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Beköszöntő

Kedves Velenceiek!

Januárban még fennkölt terveket szőt-
tünk arról, hogyan fog szárnyalni a gaz-
daság, mi minden jó történik ebben az 
évben, és ehhez hasonlók. Azután pár 
nap alatt teljesen átalakult egész eddigi 
életünk. Kártyavárként omlottak ösz-
sze nagy tervek a nyaralásról, meg arról, 
hogy miben tudjuk túlszárnyalni egy-
mást. Márciusban már mindenki örült, 
amikor egy-egy több százezer forintos 
külföldi utazásról hazamenekítették. Ami 
eddig fontos volt, eltűnt egy pillanat alatt. 

Ugyanakkor más – eddig jelentékte-
lennek gondolt – dolgok felértékelődtek. 
Talán mindenkiben felébredt a félelem. 
De a félelem mellett újra megjelent az a 
végtelenül egyszerű dolog, amit úgy hí-
vunk: szeretet. Aki csak egy szelet pizzát 
küld az intenzív osztályon dolgozóknak, 
aki visszaköszön a szomszéd néninek, aki 
esténként tapsol a mentőállomás előtt, 
ezekkel az egyszerű dolgokkal fejezi ki 
szeretetét. Nagyon nagy szükségünk van 
ezekre az aprónak tűnő szeretet-meg-
nyilvánulásokra ilyen kemény hetekben. 
Most, hogy a templomokban zárt ajtók 
mellett folynak a szertartások, csak in-
terneten és a televízión át tudjuk követ-
ni, még ezeket is komolyabban vesszük, 
mint ezelőtt. Olyan erő támadt ellenünk, 
mellyel szemben majdnem védtelenek 
vagyunk. Pedig eddig már-már azt hit-
tük, mi vagyunk a világ urai.

Orvosi szempontból komoly a hely-
zet. Szedjünk össze néhány tényt:

1. Mindenki ki van téve a koronaví-
rus-fertőződés veszélyének. Maga a be-
tegség – főleg fiatalokon – akár teljesen 
tünetmentesen vagy enyhe, megfázás 
jellegű tünetekkel is lezajlik. Náluk a 
szövődmények ritkábbak, de néha elő-
fordulhatnak.

2. Az idősebbeknél sokkal több és sú-
lyosabb a szövődmény, ennek megfelelő-
en a halálozás is gyakoribb. A halálozás 

oka szinte mindig kétoldali tüdőgyulla-
dás és légzési elégtelenség. Súlyos esetek-
ben ezért kell a lélegeztetőgép.

3. A vírus cseppfertőzéssel terjed, 
vagyis ha az egyik ember ráköhög, tüsz-
szent a másikra, már meg is fertőzte. Ezért 
fontos az arcmaszk rendszeres használata, 
különösen ha vonatra, buszra szállunk fel, 
boltba, irodába vagy egyéb olyan helyre 
megyünk be, ahol mások is vannak. 

4. A vírus ellen 
speciális gyógyszer 
egyelőre nincs. Ez 
megnehezíti a ke-
zelését. Vannak re-
ményteli gyógyszeres 
próbálkozások folya-
matban, de ezek ru-
tinszerű bevezetésére 
még várni kell.

5. Többféle teszt is 
ismert. Az egy csepp 
vérből 20 perc alatt 
kimutatható vizs-
gálat találati esélye 
nem túl megbízható, ezért rendszeres 
alkalmazása abbamaradt. Az orr- és to-
rokváladék vizsgálat találati esélye jobb, 
de ez nincs kész azonnal. Jelenleg rutin-
szerűen ezt végzik. 

6. A tisztiorvosi hivataltól kapott leg-
frissebb eljárásrend szerint az orr- és 
garatváladék vizsgálatát a tisztiorvos 
rendeli el, miután a beteget a háziorvos 
telefonon részletesen kikérdezte. Kór-
házba csak a súlyosabb esetek kerülnek. 
Azok, akik nem minősülnek súlyos eset-
nek és otthonukban elkülöníthetők, tisz-
tiorvosi határozatot kapnak, melynek ér-
telmében 14 napig otthon, karanténban 
kell tartózkodniuk. Ha a 14 nap lejárt és a 
beteg jól van, főleg, ha láztalan, a karan-
tén feloldható további mintavétel nélkül.

Ennyit tudunk jelenleg. De ebből is 
levonhatunk néhány következtetést, me-
lyeket komolyan kell vennünk:

1. Mindenki csak akkor mozduljon 
ki otthonról, ha feltétlenül szükséges. 
Különösen féltsük a 65 év felettieket. 
Ők lehetőleg folyamatosan tartózkod-
janak otthon. 

2. Ha mégis feltétlenül szükséges a ki-
mozdulás, hazaérkezés után gondos szap-
panos, kézmosószeres kéz- és arcmosás 
szükséges, naponta akár többször is. 

3. Az eddig megszokott gyógyszerek 
szedése továbbra is fontos. Többször 
szárnyra kapott a hír, miszerint egyes 
vérnyomáscsökkentők elősegítik a vírus 
terjedését. Ezek igazolása vagy kizárása 
folyamatban van, de egy kezelt magas 

vérnyomás esetén a 
gyógyszerek hirtelen 
abbahagyása súlyos 
következményekkel 
járhat – ne tegyük!

Végül talán a két 
legfontosabb tanács:

Figyeljünk egy-
másra! Vegyük észre 
a mellettünk lakó 
időseket, kérdezzünk 
rá, tudunk-e valami-
ben segíteni nekik. 
Váltsuk ki receptje-
iket, vásároljunk be 

nekik, ha kérik. Pár meleg emberi szó 
mindenféle vírusirtónál többet ér. 

Soraimat húsvét napjaiban írom, 
amely a legnagyobb ünnep a keresztény 
világban. Gondoljunk egymásra, pró-
báljunk meg újra imádkozni egymásért, 
magunkért, így – bár nehéz lesz – le fog-
juk győzni ezt a súlyos vészt is!

Dr. Sirák András
családorvos,

önkormányzati képviselő
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emberek felelős magatartását emelném 
ki. A lakosság és a helyi civil szervezetek 
nélkül az önkormányzat intézkedései sok-
kal kevesebbet érnének. Az elmúlt hónap 
azt bizonyította, hogy a bajban igenis ké-
pesek összezárni, összefogni a velenceiek. 
Nemcsak arra gondolok itt, hogy önkén-
tes tűzoltóink, polgárőreink erejükön felül 

vállalnak feladatokat a járványügyi intéz-
kedések érvényre juttatásában, hanem 
arra is, hogy rengeteg, névvel vagy név 
nélkül érkező felajánlás, segítség érkezett 
a városhoz vagy a helyi egyesületekhez. 
Egy-egy tál meleg étel az egész napos 
szolgálatot teljesítő önkéntes tűzoltóink 
vagy a fehérvári kórház dolgozói számá-
ra, az ingyenes házhozszállítás felajánlása 
egyes üzletekben, a bevásárlás, gyógy-
szerkiváltás idős szomszédainknak olyan 
gesztusok, amelyekre büszkék lehetünk. 
Az önkormányzat azon dolgozik, hogy a 
továbbiakban is segítse és szervezze azt a 
munkát, amelyben az önkéntes segítség 
megtalálja végül az arra rászorulókat. Erre 
szolgál a város által létrehozott Ellátási 
Szolgálat és Élelmiszeralap is. 

A lakossági összefogáson túl remekül 
helyt állnak intézményeink is. A Zöld-
liget Iskola online oktatási rendszere 

az általam ismert példák közül minden 
bizonnyal a leghatékonyabb, az Entz Fe-
renc Szakgimnáziumban sem állt meg az 
élet, az oktatási tevékenységen túl új élet 
sarjad a fóliasátrakban, a Meseliget Óvo-
da munkatársai pedig a 65 éven felüliek 
számára biztosított szájmaszkok kihor-
dásában segítettek. 

Nehéz lenne e rövid beköszöntőben 
mindenki munkáját megemlíteni, de 
polgármesterként egy további köszö-
nettel tartozom még. Ez pedig dr. Mol-
nár Krisztiánt, a Fejér megyei közgyűlés 
elnökét, Tessely Zoltánt, a választókerü-
let országgyűlési képviselőjét, és a Fej-
ér Megyei Közgyűlést illeti. Nélkülük 
ugyanis nem nyerhettünk volna támo-
gatást Velence leendő bölcsődéjére. A 
bölcsőde-pályázat elnyerése számom-
ra több mint egyszerűen egy pénzügyi 
forrás megszerzése – azt mutatja meg, 
hogy kell és érdemes a jövőbe befektet-
ni.  Különösen egy olyan településen, 
ahol a helyiek nehéz helyzetben is bizo-
nyítanak és összefognak. Ezt mindenki-
nek ezúton is köszönöm!

Gerhard Ákos
polgármester

Kedves Velenceiek!

Kihívásokkal teli hónap áll mögöttünk. 
Ez az állítás, azt gondolom, minden 
velencei lakosra igaz. Vannak, akik a 
munkájukat vesztették el, vannak, akik 
a szeretteiktől elkülönítve élnek, vannak, 
akiknek a vállalkozása került veszélybe, 
és vannak, akik szigorú karanténban töl-
tik mindennapjaikat. 

Nemcsak az egyes emberek kény-
szerültek lemondásra, hanem a város 
önkormányzata is. Közterület-felügye-
lőinknek, a Városgazdálkodási Kft. mun-
katársainak és az önkormányzat dolgozó-
inak egyre több halaszthatatlan, embert 
próbáló feladattal kell szembenézniük. 
Az önkormányzat maga sincsen könnyű 
helyzetben. Miközben mindenekelőtt az 
önkormányzatoknak kell megszervez-
niük helyi szinten a rászorulók ellátását 
és a lakossági igényekről való gondos-
kodást, ehhez állami segítséget nem ka-
punk. Ellenkezőleg: az anyagilag is nehéz 
helyzetbe került önkormányzat, amely-
nek bevételei a turizmus csökkenésé-
vel-megszűnésével, valamint a helyi vál-
lalkozások fizetésképtelenségével amúgy 
is megcsappantak, további forrásmegvo-
násokkal kell hogy szembenézzen. Ez a 
város költségvetésének átgondolását és 
a feladatok észszerű sorrendbe állítását 
igényli. Május hónap egyik feladata az 
lesz, hogy az új költségvetési helyzetben 
megtaláljuk azokat a rejtett forrásokat, 
illetve elhalasztható kiadásokat, melyek-
kel Velence költségvetését fenntartható 
pályán tudjuk tartani.

A lemondáson, az áldozatvállaláson 
túl azonban örömteli pillanatokat is ho-
zott az április. Ezek közül elsőként a he-
lyi összefogás kialakulását és a velencei 
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2020. március 18-tól április 19-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi 
ügyeket intézte a város érdekében (a járványhelyzet miatt részben 
telefonon, illetve online):
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Március 18-án a képviselő-testület tag-
jaival telefonon és e-mailen folytatott 
megbeszélést az uszoda területének to-
vábbi őrzéséről. Ezután egyeztetett Dr. 
Szegedi József fogorvossal a sürgősségi 
fogorvosi ellátás mikéntjéről. Ezt kö-
vetően megszövegezte a 4/2020. számú 
polgármesteri veszélyhelyzeti határoza-
tot a sürgősségi esetben eljáró fogorvos 
kijelölése tárgyában. Egyeztetett a szak-
rendelőnél lévő gyógyszertár ügyvezető-
jével a gördülékeny gyógyszerkiváltásról, 
illetve arról, hogy a Humán Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat számára előké-
szítésre és kiadásra kerüljenek a rászo-
rulók gyógyszerei. Ezzel párhuzamosan 
Török Ágnessel, a Humán Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével 
tárgyalt újabb szolgáltatások megszerve-
zésével kapcsolatban. Végül önkormány-
zati rendeletet hozott a zöldhulladék ége-
tésének megtiltásáról. 

Március 19-én e-mailben egyeztetett 
Tessely Zoltánnal, a választókerület or-
szággyűlési képviselőjével a koronavírus-
sal kapcsolatos velencei segítségnyújtás 
módjairól és az elérhetőségekről. Tele-
fonon vitatta meg az Északi-Strand volt 
üzemeltetőjével az átadás-átvétel mene-
tét. Telefonon érdeklődött a környékbeli 
polgármestereknél a helyi vírushelyzet-
ről és a foganatosított intézkedésekről. 
Javaslatot tett a tókörnyéki védekezés 
összehangolására. 

Március 20-án levélben fordult a kör-
nyék polgármestereihez azzal a kéréssel, 
hogy tekintettel arra, hogy a tókörnyéki 
települések szinte összeérnek, a lakosok 
egészségének védelmében szintén ren-
deletben szabályozzák a zöldhulladék 
égetését. Ezt követően telefonon beszél-
te meg Stossek Balázzsal, az Entz Ferenc 
Szakgimnázium igazgatójával a tanügyi 
körzetesítés egyes kérdéseit. Riasztotta a 

gárdonyi rendőrkapitányságot, hogy el-
lenőrizzék és oszlassák fel a Velence Kor-
zón kialakult csoportosulásokat. Egyez-
tetett az önkormányzati telek őrzésével 
megbízott Pro Complex Security Kft. 
képviselőjével. 

