 10/12 cm körméretű fa. 
Kifejlett magassága: 30–35 m, a lombko-
rona szélessége 15–20 m.

A fák több szempontból is különleges 
értékkel bírnak, vigyázzunk tehát rájuk! 
Bízunk abban, hogy ősszel már közösen 
folytathatjuk e nemes fák ültetését, me-
lyek felnőve még unokáinknak is árnyé-
kot adhatnak majd. 
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A Meseliget Óvoda helyzetéről
A Velencei Meseliget Óvoda bővítése és a gyerekek beiratkozásának 
kérdése nagyon sok velenceit érint. Mindenki által ismert tény az, hogy 
a Velencei-tó települései mára Budapest elővárosi övezetének részévé 
váltak. A tó közelsége és a város kiváló fekvése elsősorban a kisgyerekes 
családokat vonzza Velencére. Erre a népességszámbeli növekményre, 
vagyis ez esetben a kisgyerekek ellátására kell megfelelő választ adnia az 
önkormányzatnak. A velencei óvoda helyzete és jövőbeni kilátásai kapcsán 
Faragó Péter képviselő, Velence Város Humán Bizottságának elnöke adott 
felvilágosítást.

Velencei Híradó: 2019 októbe-
rében megkezdődött az óvoda 
helyzetének részletes felmérése. 
Milyen állapotban vette át az 
önkormányzat az óvodát? 

Faragó Péter: Eleinte, mikor az 
óvoda helyzetét és állapotát elkezdtük 
felmérni, még úgy tűnt, hogy az intéz-
mény szabályos működésére vonatkozó 

dokumentumokat rendben megkaptuk. 
A rendelkezésre álló iratok alapos ta-
nulmányozását követően azonban fény 
derült számos alapvető hiányosságra is, 
amelyek sürgős pótlása elengedhetet-
len a szabályos működéshez. Az óvoda 
új vezetőségével együttműködve a ko-
rábbi mulasztások pótlása folyamatban 
van. Ugyanakkor az engedélyekhez 
kapcsolódó (és könnyebben pótolható) 
hiányosságokon túl súlyos infrastruk-
turális problémákkal is szembesültünk. 
Jelenleg mindkét tagintézményünk (te-
hát az ófalusi és az újtelepi rész egya-
ránt) épületei rossz állapotban vannak.  
Bár az ófalusi tagintézményben 2019-

ben megvalósított fűtés-korszerűsítés 
örvendetes fejlemény, ám a leglényege-
sebb problémáinkat ez a fejlesztés sajnos 
nem oldja meg. Az egykori óvodavezető 
ófalusi szolgálati lakásának csoportszo-
bává történő átalakítására készült ter-
vek alapján kiadott építési engedélyt a 
korábbi képviselőtestület nem hosszab-
bította meg időben, így az lejárt. Az ófa-

lusi épület tetőszerkezete 
is rossz állapotban van, így 
rövidesen erre is megoldást 
kell találnunk. Az újtelepi 
tagintézmény épülete vala-
mivel jobb állapotban van, 
de itt is látszanak már az 
idő haladtával előkerülő 
hibák, főként az épület ré-
gebbi részében. Mindezen 
problémák ismeretében 
csakis elismeréssel tudok 
adózni óvodapedagógusa-

inknak, akik ilyen körülmények között 
is magas szinten látják el feladataikat. 

VH: Mit lehet tudni az óvoda élén 
lezajlott vezetői változásról?

FP: Az intézményt jelenleg két 
óvodavezető-helyettes vezeti (Bóra 
Csilla és Liptai Zita), mivel Serhók-
né Varjas Edit, tekintettel arra, hogy 
nyugdíjba kíván vonulni, 2019 decem-
berében a felmentését kérte. Jelenleg az 
elmúlt években felhalmozódott szabad-
ságát tölti április közepéig. Az ezt köve-
tő négy hónapban, vagyis a nyugdíjazás 
előtti ún. sétáló idejében, közös meg-
egyezéssel már nem látja el az óvoda-ve-

zetői tisztséget. Tehát az önkormányzat 
hamarosan kiírhatja az óvodavezetői 
pozíció betöltésére vonatkozó pályáza-
tot. Ha lesznek megfelelő pályázók (és 

ebben bizonyos vagyok), akkor minden 
valószínűség szerint ősztől új vezetője 
lesz a Meseliget Óvodának. Az átvé-
telt követően többször egyeztettünk az 
intézményvezetőkkel, illetve találkoz-
tunk az óvónőkkel és a dadusokkal is. 
Nyitottan fogadták az elképzeléseinket 
és terveinket.  E megbeszéléseken jelez-
tük azt, hogy nem tervezünk személyi 
változásokat, valamint azt is, hogy az 
eddigiekkel legalábbis megegyező, de 
inkább jobb feltételeket kívánunk bizto-
sítani  a munkavégzésükhöz. Támogat-
juk őket mindenben, amiben csak lehet, 
mivel nagyon fontos munkát végeznek a 
velencei gyerekek érdekében.

VH: Ebben a helyzetben melyek 
a Humán Bizottság legfontosabb 
teendői? Milyen feladatok állnak a 
város vezetése előtt? Lesz-e mind-
erre pénz?

FP: Az átvételt követően nagyon ha-
mar egyértelművé vált, hogy az óvoda 
komoly helyhiánnyal küzd. Természe-
tesen öröm, hogy egyre több a gyermek 
Velencén, ahogyan az is, hogy egyre 
több az itt letelepedő család, de ezt a de-
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mográfiai nyomást sem az iskola, sem 
az óvoda nem bírja. Azonban a Humán 
Bizottságnak nem az a feladata, hogy 
hátrafelé mutogasson, vagy hogy kifo-

gásokat keressen, hanem az, hogy még 
egy idén megvalósítható megoldást ja-
vasoljon a kialakult helyzet feloldására. 
Mivel az óvoda bővítésére vonatkozó-
an jelenleg semmiféle forrásígérvénye 
nincs a városnak, ahogyan korábban 
benyújtott pályázati anyaggal, illetve 
jelenlegi  pályázati lehetőséggel sem ta-
lálkoztunk, ezért a városnak a szabadon 

felhasználható pénzügyi keretéhez kel-
lett nyúlnia. A lehető legoptimálisabb, 
és egyúttal a leginkább költséghatékony 
megoldást kerestük – mert sajnos nin-
csenek százmillióink erre a célra. 

Felmerült az ófalusi szolgálati lakás le-
járt tervének a megújítása, illetve a kon-
téneres bővítés lehetősége is, ám ezeket 
végül elvetettük. Olyan megoldást szeret-
tünk volna találni, amely hosszabb távon 
is megállja a helyét, vagyis tovább bő-
víthető, és amely része lehet egy később 
megvalósuló új, nagyobb épületnek. E 
célnak leginkább egy könnyűszerkezetes 
hozzáépítés felel meg. Jelenleg ezt készít-
jük elő: a tervezés és a kivitelezés megpá-
lyáztatása, valamint a szakhatóságokkal 
való egyeztetés zajlik. A bővítéssel ter-
veink szerint szeptembertől 42 új helyet 
tudunk biztosítani az óvodában. 

Minderre hozzávetőleg 50 millió Ft-
ot különítettünk el az idei költségvetés-
ben. Ez a Város szabadon felhasználha-
tó forrásainak több mint egyharmada! 
Ez a másfél csoportszobányi bővítés 
azonban rövidtávú megoldás, tűzoltás. 
Középtávon felújításokra, hosszútávon 
pedig egy új épületre lenne szüksége 
az óvodának. Költséghatékony meg-
oldás lenne, ha  a jövőben egy épület-
ben oldhatnánk meg az óvodai ellátást. 
Alakulóban van egy „Szülői összefogás 
a velencei gyerekekért” csoport, amely 

azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse 
a bölcsődei, óvodai és iskolai beruházá-
sokat, bővítéseket, és lobbizzon ezért a 
megfelelő helyeken. Örömmel fogadtuk 
a megkeresésüket és biztosítottuk őket a 
képviselőtestület támogatásáról, hiszen 
közös a célunk. Meg kell mutatnunk az 
illetékeseknek, hogy milyen problémák-
kal küzd városunk, és fel kell hívnunk 
a figyelmüket arra, hogy a megoldásban 
számítunk rájuk.

VH: Essen szó végül a tervezett 
bölcsőde építéséről is. Sok pletyka 
kering ezzel kapcsolatban. Mi a 
valós helyzet?

FP: Jelen pillanatban a bölcsőde 
építésére benyújtott pályázatunk elbí-
rálására várunk. Ez már hónapok óta 
húzódik. Az Árok utcába tervezett, 
önkormányzati fenntartású bölcsődére 
óriási szüksége lenne a városnak. Ha-
bár a választások előtt az előző polgár-
mester azzal kampányolt, hogy a város 
már megnyerte ezt a pályázatot, való-
jában a Fejér Megyei Közgyűlés erről 
csak néhány hete, egy zárt ülésen dön-
tött. A döntés eredménye egyelőre nem 
nyilvános. A bölcsőde kész tervekkel 
rendelkezik. Ha a pályázatot támogat-
ja a megyei közgyűlés, akkor szinte 
azonnal megkezdődhet a kivitelezés. A 
pályázat eredményhirdetésének elhú-

zódása azonban kedvezőtlen hatá-
sokkal is jár. Az építőanyag-árak és 
a munkabérek folyamatos növeke-
désének köszönhetően az igényelt 
forrás egyre szűkösebben fedi le a 
beruházás költségeit. Bár meg lett 
hirdetve egy kiegészítő pályázat 
is, amely fedezhetné a többletkölt-
ségeket, de ezen mindaddig nem 
tudunk indulni, amíg az alappályá-
zat eredménye nem hivatalos. Ha 
nem módosul a kiegészítő pályázat 
beadásának határideje, akkor félő, 
hogy erről le fogunk csúszni. Ám 
bízom abban, hogy hamarosan ez-
zel kapcsolatban is megnyugtató 
hírekkel tudok szolgálni.
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óvodába azért hívják a munkatársainkat, 
mert (bármilyen hihetetlenül hangzik is) 
a gyerekek megrongálják a csapokat és 
a WC ülőkéket. Ezek a javítások ugyan 
kis összegűek, azonban számosságukból 
adódóan havonta több tízezer forintnyi 

karbantartási költséget ge-
nerálnak.

Közútkezelés
Évek óta egyre nagyobb 
problémát jelentett, hogy 
az ófalusi  óvoda előt-
ti részen a Fő utcában, a 
30 km/órás korlátozást 
figyelmen kívül hagyva 
közlekedtek az autósok, 
ami az óvodába érkező, 

illetve onnan távozó gyerekeket veszé-
lyeztette. Többszöri ellenőrzést és meg-
figyelést követően, miután azt tapasz-
taltam, hogy a szülők és óvónők jelzései 
egyáltalán nem alaptalanok, úgy dön-
töttünk, hogy erre a szakaszra indokolt 
a forgalomlassító küszöb (közismer-
tebb nevén: fekvőrendőr) elhelyezése. 
A lehetőségek közül – a környező terü-
leteken lefektetett hasonló eszközökből 
kiindulva –  végül egy aszimmetrikus 

köszönhetően sikerült egyre több hely-
ről elszállítani az otthagyott szemetet.