Március 21-én telefonon egyeztetett 
a Velence Korzó új üzemeltetőjével ar-
ról, hogy milyen intézkedéseket hoztak 
a járvány terjedésének megakadályozá-
sa érdekében. A Pro Complex Security 
Kft. ügyvezetőjétől átvette a városnak 
adományozott 1.000 darab szájmaszkot. 
Egyeztetett a Velencei Mentőállomás ve-
zetőjével igényeikről, és megrendelt szá-
mukra egy mosó-szárítógépet. 

Március 23-án a polgármesteri hi-
vatal dolgozóival elkezdte kiosztani a 
szájmaszkokat azoknak, akik a velencei 
egészségügyben és a családsegítőben dol-

goznak. Egyeztetett a Városgazdálkodási 
Kft. ügyvezetőjével védőruhák, továbbá 
egy motoros, illetve pumpás permete-
zőgép beszerzéséről a köztéri fertőtlení-
téshez. Még aznap sikerült találnia egy 
olyan céget, amely rendelkezett fertőt-
lenítő folyadékkal, amelyet nyomban 
meg is rendelt. Végül a Fehérvár TV-nek 
adott telefonos interjút.

Március 24-én levélben fordult a ka-
tasztrófavédelemhez és a kormányhi-
vatalhoz az ügyben, hogy biztosítsanak 
10.000 szájmaszkot a velencei lakosok 
számára, illetve FFP 2-es és FFP 3-as 
maszkokat az egészségügyi, illetve a 
speciális területen dolgozók számára. 
Felvette a kapcsolatot a Merx Áruház 
tulajdonosával, aki felajánlott 1.000 db 
szájmaszkot a város számára.  A maszko-
kat aznap délután át is vette. 

Március 25-én telefonon egyeztetett 
Dr. Sági János kapitánnyal, a Gárdonyi 
Rendőrkapitányság vezetőjével a jár-
ványveszély miatti teendőkről és a szo-
rosabb együttműködés lehetőségeiről. 
Folytatódott a maszkok kiosztása. Meg-
hozta a 6/2020. számú polgármesteri 
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veszélyhelyzeti határozatot a szájmaszk-
hordásról a velencei üzletekben és közin-
tézményekben.

Március 26-án védőruhákat rendelt a 
Merx Áruház tulajdonosától, aki azonban 
ezeket is adományként adta át a Város szá-
mára, további 2.000 szájmaszkkal együtt. 

Március 27-én telefonos egyeztetést 
folytatott az OrtoProfil gyógyászati se-
gédeszköz-üzlet vezetőjével, annak okán, 
hogy a Szakrendelő melletti üzlet bezárt.

Március 30-án a Merx Áruháztól 
kapott védőruhákat, szájmaszkokat és 
kézfertőtlenítőket vitte ki a velencei or-
vosoknak, egészségügyi dolgozóknak, 
és tájékozódott a felmerült nehézségek-
ről, tennivalókról is. Árajánlatot kért a 
Rovitex Kft-től 1.000 db fertőtleníthető, 
újra felhasználható, minőségi  textil-
maszk vásárlására. 

Április 1-jén megrendelte a szájmasz-
kokat a 65 év feletti velencei lakosok szá-
mára.

Április 2-án telefonon tárgyalt a lak-
tanyában bérelt egyik ingatlannal kap-
csolatban.

Április 3-án telefonon beszélt a Te-
kergő Étterem tulajdonosával, 
aki felajánlott 10–15 adag ételt 
a rászoruló családoknak, ki-
szállítással együtt. Szabó Attila 
alpolgármesterrel együtt át-
adta a Velencei Mentőállomás 
kollektívájának a munkájukat 
megkönnyítő mosó-szárítógé-
pet. További telefonos egyezte-
tésre került sor Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselővel a 
koronavírussal kapcsolatos ki-
advány adataival kapcsolatban. 

Április 4-én, szombaton 
további egyeztetés és a közös 
munka finomhangolása tör-
tént meg Dr. Sági János kapi-
tánnyal és a velencei körzeti 
megbízottal a tömeges csopor-
tosulások megakadályozása 
érdekében. Egyúttal a polgár-
mester megerősített rendőri 
jelenlétet kért a Velence Korzó 
területére. 

Április 5-én és 6-án a jegyző asz-
szonnyal és a polgármesteri hivatal 
munkatársaival együtt kidolgozta azt az 
akciótervet, amellyel a kormány által ki-
hirdetett kijárási korlátozások ellenére az 
első áprilisi hétvégén tapasztalt tömeges 
csoportosulások kialakulását meg lehet 
előzni. Az óvoda vezetőségével egyeztet-
ve kiadta az óvodai beiratkozás rendjéről 
szóló közleményt.

Április 7-én helyszíni interjút adott a 
Fehérvár TV Híradója számára a parko-
lók tervezett lezárásáról. 

Április 8-án újabb egyeztetést foly-
tatott dr. Ferencz Péterrel, a Velencei 
Rendelőintézet vezetőjével az orvosi 
ügyelettel és a megfelelő védőintézke-
désekkel kapcsolatban. Közzétette a 
parkolási korlátozásról szóló, valamint a 
szájmaszkhordás elmulasztásának bírsá-
golhatóságát lehetővé tevő önkormány-
zati rendeleteket, amelyek április 9-től 
léptek hatályba.

Április 9-én rádióinterjút adott Fiala 
Jánosnak, majd tájékozódott a velencei 
védőnők problémáiról, tennivalóiról. 
Egyeztetett a Polgárőrség vezetőjével, 
megszervezendő a Korzó őrzését és a 
parkolási valamint a szájmaszkhordási 
rendelet betartatását. További egyezte-
téseket folytatott a Velence Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület vezetőjével a húsvéti 
ünnepek idején történő köztéri fertőtle-
nítésről, illetve a parkolási korlátozások 
betartatásával kapcsolatos feladatokról. 
Egyeztetett az önkéntesekkel arról, hogy 
a parkolók felügyeletét miképp oldják 
meg az ünnepek alatt. 

Április 10-én egyeztetett Sági Tibor-
ral, a járási hivatalvezetővel, a gárdonyi 
kormányhivatal irányítójával a velencei 
helyzetről, az önkormányzati intézke-
déscsomagról, illetve a parkolási tilalom 
hatékonyságáról.

Április 11-én interjút adott a Hír 
TV-nek, illetve a TV2 Tények című mű-
sorának.

Április 10. és 13. között, a húsvéti 
ünnepek ideje alatt személyesen elle-
nőrizte napjában többször is, hogy a 
járványügyi okokból meghozott városi 

korlátozások működnek-e, és hogy az 
azok betartásában segítő önkéntesek 
nem szenvednek-e hiányt valamiben. 
Az önkéntesek ebédeltetését megszer-
vezte. Köszönet illeti ezért az István Ét-
termet és a Tekergő Éttermet!

Április 14-én Szabó Attila alpolgár-
mesterrel, Faragó Péter, Fésűs Attila, 
Kernya Gábor és Pap Zsigmond képvi-
selőkkel egyeztetett a városi élelmiszer-
tartalék és ellátási szolgálat felállításáról. 

Április 15-én lakossági bejelentésre, 
miszerint telefonon kerestek meg szá-
mos velencei lakost a járványügyi hely-
zetről érdeklődve, egyeztetett Tessely 
Zoltán országgyűlési képviselő úrral. 
Ennek során kiderült, hogy nem csalók 
zaklatják a lakosságot, hanem a Fidesz 
bicskei irodájából érdeklődnek, hogy 
tudnának-e segíteni. 

Április 16-án telefonon tárgyalt a 
Gomi Kft. tulajdonosával (Velence Kor-
zó) a bérleti díjjal kapcsolatban. Egyez-
tetett a Meseliget Óvoda vezetőségével 
arról, hogy az óvónők miként tudnak 
segíteni a városba megérkezett szájmasz-
kok kézbesítésében. 

Április 17-én  tájékoztatta a Fidesz 
velencei szervezetének képviselőjét ar-
ról, hogy Velencén jól működik a Hu-
mán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 
eddig semmilyen fennakadás nem volt. 
Emellett a velencei önkormányzat saját 
kezdeményezésére és koordinálásával 
létrehozza a Velencei Élelmiszeralapot 
és megszervezi a Velencei Ellátási Szol-
gálatot is.  Azok, akik segíteni kívánnak 
a velencei lakosoknak a járványhelyzet 
idején, forduljanak a Humán Családse-
gítő Szolgálathoz, illetve a helyi polgári 
védelem parancsnokához, amennyiben 
konkrét felajánlásaik vannak.

Április 18-án és 19-én, hétvégén, ke-
rékpárral járva a várost személyesen elle-
nőrizte naponta többször is a közterüle-
teken kialakult helyzetet, az önkéntesek 
munkáját, esetleges nehézségeit. Az ön-
kéntesek nagyszerűen dolgoztak, köszö-
net illeti őket helytállásukért!
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A polgármesterek feladatköre és jogosultságai veszélyhelyzet idején
2020. március 11-én Magyarország kormánya kihirdette a veszélyhelyzetet és a rendkívüli jogrend életbe lépését. A 

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről (és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról) a polgármes-
terek feladatköréről és jogosultságairól a következőképpen rendelkezik:

16. § A polgármester a településen a védekezés során:

a) a 46. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása mellett 
irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet,

b) halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket, 
és erről haladéktalanul értesíti a település szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjét és a 
megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét,

c) a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a katasztrófavédelem érdekében határozattal polgári védelmi szol-
gálatra kötelezi,

d) szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, befogadását és visszatelepítését,

e) szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi javakkal történő ellátását,

f ) a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján – vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos 
tájékoztatásával – elrendeli a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazását,

g) együttműködik más települések polgármestereivel, a védekezésbe bevont más szervezetekkel a katasztrófavédelmi felada-
tok végrehajtásában.

Parkolási korlátozások a járvány idején
Tekintettel a járványügyi veszélyhelyzetre, valamit arra, hogy a 2020. március 28-án hatályba lépett, kijárási korlátozásról szóló 
kormányrendelet ellenére Velence továbbra is a kirándulók, sportolni és pihenni vágyók kiemelt célpontja maradt, Velence Város 
polgármestere 2020. április 8-án 6/2020. számon közlekedési tárgyú önkormányzati rendeleteket módosított. A módosítás célja 
az, hogy városunk turisták által gyakran látogatott központi részein ne alakulhassanak ki tömeges csoportosulások a járványügyi 
veszélyhelyzet idején. 

A rendeletalkotó tekintettel volt arra, hogy a munkavégzés és az áruszállítás ne lehetetlenüljön el a szóbanforgó területeken, 
valamint arra is, hogy a velencei lakosok és a Velencéről munkába járók parkolási lehetőségei megmaradjanak. A veszélyhelyzet 
elmúltával a korlátozások észszerű ütemezés szerint fel lesznek oldva.

A rendelet által érintett, és az új KRESZ táblákkal megjelölt területek listája: 
Mindkét forgalmi irányban várakozási tilalom
Béke utcai parkolóterület (4487/3 hrsz.)     Velence Korzó játszótér melletti térköves parkoló (1367/29 hrsz.)
Északi Strand parkolója (966/3, 997/7, 4511/3 hrsz.)      Evezős út (585/5 hrsz.)
Panoráma út végén található Kilátó parkoló (93/6 hrsz.)
Várakozni tilos, kivéve áruszállítás, munkavégzés és legfeljebb l órányi vásárlás
Velence Korzó „Spar” parkoló (1367/28 hrsz.)
Várakozni tilos, kivéve áruszállítás és munkavégzés
Meszleny–Wenckheim Kastélyhoz vezető út (1365/5 hrsz.)     Velencefürdői strand parkolója (4413/23 hrsz.)
Várakozni tilos, kivéve áruszállítás, munkavégzés és bentlakók
Béke utca (4313 hrsz.)     Ladik utca (4414, 4415 hrsz.)     Panoráma út (93/2, 93/5 hrsz.)

Várakozni tilos, kivéve bentlakók
Tópart utca alsó és felső szakasza (1168 hrsz., 1368 hrsz.)     Strand utca (1114/2, 4510/16, 1114/27 hrsz.)     Cserje utca (4411/1, 
4411/2, 4413/25 hrsz.)    Viola utca (1365/2, 1352 hrsz.)     Tavasz utca (1330 hrsz.)    Nyár utca (1311 hrsz.)
Ősz utca (1287 hrsz.)     Tél utca (1231 hrsz.)     Orgona utca (4362 hrsz.)     Nádas utca (4434 hrsz.)     Sás utca (4453 hrsz.)