Takarítás, karbantartás
Az Önkormányzatnál valamint intéz-
ményeinél is folyamatos a takarítási és 

karbantartási tevékenység, melynek ha-
tékonyságát az bizonyítja, hogy a lakosok  
általában nem is veszik észre, hogy prob-
léma merült fel.  Többször is elromlott 
például az Iskola utcai Közösségi Ház, va-
lamint az újtelepi óvoda fűtésrendszere is, 
amelyet még az előtt sikerült megjavítani, 
hogy a szülők, illetve az ott tartózkodók 
érzékeltek volna bármit is a problémák-
ból. Itt fontos azonban megjegyezni azt 
is, hogy egyre többször fordul elő, hogy az 

Kátyúzás

Ahogy az időjárás lehetővé tette, mun-
katársaim megkezdték a téli fagyok és 
a gépjárműforgalom együttes hatására 
kialakult nagyobb kátyúk betemetését. 
Ehhez egyelőre még csak úgynevezett 
száraz aszfaltot tudtak használni, mert az 
aszfaltüzemek az évnek ebben a szaka-
szában még nem működnek. Így a Béke 
út régóta zavaró kátyúi mellett több ki-
sebb úthibát is ki tudtak javítani.

Zöldterületek karbantartása

Munkatársaim folyamatosan ürítik a 
szemeteseket (hétvégén is), valamint 
gondoskodnak arról, hogy az utak mel-
letti padkák is tisztán legyenek tartva. 
Sok feladatot adott a februári viharos 
időjárás is. Az ófalusi óvoda területén 
kidőlt fenyőfát kellett eltávolítaniuk, 

ami a felázott talajnak köszönhető-
en nem is volt olyan egyszerű feladat. 
Ugyanakkor az újtelepi óvoda keríté-
sére kifeszített  (a szülők által adomá-
nyozott) háló is megérezte az időjárást. 
Több alkalommal kellett a szél által 
megrongált elemeket javítani. Szintén 
ehhez a tevékenységhez kapcsolódik az 
illegális hulladékok elszállítása is. Saj-
nálatos módon vannak olyanok, akik 
úgy gondolják, jó ötlet a szeméttől az 
árkokban, vagy az út szélén megsza-
badulni. Munkatársaim, ha ilyen eljá-
rással szembesülnek vagy bejelentést 
kapnak róla, azonnal intézkednek a 
hulladék begyűjtéséről és elszállításá-
ról.  A lakosság támogató jelzéseinek 

Beszámoló a Velence Városgazdálkodási Kft. 
februári munkájáról
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küszöb mellett döntöttem, amelyen 
5km/óra sebességgel lehet áthalad-
ni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
szinte teljesen meg kell állni, mielőtt az 
autós áthajt rajta. A küszöb elhelyezé-
sekor figyelembe vettük a kerékpáros 
forgalmat is, ezért mindkét oldalon 
maradt annyi hely, hogy kényelmesen 
el  lehessen kerékpárral férni. Ezzel a 
megoldással ugyanakkor megoldódott 
az a folyamatos veszélyhelyzet is, ami 
az óvoda melletti parkolóból való ki-
hajtáskor fennállt. Ott ugyanis az út 
jellegéből adódóan a nagyobb sebes-
séggel érkező autót a parkolóból ki-
hajtó vezető már csak nagyon későn 
érzékelhette. A másik,  közutat érintő 
feladat a meglévő táblák elhelyezésé-
nek, minőségének vizsgálata, valamint 
szükség esetén a táblák cseréje és új 
táblák kihelyezése volt.

17

Közvilágítás

A viharok kapcsán többször 
is előfordult, hogy a közvi-
lágítás nem működött, még 
napokkal a viharok után sem. 
Köszönettel tartozom mind-
azon velenceieknek, akik vet-
ték a fáradságot és felkerestek 
minket a problémával, a se-
gítségünket kérve. Tekintettel 
arra, hogy a közvilágítással 
kapcsolatos feladatok nem a 
Városgazdálkodási Kft-hez 
tartoznak, érdemben csak a 
megfelelő tájékoztatást nyújt-
va tudtunk segíteni. Úgy ér-
zem azonban, hogy érdemes 
itt is néhány mondatot szen-
telni a témának.

Ha több lámpa nem vi-
lágít az utcában, akkor ezt 
szakaszhibának nevezik. 
Ennek kijavítása az E-on 
munkatársainak a feladata. 
Az ilyen hibát az éjjel-nap-
pal ingyenesen hívható zöld 
számukon tudják bejelenteni 
(06–80/533–533). A beje-
lentéskor érdemes kihang-
súlyozni, hogy több lámpa 

nem világít, mert ez segít a hibajelenség 
azonosításában. Javaslom, hogy a tele-
fonbeszélgetéskor közölt hibabejelentési 
számot írják fel, mert ezzel tudnak csak a 
későbbiekben reklamálni.

Ha pusztán egyetlen lámpa nem vilá-
gít az utcában, akkor azt már a Velencei 
Hulladékgazdálkodási Kft-nek (VHG 
Kft.) kell bejelenteni  az ügyfélszolgálati 
időben hívható, normál díjas telefonszá-
mon (06–22/579–185). Az ügyfélszol-
gálat ideje: hétfő: 8.00–12.00; szerda: 
7.00–19.00; péntek: 8.00–12.00. (További 
információ: vhg.hu)

Szeretném megköszönni Önöknek 
azokat a leveleket, amelyek révén lehető-
ségünk van még jobban végezni a mun-
kánkat. Azt szoktam mondani, hogy 
Önök, velenceiek a mi szemünk. Mi nem 
tudunk egyszerre mindenhol ott lenni, 

ezért nagyon fontosnak tartom, és hálás 
is vagyok érte, amikor jeleznek felénk 
egy-egy megoldandó problémát. Ennek 
köszönhetően munkatársaim hamarabb 
jutnak el a megoldásig.

Ehhez viszont az Önök támogató bi-
zalmán kívül kell az a csapat is, akik ezt 
a munkát elvégzik. Ezért ezeken a hasá-
bokon is szeretném megköszönni mun-
katársaimnak, hogy minden nap Velence 
városáért dolgoznak és nincs olyan fela-
dat, amihez ne a legjobb megoldást ke-
resve állnának hozzá.

Pusztai László
ügyvezető
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A beporzók és a fűnyíró – avagy
mi is sokat tehetünk a méhekért

18

Te r m é s z e t i  é r t é ke i n k

Két évvel ezelőtt, 2018-ban két elhivatott 
szakember Magyarországon is szerette 
volna felhívni a figyelmet a beporzást 
végző apró lényekre. Így lett március 10. 

a beporzók napja! Gazdasági növénye-
ink 70 százaléka igényli az állati bepor-
zást, ezek a növények csak ilyen módon 
tudnak termőre fordulni. A méhek és az 
egyéb hártyásszárnyúak, kétszárnyúak 
jelentősége felbecsülhetetlen – számuk 
azonban világszerte csökkenő tendenci-
át mutat. A fogyatkozásnak több oka is 
van, elsősorban az aránytalanul nagy ki-
terjedésű monokultúrák nehezítik a vad-
méhek és társaik életét.  Bár a hatalmas 
sárgálló repcemezők 
nagy kiterjedésűek, ám 
a rövid virágzási pe-
riódus után sivataggá 
válnak a méhek szem-
pontjából, és a vadvi-
rágos gyeppel szemben 
nem biztosítanak fo-
lyamatos tápanyag-el-
látást. A rovarölő 
szerek szintén nagy 
pusztítást végeznek a 
beporzók körében, és a gyomirtók hasz-
nálatával sem segítjük a rovarokat. Ami 
nekünk nemkívánatos gyomnövény, az a 

méheknek állandó és megbízható táplá-
lékot jelentő forrás – lenne.  

A beporzók világában az a csodá-
latos, hogy talán nincs még egy olyan 
környezetünket érintő súlyos probléma, 
melynek megoldásában ilyen aktívan és 
hatékonyan részt tudunk venni! Hiszen 
a méheknek olyan kicsivel olyan sok jót 
tehetünk! Ehhez azonban szemléletvál-
tásra lenne szükség, például a szép, gon-
dozott kert fogalmát illetően. Napjainkra 
eluralkodott az a nézet, hogy az ápolt 
kertben rövid, egynemű zöld fű hivatott 
nőni. A pitypang felbukkanásának sok 
kerttulajdonos nem örül, 
és arra gondol, hogy eljött 
az ideje a fűnyírásnak. Itt 
a fordulópont! Ha a ker-
temre úgy tekintek, mint 
egy kis darab természetre, 
amit én gondozok, akkor 
tekintettel vagyok a töb-
bi élőlényre is, aki velem 
együtt él ezen a párszáz 
négyzetméteren. Ebben 
az esetben nemcsak az én 
ízlésem jelenik meg a kertben, hanem a 
többi, itt élő apró jószágot is tekintetbe 
veszem. És ezért mondjuk csak kétheten-
te nyírok füvet.  Ennyi idő éppen elég a 
pitypang, a százszorszép vagy a lóhere vi-

rágzásához, és ezzel az egyszerű beavat-
kozással élővé és táplálóvá teszem a gye-
pet. Ha száz ember, akinek átlagosan 500 

négyzetméter gyep nő a kertjében beve-
zetné a ritkább fűnyírást (alkalmazkodva 
a virágzási időszakokhoz) 50.000 négy-
zetméter új méh-táplálkozóhely születne 
meg! Ennyire könnyen talán egyik állat-
csoporton sem segíthetünk, a méheknek 
viszont nagy szükségük van rá! Nekünk 
pedig a méhekre van szükségünk – talán 
nem is tudjuk, mennyire.

Nem annyira köztudott, hogy a kisker-
tek ökológiai szempontból nagyon fontos 
élőhelyek. Itt van szabad kezünk és szabad 
döntésünk, hogy milyen módon használ-
juk azt a kis darab földet, és sokszor ezek a 
területek jelentik az utolsó menedéket pél-
dául a beporzóknak. „Személyesen nem 
segíthetünk a tigrisek, a bálnák vagy az 
elefántok megmentésében, de igenis tehe-
tünk valamit a kertünkben előforduló ro-

varok, madarak és növények védelmében” 
– foglalta össze a Brit Ökológiai Társaság 
elnöke, hogy milyen sokat tehetünk a be-
porzókért csupán a ritkább fűnyírással. 

Őshonos cserjék ültetésével pedig 
további támogatást nyújthatunk a rova-
roknak. Az elsők között virágzik a húsos 
som, majd követi őt a sóskaborbolya, a 
galagonya. Ezek a növények egész évben 
szépek, nyáron és ősszel a termésük a 
madaraknak kedvez. Maradék faanya-
gokból készíthetünk méhhotelt is  –  
gyümölcsfák közelébe akasztva biztosan 
lesznek lakói.

Csóka Szilvia
zoológus, környezeti nevelő

Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Ökoturisztikai és

Környezeti Nevelési Osztály
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Március 15. az óvodában

Hírek a Zöldligetből

I n t é z m é n y e i n k     M e s e l i g e t  Ó v o d a     Z ö l d l i g e t  I s ko l a

A tavasz első ünnepe március 15. Ekkor 
ünnepli a magyar nép az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc évfor-
dulóját. Óvodánkban régi hagyomány 
már, hogy megemlékezünk a hősökről. 
Minden csoport a korának megfelelő 
mélységben beszélget az ünnepről.  Az 
ünnep előtti napokban már nagy lelke-
sedéssel készítik a gyermekek a nemzeti 
színű zászlókat, kokárdákat, hajtogatják  
a csákókat, színeznek, vágnak, ragaszta-
nak.  Az ünnephez kapcsolódó mondó-
kákat, verseket, énekeket tanulunk, me-
séket, zenéket hallgatunk. A kisebbek 
mondókáznak, „lovacskáznak”, dobol-
nak, várat építenek, a nagyobbak már a 
csatákat felidéző képekről beszélgetnek, 
illetve játékukba be is építik azokat. 
 A Velencei Meseliget Óvoda ófalusi 
csoportjai minden évben közösen em-

lékeztek meg e jeles eseményről.  Az 
elmúlt évektől eltérően idén ez más-
ként történt.  A megemlékezés napján 
az ünneplőbe öltözött, kokárdát vise-
lő gyermekek a csoportjukban emlé-
keztek meg a hősökről, beszélgettek 
a múltról, énekeltek, zenét hallgattak, 
verset mondtak.
A megemlékezés méltó befejezéseként 
a középsős és a nagycsoportos gyerme-
kekkel elsétáltunk a Hősök parkjába, 
ahol  büszkén tűzték ki a virágágyások 
szélébe az általuk készített  nemzeti 
színű madarakat, tulipánokat, kokár-
dákat és  pillangókat.

Vácziné Kardos Edina
óvodapedagógus

Katica csoport
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Rumini projekt a 3.a osztályban

Az idei tanévben Berg Judit Rumini című 
könyvét választottuk közös olvasmá-
nyunknak. A mű fordulatos, izgalmas, 

szellemes, kitűnően megírt kalandre-
gény, a csavargóból hajósinassá lett, sze-
retnivaló, bátor és agyafúrt kisegér, Ru-
mini főszereplésével.

És valóban! A könyv le-
tehetetlen: fiúk, lányok egy-
arán lelkesen olvasták, alig 
vártuk az olvasás órákat, il-
letve a rajz és technika órá-
kat, ahol az olvasottakat öt-
letesen, kreatívan dolgoztuk 
fel. Ennek eredményeként, 
mire az olvasmányunk végé-
re értünk, minden gyermek-
nek elkészült a saját lapbook-
ja is, ami tulajdonképpen 
egy gyerekek által elkészített 
könyvecske, a kreatív tanu-

lás egyik eszköze. A feladatokat majd-
nem minden esetben csoportmunka for-
májában oldottuk meg. Sokat rajzoltak, 
ollóztak, bábok készültek, illetve több 
tanulócsoport gyurmából is elkészítette 
a Szélkirálynőt, vagyis az egérmatrózok 
híres hajóját, legénységgel, kellékekkel, 
szigetekkel. Nem volt hiány az egyedi, 
ötletes megoldásokban.

Ezt követően március 6-án ellátogat-
tunk a Pesti Magyar Színházba, ahol meg-
néztük a Rumini Ferrit-szigeten című da-
rabot, ami csodálatos megkoronázása volt 
a közös olvasmányélménynek.

Az előadás után a gyerekek részt vet-
tek egy színházpedagógiai foglalkozá-
son, melyet Egervári György vezetett. 
Ez az alkalom gondolkodásra, problé-
mamegoldásra késztette a gyerekeket, 
miközben ők valójában csak játszottak. 
A móka közepén nagy örömükre csatla-
kozott hozzájuk Takács Géza színész, aki 
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a darabban Negrót, a Szélkirálynő fedél-
zetmesterét alakította. 

A projekt lezárása után több kisdiák 
újságolta, hogy elkezdték olvasni a re-
gény további részeit. Ez is azt igazolta, 
hogy a gyerekek szívesen olvasták, meg-
szerették a Ruminit. 

A közös olvasmányélmény mindig 
meghatározó a kisgyerekek életeben, és 
nagy lépés ahhoz, hogy később majd iga-
zi olvasókká váljanak!

Külön köszönöm az osztályba járó 
gyerekek szüleinek a projekt megvalósu-
lásához nyújtott sok-sok segítséget! Há-
lás vagyok érte!

„A könyv a legnagyobb varázslat, 
minden csoda benne van, ami eddig volt 
s ami ezután lesz… mert aki olvas, az 
szabad lesz, megismerve mások gondo-
latait, szabadon választhat, kialakíthatja 
a saját gondolatait, összemérheti őket, 
veszthet és győzhet, okulhat és javíthat, 
ahogy méltó az emberhez. Ugye milyen 
egyszerű, csak meg kell tanulni az ábécét, 
és olvasni kell.” (Csukás István)

Bálintné Nagy-Kaszap
Ditta tanító

A Night to Remember

A gimnázium első báljára február 21-én 
került sor. Az este az igazgató úr po-
hárköszöntőjével indult. Utána irány 
a táncparkett! Az este folyamán min-
denki szavazhatott bálkirályra és bálki-
rálynőre. A szavazatok összesítése után 

kihirdettük a gimnázium történetének 
első királyi párját. Egy meghitt lassú 
tánc után kezdődhetett a viccverseny, 
öt jelentkezővel. A nyertes egy saját vic-
ces történetet mesélt el, amit mindenki 
imádott. Az események lefolyása köz-
ben lehetőség volt karaokéra, illetve Just 
Dance-re, a magyar klasszikus daloktól 
kezdve az angol dalokig. Ezt a tanárok 
és mi, diákok egyaránt élveztük. A bejá-
rattól nem messze egy fotósarkot alakí-
tottunk ki, ahol vicces papírkiegészítők-
kel lehetett fényképezkedni. A fotókért 

az egyik gimnazista felelt. A sütiket, na-
sikat és szendvicseket közösen mi, gim-
nazisták hoztuk.  Az innivalókat pedig 
az iskola biztosította. Lassan véget ért 
a bál, de még volt egy meglepetésünk. 
Ketten egy kisfilmet készítettünk képek-
ből, emlékekből, amit együtt  néztünk 
meg. Mindezek után együtt összepakol-

tunk, és sok-sok élménnyel in-
dultunk haza. Nem tagadhatjuk: 
a bál nagy sikert aratott. 

Rédl Natália és Ható Hanna

Arany minősítést kapott 
iskolánk Gyöngyharmat 
kórusa

Hét területi előválogatót követően 
2020. február 28-án, pénteken 10 
órától Székesfehérváron, a Mű-
vészetek Háza színháztermében 
több mint háromszáz énekes és 

hangszeres előadó részvételével rendezték 
meg a Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjú-
sági Népdaléneklési és Népzenei Verseny 

Fejér megyei döntőjét az alsó tagozatos 
korosztálynak, melyen iskolánk Gyöngy-
harmat kórusa is szerepelt. A versenyen 
18 település 23 intézményéből 310 énekes 
és hangszeres előadó lépett színpadra. A 
zsűri tagjai a válogatókon a versenyzők 
által már megismert szakemberek voltak: 
Berki Lilla népdalénekes, népzenepeda-
gógus; Németh István népzenegyűjtő, 
népzenekutató; Varró János népzenész, 
népzenepedagógus és Vavrinecz András 
népzenész, népzenepedagógus. Varga 
Virág által vezetett kórusunk arany mi-
nősítésben részesült! Gratulálunk a kó-
rustagoknak és Virág néninek, akinek a 
felkészítésért is köszönettel tartozunk!
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Konyha- és díszkerti teendők 
márciusban

Lassacskán beköszönt a tavasz, a szabad-
ba csalogat a napsütés, a jó idő. Ugyan 
néha még hűvös a levegő, de máris akad 

bőven tennivaló a kertben. Itt az ideje, 
hogy előkészítsük az ágyásokat: ássuk fel, 
pótoljuk a föld tápanyagtartalmát kom-
posztálással.

Ideje elvetni a zöldségmagokat, és el-
kezdhetjük beltérben a zöldségpalánták 
nevelését is. Tanácsos elkezdeni a bal-
kon- és cserepes növényeink átültetését, 

a cserepekben, ládákban a föld pótlását. 
Annak, aki szeretné megújítani, színe-
sebbé varázsolni virágoskertjét vagy 
az erkélyét, ajánljuk szíves figyelmébe 
tanboltunkat (Velence, Ország út 19., 

9:00–13:30), ahol folyamatosan meg-
újuló és változó kínálattal várjuk ked-
ves vendégeinket a dísznövénykertész 
telepünkön nevelt egynyári és évelő 
növényekkel. 

Entz-iklopédia Aktuális kínálatunk hétvégi kertész-
kedéshez, dekoráláshoz: árvácska (100 
Ft/db), primula (200 Ft/db), leander 
(950/db)

Jó munkát, kellemes időtöltést kívá-
nunk! Áprilisban újabb tanácsokkal je-
lentkezünk.

Szintvizsgák
A szakképzésben tanuló diákok első 
jelentős megmérettetésére már a 9. év-
folyamon sor kerül: ez a szintvizsga. A 
vizsgán a tanulóknak számot kell adni-
uk azokról az alapvető szakmai kompe-
tenciákról, amelyekre a későbbiekben a 
választott szakmájuk gyakorlása során 
elengedhetetlen szükségük lesz. Ez az 
első alapvizsga azért is fontos, mert 
aki sikeresen teljesíti, annak lehetősége 
nyílik tanulószerződés megkötésére – 
akár az anyaintézmény tangazdaságá-
val, akár külső gyakorlati képző hellyel 
–, és ez rendszeres havi pénzjuttatással 
jár, ami jelentős segítséget is nyújthat a 
diáknak, illetve elindíthatja az önálló-
sodás útján. Iskolánkban a családi gaz-
dálkodó és a gazda tanulók már sikere-
sen túl vannak a vizsgán, a kertészek és 
virágkötők pedig a közeljövőben tesz-
telik tudásukat.
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Római Katolikus Plébánia
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rájuk bízottakért érzett felelősségtől 
vezérelve a koronavírus-járvány Magyarországon való megjelenése miatt meg-
hirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezéseket lépteti 
életbe,  hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik: 

l. A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen fonto-
sak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell 
eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a 
templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, 
röviden kell megtartani.

2. A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy 
megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egy-
ház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja 
(KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélye-
zetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében 
áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról 
kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szent-
misében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).

Velencén a Fő utcai plébánia templom napközben mindig nyitva lesz,  láto-
gatható. A Zárt utcai Újtelepi templomban napközben állandó szentségimádást 
tervezünk. Aki a folyamatosság megőrzéseképpen szívesen vállal egyórás jelenlé-
tet, kérjük, jelentkezzen a velencerkplebania@gmail.com email címen.