Mindkét irányból behajtani tilos, kivéve áruszállítás, munkavégzés
Velence Korzó szervízút és parkoló (1367/28 hrsz.)     Evezős úttól délre eső önkormányzati területek
Várakozni tilos, kivéve elektromos autótöltés
IFI ház melletti aszfaltos parkoló (4413/6 hrsz.)
Várakozni tilos, kivéve engedéllyel
Tóbíró strand parkolói (4510/23, 1046/2 hrsz.)      Cserje utcai kikötő (4411/2 hrsz.)     Béke utcai kikötő (4470/2 hrsz.)

A rendelet teljes szövege Velence Város honlapján (velence.hu) olvasható.
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Polgármester
5/2020. (IV.8.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, a járványügyi
veszélyhelyzetben tanúsítandó felelős magatartásról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Velence Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihir-
detéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. 
§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a követ-
kezőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya
1. §
(1) Velence Város Önkormányzat Polgármestere az elrendelt veszélyhelyzetben, a humánjárvány megfékezésére tett intéz-

kedések körében a közösségi együttélés alapvető magatartási szabályainak meghatározása körében egészségügyi maszk – ennek 
hiányában az annak rendeltetését, funkcióját betöltő textil (orrot, arcot takaró sál, kendő) – kötelező viselését rendeli el.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Velence Város közigazgatási területén tartózkodó természetes személyekre.
(3) A maszk viselésének kötelezettsége a kereskedelmi, vendéglátó üzlethelyiségbe, gyógyszertárba, drogériába, az önkor-

mányzat által fenntartott oktatási, nevelési, gyermekvédelmi, egészségügyi intézményekbe, hivatalba belépő és ott tartózkodó 
személyekre a zárt térben történő tartózkodásuk idejére terjed ki.

(4) Velence Város Önkormányzat Polgármestere ajánlja a kereskedelmi, vendéglátó üzletekben dolgozók vonatkozásában a 
maszk, vagy azt helyettesítő textil viselését.

1. Az egészségügyi maszk viselésének szabályai
2. §
Velence Város Önkormányzata anyagi lehetőségeihez mérten az előírt közösségi magatartási szabályok betartása érdekében 

a kötelezően előírt maszkokat az érintett üzletek közreműködése mellett a leginkább veszélyeztetett 65 éven felüli korosztály 
részére biztosítja.

3. §
Velence Város Önkormányzat Polgármestere ajánlja a jelen rendelet l. § (2) bekezdésében nem szereplő egyéb, közforgalmú 

épületekbe történő belépések és tartózkodások vonatkozásában a maszk, vagy azt helyettesítő textil viselését.
4. §
Velence Város Önkormányzat Polgármestere ajánlja a jelen rendelet l. § (3) bekezdésében felsorolt helyiségek és épületek 

tulajdonosainak, illetve azokkal rendelkezni jogosultak, hogy az alkalmazásukban álló személyeket egészségük védelmének 
érdekében, a munkahelyükön tartózkodás idejére lássák el maszkokkal.

2. Közösségi együttélés szabályainak megsértése
5. §
(1) A jelen rendelet l. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítésének elmulasztása, a közösségi együttélés 

szabályai megszegésének minősül, amely miatt a hatósági eljárás lefolytatására és közigazgatási szankció kiszabására – átruhá-
zott hatáskörben – a jegyző jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági eljárás során figyelmeztetés alkalmazható, illetve 5.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő 
helyszíni bírság, vagy 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárás bejelentés, vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján 
hivatalból indul.

(4) A helyszíni bírság kiszabására a Velencei Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője és a Velencei Polgármesteri
Hivatal köztisztviselője jogosult.
(5) A kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon, vagy banki átutalással az Önkormányzat 11736082–

15363107–10130005 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül.
3. Záró rendelkezések
6. §
(1) A jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A jelen önkormányzati rendelet a veszélyhelyzet megszűnése kihirdetése napján hatályát veszti.

Gerhard Ákos polgármester 
Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző

Záradék: Kihirdetve Velence Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. április 8. napján

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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A járvány elleni védekezést segítő 
adományok

Március 21-én a Pro Complex Security 
Kft., amely fontos szerepet játszott Ve-
lence Város tóparti ingatlanának megvé-

désében, 1000 darab szájmaszkot ajánlott 
fel raktárkészletükből a Velencén közfel-
adatot ellátó intézmények és szerveze-
tek munkatársai számára. A maszkokat 
Nagypál Sándor ügyvezetőtől Gerhard 
Ákos polgármester vette át. 

Március 24-én 1000 db szájmaszkot, 
majd március 26-án újabb 2000 száj-
maszkot és 200 védőruhát adott át Ger-
hard Ákos polgármesternek Chen Wen-
biao, aki magánemberként támogatta 
Velence városát. Családja vásárolta meg 

a korábban is magántulajdonban lévő 
IFI Szállót, és kötelességének érezte, 
hogy segítsen Velencének, ahol a jövő-
ben vállalkozása majd működni fog. 

A szájmaszkokat és védőruhákat a Ve-
lencén szolgálatot teljesítő családorvo-
soknak, gyermekorvosnak, fogorvosok-
nak, gyógyszerészeknek, mentősöknek, 
tűzoltóknak, polgárőröknek, postások-
nak, az óvoda és a családsegítő munka-
társainak juttatta el az önkormányzat, 
illetve a közfeladatot ellátó munkatársak 
elhasználódott szájmaszkjainak pótlását 
biztosította az adományokból. 

Az adományok azért is igen jelentős 
segítséget képviselnek, 
mert a kormány által 
kihirdetett veszélyhely-
zet fennállása (március 
11.) óta többszöri kérés 
ellenére állami, közpon-
ti forrásból mindeddig 
nem érkezett szájmaszk 
Velence Városának.  

Köszönetünket fejez-
zük ki a közcélokat szol-
gáló adományokért!

Önkormányzati segítség a 
Velencei Mentőállomásnak

A járványügyi védekezés frontvo-
nalában az egészségügyi dolgozók 
állnak. A velencei önkormányzat 
fontos feladatának tekinti azt, hogy 
támogassa a velencei mentőállo-
mást.  A kiszállások során viselt 
ruhák rendszeres fertőtlenítését 
megkönnyítendő, Gerhard Ákos 
polgármester és Szabó Attila 
alpolgármester április 3-án egy új 
mosó-szárítógépet adott át Muha-
ros Attila mentőállomás-vezető-
nek. Reméljük, az önkormányzati 
segítség megkönnyíti az értünk 
dolgozók munkáját! 
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Önkormányzati szájmaszkok a 65 éven felüli  
velencei lakosoknak 

Velence Város Önkormányzata ápri-
lis első hetében megrendelést adott le 
egy hazai cég, a Rovitex számára 1000 
darab speciális orvosi felhasználásra 
tervezett, 100%-os pamut alapanyag-
ból készült (MediCare típusú) műté-
ti szájmaszk 
leg yár t ás ára . 
Nem volt köny-
nyű a kialakult 
h e l y z e t b e n 
magas minő-
ségi kívánal-
maknak eleget 
tevő szájmasz-
kot beszerezni 
nagy mennyi-
ségben Magyarországon, de az önkor-
mányzat kötelességének érezte, hogy 
idős, 65 év feletti lakosait megvédje. 
A mosható, többször használható és 
vasalható, sterilizálható, sűrű szövésű 
szájmaszk hatóságilag bevizsgált, ma-
gas minőségű termék, amely jelentős 

mértékben csökkenti a cseppfertőzés 
veszélyét. 

Mivel a gyártó le volt terhelve, ezért 
az önkormányzat némi késéssel kapta 
meg a szájmaszkokat, de április 17-én 
a teljes szállítmány megérkezett Ve-

lencére. A szá-
jmaszkokat a 
polgármesteri 
hivatal munka-
társai csoma-
golták be és lát-
ták el használati 
útmutatóval. A 
maszkokat vá-
rosunk óvodá-
jának munka-

társai, illetve önkéntesek hordták ki 
azokba a háztartásokba, ahol legalább 
egy 65 év feletti személy él. 

A szájmaszk, amelyet az önkor-
mányzat ingyenesen biztosít, a járvány 
elleni védekezés egyik fontos eszköze. 
Arra kérünk mindenkit, hogy ottho-

nából kilépve viselje a maszkot – külö-
nösen zárt térben. Továbbra is fontos, 
hogy minél többen maradjanak otthon, 
és különösen az idősek ne mozduljanak 
ki házaikból. A szájmaszk arra szolgál, 
hogy az az egyetlen ember, aki kény-
telen elhagyni (vásárlás vagy egyéb 
célból) a házat, nagyobb biztonság-
ban legyen. Ezért juttatott el egy-egy 
szájmaszkot az önkormányzat azokba 
a háztartásokba, ahol 65 év felettiek 
élnek. Azok a háztartások pedig, ahol 
nemcsak 65 év feletti lakosok élnek, ha-
nem fiatalabbak is, az egy textilmaszk 
helyett két papírmaszkot kaptak, azzal 
a céllal, hogy az idősekről gondoskodó 
fiatalabb háztartásbeliek ezeket hordva 
lépjenek ki a házból. A szájmaszkok 
mellé minden borítékba a maszkok 
felhasználásának és fertőtlenítésének 
módjáról szóló használati útmutatót is 
mellékeltünk. A leghatékonyabb védel-
met azonban nem a szájmaszk, hanem 
az otthonmaradás nyújtja!
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A velencei karantén forródrót
Március 13. óta működik Velencén a karantén forródrót. A 
telefont Szabó Attila alpolgármester tartja magánál, ő válaszol a beér-
kező hívásokra. Az elmúlt bő egy hónap tapasztalatairól, és a forródrót 
működtetésének tanulságairól beszélgettünk.

Március 13-án alakult meg a városi 
védelmi bizottság Velencén, és az 
egyik első intézkedése volt, hogy helyi 
karantén forródrótot létesített. Volt-e 
értelme már ekkor meghozni ezt a 
döntést, hiszen ekkor még kevesebb, 
mint 20 azonosított koronavírusos 
beteg volt egész Magyarországon?

Igen, azt gondolom, volt értelme. Már 
az első napon, amikor felkerült a város 
facebook oldalára a hír, kaptam hívást. 
De ami azután történt, mindenkit megle-
pett. Az első két hétben ugyanis napi 20–
30 hívás érkezett erre a számra. Sokszor 
egy teljes óráig kellett tartanom a lelket 
a betelefonálóban. Valójában nemcsak 
információra, tanácsra volt szükségük az 
embereknek, hanem arra is, hogy valaki 
meghallgassa őket. 

Ez ezt jelenti, hogy naponta akár 
több órát is telefonálással kellett 
tölteni?

Igen, pontosan: ez persze oda is vezetett, 
hogy sokszor, ha úton voltam, egy idő után 
egyszerűen lemerült a telefon. Akárhány 
hívás is érkezett azonban ilyenkor a készü-
lékre – mindenkit visszahívtam. Általában 
reggel 7 óra és este fél 8 között érkeznek a 
hívások. Szerencsére hajnali, éjszakai hívás 
eddig még nem futott be. 

Csak velenceiek keresik a számot, 
vagy máshonnan is érkeznek
hívások?

Elsősorban velenceiek hívnak, de 
szinte az egész megye területéről is 
fogadtam hívásokat. Nadapról, Su-
koróról, Gárdonyból, Zichyújfaluból, 
Székesfehérvárról. Hívtak Budapest-
ről, és kerestek Németországból is. Ez 
utóbbi egy hazafelé igyekvő család hí-
vása volt. Hívtak nem magyar állam-
polgárok is, vagyis olyan külföldiek, 

akik Velencére jöttek a nyaralójukba a 
járvány elől.

Hány olyan eset volt az elmúlt hó-
napban, amikor intézkedni is kellett 
egy-egy telefonhívás után?

Sokféle helyzet adódik, és sokféle 
tennivaló akad. Kezdem azokkal a hívá-
sokkal, amelyekben a külföldről hazaér-
kezők érdeklődtek arról, hogy mit kell 
tenniük megérkezésük után. Az elmúlt 
hetekben közel 30 olyan eset volt, ami-
kor arra kellett kérnem a betelefonálót, 
hogy tartson családjával, háztartásával 
együtt önkéntes házi karantént. Az a ta-
pasztalatom, hogy azok, akik felhívják 
ezt a számot, együttműködőek, és meg-
értik a járványhelyzet jelentette veszé-
lyeket. Nem kell külön győzködni őket 
arról, hogy fontos otthon maradniuk.

Mi történik azokkal, akik önkéntes 
házi karanténba kerülnek?
Ki gondoskodik róluk?