Récsei Norbert atya 
plébános

Református Egyházközség 
A Református Zsinat a járvány miatt felfüggesztette a vasárnapi istentiszteleti 
alkalmakat. Velencén két istentiszteleti helyünk van (a Kálvin Ház az Újváros-
ban és a Templom köz 1. szám alatti ősi református templom az Óvárosban). 
Március 22-től (Böjt 4. vasárnapja) bizonytalan időre a református közösségben 
is szünetelnek az istentiszteletek.

Nt. Pápai Szabó György
református lelkész

Hajnalpír Baptista Gyülekezet
Kedves Testvérek! Kedves Érdeklődők!

Figyelembe véve a hatóságok és a szakemberek intézkedéseit, a gyülekezet veze-
tősége arra a döntésre jutott, hogy március 22-től határozatlan időre felfüggeszt-
jük az Istentiszteleti alkalmakon való összejövetelt. De hogy ne maradjunk az 
Úr igéje nélkül, ezért délelőtt 10.00-től online közvetítésben fog lelkipásztorunk 
tanítani. Az online közvetítést a Hajnalpír Gyülekezet youtube csatornájára 
kattintva érhetitek el. Az egyéb gyülekezeti alkalmak megtartásáról később 
tájékoztatunk Benneteket. Tehát 2020. március 22-től csak online közvetítésen 
keresztül tartunk istentiszteletet.

Isten áldjon Benneteket!

Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

Az egyházak járvány idejére
vonatkozó rendelkezései

Református egyházközség

„Légy erős és bátor!” (5Móz 31:7)
Nagyböjt 3. vasárnapja az idén pont 
március 15-re esett. Véletlenszerű egy-
beesés lenne? Mi, reformátusok nem 
hiszünk a véletlenekben, Isten eleve el-
rendelő akaratát látjuk minden történés-
ben. Szomorú volt látni országszerte a 
máskor ünnepi zászlódíszbe öltözött, s a 
megemlékezésektől hangos, most kihalt, 
némaságba burkolózó utcákat, tereket, 
emlékparkokat. Bizony, a kokárdák sem 
hirdették az ünnepet a szívünk felett. Két 
istentiszteletünkre sem annyian jöttek, 
mint máskor...  De nekem így is hirdetni 
kellett az igét, hogy erőt öntsek a csüg-
gedt lelkekbe, s erősítsem a reményt az 
emberszívekben. 

Egy ószövetségi és egy újszövetségi 
ige volt prédikációm alapja. Mózes 5. 
könyvéből a 6–8. versek. Mózes búcsú-
zik, ő már nem léphet az Ígéret Föld-
jére. Elfogadja Isten döntését. S így 
vigasztalja a csüggedő népet, s erősíti 
utódját, Józsuét: „Legyetek erősek és 
bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek...! 
Légy erős és bátor, mert te mégy e nép-
pel a földre, amely felől megesküdt az 
Úr az ő atyáiknak, hogy nékik adja... 
Az Úr, aki előtted megy, ő lesz veled; el 
nem marad tőled, sem el nem hágy té-
ged: ne félj és ne rettegj!” 

Az Újszövetségből vett textusom pe-
dig Pál apostol hitvallása volt: „Minden-
re van erőm a Krisztusban, aki engem 
megerősít...!” (Fil 4:13)

Nagyböjt van, az önvizsgálat, az el-
csendesedés, az imádság és az Istenre 
figyelés ideje. Március idusa pedig a 
magyar szabadság örök jelképe, szent 
ünnep. De ebben a vészhelyzetben még 
ünnepelni is alig volt erőnk. Bizony 
félelmek között élünk, szorongás vesz 
rajtunk erőt, s rászorulunk az isteni vi-
gasztalásra, bátorításra és erőre: „Légy 
erős és bátor...! Ne félj és ne rettegj!” 
S igen: „Mindenre van erőm a Krisz-
tusban, aki engem megerősít...!” „Ha 
az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” 
(Róma 8:31) 
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Erről szólt a prédikáció, s így imád-
koztam: 

Nagyböjt 3. vasárnapján, s a ’48-as 
márciusi forradalom 172. évfordulóján 
hozzád emeljük szavunkat, ó, Urunk... 
Veszélyben a te teremtett világod, sátáni 
erők tombolnak szerteszét, hogy elpusz-
títsák azt. Elhagytunk Téged, Urunk, s 
Új Özönvíz fenyeget bennünket e jár-
ványban. De kérünk, ne engedd, hogy 
elvesszünk, hisz az Úr Jézusban már a ti-
eid vagyunk, meghalt érettünk, s levette 
rólunk a bűnnek, mulandóságnak terhét. 
Nem magunkért, egyedül az Ő érdemé-
ért bocsáss meg nékünk, s szánj meg 
bennünket, Istenünk! 

Rajtunk az ítélet. Az apokalipszis ha-
lállovasai száguldanak a négy égtáj felé. 
„Kürie elejszon! –Uram, irgalmazz!” El-
fordultunk Tőled, mint igaz Istentől, s 
Fiadtól, Krisztustól. Önhittek voltunk, 
csalárdak, hűtlenek. Istennek képzeltük 
magunkat, akik nélküled is meglehe-
tünk. Úgy hittük, hogy a vagyon, a pénz, 
a hatalom, s szűk családi érdek elegen-
dők mindenre. Úgy éltünk, mintha soha 
nem kellene innen elmennünk. Önzők 
voltunk, oly sokszor, szeretetlenek, csak 
magunkra gondoltunk, s nem törőd-
tünk nemzettel, hazával, anyaszentegy-
házzal... S most, ezen az ünnepnapon, 
így nevelsz bennünket hitre, igazságra, 
szeretetre, megértésre, s talán hazaszere-
tetre, nemzettudatra is. Hozzád térésre. 
Figyelmeztetsz bennünket, mint tékozló 
fiakat hazatérésre tehozzád, bűnvallásra, 
imádságra. Van miről, s van miért...! Add 
nékünk, kérünk, az élet ajándékát ítélet 
és halál helyett! Ne juttass minket Szo-
doma és Gomora sorsára! Bűnös Ninive 
vagyunk, de megtérünk, hogy éljünk. 
Lépj elő rejtekedből, Urunk, s légy sege-
delmünkre! Mentsd meg teremtett vilá-
god, s őrizd meg életünket!  Őrizd meg 
szívünket! Ámen.

A Példabeszédek írójával együtt kívá-
nom én is: „Minden féltett dolognál job-
ban őrizd meg szívedet, mert abból indul 
ki minden élet!” (Péld 4:23)

Nt. Pápai Szabó György
református lelkész

Hajnalpír Baptista
Gyülekezet
Legyen világosság!

Abban talán mindenki egyetért, hogy 
fontos az életben jól látni magunkat, a 
dolgainkat, mert csak így hozhatunk jó 
döntéseket. Gyakran előfordul azon-
ban, hogy homályosodik látásunk, ha 
az igazsággal kell szembenéznünk. Ér-
dekes például, hogy míg környezetünk-
kel kapcsolatban már kevés ismerettel 
is oly élesen látunk a mindennapokban, 
addig magunkkal szemben egészen en-
gedékenyek, mondhatnám: vakok tu-
dunk lenni. És egy vak motoros ugye-
bár nehezen hoz jó ítéletet a következő 
kanyart illetően…

Pusztán attól, mert akarjuk, még 
nem fogjuk jól látni a dolgainkat: tö-
redékes ismeretünk és az érzelmeink 
miatt sohasem lesz annyira tiszta a lá-
tásunk, hogy helyes ítéletet hozzunk. 
(Sokszor azért mégis megpróbáljuk, 
megcsalván így magunkat is.) Ezért kell 
ahhoz fordulni, akinél az igazi zsinór-
mérték van, aki nem személyválogató, 
akinél nincs a változásnak árnyéka sem. 
Ezért kell Jézushoz menni: mert csak az 
Igaznál van igazság.  „Mert nálad van 
az élet forrása, a te világosságod által 
látunk világosságot.” (Zsoltárok 36,10) 
Ne attól féljünk, hogy Jézus világossá-
gában megítélődünk: rosszul gondol-
tuk vagy tettük eddig dolgainkat. Attól 
féljük inkább: ne a végén derüljön ki, 
hogy végig másképp kellett volna… 
„Keressétek az Urat, amíg megtalál-
ható! Hívjátok segítségül, amíg közel 
van!” – mondja Ézsaiás. Hányszor ha-
logattuk már, hogy Jézus elé menjünk? 
Az Ő világosságában az ítélete nem a 
büntetése. Pont a kegyelmének meg-
nyilvánulása, hogy nem azt mondja: 
maradjunk meg a nyomorunkban ott, 
ahol vagyunk, hanem megláthatjuk a 
vakságunkat, megigazíthatjuk útjainkat 
és élhetünk az Ő igazsága által.

Bár ha valaki jobban szereti a sötétsé-
get, akkor tényleg van mitől félnie. Szok-
ták mondani: jó, de Jézus nem azért jött, 

hogy elítélje a világot. Persze, nem azért 
jött, hogy fejbe vágjon, és kárhoztasson, 
de nézzük csak meg János 3,18-at: „Aki 
hiszen ő benne, el nem kárhozik; aki 
pedig nem hisz, immár elkárhozott, mi-
velhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiá-
nak nevében.” Nem elítél, de megítél: már 
a személyére adott válaszunk eldönti, épp 
hol állunk: az Ő világosságában, vagy 
még a sötétségünkben. Már a neve is fel-
kapcsolja a villanyt az életünkben. És ha 
megmaradunk Őnála, akkor tisztán lát-
hatjuk magunkat: láthatom a bűnössége-
met, de láthatom a bűnbocsánatomat is. 
Ha magunkra nézünk, láthatjuk a hamis-
ságot, a maszatolást, ha Jézusra nézünk, 
„megismeritek az igazságot, és az igazság 
szabadokká tesz titeket.” (János 8, 32)

Ne vegyük meg a nyugalmunkat 
azzal, hogy kezünkbe véve az ítéletet, 
magunkat jó embereknek ítéljük. Jöj-
jünk inkább az Igazhoz, akinél az igaz-
ság van. Vagy tényleg odaadnánk ezt a 
kegyelmet, hogy a mi egyenetlen útja-
inkat megtartsuk? Tényleg maradnánk 
inkább vakok, csak hogy minél később 
kelljen szembesülnünk mindezzel? Ne 
csak körülöttünk legyen: legyen vilá-
gosság bennünk is!

Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

Címünk: Velence, Szabolcsi út 3/a.
Kapcsolat
http://www.baptista.hu/velence/
https://www.facebook.com/hajnalpir-
gyulekezet/
https://www.facebook.com/velenceifi/
hajnalpir.be@gmail.com
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Római katolikus egyház
„Megijedt, és elhatározta, hogy az Úr-
hoz fordul” (2Kr 20,3)

Különös történetet beszél el a Króni-
kák második könyve a 20. fejezetben. 
Először Jehosafát királyt látjuk, amint 
megijed, amikor hírt kap egy hatalmas 
hármas sereg közelgő támadásáról. Or-
szágos böjtöt hirdet, majd összehívja a 
népet Jeruzsálembe. Alattvalói olyany-
nyira komolyan veszik a felhívást, hogy 
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asszonyostul, gyerekestül jönnek a fővá-
rosi nagygyűlésre, nyilván azért, hogy 
királyuktól megnyugtató nemzetbizton-
sági ígéreteket kapjanak. De Jehosafát 
meglepő módon nem vezéreihez fordul 
megbeszélni a védekezési stratégiát, 
meg az ezt megfelelő módon kommuni-
káló politikai üzenetet, hanem királytól 
egészen szokatlan őszinteséggel az egész 
vezérkar és a nép színe előtt fennhan-
gon így imádkozik: „Istenünk..., nem 
tudjuk, mit kellene tennünk, csak a te-
kintetünk emeljük hozzád”. A királynak 
a félelem bizalmat, a bizalom bátorságot 
ad, hogy merjen ennyire nem emberi 
számítás szerint eljárni. Isten válasza 
erre a bizalomra újabb váratlan fordulat: 
a jelenlévő tömegben egy ember fenn-
hangon felkiáltva az egybe gyűlt népnek 
és a királynak is elmondja a megoldást. 
A feszült helyzet őt is bátorrá teszi: elhi-
szi, hogy amire indítást érez, az a Szent-
lélek üzenete, és bátran előáll vele. E két 
bátor lépésre már a népnek és a sereg-
nek is megjön a bátorsága, és másnap 
reggel bátor indulót énekelve, dicsőítő 
és magasztaló énekekkel vonulnak ki a 
csatatérre a hadtörténelem legvalósze-
rűtlenebb stratégiáját bevetni: felvonul-
ni, aztán semmit nem csinálni. Isten a 
bátorságukat páratlan győzelemmel 
áldja meg, amikor az ellenség saját maga 
ellen fordul.

A király, a tömegből megszólaló le-
vita, az énekesek, a harcosok és a nép 
tapasztalata ebben a rendkívüli helyzet-
ben az, hogy a félelemből nem a visz-
szavonuló menekülő útvonal vezet ki, 
hanem saját belső határaik átlépése – 
előre! Isten mindenható: még arra is ké-
pes, hogy épp a félelemből alakítson bá-
torságot bennünk. Nem véletlen, hogy a 
Szentírás talán legtöbbször kimondott 
üzenete éppen ez: Ne félj!

Joanovits Róbert
a velencei katolikus plébánia

lelkipásztori kisegítője

Lehet-e 2000 év hatalmas és értékes 
teológiai munkássága után
még újat mondani az
Eucharisztiáról?

XVI. Benedek pápa azt mondta, hogy 
minden egyes generáció számára a hit 
új: mindenki az elejétől kezdi tanulni, 
megtapasztalni. Persze az előttünk járó 
nemzedékek hagyományaiból és teológi-
ai munkáiból meríthetünk, de a hit olyan 
személyes titok, amely az életünkre sze-
mélyesen hat. A hívők életében van egy 
olyan pont, amikor a hitre nemcsak mint 
örökségre tekintünk, hanem tudatosan el-
fogadjuk és befogadjuk azt. Nem arról van 
szó, hogy a kongresszuson valami nagyon 
újat szeretnénk mondani, hanem hogy itt 
és most, a jelenben találkozhatunk Isten-
nel. Egy nagy közösségben találkozni Jé-
zussal olyan egyedi lehetőség, ami a hívő 
ember számára hatalmas többlet kegyelmi 
ajándékot jelent! Az, hogy sokan vagyunk 
együtt, emberileg is nagy élmény! Hogy 
többtízezren megvallunk egy közös hit-
vallást, értékrendet, ami értelmet ad az 
életünknek, az maradandó lelki töltés …

Az idei kongresszus jelmondata: 
„Minden forrásom belőled fakad.” 
Mit jelent ez?

A 87. zsoltárban szerepel ez a sor, de 
egy kicsit más összefüggésben, hiszen 
az Ószövetség még Jézus Krisztus szü-
letése előtt fogalmazódott meg. De Isten 
igéje mint kinyilatkoztatás teljes egészet 
alkot: az Egyház ezt a zsoltárt is ösz-
szefüggéseiben értelmezi. Számunkra 
az Oltáriszentség az a titok, amelyből a 
hívő ember számára minden kegyelem 
származik. Hisszük, hogy Jézus az isten-
ség egész teljességét magában hordoz-
za, vagyis ezen a szentségen keresztül 
mindent megkaphatunk. Visszatérve a 

Itt és most megvallani a hitet
2020 szeptemberében katolikus világtalálkozó helyszíne lesz 
Magyarország: Budapesten rendezik meg a soron következő Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszust. Mohos Gábor püspök úr e kiemelkedő 
jelentőségű nemzetközi esemény kapcsán jött el Velencére. Az interjú 
második felét az alábbiakban közöljük.

jelmondatra, azt gondolom, Isten végte-
lenül bőkezű: nincs az az ember, aki egy 
bővízű forrás összes vizét ki tudná inni. 
Annyit iszunk, amennyi jól esik, ameny-
nyire szükségünk van – ugyanígy Isten 
kegyelmeit sem tudjuk teljes egészében 
kihasználni, mert kimeríthetetlenek.

Magyarországon legutóbb
1938-ban rendeztek
Eucharisztikus Kongresszust. Sok 
minden változott azóta…

Igen, teljesen más világban élünk most, 
mint nyolcvan éve, de nekünk a mosta-
ni történelmi és társadalmi viszonyok 
között kell megvallani a hitünket! Je-
lentkezett nálunk egy kilencvenöt éves 
néni, akinek nagy bánata volt akko-
riban, hogy tizenhárom évesen nem 
vett részt a kongresszuson. Most, hogy 
megint lesz, ő kilencvenöt évesen re-
gisztrált! Fontos, hogy lássuk azt a nagy 
lehetőséget, hogy ez a kongresszus 
most, a mi életünkben lesz! Ne kelljen 
később megbánnunk, hogy nem men-
tünk el! Ha mindannyian így gondol-
kodunk, akkor valóban nagyszabású 
esemény lesz a 2020-as Eucharisztikus 
Kongresszus! Attól leszünk sokan, ha én 
azt gondolom, hogy ott a helyem.

Mi lehet az eredménye, az értelme 
egy ilyen nagy eseménynek a lelki 
élményeken túl?

Eucharisztikus Kongresszust általában 
négyévente szerveznek, az ezelőtti a Fü-
löp-szigeteken, a nyolc évvel ezelőtti pedig 
Írországban volt. Azt mondják az ottaniak, 
hogy a legmaradandóbb eredményt a he-
lyi közösségek számára elsősorban maga 
az előkészület jelentette! Remélhetőleg az 
Oltáriszentséggel is mélyebb kapcsolatunk 
lesz a kongresszus hatására, de a kongresz-
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szus eseményei ráébresztik az embereket a 
saját értékeikre is, a közösségük fontossá-
gára és a helyükre az Egyházban. Ezt sok-
szor csak akkor tudjuk felfogni, amikor 
más kultúrájú emberekkel találkozunk, 
mert akkor vesszük észre, hogy miben kü-
lönbözünk, mik a saját értékeink. 

Mi, katolikusok, már két éve ké-
szülünk a szeptemberi találkozóra. 
Miért fontosak az előzetes imák, 
elmélkedések, előadások?

Amikor most beszélgetünk, a vasárna-
pi szentmise első könyörgése arról szól, 
hogy Jézusban bízzunk, mert csak belőle 
meríthetünk erőt, csak ő tud megújítani 
bennünket. Ehhez viszont sokféle elmél-
kedésre és tapasztalatra van szükség, és 
erre jók a közös imák is! De arra is, hogy 
szükség esetén tudjunk hova fordulni: 
amikor az ember gyengeségben van, rá-
döbben, hogy mennyire rászorul Istenre. 
De ez nem kiszolgáltatottságot jelent, ha-
nem a szerető Atya gondoskodását.
(Folytatása következik.)

Békési Erika,
a Kavics Közösség tagja

A Velencei Polgárőrség hírei
A Velencei Polgárőrség februárban közbiztonsági 
járőrözést 8 alkalommal,  esetenként 2–2 fővel 92 
órában teljesített. Egy alkalommal lakossági bejelentés 

alapján intézkedtünk állattetemek illegális kihelyezése ügyében a Pacsirta utca és a Jókai utca kereszteződésénél.  A vizsgálat lefolytatásáig 
a bűnjel őrzését végeztük. A Velencei Karnevált megelőző éjszakán felkérésre a felállított színpad és a technikai eszközök őrzését végeztük. 
A karneváli felvonulást, a parkoltatást és a rendezvény közrendjét biztosítottuk 12 fővel. Folyamatosan végezzük a külterületeken történő 
illegális szemétlerakások felderítését. Megyei koordinátori tevékenységre 35 órát fordítottam. Mindösszesen 293 órában végeztünk önkén-
tes tevékenységet.

Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke körlevelet küldött minden polgárőr szövetség részére azzal a kéréssel, hogy a 
koronavírus-járvány ideje alatt fokozottan figyeljünk időskorú lakosokra környezetünkben.  Ha szükséges, és felkérést kapunk az időskorú-
ak ellátására vonatkozóan, segítünk gyógyszereik beszerzésében, élelmiszerek vásárlásában.

Fehér István, elnök

A Velencei Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
2020 februárjában az egyesület 12 esetben kezdte meg a vonulást.

Részletes leírás a káresetekről:
Február 2. 12:20-kor Gárdony, Bóné Kálmán utcába riasztottak minket, ahol egy családi 

ház teraszán elektromos hiba miatt tűz keletkezett. Öt fővel vonultunk a helyszínre. A pusz-
taszabolcsi kollégákkal a veszélyt elhárítottuk.

Február 4-én a hatalmas szél miatt több helyszínre is riasztottak minket.
12:30-kor Gárdony, Amúr utcában vasúti felsővezetékre dőlt egy fa. Három fővel vonul-

tunk a helyszínre, a székesfehérvári kollégákkal a veszélyt elhárítottuk.
14:09-kor Kápolnásnyék, 8117. úton egy kb. 50–60 cm törzsátmérőjű fa dőlt az útra. Há-

rom fővel vonultunk a helyszínre, a pusztaszabolcsi és pázmándi kollégákkal egy láncfűrész 
segítségével az útzárat eltávolítottuk.

18:46-kor Velence, Gesztenye soron egy nagy faág dőlt az útra. Négy fővel vonultunk a 
helyszínre, a pusztaszabolcsi kollégákkal az utat letakarítottuk, a veszélyt elhárítottuk.

19:07-kor Gárdony, Kossuth utcában egy kb. 5–6 méter magas, 30 cm törzsátmérőjű 
fenyőfa légkábelre dőlt. Négy fővel vonultunk a helyszínre, a pusztaszabolcsi kollégákkal a 
fát eltávolítottuk.

Február 9. 15:12-kor Velence, Zuzmó utcába riasztottak minket, ahol egy telken avar 
égett, veszélyeztetve a telken lévő épületet. Öt fővel vonultunk a helyszínre, a székesfehérvá-
ri kollégákkal a veszélyt elhárítottuk.

Február 10. 17:03-kor Velence, Pusztaszabolcsi útra riasztottak minket, ahol egy fa az útra 
dőlt. Négy fővel vonultunk a helyszínre, a pusztaszabolcsi kollégákkal az utat letakarítottuk.