Vannak, akik meg tudják oldani isme-
rősök, rokonok segítségével önmaguk el-
látását, de vannak olyan esetek is, amikor 
a karanténba kerültek ellátását nekünk 
kell megoldani. Itt szeretnék köszönetet 
mondani a Humán Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálatnak és vezetőjének, Török 
Ágnesnek azért, hogy az első pillanattól 
kezdve minden segítséget megadtak a 
karanténba szorultak ellátásához. Jelen-
leg 15 olyan háztartás van, amelyekről 
így vagy úgy gondoskodnunk kell. Kinek 
bevásárlással, kinek gyógyszerkiváltás-
sal. Én magam például öt család számára 
vásárolok be. Azonban mindez csak az 
érem egyik oldala. A karanténvonal igazi 
haszna akkor derült ki, amikor segített 
egy valóban fertőzött velencei személy 
beazonosításában.

Hogyan történt mindez?
Az illető hazaérkezése után azonnal fel-

hívott. Mindenben együttműködő volt, és 
szigorúan tartotta a házi karantént. Folya-
matosan kapcsolatban álltunk, és amikor 
panaszai jelentkeztek, Sirák András doktor 
úr konzultált vele, és javasolta a tesztelést, 
amely megtörtént és igazolta a koronaví-
rus-fertőzést, mely után kórházi ellátásban 

részesült. A doktor úr nemcsak ekkor, ha-
nem számos más esetben is közreműkö-
dött abban, hogy a karantén forródróton 
keresztül hiteles és valós információk jus-
sanak el a betegség lefolyásáról, a tünetek 
értékeléséről az érintettekhez. Gondoljuk 
csak el: amikor valaki olyan területről ér-
kezik, ahol sok a fertőzött, akkor maga is 
sokat aggódik az állapota miatt. Olykor 
Sirák András maga is felvette a kapcsola-
tot a betelefonálókkal. Nélküle a karantén 
forródrót sokkal kisebb mértékű segítsé-
get tudott volna nyújtani a karantént tartó 
családoknak. Most, vagyis április közepén 
15, önkéntesen házi karanténba vonult 
háztartásról tudunk.

Eddig csak az önkéntes házi karan-
ténba került esetekről volt szó. Van-
nak-e olyan családok, háztartások, 
amelyek hatósági házi
karantént tartanak?

Vannak, és ezekről is van informáci-
ónk. A hatósági házi karantént nem az ön-
kormányzat rendeli el, erre jogunk sincs, 
de értesülünk róla a védelmi bizottságon 
keresztül. Tudomásom szerint jelenleg 
(április közepén) öt hatósági házi karan-
tént tartó háztartás van Velencén. A ha-
tósági házi karanténba kerültekről szintén 
az önkormányzat gondoskodik. Ezeket a 
házakat nem lehet elhagyni és nem lehet 
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Velencei rászorulókat segítő Ellátási Szolgálat
A járványhelyzet idején az önkormányzat elsődleges feladatának tekinti azt, hogy időskorú lakóit megvédje. Ennek érdekében egy 
olyan Ellátási Szolgálatot hozott létre, amely segítséget nyújt az otthonukat elhagyni nem tudó időseknek. Az önkormányzat az Ellá-
tási Szolgálaton keresztül kívánja biztosítani az arra rászorulóknak a gyógyszerek és az élelmiszerek beszerzését a veszélyhelyzet ideje 
alatt, illetve a Szolgálaton keresztül fogja segíteni a karantént tartó családokat és háztartásokat is. A szolgálat működtetését településré-
szenként egy-egy önkormányzati képviselő koordinálja:

Bencehegyen Kernya Gábor képviselő (tel.: 06 30 213 9966),
Ófaluban Faragó Péter képviselő (tel.: 06 30 216 7401),
Újtelepen Fésűs Attila és Pap Zsigmond képviselők (tel.: 06 30 214 2848),
Velencefürdőn Szabó Attila alpolgármester (tel.: 06 30 155 7924).
A telefonszámok hétköznap 8 és 16 óra között hívhatók.
Az ellátási lánccal kapcsolatos ügyekben a képviselők fognak intézkedni. Ők, valamint az általuk szervezett önkéntesekből 

álló csapat fogja az élelmiszerek és szükség esetén a gyógyszerek kiszállítását intézni. Az ellátás iránti igény bejelenthető továbbá 
a diszpecser@velence.hu e-mail címen is. 

Jogosultsági kritériumok
Szükséges feltételek (bármelyik feltétel megléte esetén teljesül az ellátás): Az igénylő

– szociálisan rászorulóként regisztrálva van a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál,
– olyan betegséggel él, amely korlátozza a szabad mozgásban,
– karanténban van,
– 70 év feletti.

Elégséges feltételek: Az igénylő
– egyedül él, vagy olyan személlyel  él együtt, aki a fenti kategóriák bármelyikébe tartozik,
– nem tudja rokona vagy ismerőse révén megoldani az ellátását,
– regisztrál (akár telefonon is) és elfogadja az adatkezelés feltételeit.

Az élelmiszerek és/vagy gyógyszerek önkormányzati pecséttel ellátott csomagokban kerülnek kiszállításra, előzetesen egyez-
tetett időpontban. A kiszállítást végző munkatársak kesztyűt, szájmaszkot viselnek. Kérjük, hogy a csomagban található termé-
keket ne azonnal használják fel, hanem három napnyi várakozást követően (vagy a légmentesen zárt csomagolás esetén fertőtle-
nítést követően). Ezzel tovább lehet csökkenteni a fertőződés veszélyét.

Együttműködésüket köszönjük!

azokból semmiféle tárgyat kijuttatni. A 
bevásárlásokat úgy intézzük, hogy e csa-
ládok számára megelőlegezzük a vásárolt 
élelmiszerek árát, és később majd banki 
utalással kapjuk vissza az összeget tőlük.

Milyen nehézségek merültek fel a 
forródrót működtetése során?

Az első nehézség az, hogy egyszerre 
kellene pszichológusnak, orvosnak, tiszti-
orvosnak és logisztikusnak lennem. Igyek-
szem helyt állni, de a családsegítő szolgálat 
munkatársai és Dr. Sirák András nélkül 
nagyon nehéz helyzetben lennék. A leg-
nagyobb gond azonban az, hogy nemcsak 
karantén ügyben érkeznek hívások, hanem 
minden más ügyben is. Kaptam már olyan 
hívást is, amely arról szólt, hogy az utcán 
napok óta egy döglött macska hever, és el 
kellene takarítani. Volt, aki arról számolt 
be, hogy a szomszédban nagyon hangosak, 
mások pedig arról panaszkodtak, hogy 
már megint zöldhulladékot égetnek az ut-
cában. Rengeteg olyan hívás is beérkezik, 

amelynek semmi köze a vírushoz és még 
kevesebb a karanténhoz. Ezekben az ese-
tekben is igyekszem megnyugtató választ 
adni. Senkit nem rázok le. Az a tapaszta-
latom, hogy minden járványügyi önkor-
mányzati rendelet közzététele után (legyen 
szó az égetési tilalomról, a szájmaszkhor-
dásról vagy bármi másról) engem keres-
nek elsőként a lakosok. Egyet azonban kér-
ni szeretnék a kedves velencei lakosoktól. 
Arra kérném őket, hogy legyenek tekin-
tettel arra, hogy nem tudok minden hívást 
azonnal fogadni. Nincsen telefonos disz-
pécser-szolgálatunk. Egymagam vagyok, 
és vannak bizony olyan esetek, amikor 
egészen egyszerűen nem tudom azonnal 
fogadni a hívást. Ezekben az esetekben is 
mindenkit vissza fogok hívni.

Milyen kihívások elé néz a
forródrót működtetése?

Már most egyértelmű, hogy egyre 
több karantén lesz Velencén, és egyre 
többen fognak segítségre szorulni. Egyre 

több háztartást és családot kell a követ-
kező hónapokban ellátnunk. Sajnos erre 
többletforrást, segítséget nem kapunk. 
Éppen ellenkezőleg: az önkormányzatok-
nak elvonásokkal kell szembenézniük. 
Így kevésből kell sokat főznünk úgy, hogy 
közben ne legyen híg a leves. Polgármes-
ter úr megbízásából Fésűs Attila és Fara-
gó Péter képviselőtársammal együttmű-
ködve egy akciótervet állítottunk össze. 
Helyi élelmiszeralapot hozunk létre, va-
lamint egy olyan (részben önkéntességen 
alapuló) ellátási szolgálatot, amelynek az 
egyik végén a boltok, a másik végén pe-
dig karantént tartó vagy a magukat ellátni 
nem képes idősek vannak. Én abban bí-
zom, hogy helyben, együtt, összefogással 
sikerül úrrá lennünk az egyre növekvő 
nehézségeken. Az elmúlt hónap telefo-
nügyelete számomra azt bizonyította, 
hogy a velenceiek felelősen néznek szem-
be a problémákkal, és azt is, hogy létezik 
közös akarat és összefogás a városban.
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Együttműködés a járvány 
megfékezése érdekében

Az eddigi tapasztalatok szerint sikeres-
nek bizonyult az az összehangolt intéz-
kedéscsomag, amely azt a célt szolgálja, 
hogy a március 28-án hatályba lépett, 
kijárási korlátozásról szóló kormány-
rendelet ellenére Velencén (különösen 
hétvégente) tapasztalható tömeges cso-
portosulások lehetősége megszűnjön, 
hiszen ez járvány idején beláthatatlan 
következményekkel járhat.
1. Rendeletalkotás: A parkolás korlá-

tozásáról és a szájmaszkhordásról 
szóló új, április 9-én hatályba lépett 
rendeletek hatékony eszközt adtak 
a szabályok betartatására a közterü-
let-felügyelők és rendőrök kezébe.

2. Intenzív kommunikáció: Velence 
Város facebook oldala révén több 
mint százezer emberhez jutott el a 
velencei járványügyi intézkedések 
híre. Emellett a városi korlátozá-
sokról szóló híradások megjelentek 
az országos és a megyei médiában is.

3. Összefogás: a gárdonyi rendőrkapi-
tányság rendőrei, városunk pol-
gárőrsége, önkéntes tűzoltói és 
a közterület-felügyelők együttes 
jelenléte, illetve a Velence Város-
gazdálkodási Kft. munkatársainak 
munkája elejét veszi a tömeges 
tóparti gyülekezésnek.
Köszönjük a mindannyiunk biz-

tonsága érdekében végzett munká-
jukat! És köszönet azoknak, akik 
megértve a helyzet súlyosságát, a 
maguk és mások biztonsága érdeké-
ben otthonukban maradnak!

Létrejött a Velencei Élelmiszeralap

Az országos járványügyi korlátozások, 
valamint a várhatóan egyre több megbe-
tegedés és karanténtartás Velence városára 
is folyamatosan növekvő mértékű terhet 
rónak. A járványhelyzet egyik negatív kö-
vetkezménye az is, hogy sajnos egyre több 
velencei veszíti el munkáját, és ütközik ne-
hézségekbe családjának ellátása. Ezeket a 
családokat az önkormányzat nem akarja 
magára hagyni. Ezért segítségnyújtási cél-
lal létrehozta a városi élelmiszeralapot.

Az élelmiszeralapba kerülő termékek 
a Humán Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat szakembereivel együttműködve a 
rászoruló velencei lakosok között kerül-
nek kiosztásra. A rászorultságot a velencei 
karantén forródróton (06–30–155–7924) 
lehet jelezni. 

Az élelmiszer-tartalékot a város maga 
is folyamatosan bővíti, de köszönettel fo-
gadja magánszemélyek és cégek felaján-
lását is. A tartalék Velence Város Polgár-
mesteri Hivatalában kerül elhelyezésre, 
egy zárt, fertőtlenített és megfelelő hő-
mérsékleti és páraviszonyokat biztosító 
helyiségben. Az adományok átvételéről 
a hivatal élelmiszer-tartalékért felelős 
munkatársa bizonylatot ad. Az adomá-
nyozók nevét a város facebook oldala 
(igény szerint) rendszeresen nyilvános-
ságra hozza majd.

Kérjük, hogy a felajánlott termékek 
polgármesteri hivatalba történő beszállí-
tása előtt a nyitvatartásról telefonszámon 
egyeztetni szíveskedjenek 
(06–30–214–5873).

A tárolhatóság és szállíthatóság szem-
pontjait figyelembe véve a városi élelmi-
szer-tartalék az alábbi termékcsoportokat 
tudja fogadni:

1. Rizs, száraztészta és száraz gabonafé-
lék (árpa, bulgur, rozs, hajdina stb.)

2. Étolaj és ecet
3. Liszt, cukor, só, búzadara
4. Lekvár, méz
5. Konzervek (nem készételek)
6. Sárgaborsó, lencse, szárazbab
A fenti tartós élelmiszereken túl az 

alábbi tisztálkodási és tisztítószereket is  
várjuk: mosószer, mosogatószer, tusfürdő, 
sampon, szappan, háztartási tisztítószerek, 
valamint papírzsebkendő és WC papír. 

A csomagok előzetesen egyeztetett 
időpontban, önkormányzati pecséttel el-
látott egységcsomagokban kerülnek ki-
szállításra. A kiszállítást a munkatársak 
kesztyűben, szájmaszkban végzik. Kérjük, 
hogy a csomagban található termékeket 
ne azonnal használják fel, hanem három 
napnyi várakozást követően. Ezáltal is to-
vább lehet csökkenteni a megfertőződés 
veszélyét.