Február  11. 10:59-kor Gárdony, Tompa Mihály utcába kérték a segítségünket, ahol a 
nagy széltől egy magasban lévő hirdetőtábla leszakadt. Három fővel vonultunk a helyszínre, 
a pusztaszabolcsi kollégákkal a táblát eltávolítottuk.

Február 13. 9:48-kor Gárdony, IV. utcában egy kb. 10 méter magas fa derékba tört, rálógva az 
útra. Három fővel vonultunk a helyszínre, a pusztaszabolcsi kollégákkal az utat letakarítottuk.

Február 16. 12:17-kor Gárdony, Csokonai utcába riasztottak minket, tűzeset miatt. 
Három fővel vonultunk a helyszínre – szerencsére téves riasztás volt.

Február  23. 16:37-kor Velence, Tópart útra szólt a ri-
asztásunk, ahol a nádasnál egy paplanernyős bajba jutott, 
láthatólag sodródott. Két fővel vonultunk a helyszínre, sze-
rencsére kiérkezésünkkor már sikerült kijönnie a vízből.

Február 23. 17:34-kor Velence, VII. utcába kérték a 
segítségünket, ahol gázszivárgásra gyanakodott a beje-
lentő. Három fővel vonultunk a helyszínre, szerencsére 
téves riasztás volt.

Február  29-én a Sukorói Egészségnapok keretében 
véradóként működtek közre a VÖTE tagjai.

Horváth-Szabó Nóra,
szóvivő
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A Velence SE jelene és jövője kompromisszum született. Eszerint 
Győrffy Gergely és Ferenczi 
Gyula folytatja a munkát és a 
múltat közösen igyekszünk 
tisztázni, ezzel párhuzamosan 
Zoltán  és én segítjük őket az 
egyesület napi teendőinek 
az ellátásában és a jövő újra-
szervezésében.

Szabó Attila: Ez a kooperá-
ció már csak azért is fontos volt az 
önkormányzat számára, mert az előző 
elnökök nem bizonyították számunkra 
azt, hogy jól gazdálkodnak a rájuk bízott 
anyagiakkal.

VH: Ezek szerint akkor rendeződött 
az egyesület sorsa?

Cseke Zoltán: Sajnos nem egészen. 
Egymás után kerültek elő a felhalmo-
zódott problémák. Például az MLSZ a 
2016–2017-es évi elszámolására vonatko-
zóan hiánypótlásra kötelezte az egyesüle-
tet. Ez a TAO támogatások elszámolását 
érintette, és jelentős terhet rótt az egyesü-
letre. Ezt nagyrészt a fenti kooperációban, 
az elnök urak segítségének is köszönhető-
en, megoldódott, de azonnali intervenciót 
követelt meg.

Horváth Gergely: És, nem utolsósor-
ban, ekkor ért véget az átigazolási időszak, 
és ekkortájt, vagyis február 14-ig lehe-
tett volna nevezni a csapatokat a megyei 
bajnokságokba. A nevezés előtt derült ki, 
hogy a felnőtt labdarúgó csapatainknak 
nem maradt egyetlen leigazolt játékosa 
sem. Minden légiósunk elhagyta a csapa-
tot – köszönhetően az augusztus óta tartó 
fizetési nehézségeknek.

VH: Vagyis a felnőtt focicsapatok 
egész egyszerűen azért nem tudtak 
elindulni, mert nem maradtak
játékosaik?

Horváth Gergely: Pontosan. Ezen a 
szinten a játékosok már csak nevükben 
amatőrök, itt már igen sokat számít az is, 
hogy ki mennyit és hogyan fizet nekik. 

Cseke Zoltán: Általános jelenség az 
alacsonyabb osztályokban játszó csapa-
toknál az, hogy a játékosok amatőr mivol-

lésen beterjesztette a két elnök a 2019-es 
pénzügyi évre vonatkozó szakmai és pénz-
ügyi beszámolóját. Az előbbit elfogadtuk, 
az utóbbit azonban átláthatatlansága mi-
att nem. Ekkor a tagok egy háromtagú 
pénzügyi ellenőrző testület felállításáról 
döntöttek, hogy több ismeretük legyen a 
2019-es év költéseiről, pénzmozgásairól. 
Egyáltalán azért, hogy átlássák a pénzügyi 
beszámolót. Az új taggyűlés összehívásáig 
egy teljes hónapot kellett várni. Erre 2020. 
február 3-án került sor. Ez idő alatt a pénz-
ügyi ellenőrző testület tagjai nem nyertek 
betekintést a pénzügyi adatokba – csupán 
február 2-án, és akkor sem teljes körűen. 
Így a pénzügyi beszámolót ekkor sem fo-
gadta el az egyesület taggyűlése.

VH: Mi történt ezután? 
Horváth Gergely: Ezt követően az 

egyesület addigi elnökei, Győrffy Gergely 
és Ferenczi Gyula benyújtották a lemon-
dásukat, úgy, hogy a pénzügyi beszámolót 
ez alkalommal már be sem terjesztették. 
A taggyűlés ekkor Zoltánt és engem kért 
fel elnöknek.

Cseke Zoltán: Igen, felkértek minket, 
de miután betekintést nyertünk az egye-
sület pénzügyi helyzetébe, és átláttuk a 
kialakult helyzetet, úgy döntöttünk, hogy 
a megbízatást egyelőre nem vállaljuk és az 
írásbeli elfogadó nyilatkozatot nem tettük 
meg. Ekkor ugyanis az egyesület számlá-
ján mindösszesen 178 (nem tévedés: száz-
hetvennyolc) forint árválkodott, a másik 
oldalon pedig több tízmilliós követelések 
álltak a Velence SE-vel szemben. Ilyen fel-
tételek mellett nem vehettük csak úgy át 
az egyesület vezetését.

Horváth Gergely: A két korábbi el-
nökkel leültünk megbeszélni a helyzetet, 
ahol egy mindenki számára elfogadható 

Velencei Híradó: Számos információ 
látott napvilágot az utóbbi időben 
a Velence SE-vel kapcsolatban. A 
tisztánlátás érdekében érdemes lenne 
időrendben haladva számbavenni azt, 
hogy mi is történt a klubbal az
elmúlt fél évben?

Szabó Attila: Az önkormányzatnak 
nincsen minden eseményre rálátása. Mi 
akkor észleltük az egyesület gondjait, 
amikor a klub egyik vezetője november-
ben anyagi segítséget kérve hozzánk for-
dult. Ekkor levelezés kezdődött a felek 
között, amelynek során egyértelművé 
vált, hogy a Velence SE jelentős pénz-
ügyi gondokkal küzd. Mi ígéretet tettünk 
arra, hogy a jövőben is támogatni fogjuk 
a sportegyesületet, de azt kértük, hogy az 
egyesülettel kapcsolatos elszámolásokat 
megkaphassuk. Látni szerettük volna az 
SE valós anyagi helyzetét, illetve azt, hogy 
miképpen jutott ebbe a helyzetbe. Az 
egyértelmű volt, hogy Velence Város Ön-
kormányzatának nincsenek súlyos milliói 
arra, hogy a 2019-es támogatást további 
jelentős támogatással toldja meg. 

Cseke Zoltán: A pénzügyi gondok, 
ahogyan az 2020 februárjában kiderült, 
valójában már 2019 augusztusában je-
lentkeztek. Ekkor kezdtek akadozni a 
kifizetések. A taggyűlést az SE elnöksége 
csak hosszú hónapokkal később, 2019. 
december 23-ra hívta össze. Ekkorra volt 
napirendre tűzve a 2019-es pénzügyi és 
szakmai beszámoló, illetve a 2020-ra szóló 
pénzügyi terv elfogadtatása. 

Horváth Gergely: Ezen a taggyűlésen 
azonban nem jelent meg kellő számú egye-
sületi tag, így az határozatképtelen volt. 
A következő taggyűlésre azonban 2020. 
január 6-ig várni kellett. Ekkorra hívta 
ugyanis össze az elnökség az új gyűlést, és 
ez már határozatképes volt. Ezen a taggyű-
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A Velence Sport Egyesület  körüli események az elmúlt hónapokban nem-
csak városunkban, hanem országos szinten is ismertté váltak. Mivel a város 
sportegyesületének jelene  és még inkább jövője sok velenceit (sportolóként, 
szülőként és szurkolóként) érint, ezért a Velencei Híradó megszólaltatta 
Cseke Zoltánt és Horváth Gergelyt, a Velence SE ügyvivőit, illetve
Szabó Attila alpolgármestert.
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A Velence Naga Dojo hírei 
A március 1-jén módosított helyszínen 
megrendezésre került IKO Kata Magyar 
Bajnokságon, vagyis a 2020. PROVÉD 
Kupán ismét szuperül szerepeltek a velen-
cei NAGA DOJO karatékái. Egyéniben 
idén újra IKO Magyar Bajnokok szület-
tek, csapatban pedig ezüstérmesek lettek 
az apró lábúak. 

Dobogós helyezéseink:
Csapat kata kategóriában három pici 

harcosnak sikerült a dobogó 2. helyére 
felállni, ezzel ezüstérmet szerezni: Bakos 
Noé, Herlicska Roland, Kováts Levente.

Egyéni kata kategóriában
3. helyezést ért el Bakos Noé és Rauch Márk,
2. helyezést ért el Adamek Anna és 

Rauch Gabriella,
1. helyezést ért el Kováts Levente, 

Csiszár Zsófia és Molnár Lilian (edző).
Gratulálunk az eredményekhez azoknak 

is, akik most nem értek el dobogós helye-
zést, de kiálltak és tisztességgel helyt álltak!

Csak így tovább, ifjú Naga harcosok!

OSU  -  Velence Naga Dojo
https://www.facebook.com/NagaDojo/
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tuk ellenére ilyen-olyan támoga-
tásban részesülnek. 

VH: Tehát most februárban 
ott állt az egyesület játékosok 
és pénzügyi alapok nélkül, 
csődközeli helyzetben? Jól 
értem? 

Cseke Zoltán: Igen, 
nagyjából ez volt a helyzet.

VH: Akkor miért nem egy új, terhek 
nélküli egyesület irányításába vágta-
tok bele? Nem lett volna hatékonyabb 
egy új egyesületet létrehozni? 

Horváth Gergely: Lehet, hogy pénz-
ügyileg jobban jártunk volna, de erköl-
csileg nem. Elég sok okunk volt arra, 
hogy mégis felvállaljuk a terheket. Első-
ként, az egyesület múltja. Az 1936-ban 
alapított Velence SE ma a tó környéké-
nek egyik legpatinásabb klubja. Ez ér-
ték, amit eddig generációról generációra 
őriztek a helyiek. Nem hagyhattuk, hogy 
éppen a mi generációnk idejében tűn-
jön el. Vannak azonban további okok is. 
TAO támogatásra csak azok az egyesü-
letek pályázhatnak, amelyek legalább két 
éve működnek. Egy új egyesülettel ettől a 
bevételi forrástól elestünk volna.

Cseke Zoltán: Számomra fontos szem-
pont volt mindezeken túl az is, hogy 
megőrizzük erkölcsi tartásunkat. A vál-
ság kibontakozásakor az egyesület 
kötelékében maradt fia-
taloknak, illetve a szüle-
iknek is ígéretet tettünk 
arra, hogy az edzési és 
versenyzési lehetőségeket 
továbbra is biztosítjuk. Nem 
utolsó sorban, az igazolá-
sok is a klubbhoz kötötték az 
érintetteket. Családi kötődé-
sünk  is van, többek közt a sa-
ját gyermekeink is itt sportolnak. 
Az egyesületben több olyan edző 
dolgozik, akiknek anyagi hátrányt 
jelentene a csődhelyzet. Felelősséggel 
tarozunk értük, nem tehetjük meg azt, 
hogy rendezetlen körülmények között 
hagyjuk elsüllyedni a hajót. Ezen túl még 

ott van az egyesület évek óta felhalmozott 
vagyona is, amely a csődeljárás során el-
veszne. Úgyhogy sok gondolkodás után 
úgy döntöttünk, hogy inkább most több 
munkát teszünk bele a klub konszolidálá-
sába, annak érdekében, hogy a jövőben az 
egyesület múltját kamatoztatni tudjuk. Itt 
fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy 
Gergővel a feladatainkat társadalmi mun-
kában végezzük, ezzel is segítve az egyesü-
let gondjainak mihamarabbi enyhülését.

VH: Hogyan látjátok, miképpen tud 
megújulni, fejlődni az egyesület?

Cseke Zoltán: Számomra egyértelmű 
a válasz: elsősorban a tömegsport és az 
utánpótlás-nevelés irányában. Legyen az 
egyesület valóban a velenceiek közössé-
gébe beágyazódva! Fejlődni szeretnénk 
abban is, hogy a jelenlegi két tagozat 
(vagyis a labdarúgás és a kézilabda) 
mellett indítsunk új szakosztályokat is, 
amelyek szélesebb közönséget szólítanak 
meg. Ilyen lehetne például az atlétika, a 
tollaslabda, a pingpong, a kosárlabda, a 
röplabda. Vagyis olyan sportágak, ame-
lyek egy részét jó időben akár a tóparton, 
a strandokon is lehet űzni. Természete-
sen mindez csak akkor valósúlhat meg, 
ha megfelelő forrásokat tudunk biztosí-
tani. Ekkor az amatőr felnőtt labdarúgó 
csapatot is szeretnénk újraéleszteni, el-
sősorban helyi kötődésű fiatalokra építve 
az együttest. Mindehhez azonban az 

igényeket és a lehetősé-
geket fel kell mérni, és 
konszolidálni a jelenlegi 

adósságot. A működésben 
is reformokat szeretnénk, 

folyamatos párbeszédet kívá-
nunk folytatni az elnökséggel, 

a tagsággal és a helyi városveze-
tés sportbizottságával.

Horváth Gergely: A konszoli-
dáció ideje alatt Győrffy Gergely és 

Ferenczi Gyula továbbra is elnökként 
tevékenykedik egészen az év végéig. 

Ezután kívánjuk új mederbe terelni az 
egyesületi életet. Ebben természetesen 

számítunk az önkormányzat anyagi és er-
kölcsi támogatására is.

Szabó Attila: Erre az egyesület szá-
míthat is. Ezt abban is kifejezzük, hogy 
az önkormányzat 3 millió forint kölcsönt 
szavazott meg, azzal a céllal, hogy a jövő 
építése mihamarabb elkezdődhessen. A 
kérésünk csupán annyi, hogy a szakmai 
munkához követhető, átlátható pénzügyi 
gazdálkodás társuljon – és őszinte, nyílt  
kommunikáció.



Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k

28

Kö z ö s s é g e i n k     N y u g d í j a s  k l u b o k

Az elmúlt hónap eseményekben ugyan-
csak gazdag és élményteli volt. Kezdeném 
rögtön Valentin-napi ünnepségünkkel, 
amelyen a szereteten kívül a kulináris 
élvezeteket is előtérbe helyeztük. Ösz-
szevontuk ugyanis a palacsinta világ-
napjával és klubunk hölgytagjai igazán 
kitettek magukért. Szebbnél szebb pala-
csinta-költemények sorakoztak a terített 

asztalokon, mindenki kedvére választha-
tott a hagyományos és a különleges (sós) 
változatokból. Pár nappal később, többen 
ellátogattunk a Korzóra, ahol a város ál-
tal rendezett „Velencei karneválon” töl-
töttünk el néhány vidám órát. Nagyon jó 
hangulat, színpompás jelmezes felvonu-
lás, kiváló műsorok (minden korosztály 
számára) jellemezték a szombati napot. 
Köszönjük az élményt!
Az egyik klubdélutánunkon fórumra 
hívtuk a polgármester urat, ahol meg-
annyi kérdéssel „bombáztuk” őt két órán 
keresztül. Sok mindenre voltunk kíván-
csiak, néhány témát alaposan kiveséz-
tünk. Köszönjük a részletes tájékoztatást 
és a ránk fordított idejét.
Sokan voltak kíváncsiak Unger András c. 
rendőrzászlós, a Gárdonyi Rendőrkapi-
tányság vezetőjének előadására, amely az 
időskorúak közlekedés- és közbiztonsá-
gáról szólt. A számunkra érdekes és fon-
tos témákat taglaló előadását megtörtént 
eseményekkel is alátámasztotta. Ebben 
segítségére volt még Magyar Mariann 
nyomozó, aki szintén részt vett az előa-
dáson. Nagyon tanulságos és hasznos 
dolgokat tudhattunk meg a csalók el-
követési módszereiről úgy a közutakon, 
mint a lakásoknál, magánházaknál. Kö-

szönjük a mindannyiunk számára igen 
értékes délelőttöt.
Kissé megkésve, de annál nagyobb len-
dülettel a klubban is igyekeztünk elűzni 
a telet egy fergeteges farsangi mulatság-
gal. Szokásunkhoz híven sok tagunk 
különböző ötletes jelmezbe bújt és sé-
tált végig a helységen, többen még az 
öltözékükhöz illő kis műsort is adtak. 
Így fordulhatott elő, hogy nem ütött 
ki a tűz, mert tűzoltóink a „riasztásra” 
hamar bevonultak. A kiváló fánkok, sü-
temények, szendvicsek, némi sör meg 
bor csak fokozták a hangulatot, Molnár 
Pista muzsikája pedig még a nehezen já-
rókat is táncra csábította. Méltóképpen 
búcsúztattuk a telet, most már ránk kö-
szönthet a tavasz, amit nagyon várunk.
Egy szép verőfényes délutánon ellátogat-
tunk a Campona üzletközpontban lévő 
egzotikus állatkertbe, a Tropicarium és 
oceanáriumba. Az állatkertbe belépve 
először a Magyarországon előforduló 
halfajokat láthattuk a különböző akvá-
riumokban. Tovább sétálva kisebb-na-
gyobb termekben és valódinak tűnő, 
kiépített helyszíneken  találkozhattunk 
egzotikus hüllőkkel, kismajmokkal, két-
éltűekkel, aligátorral az esőerdőben és 
több ezer, a szivárvány összes színében 
pompázó édes- és sósvízi hallal. Nagy 
élmény volt testközelből látni olyan ál-
latokat, amelyek eddig még a képzele-
tünkben sem léteztek. Mindannyiunkat 
lenyűgözött a cápaakvárium, amely egy 
12 méteres látványalagútban közelíthető 
meg. Kétoldalt és a fejünk fölött úszkál-
tak a különböző fajtájú és méretű cápák, 
ráják, közöttük meg cikáztak a színes ki-
sebb halacskák. Felejthetetlen élmények-
kel gazdagodva tértünk haza.
Többen részt vettünk az EFI legújabb 
programjának első előadásán, mely az 
egészséges táplálkozást állítja előtérbe, leg-
inkább a fogyókúrázni kívánók számára. 
András Tünde tolmácsolásában bepillan-
tást nyerhettünk az egészséges fogyókúra 
rejtelmeibe, Hamza Kata gyógytornász 
pedig a kúra alatti testmozgás és sportolás 
fontosságára hívta fel a figyelmet.
Beszámolóm végén megemlíteném a 
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„Velencei-tavi Rózsa”
1. sz. Nyugdíjas Klub

nőnap alkalmából rendezett ünnepsé-
günket, melyen a fiúk nagy szeretettel és 
szép virággal köszöntötték hölgy tagja-
inkat, viszonzásul finom süteménnyel és 
vírusűző pálinkával kínáltuk meg őket. 
Házi zenészünk, Gyuszi pedig eljátszotta 
minden ünnepeltnek a kedvenc nótáját. 
Nyugdíjas társainknak és a lap valameny-
nyi olvasójának jó egészséget, mielőbbi 
melengető, szép tavaszt kívánok!

Egresfalviné Vidos Anna
klubvezető

„Óvárosi” 2. sz.
Nyugdíjas Klub

Január 31-én a kora reggeli órákban a 
pázmándi  nyugdíjasokkal együtt in-
dultunk a Horváth István vezette au-
tóbusszal háromnapos  fürdőkúrára 
Hajdúszoboszlóra. Félúton megálltunk 
Abonyban a Mészáros fogadónál egy kis 
tízórai szünetre. A kis pihenő után ismét 
buszra szálltunk, és Hajdúszoboszlóig 
meg sem álltunk. A Béke szállóban a szo-
bák kiosztása és elfoglalása után rögtön 
megtámadtuk a gyógyvizes medencéket.  

Február 21-én tagjaink részt vettek a 
Velencei Karnevál rendezvényein. Kö-
szönjük a szervezőknek, a fellépőknek 
az esemény zavartalan lebonyolítását. 
Jó volt együtt lenni és ünnepelni a részt-
vevőkkel! Zenével, tánccal és különféle 
játékokkal próbáltuk tél anyát rábír-
ni, hogy elég volt a hidegből. Március 
6-án ünnepeltük a nemzetközi nőnapot. 
Férfi tagjaink köszöntő szavai mellett 
virággal ajándékoztak meg bennünket. 
Sokféle sütemény tálalásával emeltük 
az ünneplés színvonalát.  Férfi társaink-
nak vörösborral köszöntük meg a nő-
napi megemlékezést. „Tavasszal mindig 
arra gondolok, hogy a fűszálak milyen 
boldogok: újjászületnek, és a bogarak 
is mindig újra zsonganak, a madárdal 
is mindig ugyanaz, újjáteremti őket a 
tavasz.” Nyugdíjas társaim nevében is 
kívánok mindenkinek jó egészséget és 
szép tavaszi napokat!

Kantár Ferencné
klubvezető
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek Velencén:

2020. február 14-én
Nagy József – Nagy Ágnes

2020. február 22-én
Mong Szabolcs – Gácsi Dominika Magdolna

2020. március 14-én
Mazán János –Sipos Judit

Somogyi Péter – Csete Gabriella

Gratulálunk!