Azok, akik nem tartós élelmiszerrel, 
hanem anyagi támogatással kívánják segí-
teni a járvány miatt nehéz helyzetbe kerülő 
embereket ellátó városi élelmiszeralapot, 
a Velence Város Önkormányzata által az 
OTP Bank-nál vezetett, ún. „Vészhelyzeti 
alszámlára” tudják támogatásukat elutalni 
(11736082–15363107–05120000).

Segítségüket, adományaikat minden 
érintett nevében köszönjük!
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Döntés az uszoda kivitelezője által benyújtott
birtokvédelmi kérelem ügyében

Az Épületgenerál Konstrukt Kft. (a tervezett velencei uszoda építtetője) Ve-
lence Város Önkormányzatával szemben két birtokvédelmi kérelmet terjesz-
tett be két velencei ingatlanra vonatkozóan. Az egyik, amelyen az építkezés 
folyt (4509/2 hrsz.), a másik a vele szomszédos (1367/34 hrsz.) ingatlan. 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője 2020. március 16-án kelt határo-
zatában mindkét birtokvédelmi kérelmet elutasította. A benyújtott nyilatko-
zatok és bizonyítékok alapján az Épületgenerál Konstrukt Kft. birtokláshoz 
való jogosultsága nem volt bizonyítható, másfelől azt sem tudta bizonyítani, 
hogy Velence Városa birtokháborítást követett volna el.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjének határozatai Velence Város 
honlapján olvashatók (velence.hu).

Helyreigazítás a sajtóban a velencei uszodaépítés kapcsán
Ügyvédi felszólítást követően a 888.hu helyreigazítást adott ki a velencei 
uszoda ügyében februárban közreadott, valótlanságokat tartalmazó cikke 
miatt. A helyreigazítás betűhív szövegét az alábbiakban közöljük:

„Helyreigazítás:
A 888.hu weboldalon 2020. február 14. napján közzétett »Civil-tempó: 

blokáddal akadályozzák velencei uszoda építését« című cikkünkben valót-
lanul állítottuk, hogy feketeruhás erőemberek Gerhard Ákos, Velence város 
polgármestere személyes irányításával hatoltak be az uszodaberuházás ma-
gántulajdonban lévő területére és civil autókkal azóta is blokád alatt tartják 
annak bejáratát, valótlanul állítottuk, hogy agresszív támadást történt volna, 
valótlanul állítottuk, hogy a polgármester a város pénzén feketeruhás embe-
rekkel fenyegetne bárkit. Valótlanul állítottuk továbbá, hogy Velence Város 
Polgármesterét kerestük, de nem tudtuk elérni. Azzal a kijelentésünkkel, 
hogy »ilyen módszerek nem tartozhatnak egy demokratikusan megválasztott 
önkormányzat eszköztárába«, valótlanul tüntettük fel az önkormányzat tevé-
kenységét olyan színben, mint amely jogszerűtlenül járt el.

Velence Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában álló ingatlan 
vagyonvédelme érdekében tett intézkedéseket azzal a céllal, hogy biztosítsa 
az átlátható és felelős gazdálkodást a közvagyonnal. Az Önkormányzat a 
tulajdonában álló ingatlanokon csak akkor engedi bármilyen tevékenység 
folytatását, ha arra vonatkozóan érvényes megállapodás áll fenn az Önkor-
mányzattal, minden más esetben a törvényes eszközökkel lép fel a birtoklás 
háborítatlansága érdekében.”

Velence Város Önkormányzata további jogi lépéseket tesz jó hírnevének 
tisztázása érdekében a fentiekhez hasonlóan, valótlan állításokat közreadó és 
az újságírás szakmai és etikai normáit is figyelmen kívül hagyó egyéb sajtó-
termékekkel szemben.
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Bölcsőde épül Velencén

Velence Város 2018-ban döntött arról, 
hogy bölcsődei férőhelyek biztosítására 
van szükség a velencei családok gyerme-
kei számára. Ezt az elmúlt időszakban a 
három év alatti gyermekek számának 

folyamatos növekedése (a 2019-es ada-
tok szerint 254 ilyen kisgyerek élt Ve-
lencén) tette szükségessé. A beérkezett 
igények alapján látható, hogy a jelenleg 
működő családi napközik biztosította 
ellátási lehetőségeken túl 75 gyermek 
családja jelezte bölcsődei ellátásra az 
igényét. A városban jelenleg működő 
négy, nem önkormányzati fenntartású 
családi napközi összesen 28 férőhellyel 
biztosítja a három év alatti gyermekek 
számára a napközbeni ellátást, tehát el-
odázhatatlan, hogy további bölcsődei 
kapacitások létesüljenek a városban.

A Területfejlesztési Operatív Prog-
ram 2019-ben megnyitott pályázati for-
rása lehetőséget biztosított arra, hogy 
önkormányzatok bölcsődei férőhelyek 
kialakítására pályázhassanak. A 2019-
ben, az akkori képviselőtestület tagjai 
által egyhangúan megszavazott és be-
nyújtott pályázat elbírálásáról 2020. 
április 3-án kapott az önkormányzat 
tájékoztatást a Pénzügyminisztérium-

tól. Ennek értelmében az a kedvező 
döntés született, hogy Velence Város 
217 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást kap bölcsődei férőhelyek 
biztosítására.

A tervezett beruházás keretében egy 
100 százalékban önkormányzati tulaj-
donban lévő ingatlanon (1610 hrsz., 
Velence, Árok u. 11.) valósulhat meg a 
két csoportszobás, új bölcsőde kialakí-
tása. A telken ma egy romos, bontandó 
épület áll. 

A fejlesztés eredményeképpen javul 
a bölcsődei ellátás minősége Velencén, 
mivel 24 új, önkormányzati fenntartású 
bölcsődei férőhely létesül. Az önkor-
mányzat ezzel hozzájárul azon kormány-
zati célkitűzés megvalósulásához, hogy 
a 3 éven aluli gyermekek elhelyezését 
biztosító férőhelyek száma növekedjék, 
és ezáltal segíti a kisgyermekes nők visz-
szatérését is a munka világába.

A pályázat keretében hat új munka-
vállaló alkalmazására nyílhat lehetőség: 
a két csoporthoz egy-egy gondozó és 
egy-egy dajka, a főzőkonyha működte-
téséhez egy szakács és egy konyhalány 
munkájára van szükség. A bölcsődei 
ellátást a Velencei Meseliget Óvoda in-

tézményi keretein belül kívánja az ön-
kormányzat megoldani. 

Az új építés eredményeképpen ösz-
szesen 337.64 m2 hasznos alapterü-
letű bölcsőde jön létre, amelyben a 
két foglalkoztató területe összesen 
100.62 m2. A foglalkoztatók a földszin-
ten kerülnek kialakításra. Az emeleten 
a dolgozói irodák, öltözők, teakonyha, 
raktár, irattár és egy külön foglalkoz-
tató helyiség is helyet kap. A műszaki 
engedélyezési dokumentációban re-
habilitációs környezettervező által ké-
szített, akadálymentesítési tervfejezet 
készült a teljeskörű akadálymentesítési 
követelményeknek megfelelő kivite-
lezés érdekében. Az épület délnyugati 
tetőfelületére 5 kW-os napelem kerül. 
A csoportszobák számára bútorzat, 
textíliák, egyéb eszközök, a működés-
hez szükséges eszközök, játékok, ud-
vari eszközök kerülnek beszerzésre. 
Az udvari eszközök kiválasztásánál és 
telepítésénél is biztosítani fogjuk, hogy 
azok megfeleljenek a megfelelő rende-
letek előírásainak.  A bölcsődében az 
étkeztetési ellátást főzőkonyha teszi 
lehetővé. Az ingatlan telekhatárán be-
lül nincs lehetőség parkoló létesítésére, 
ezért az építési telek melletti önkor-
mányzati tulajdonú közterületen (1553 
és 1548 hrsz.) kerül kialakításra hét in-
gyenesen elérhető parkolóhely, melyek 
közül egy akadálymentes lesz. 

A pályázat pozitív elbírálásáért, illet-
ve támogatásáért köszönet illeti a Pénz-
ügyminisztériumot, dr. Molnár Kriszti-
ánt, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét, 
valamint Tessely Zoltánt, a  térség or-
szággyűlési képviselőjét, miniszterelnö-
ki biztost. 

Reméljük, hogy a fennálló nehéz 
helyzet ellenére is mihamarabb megnyit-
hatja kapuit a kisgyerekek előtt Velence 
bölcsődéje!

Fésűs Attila
önkormányzati képviselő

a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság elnöke
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Beszámoló a Velence Városgazdálkodási Kft. 
március-áprilisi munkájáról
Járványügyi veszélyhelyzet

Március a járvány miatt mindenki szá-
mára új kihívásokat hozott. Így kény-
telenek voltunk a parkolási ügyfélszol-
gálat esetében a személyes ügyintézést 
felfüggeszteni. Azok számára, akik 
ebben az időszakban igényeltek par-
kolási matricát, elektronikusan igye-
keztünk segíteni. Ez a működési mo-
dell a továbbiakban is fennáll, ezért ha 
parkolással kapcsolatban szeretnének 
kérdezni vagy ügyeiket intézni, akkor 
a parkolasugyfelszolgalat@velence.hu 
e-mail címre legyenek kedvesek levelet 
küldeni, amelyre munkatársunk rövid 
időn belül válaszol.

Munkatársaim túlnyomó része fizikai 
munkát végez, ezért számukra is meg 
kellett szervezni a biztonságos munka-
végzés lehetőségeit. Mint a korábbi lap-
számban már írtuk, március közepén 
lezártuk  a játszótereket, majd a 6/2020. 
(IV.8.) számú önkormányzati rendelet 
végrehajtása érdekében kihelyeztük a 
várakozást, illetve behajtást korlátozó 
táblákat is.

Beszereztünk egy motoros, illetve egy 
kézi háti permetezőt, amellyel az Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület munkatársai 
folyamatosan fertőtlenítik a kiemelten 
veszélyeztetett közösségi tereket. A fer-
tőtlenítésre a polgármester úr által be-
szerzett Incimaxx T, vírusölő hatással 
és kiváló mikrobiológiai hatékonysággal 
rendelkező szert használják. Köszönettel 
tartozunk a lakosságnak azért a példa-
mutató hozzáállásért, amelyet a veszély-
helyzet kihirdetésével kapcsolatban ta-
núsítottak. 

Bence-hegyi kilátó
A járványügyi veszélyhelyzetre tekin-

tettel a VADEX Zrt. vezetésével közösen 
az a döntés született, hogy átmenetileg 
a kilátót bezárjuk. Munkatársaink ettől 
függetlenül vagyonvédelmi célból to-

vábbra is a kilátónál vannak.  Az intézke-
dés miatt a VVG Kft. és így Velence Vá-
ros bevételei is átmenetileg csökkennek.

Parkolás
A 87/2020. (IV.5.) kormányrendelet ér-

telmében április 6-tól városunkban is díj-
mentessé vált a parkolás az egyébként díjfi-
zetésre kötelezett parkolóhelyeken.  Ennek 
a rendeletnek a hatását mindannyian érez-
tük a kellemes tavaszi időben városunkba 
látogatók számának megnövekedésében. 
Sajnálatos módon a díjmentesség, azon túl, 
hogy a lehetséges önkormányzati bevétele-
ket nullára csökkentette, nagymértékben 
növelte a járványveszélyt. Emiatt a már 
korábban említett 6/2020. (IV.8.) számú 
önkormányzati rendelet a parkolás szigo-
rítását rendelte el. Tapasztalataink szerint 
sokan megszokásból közlekednek, nem ve-
szik figyelembe a kihelyezett táblákat, ezért 
a húsvéti hétvége kezdetével kénytelenek 
voltunk lezárni több parkolót is.

A parkolási rendelet előírta korláto-
zások megvalósításának előkészítésében 
köszönet illeti munkatársaimat, akik 
bármikor elérhetőek és munkára készek 
voltak, érezve, hogy a jelenlegi helyzet ezt 
követeli. A rendelet betartásához nyújtott 
segítségéért köszönetemet fejezem ki a 
velencei körzeti megbízottnak, a Velen-
ce Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a 
Polgárőrség, a Közterület-felügyelet, va-
lamint a Gárdonyi Rendőrkapitányság 

munkatársainak, akik folyamatos jelenlé-
tükkel egyértelműen hozzájárultak a nyu-
godt húsvéti hétvégéhez.

Általános munkák
Munkatársaink emellett folyamatosan 

ellátják  rendszeres feladataikat. Zökke-
nőmentes az utcai szemetesek ürítése 
az általunk ellátott területeken,  és fo-
lyamatos az intézmények takarítása is, 
egyeztetve az intézmények vezetőivel és 
igazodva igényeikhez.

Zöldhulladék-szállítás
és -feldolgozás

Az elmúlt hónapban 
is többen keresték meg 
a VVG Kft.-t különböző 
problémákkal, amelyekre 
mindig igyekeztünk meg-
felelő választ adni.  Van-
nak még olyan fejleszten-
dő területek, amelyekkel 
pillanatnyilag közvetlenül 
még nem tudunk foglal-
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kozni. Jogos felvetés a lakosság részéről, 
hogy amennyiben tilos a zöldhulladék 
égetése, akkor milyen módon tudjuk tá-
mogatni annak elszállítását.

Általánosságban a zöldhulladék el-
szállításáról az agárdi székhelyű Velen-
cei-tavi Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. (VHG Kft.) gondoskodik. 
Azonban ők azt jelezték, hogy pilla-
natnyilag a zöldhulladék elszállítására 
nem tudnak konténert biztosítani. A 
Velence Városgazdálkodási Kft.-nek 
ugyanakkor nincs megfelelő tanúsít-
ványa arra, hogy a zöldhulladékot el-
szállítsa, tárolja, esetleg feldolgozza 
(bár a gyakorlat ennek ellentmondott, 
valójában korábban sem volt ilyen jo-
gosultsága). 

A város vezetőivel és  szakemberek-
kel egyeztetve ezért az a döntés szüle-
tett, hogy megkezdjük a szükséges en-
gedélyek beszerzését annak érdekében, 
hogy ezt a szolgáltatást helyi szinten 
el tudjuk látni. Amíg ez megtörténik, 
addig is beszerzésre kerül egy nagy 
teljesítményű ágaprító gép, amellyel 
kiszolgálhatjuk a lakossági igényeket. 

Terveink szerint az így keletkezett 
mulcsot a parkokban, az ültetett fák-
nál fel tudjuk majd használni, illetve 
a szolgáltatás megrendelőjénél – igény 
szerint – ott tudjuk hagyni, háztáji fel-
használásra. Ezzel kapcsolatban hama-
rosan újabb hírekkel fogunk szolgálni.

Kijárási korlátozás és
közlekedési szabályok

A másik, általánosan tapasztalt prob-
léma a március 28-án hatályba lépett 
kormányrendelet elrendelte kijárási 
korlátozással van összefüggésben. Mun-
katársaimmal gyakran kell a városon 
belül közlekednünk, és bevallom, kissé 
lesújtó tapasztalatokat szereztem a köz-
lekedési szabályok betartását illetően. 
A kisebb közúti forgalom ugyanis lehe-
tőséget teremt az arra vágyóknak, hogy 
fittyet hányva a szabályokra, átlépjék a 
sebességhatárokat, illetve ott is előzges-
senek, ahol arra nincs lehetőség. 

Ezért két kérés fogalmazódott meg 
bennem kedves Olvasóink felé. Ameny-
nyiben Ön a szabályokat tiszteletben 
tartó autósok közé tartozik, kérem, 
hogy fokozott óvatossággal és figye-
lemmel közlekedjen, hiszen a fent leírt 
gépjárművezetési stílus rendkívül bal-
esetveszélyes Önre nézve. Amennyiben 
Ön a fentebb leírt viselkedésű járműve-

zetők közé tartozik, kérem, gondoljon 
arra, milyen veszélynek teszi ki a köz-
lekedésben résztvevő többi polgártársát. 
Vigyázzunk egymásra!

Végezetül ismét szeretném kifejezni 
köszönetemet munkatársaimnak, akik 
alkalmazkodni tudtak a megváltozott 
munkakörülményekhez, és munkájukat 
így is maximális odaadással végzik.

Pusztai László
ügyvezető

Áramvezetékek
körüli gallyazás

2020 tavaszán a Horváth 
Hálózatépítő Kft végzi 
az E.on Hungária Zrt. 
kis- és középfeszültségű 
hálózatainak gallyazási és 
nyiladék-tisztítási munkáit 
Velencén. Amennyiben 
bármilyen kérdés és kérés 
merülne fel a munkával 
kapcsolatban, keressék biza-
lommal a helyszíni mun-
kavégzést koordináló Sipos 
Jánost (tel.: 20/230–0671), 
aki készséggel áll rendelke-
zésükre.
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Helytörténet A-tól Z-ig

I. „A húszas évek elején a Balaton mel-
lől költöztek ide nagyszüleim. Édes-
apám asztalos volt, szobabútort, csó-
nakot gyártott például báró Manndorff 
Gézának is. A műhely a házban volt, ma 
szoba. A nagymama gyógyító asszony 
volt, értett a gyógyfüvekhez. Egyszer 
édesanyámnak megsérült az ujja, vér-
mérgezést kapott, elindult a piros csík. 

Már aggódtak az életéért, amikor fel-
ment a padlásra, lehozott egy szárított 
növényt, készített valami növényi főze-
tet és borogatást tett a kezére. Másnap 
reggelre lement a gyulladás. Piócával is 
gyógyított. A tóról hozták fel a gyerekek 
a piócákat, a nyakára tette, az ütőérre, 
és mondta a gyerekeknek, szóljanak, ha 
már megszívta magát az állat. Akkor sót 
hintett rá, amitől lefordult róla, kinyom-
ta belőle a vért, és visszavitette a tóba a 
kis állatot. (Régen a gyerekek kis pénz-
összegért szállították a piócákat gyógyá-
szati célokra a falusiaknak.)

II. Egyszer a Kovács doktor meg-
mentette testvérem életét. Az történt, 

hogy testvérem nagyon rosszul lett, 
szédült, kóválygott. Amikor már dőlt 
el, édesapa elrohant kerékpárral a Ko-
vács doktor után, aki éppen tejért volt. 
Mondta neki: gyorsan menjen haza a 
táskájáért, mert nagyon beteg a gyerek. 
Itt a bicikli! Így is volt. Apa gyalog sza-
ladt haza, testvérem kapott injekciót, és 
jobban lett.

III. A Meszlenyi gyerekek (Anna, 
Júlia, Ignác) apja sportból minden hé-
ten egy téglákkal megrakott hátizsák-
kal felgyalogolt a hegyre, ezzel tartotta 
karban magát.

IV. Bognár néni ruhája: Gyakran 
meglátogattam a nénit. Átjártam hoz-
zá beszélgetni, szeretett engem. Bognár 
néninek nagyon szép ruhái voltak egy 
nagy ládában. Módos család volt, szép 
porcelánjai is voltak a néninek. Meg-
mutatta őket, akkoriban voltam olyan 
15–16 éves. Egyszer a lányokkal kita-
láltuk, hogy egy beöltözős mulatságot 
tartunk, de nem volt mit felvennem. 
Édesanya javaslatára elmentem Bognár 

Többgenerációs visszaemlékezések
velenceiektől  – velenceieknek
„Az élet hosszú úszás az emlékek között, az emlékezés zsilipje néha kinyílik, ilyenkor az 
emlékeket felkapja és magával viszi a víz, hogy aztán nem olyan messze lerakja, mint folyó a 
hordalékát.” (Mike Hoolboom)

(Az interjúalany 1936-tól napjainkig mesélt családjáról. Saját kérésére név 
nélkül idézünk emlékezéseiből.)

nénihez, hogy elkérjem az egyik ruhát. 
Nagyon féltette a néni a ruháit, de oda-
adott egyet. Nagyon vigyáztam rá, ott-
hon át is néztük, amikor visszavittem, 
hogy nem piszkolódott-e össze. A néni 
megbízott bennem, ellenőrzés nélkül 
visszatette a ládába. Ki tudja mi történt 
azzal a ládával…”

(Folytatjuk.)

Kvíz Velence történetéről
Ismerd meg lakhelyed múltját,
értékeit!    
Szeresd környezeted annak múltjával együtt, 

hogy tudd is megbecsülni!

Kedves Olvasók!
A kialakult helyzetre való tekintettel, 
a valóságos séták helyett most szellemi 
kirándulásra invitáljuk Önöket! Ettől a 
hónaptól kezdve, amíg a kijárási korlátozás 
tart, rovatunkban havonta öt kérdést te-
szünk fel Velence múltjával kapcsolatban. 

A pár mondatos megfejtéseket a
velencehelytortenet@gmail.com ema-
il címre várjuk. Eredményhirdetés a 
játék-sorozat végén lesz. A kutatáshoz 
használják az internetet! Jó szórakozást 
kívánunk!

1. Az újtelepi közösségi ház (Iskola 
u. 4.) falán található táblának mi köze a 
Wenckheim–Meszleny kastélyhoz?

2. Milyen tevékenységet végeztek a 
II. világháború alatt a Wickenburg kúria 
épületében?

3. Mi köze volt gróf Batthyány
Lajosnak a Manndorff kúriához?

4. Kik nyaraltak egykor az üdülőként 
működő Gschwindt kastélyban?

5. Hol található jelenleg a
Beck-kastély kis kápolnájából származó 
Szent Anna-kép?
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Tavasz – másképp

Te r m é s z e t i  é r t é ke i n k

A járvány alapjaiban írta és írja át napja-
inkat. A veszteségek mellett nehéz észre-
venni azt a sok szépet, ami tavasszal kör-
bevesz minket, nem olyan egyértelmű az 
öröm, amit az újjáéledő természet egyéb-
ként nyújtani tud. Paradox helyzetet te-
remt, hogy az ember számára veszélyes 
és nemkívánatos vírusnak akár kedvező 
mellékhatása is lehet: a védekezés kulcs-
motívumai – az otthon tartózkodás, a 
rendezvények elhalasztása, a sokkal ki-
sebb forgalom – ugyanis kedvezően hat-
nak az élővilágra.

A korlátozások életbe lépésével pár-
huzamosan jól érzékelhető, hogy több 
terület is szinte fellélegzett. Legszebb 
példája ennek Velence egyik központi, 
mégis eldugott zöld foltja, a Bágyom-ér 
melletti kis liget, a Korzótól száz méter-
re. Ez a terület rendes körülmények kö-
zött tavasztól őszig (sajnos) parkolóként 
működik. Most, hogy elmaradt a gyepet, 
aljnövényzetet máskor tönkretevő autó-
forgalom, kiterjedt keltike mező virult, 

és az árvacsalánnal együtt igazi virágos 
rét lett a máskor kiégett, poros föld he-
lyén. Ez a kis zöld folt a jövőben is több 
védelmet érdemelne, hiszen a zavarás 
ellenére még most is igen gazdag az élő-
világa: rendszeresen vadásznak gémek, 
kócsagok az ér partján, és több békafaj is 
otthonra talált itt. 

A környező dombokon most nyílik a 
fekete kökörcsin, és mivel sokkal kisebb 
a taposási kár, így a virágoknak nagyobb 
esélyük van arra, hogy befejezzék élet-

ciklusuk és szétröpítsék magjaikat. Az 
apró nőszirom is most virágzik, sárga, 
lila és lilásbordó színben, természetes 
színváltozataira utal latin neve is (Iris pu-
mila, iris: ’szivárvány’). 

A strandok sem maradnak üresen: a 
nyári ludak birtokba vették a déli tópart 
fürdőhelyeit. Fiókáik már kikeltek, így 
a kislibákkal együtt nagy csapatokban 
járnak táplálkozni a számukra megnyílt 
új zöldfelületek-
re. A mocsári 
teknősök mos-
tanában keres-
nek párt, majd 
májustól a nyár 
közepéig-végéig 
rakják le tojásai-
kat. Bár a teknő-
sök élete szoro-
san kötődik a vízhez, a tojásrakáshoz 
a nőstények nagyobb távolságokat is 
megtesznek a szárazföldön, ilyenkor az 
autóutak veszélyeztethetik átkelésüket. 
A mostani kisebb átmenő forgalom ke-
vesebb kockázattal jár a lassan baktató 
teknősökre nézve.

A zajszennyezés hiánya – a zenés ren-
dezvények elmaradásával – szintén a jár-
vány egyik nem várt, pozitív mellékhatá-
sa. Az énekesmadarak jelentős hányada 
hangjával éli mindennapjai legfontosabb 
történéseit: a területfoglalás, a terület 
megtartása, az udvarlás mind-mind 
madárdallal történik. Egyes madárfió-
kák, miután elhagyták a fészket, szintén 

hangjukkal jelzik a szülőknek, hogy mer-
re kövessék őket az élelemmel. Sok rovar 

szintén hanggal 
kommunikál, pél-
dául ennek segít-
ségével talál párra. 
Az unkák „huho-
gó” koraesti kon-
certjei is sokkal 
jobban érvénye-
sülnek. 

A vezetett ter-
mészetismereti túrák a következő hetek-
ben (hónapokban?) sajnos elmaradnak, 
de van néhány online lehetőség az „ott-
honi természetjárásra”. Az alább ajánlott 
oldalakon naponta frissülő aktualitá-
sokkal, érdekességekkel találkozhatunk. 
Ezek a tartalmak a digitális oktatásnak is 
nagyszerű kiegészítői lehetnek.