Balogh Erika, Egri Andorné, Máthay 
Erzsébet anyakönyvvezetők

A Velencei-tó környékén élelmiszer-, 
zöldség-gyümölcs, ebédmenü-, illetve 
melegétel-házhozszállítást vállaló
helyi üzletek és éttermek
Járványhelyzetben a házhozszállítás igénybevé-
telével csökkenthető a fertőzésveszélyt jelentő 
személyes érintkezés, ezért állítottuk össze az alábbi 
listát, amely a március 19-i állapotokat tükrözi. 
Ha tehetik, vegyék igénybe a maguk, vagy idős 
szeretteik védelme érdekében. A kezdeményezés 
egyben a helyi vállalkozókat is támogatja. Kérjük 
azokat a helyi szolgáltatókat, akik élelmiszer-, vagy 
melegétel-kiszállításban részt tudnának venni, 
forduljanak Faragó Péterhez, az Önkormányzat 
Humán Bizottságának elnökéhez (farago.peter@
velence.hu) egyeztetésért. A házhozszállítást 
vállaló szolgáltatók bővített listáját a Város face-
book oldalán folyamatosan közzétesszük. Kérjük a 
megrendelőket, hogy a részletekről és feltételekről a 
megadott telefonszámokon érdeklődjenek. Bővebb 
és friss információk elérhetők a https://lakevelence.
eu/maradjotthon oldalon is.

Élelmiszer-, illetve zöldség- és
gyümölcskiszállítás
Bognár ABC (22/470–135, 30/227–1162)
Pont Vitamin (30/996–8939)

Ebédmenü
István Étterem (22/472–702)
Ficak Büfé (20/342–7079)
Kék Tó Étterem (22/ 355–348, 30/538–2281)
Ponty Étterem (22/355–454)
Sarki Róka Falatozó (20/546–8630)
Hízlalda (30/509–2486)
Kanyar Büfé (20/592–0000)
Szőlőskert Étterem (30/617–1778)

Melegétel
Mi Kedvencünk (70/600–1949)
Drótszamár Fröccsterasz (20/314–5912)
Bazsalikom Pizza (70/628–6484)
Wave Café Beach (22/425–966)

A tókörnyéki fiatalok közelebb kerültek
a művészetekhez

A fiatalok érték-felfedezését és kreativitását is ösztönözte a Vektor 
Közösségi Pont néhány, kimondottan fiataloknak szóló programja az 
elmúlt két évben. A programokba több száz, Velencei-tó környékén 
élő fiatalt vontuk be, hogy értékeket fedezhessenek fel és közelebb 
kerülhessenek a művészetekhez, ezen belül is a zenéhez és a kép-
zőművészethez. 

A téma keretében két hangsúlyos sorozatunk volt, az egyik az „Egy 
húron pendülünk” címen, míg a másik az „Értékeink újratöltve” címen 
futott. Mindkettő fő célja volt, hogy a fiatalok figyelmét felhívjuk kul-
turális értékeinkre, előbbi esetén a gazdag hazai és nemzetközi zenei 
világra, utóbbi esetén pedig a helyi és tágabb környékünk értékeinek, 
hagyományainak megbecsülésére.

Az „Egy húron pendülünk” keretein belül több alkalommal 
látogattunk el a környék óvodáiba és iskoláiba, hogy az ovisokkal, 
valamint az alsó és felső tagozatos diákokkal megismertessük a zene 
közösségépítő hatását. A zenés alkalmak során a gyerekek ismert és 
kevésbé ismert dalokat hallgathattak meg, megismerhettek zenetörté-
neti korszakokat, stílusokat, együtt is énekelhettek a zenészekkel, sőt 
több alkalommal táncra is perdültek.  A zenélések során az előadók 
megismertették a fiatalokat a hangszerek világával is, ugyanis az 
alkalmak során többször volt hangszer-bemutató, melyek keretében a 
gitár, a szaxofon és a konga is bemutatásra került. Az alkalmak után 
még sokáig érződött a résztvevőkön a zene csodálatos összekovácsoló 
ereje és az éneklés közösségi élménye.

Az „Értékeink újratöltve” egy képzőművészeti pályázat volt, me-
lyet mindegyik tó körüli településen meghirdettünk. A pályázat célja 
az volt, hogy felhívjuk a gyermekek figyelmét arra, hogy milyen sok-
színű, változatos és érdekes a világ, amelyben élünk. Ennek keretében 
több alkalommal nyújtottunk zenés ihletadó alkalmat is a gyerekek-
nek pályaműveik elkészítéséhez. A különböző zenés alkalmakon a ha-
zai zenei kincs megismerése mellett a fiatalok betekinthettek Afrika, 
Közép-Amerika és az arab országok kulturális sokszínűségébe is.  A 
zenei élmények által inspirált műveket festmény, rajz, kollázs és fotó 
kategóriákban vártuk és minden településen díjaztuk a legjobbakat. 

A fiatalok művészi készségeinek és kreativitásának fejlesztését 
célzó alkalmak során több száz fiatal vett részt a programban, mely 
reményeink szerint meghatározó élmény volt számukra.

Szabó Dóra
Vektor Közösségi Pont

Kö z é r d e k ű  i n f o r m á c i ó k
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VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERI  HIVATALA
(2481 Velence, Tópart u. 26.)

POLGÁRMESTER: Gerhard Ákos
HIVATALVEZETŐ: Szombathyné dr. Kézi Aranka, jegyző

ÜGYFÉLFOGADÁS
A járvány idején az ügyfélfogadás szünetel. Az önkormányzat a központi 
telefonszámon (22/589–400) munkaidőben ügyeletet biztosít. Emellett a 
hivatal@velence.hu e-mail címen, valamint a polgármesteri hivatal posta-
címén (2481 Velence, Tópart u. 26.) várják megkereséseiket.

Közérdekű telefonszámok 
A járvány idején kérjük, amennyiben lehet, a telefonos vagy online
ügyfélszolgálatot vegyék igénybe/részesítsék előnyben!

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
Sürgősségi fogorvosi alapellátás: Velence, Fő utca 2., 30/836–5895
Velence Gyógyszertár: Velence, Balatoni út 65., 22/589–524
Újtelepi Gyógyszertár: Velence, Iskola u. 2., 22/472–074
Vörösmarty Gyógyszertár: Velence, Fő u. 18., 22/574–050
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (VÖTE): 30/631–5666
Gárdonyi Rendőrkapitányság, Velence Város különmegbízottja,
Kiss Balázs c. r. tőrm., (Gárdony, Balassi Bálint u. 5.): 70/199–59–80
Polgárőrség (szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00–20.00): 30/927–0422
VVG (Velence Városgazdálkodási) Kft. 30/158–2829
E-mail: parkolasugyfelszolgalat@velence.hu
E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu
Falugazdász (őstermelői igazolvány ügyintézés): Horváthné Apró Aranka, 70/479–
6753
VHG (Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.) (hulladékszállítás, 
egyedi közvilágítási lámpatest hibabejelentés): 22/579–185
Folyékony hulladék elszállítása: Herke Bt., 20/939–1955 
MOHOSZ (Magyar Országos Horgász Szövetség) Velencei-tavi
Kirendeltsége: 22/700–012
DRV (Dunántúli Regionális Vízmű) Zrt.
Információs pont: 80/240–240
Hibabejelentés: 80/240–240 (1-es menüpont)
E.ON Áramszolgáltató Közvilágítási hibabejelentő (szakaszhiba esetén): 80/533–533

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

A járvány miatt  a személyes ügyfélfogadás 
szünetel!

Telefonos megkeresés alapján működő
ellátások:
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
egységvezető: Horváth Erika
Családsegítő: Csincsi Éva
Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás:
egységvezető: Palánki Katalin,
tel.: 06 22 589 157
Szociális étkezés, jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás: Lukács Ildikó, tel.: 06 22 589 157
Ingyenes jogi tanácsadás (tel.: 06 22 470 288)

Velencei Szakrendelő Intézet
A járványügyi helyzetre tekintettel a Velencei Szakrendelő Intézet betegellátási protokollja 
megváltozott, a diagnosztikai és a terápiás szakorvosi tevékenység átmenetileg szünetel. 
Kérjük, kövessék az újságunk 10. oldalán olvasható, Dr. Ferencz Péter által kiadott közle-
ményben foglalt eljárásrendet.

(További felvilágosítás: 22/589–515)

Velence Város Önkormányzat
Képviselőtestülete
fogadóórái
A járvány idején az önkormányzati 
képviselők nem tartanak fogadóórát. 
Kérjük, igény szerint az alábbi
e-mail címeken, vagy az adott képviselő 
nevének megjelölésével a Polgármesteri 
Hivatal levelezési címére (2481 Velence, 
Tópart u. 26.) küldött levélben keressék 
meg őket. 

Faragó Péter: farago.peter@velence.hu

Fésűs Attila: fesus.attila@velene.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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Segítségre szoruló idős személy bejelentése1

Magamat jelentem be/ Nem magamat jelentem be2

A SegítSégRe SzORuló 

neve:

születési helye, ideje: 

ismert lakcíme/tartózkodási helye: 

elérhetősége (telefon, email): 

Javasolt/kért segítség:

 A beJeleNtő (amennyiben nem önmagát jelenti be)

neve:

lakcíme: 

elérhetősége (telefon, email): 

Dátum: 

1 Kérjük, a kitöltött igénybejelentéseket a Velencei Polgármesteri Hivatalba juttassák el a
hivatal@velence.hu e-mail címre, vagy levélpostai küldeményként (2481 Velence, Tópart u. 26.).
2 A megfelelő rész aláhúzandó.
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Valóra váltjuk ál
mai mosolyát

+36 70 609 7226 www.drhatsagi.hu   Székesfehérvár, Zámoly köz 5.
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Műanyag bejárati ajtók, ablakok, 
redőnyök forgalmazása és beépítése

Szúnyoghálók
kedvezménnyel

Továbbá párkányok, napellenzők, 
reluxák, szalagfüggönyök, ablakba 

építhető szellőzők

Redőnyjavítás
Szakszerű beépítés, visszahívás igény 

szerint. Ingyenes felmérés, szaktanácsadás.

Telefon: 06-30-781-8022

Jáme – Holz Kft.

Konyhabútorok, beépített 
szekrények, szekrénysorok,

ágyak, hálószoba bútorok, fa 
ajtók, ablakok és egyéb asztalos 

munkák tervezése és kivitelezése.

Laminált parketta lerakása!

Ingyenes felmérés és ajánlat!

Kovács János
0620/808-5362



Ácsmunkát, tetőfedést,

bádogozást vállalok!

Valamnit gipszkartonozás 

és lambériázási munkákat.

Herák Tamás
Székesfehérvár

Kertész utca 3.

tel.: 0630/860-3320

herak.tamas@gmail.com

Minden hűtő és fagyasztószekrény

javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag részek 

pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

0620/557-3008



VIGYÁZZUNK
EGYMÁSRA

MARADJ
OTTHON! !

Az önkéntes és hatósági karantén bejelentésére és az ezzel kapcsolatos
vészhelyzetek elhárítására szolgáló telefonos

ügyelet száma:

Velencei karantén forródrót
06–30/155–79–24

Az idősek ellátásáról, segítéséről is gondoskodik a város. 
Ellátásra jelentkezni, vagy a segítségre való igényt jelezni 

az alábbi elérhetőségeken lehet:

Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
06–22/470–288

Faragó Péter önkormányzati képviselő
farago.peter@velence.hu

Az igénybejelentő űrlap újságunkban is megtalálható!