– A Természettudományi Múzeum hon-
lapja: http://www.nhmus.hu/
– A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgató-
ság honlapja: https://www.dunaipoly.hu/
– A Fővárosi Állatkert honlapja:
https://zoobudapest.com/ (több ma-
gyarországi állatkert is alkalmazkodik 
az új helyzethez, és érdekes tartalmakat 
tesznek közzé, érdemes időnként ránézni 
az oldalakra)
– filmdzsungel.tv (hazai természetfilmek)
– Facebook oldalak: Virtuális természet-
búvárkodás, Vadmadárkórház (Sukoró)

Csóka Szilvia
zoológus, környezeti nevelő

Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Ökoturisztikai és

Környezeti Nevelési Osztály

Keltikék a város közepén

Fekete kökörcsin
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A hal mindenkor meghatározó szerepet 
játszott a Velencei-tó környékén lakók 
életében. Eleinte csak zsákmányként 
került az asztalra, majd cseretermék 
lett, később pedig árucikként megha-
tározó gazdasági jelentőséggel bírt. A 
környező települések számára egészen a 
20. század közepéig megélhetést bizto-
sított a halászatok során kifogott értékes 
élelmiszer, a hal. Az akkori halbőség a 
mai ember számára elképzelhetetlen. 
A tó természetes halszaporulata gazda-
gabb volt, mint a Balatoné. A 20. század 
elején hazánk legtöbb jövedelmet hozó 
tava a Velencei-tó volt. Az 1945-ben 
alakult Halászati Termelőszövetkezet 
1974-ig volt gazdája a Velencei-tónak, 
azóta a halgazdálkodási jog a Magyar 
Országos Horgász Szövetséget illeti, és 
ezzel egyidejűleg a tó halászati haszno-
sítása megszűnt.

Tavunkat számos halfaj népesíti be. 
Azonban több átgondolatlan halasítás 
következtében a tó eredeti élővilága az 
évek során jelentősen megváltozott. Az 
1800-as évektől találunk feljegyzéseket 
a Velencei-tó halállományának válto-
zása kapcsán. Fényes Elek 1836-ban így 
írt a tóról: „Benne csuka, ponty, sügér, 
kárász bőven találtatik.” Később, 1887-
ben Herman Ottó a Velencei-tóban 13 
faj élőhelyét azonosította, majd 1890-
ben az angolna Velencei-tavi felbukka-
násáról számolt be. 

Az angolna nagymennyiségű telepí-
tését csak 1962-ben kezdték meg, ekkor 
1.3 millió egyedet helyeztek ki, majd 
1963-ban újabb 1.6 milliót. Ez a hal 
ikra- és ivadékfalása miatt az elsőszá-
mú közellenség képében jelenik meg a 
köztudatban. Azonban érdemes belátni, 
hogy ez a tulajdonság nemcsak kimon-
dottan az angolnára jellemző. Mára az 
európai angolna veszélyeztetett fajjá 
vált, az IUCN (Természetvédelmi Vi-
lágszövetség) vöröslistáján kritikusan 
veszélyeztetett státuszba sorolják. Az 
állomány csökkenésének okai mögött 

főként emberi tevékenység áll: a túlha-
lászás, a vízszabályozás és a vízerőmű-
vek építése.

Répássy Miklós 1914-ben arról szá-
molt be, hogy pontyot, compót és sül-
lőt helyeztek ki a Velencei-tóba. A tó 
kapcsán ez volt az első adat süllőről, 
ahová telepítések révén került be. A sül-
lő manapság nem ritka horgászfogás, 
azonban nem tartozott a Velencei-tó 
őshonos halállományába.  Megjelenése 
jelentősebb kárt nem okozott a tó öko-
szisztémájában.

A Velencei-tavon végzett halfau-
nisztikai vizsgálatok során összegyűlt 
adatokból kitűnik, hogy 1968-tól a 
növényevő halfajok, az amur és a busa 
betelepítése, valamint az angolna inten-
zív honosítása után az őshonos széles 
kárász a halász- és horgászfogásokból 

gyakorlatilag teljesen eltűnt. Eltűnését 
számos tényező befolyásolta. Elsőként 
érdemes említeni a szűkülő életteret: a 
tópart nádas övezte élőhelyei áldozatul 
estek a Velencei-tó partszabályozásá-
nak, a parti telkek, strandok és kikötők 
építésének. 1996 végéig 279 hektárnyi 
területet töltöttek fel és 20 kilométer 
hosszú betonozott partszakasz került 
átadásra, amely a strandolók és a horgá-
szok érdekeit szolgálta. 

A helyzetet tovább rontotta az amur, 
e Távol-Keletről származó növényevő 
hal betelepítése. Telepítésének haszna a 
hínár és a fonalas alga gyérítése lett vol-
na, azonban a feladatnak csak részben 
tett eleget, mert míg a hínár igencsak 
ínyére volt, addig az algát méla undor-
ral fogadta. Ennek következtében je-

lentős pusztítást végzett a más halfajok 
számára ívó- és búvóhelyet jelentő hí-
nármezőkben. Viszont rendkívül izmos 
és harcos hal lévén, közkedveltté vált a 
horgászok körében, ezért telepítését a 
későbbiekben is folytatták. 

A széles kárász sorsát végső soron 
az ezüstkárász megjelenése pecsételte 
meg, melyet korábban nem különítet-
ték el őshonos fajrokonától. Tömeges 
elterjedésére csak az 1954-es betelepí-
tést követően került sor. Az ezüstkárász 
életmódját és táplálkozását tekintve 
verseng az őshonos fajtával, de a legje-
lentősebb kárt ívási parazitizmusával 
okozza, melynek során az ezüstkárász 
ikrások összeívnak más pontyfélék te-
jeseivel. A ginogenezis következtében a 
vegyes ívásból származó utódok többsé-
ge ezüstkárász klón lesz. Az ezüstkárász 
tehát kedvező evolúciós tulajdonsága-
inak köszönhetően igen gyorsan elsza-
porodott a hazai természetes vizekben.

Érdemes még említést ten-
ni a Velencei-tó őshonos fau-
nájához tartozó, a sügérfélék 
családjába sorolható halfajról, 
a vágó durbincsról (a helyiek 
paptetűként emlegetik). 1887-
ben Herman Ottó számolt be 
először a faj jelenlétéről a tó-
ban. Sajnos az elmúlt két évti-

zedben jelentősen visszaszorult termé-
szetes vizeinkben, így a Velencei-tóban 

is. Ennek oka lehet a vele szemben meg-
nyilvánuló utálat, amelyet a horgászok 
szerint agresszív ikra- és ivadékfaló 
életmódja miatt érdemelt ki. A horgász-
nép ilyen csodásan vad nevekkel illette: 
borholy, disznóhal, dörgecs, dörgécse, 

19

Széles kárász

Vágó durbincs



Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k

2020

Te r m é s z e t i  é r t é ke i n k

dörgicse, dörgőcse, dörgőcze, durbancs, 
durbincs, durda, dürgencs, görgécse, 
görgicse, görgőcse, görgőcse hal, kis-dür-
gencs, lecserlecs, lezsér, macza, paptetű, 
pikó, porhó, pinafésű, pinagereblye, se-
rincz, taknyos lezsér, taknyos macza, tö-
vishal, tüskéshal, vargahal, vasinta, vas-
kó, vizidarázs.

Egy kicsi, tüskés, zöldes-barnás 
színű, fekete foltokkal tarkított, aranyos 
halról van szó. Az utálatnak legfeljebb 
annyi valós oka lehet, hogy ez a hal 
igencsak kedveli az élő csalit, például 
a gilisztát, és ha elég időt adnak neki, 
akkor bármilyen nagy horogra képes 
ráenni magát. Egy horgászhelyen való 
megjelenése azt jelenti, hogy a kör-
nyéken nincsen más, horgászszemmel 
értékelhető hal, ezért bátran és vadul 
táplálkozni kezd. Így kifogása a hor-
gász lelkekben elkeseredést válthat ki, 
főleg akkor, ha a hal tüskéi beletalál-
nak a horgász tenyerébe, amit legtöbb 
esetben a horgászok a hal elpusztításá-
val jutalmaznak, magyarázatként pedig 
a halikra iránti falánkságára szoktak 
hivatkozni. De valójában a vágó dur-
bincs, másokkal ellentétben, alapvető-
en nagyon kedves jószág. Aki kifogja, 
engedje vissza, ha másért nem is, mert 
őshonos, védett halfajunkról van szó.

A Velencei-tó halállományát számos 
alkalommal mérték fel. Az egyes felmé-
rések eltérő számú halfajt azonosítottak 
be. Egy 2017-es felmérés alapján a Ve-
lencei-tavat jelenleg 19 halfaj népesíti be: 
angolna, amur, bodorka, vörösszárnyú 
keszeg, dévérkeszeg, balin, küsz, kari-
kakeszeg, compó, ezüstkárász, ponty, 
réti csík, fekete törpeharcsa, harcsa, csu-
ka, naphal, sügér, vágó durbincs, süllő. 
Ezek mellett a tóban megtalálhatók még 
az 1967-ben telepített busa fennmaradt 
egyedei is. 
(A cikk megírása során a 2017-es felmérés
adataira támaszkodtam:
Sallai Zoltán – Kiss Béla – Müller Zoltán – Polyák 
László: A Velencei-tó 2017-es vizsgálatának
halfaunisztikai eredményei. Pisces Hungarici 
2018. 12. 5–19.)

Faragó Zoltán
biomérnök

Kivonat a Magyar Országos Horgász Szövetség
(MOHOSZ) 2020. április 17-től hatályos vészhelyzeti
eljárásrendi tájékoztatójából
Általános rendelkezések
51. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat és a horgászszerve-

zeteket, hogy kövessék nyomon a hiteles kormányzati tájékoztatást nyújtó 
www.koronavirus.gov.hu oldalt, illetve külön is tájékoztassák a fokozottan 
veszélyben lévő idős horgásztársakat a fertőzés veszélyének csökkentési 
lehetőségeiről, továbbá tartsák be a kijárási korlátozásra vonatkozó rendel-
kezéseket, mely tárgyakban a MOHOSZ weblapján külön kormányzati 
tájékoztatók is megjelentetésre kerültek.

52. A MOHOSZ OHSZK tájékoztatja a horgászszervezeteket és a 
horgászokat, hogy a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi 
CII. törvény 15. § alkalmazásával általános horgászati tilalmat kizárólag 
a halgazdálkodási hatóság (hivatalból, vagy a halgazdálkodásra jogosult 
kérelmére) rendelhet el, illetve rendkívüli jogrendi esetben azt jogszabály 
is elrendelheti. Jelenleg ilyen rendelkezés nincs hatályban. A MOHOSZ 
haszonbérletében lévő állami tulajdonú, vagy többségi tulajdonú természetes 
vizeken, mint halgazdálkodási vízterületeken horgászati tilalomra vonatkozó 
halgazdálkodási jogosulti kérelem beadása kizárólag a MOHOSZ OHSZK 
előzetes, írásos jóváhagyása esetén lehetséges.

53. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat, hogy ha horgászat 
mellett döntenek, akkor

a) több vízterületre érvényes (összevont, országos) területi jegy birtoká-
ban is a lakóhelyükhöz, tartózkodási helyükhöz legközelebb eső horgászvi-
zet látogassák,

b) tömegközlekedést ne használjanak,
c) személygépkocsiban csak az ugyanazon háztartásban élők induljanak 

együtt,
d) a vízparton a horgászhelyek tekintetében a nem ugyanazon háztartás-

ban élők az 5 méteres távolságot minden irányban tartsák egymástól,
e) a horgászat teljes időtartama alatt kerüljék a társas érintkezés megszo-

kott formáit.
54. A MOHOSZ OHSZK ajánlása, hogy a 65 év feletti horgásztársak a 

kijárási korlátozás fennállása alatt az utazással járó horgászati tevékenységet 
szüneteltessék, ugyanakkor a helyi viszonylatú, vagy saját telken, ingatlanon 
történő sporthorgászat a járványügyi előírások és korlátozások betartása 
mellett gyakorolható.

55. A MOHOSZ OHSZK ajánlása, hogy a védőtávolság növelése érde-
kében a horgászszervezetek támogassák a csónakos horgászatot, a horgászok 
pedig – ha erre a horgászvízen lehetőségük van – inkább ezen horgászati 
módot vegyék igénybe.

56. A zárt vizekre, horgászati létesítményekre történő belépésre irányuló, 
a horgászokra és egyéb látogatókra egyaránt vonatkozó létszámkorlát idő-
szakos meghatározását – az 53. a), d) és 54. pont szerinti szabályok betartása 
és betartatása érdekében – a MOHOSZ OHSZK támogatja.

57. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászok figyelmét, hogy a halőr
a) a kijárási korlátozás rendelkezéseinek megszegőit a rendőrhatóság felé 

feljelenteni köteles,
b) a hétvégi, munkaszüneti napokra vonatkozó időszakra szóló önkor-

mányzati korlátozások érvényesítésében közreműködni köteles,
c) a járványügyi előírások és korlátozások be nem tartása esetén a horgá-

szat beszüntetését kezdeményezheti.
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Segítség és gondoskodás: a Humán Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
Az elmúlt hetekben, az országos veszélyhelyzet kihirdetése óta a velencei központú Humán Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat munkatársainak új helyzettel kellett szembenézniük. Egyre többen számítanak rájuk, és egyre 
nagyobb szükség van a munkájukra. Török Ágnessel, az intézmény vezetőjével a Szolgálat nyújtotta ellátásokról 
és az előttük álló feladatokról beszélgettünk, hogy jobban megismerhessük (és elismerhessük) azokat, akiknek 
mindennapjait a segítségnyújtás és a gondoskodás tölti ki. 

Melyek a Humán Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat legfontosabb 
feladatai, és mely településekre terjed 
ki a tevékenysége?

A Humán Szolgálat 1999 óta működik 
intézményi társulás formájában. A tár-
sulás létrejöttének elsődleges célja volt 
a minőségi szakmai munka biztosítá-
sa, valamint a társulási forma után járó 
többletfinanszírozás. Az ellátási terület 
összlélekszáma 22704 fő, ebből 4291 
gyermek, és 5771 60 év feletti, időskorú 
személy. Kilenc település tartozik az el-
látási területhez: Velence, Kápolnásnyék, 
Nadap, Pázmánd, Vereb, Lovasberény, 
Sukoró, Pákozd, Zichyújfalu.

A települések közigazgatási területein 
négy alapvető feladatkört látunk el.

Család- és gyermekjóléti szolgál-
tatás: elsősorban a családon belüli 

problémák megoldásával foglalkozik, 
biztosítva a gyermekek testi és lelki 
egészségének, családban történő nevel-
kedésének elősegítését.

Házi segítségnyújtás: célja az, hogy 
a rászoruló időskorúak önállóan, a 
saját otthonukban élhessenek és kap-
janak segítséget a mindennapi felada-
tok elvégzéséhez, így például bevásár-
láshoz, csekkfeladáshoz, takarításhoz, 

mosakodáshoz, öltözködéshez, étke-
zéshez és alapvető ápolási, gondozási 
feladatokhoz. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tás: a saját otthonukban élő, egészségi 
állapotuk és/vagy szociális helyzetük 
miatt rászoruló, a segélyhívó készülék 
megfelelő használatára képes, elsősor-
ban idős vagy fogyatékkal élő szemé-
lyek, illetve pszichiátriai betegek ré-
szére krízishelyzetek elhárítása céljából 
nyújtott ellátás. 

Szociális étkeztetés (Velence): azok-
nak a szociálisan rászorultaknak a leg-
alább napi egyszeri meleg étkezéséről 
kell gondoskodni, akik azt önmaguk, il-
letve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek bizto-
sítani (különösen koruk, egészségi ál-
lapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai 

betegségük, szenvedélybe-
tegségük, hajléktalanságuk 
vagy jövedelmi helyzetük 
miatt).

 
Hogyan változott meg a
szolgálat feladata és műkö-
dése a járványügyi veszély-
helyzet kezdete óta?

A kihirdetett veszélyhely-
zet mindannyiunk számára 

új helyzetet teremtett, amelyre gyor-
san kellett reagálni. A kollégáim a kr-
ízishelyzeteket munkájukból adódóan 
gyorsan és hatékonyan tudják kezelni, 
ebben gyakorlatuk van, de ez mégis-
csak más, nagy összefogást igénylő szi-
tuáció. Nagyon gyorsan kialakítottuk az 
új munkavégzés rendjét, minimalizálva 
a személyes találkozást az ügyfeleink-
kel. A kapcsolattartást az informatikai 

lehetőségek széles skálája vette át (te-
lefon, email, facebook, videokapcsolat 
stb.). Ügyeleti rendszer kialakításával 
biztosítjuk a kapcsolattartást a pol-
gármesteri hivatalokkal, a különböző 
intézményekkel, a hatóságokkal és az 
ügyfeleinkkel. Az otthonról való mun-
kavégzés lehetőségét is kialakítottuk, 
védve ezzel kollégáinkat. A szükséges 
védekezéseket megtettük: zárt belép-
tetőrendszert alakítottunk ki arra az 
esetre, ha mégis szükséges lenne a sze-
mélyes találkozás. Védőfelszereléseket 
biztosítunk (szájmaszkok, védőszka-
fander, fertőtlenítőszer) a munkatársa-
ink számára. Ebben folyamatosan segít-
ségünkre van a velencei polgármesteri 
hivatal.

A megnövekedett munkaterhet 
miképpen tudja kezelni a szolgálat? 
Van-e elég munkatárs?

Szolgálatunknál 17 fő dolgozik: csa-
lád- és gyermekjóléti szolgáltatásban 7, 
a házi segítségnyújtásban 9, a szociális 
étkeztetésben egy munkatársunk van. 
A megváltozott és ezzel megnövekedett 
munka terhét összefogva tudjuk elvé-
gezni: a munkaköri leírásban szerep-
lő tevékenységeket felülírja ilyenkor a 
vészhelyzet. Mivel kilenc település tart-
ja fenn a Társulást, ezért a kollégáknak 
mind a kilenc település járványügyi 
helyzetkezelésében részt kell venniük.  
A munkatársakkal csoportosítottuk a 
problémákat (pl. bevásárlás, gyógy-
szerkiváltás, étkeztetés megoldása), és 
ezekre a települések polgármestereivel, 
képviselőivel, vállalkozóival megoldást 
találtunk. Segítségünkre van még szá-
mos önkéntes segítő is.
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Milyen az együttműködés Velence 
Város vezetésével, különös tekintet-
tel a Humán Bizottságra?

A Társulásunk gesztortelepülése Ve-
lence. A Társulási Tanács elnöke Gerhard 
Ákos polgármester. A Társulás munka-
szervezeti feladatait Velence Város pol-
gármesteri hivatala látja el. A Humán 
Bizottságnak állandó tagja az egyik csa-
ládsegítő kollégánk, Csincsi Éva, aki na-
gyon jó munkakapcsolatot  alakított ki a 
Bizottsággal, szakmai munkájával segíti 
őket. A veszélyhelyzet kihirdetése, már-
cius óta együttműködésünk a város veze-
tésével még szorosabb, hiszen így tudunk 

segíteni a hozzánk fordulókon. 
A polgármester úrral, Szabó 
Attila alpolgármester úrral és 
a Humán Bizottság elnökével 
krízismegbeszélést tartottunk 
a Szolgálat irodájában, ahol 
átbeszéltük és összehangoltuk 
a megoldási stratégiáinkat. A 
kapcsolattartás és a tájékoz-
tatás folyamatos. Naprakész 
információt kapunk a telepü-
lést érintő védelmi intézkedé-
sekről, az újonnan jelentkező 
önkéntesekről, felajánlásokról.

 
Milyen jellegű segítségre lenne 
szüksége a Szolgálatnak? Hová 
forduljanak az önkéntesen segíteni 
szándékozók vagy az adakozni kívá-
nó emberek?

A feladatmegosztást folyamatosan 
átbeszélve mára beállt az egyensúly, a 
feladatokat Szolgálatunk most el tudja 
végezni. Ennek ellenére, kérjük mind-
azokat, akik önkéntesen segíteni szán-
dékoznak, hívjanak bennünket (tel.: 
06–22-470–288)! Az önkéntes segítőket 
nyilvántartásba vesszük, és szükség ese-
tén kérjük majd a segítségüket.  Az ada-
kozni kívánó lakosok is jelezhetik ilyen 
jellegű felajánlásukat, melyet a velencei 
családsegítő kolléga a megfelelő család-
hoz irányít, vagy a Humán Bizottság el-
nökével segít majd kiválasztani a támo-
gatandó velencei lakost, családot.

Milyen kihívást jelent az idősek 
gondozása a veszélyhelyzet idején 
Velencén? Hogyan tudja ezeket a 
nehézségeket leküzdeni a
Szolgálat?

Nagyszerű csapatunk van. Szeret-
nék köszönetet mondani az összes 
kollégámnak: Horváth Erika (intéz-
ményvezető-helyettes, Lovasberény 
családsegítője), Csincsi Éva (Velence 
családsegítője),  Horváth Zsuzsanna 
Éva (Kápolnásnyék és Nadap családse-
gítője), Gulyás-Kovács Fanni  (Zichyúj-
falu és Vereb családsegítője), Halász 
Károlyné (Pázmánd családsegítője), 

Bencs Ákos (Sukoró és Pákozd család-
segítője),  Palánki Katalin (a házi se-
gítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás egységvezetője) Lukács 
Ildikó Ágnes (a szociális étkeztetés egy-
ségvezetője Velencén),  Csizik Gabriel-
la (pénzügyi ügyintéző).

Külön szeretném kiemelni a házi se-
gítségnyújtásban és a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtásban tevékenykedő 
szociális gondozónőket, akiket fizika-
ilag lehetetlen kivonni a forgalomból. 
Ők azok, akik valóban a „lövészárok-
ban” dolgoznak, a legveszélyeztetet-
tebb csoportot látják el napi szinten: 
az időseket. Nekik nap mint nap ki 
kell menniük megfürdetni, megetetni 
az időseket, bevásárolni, gyógyszert 
kiváltani számukra. A szükséges védő-
felszereléssel ellátva teszik a dolgukat. 
Köszönet érte!

Tájékoztatás az óvodai
beiratkozásról 

A kötelező felvételt biztosítva a Ve-
lencei Meseliget Óvoda 2020. április 
21-ig hivatalból felvette a körzetébe 
tartozó azon, 2020. augusztus 31-ig 
3. életévüket betöltő gyermekeket, 
akikkel kapcsolatosan nem érkezett 
jelzés arra vonatkozólag, hogy más 
óvoda felvette volna őket. A beirat-
kozáshoz szükséges iratok bemuta-
tására az első óvodai nevelési napon 
(legkorábban 2020. szeptember 1.) 
kerül majd sor: 1. a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya); 2. a gyermek TAJ 
kártyája; 3. a szülők személyi azo-
nosító okmánya és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványa; 4. védőnői 
nyilatkozat, amely szerint a gyermek 
tényleges/életvitelszerű tartózkodási 
helye Velence.

Az óvoda a további teendőkkel és 
tudnivalókkal kapcsolatban e-mail-
ben, valamint az intézmény honlap-
ján fogja tájékoztatni a szülőket. 

A Meseliget Óvoda vezetősége

Általános iskolai
beiratkozás a
2020/2021. tanévre 

Az emberi erőforrások minisztere 
7/2020.(III.25) EMMI határozata 
rendelkezett a 2020/2021. nevelési 
évre, illetve tanévre történő óvodai, 
valamint általános iskolai beiratko-
zásról. Iskolánk honlapján, a www.
zoldligetsuli.hu oldalon tájéko-
zódhatnak a részletekről. Az első 
évfolyamosok beiratása digitálisan 
történt 2020. április 6. és április 24. 
között. A beiratkozáshoz szükséges 
iratok bemutatására a 2020/2021. 
tanév első tanítási napján kerül sor. 
A 2020. március 20–21-re tervezett 
képességvizsgálatot bizonytalan 
időre elhalasztottuk.

Czuppon István
igazgató
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Tantermen kívüli, digitális
munkarend a gyakorlatban

Március 13-án a kormányfő bejelentette 
a koronavírus-járvány következtében az 
iskolák határozatlan ideig tartó bezárá-
sát. Ám ebben a rendkívüli helyzetben 
is tovább kell működnie az oktatásnak: 
a tanulóknak biztosítanunk kell a ta-
nulási lehetőséget, az iskoláknak és a 
pedagógusoknak alkalmazkodniuk kell 
a váratlanul kialakult szituációhoz. Az 
oktatásban a pedagógus szerepe össze-
tett. Egyfelől a pedagógus mint informá-
cióforrás, a tudás átadója és a különféle 
kompetenciák fejlesztője áll a tanulók 
rendelkezésére, másfelől a tanuló önálló 
tanulását támogatva motiváló, irányító 
szerepe is van. Ebben a mai helyzetben, 
amikor pedagógusként nincs lehetősé-
günk közvetlen, személyes kapcstolatot 
tartani a tanulóinkkal, az utóbbi szerep-
körünk válik hangsúlyosabbá: támogat-
nunk kell a tanulók önálló tanulását, in-
formáció-felkutatását és -feldolgozását.

Digitális munkarend az alsó 
tagozaton

A járványhelyzet az alsó tagozatos ne-
velőknek többek között azt a feladatot is 
adta, hogy megismerkedjenek az online 
rendszerekkel, új felületekkel. Nagyon 
hálásak vagyunk fiatalabb kollégáinknak, 
akiknek segítségével sikerült megtanul-
nunk, megismernünk sokunk számára 
új eszközöket, programokat, különböző 
alkalmazásokat.

Köszönetet szeretnék mondani az al-
sós munkaközösség vezetőjének, Bálintné 
Nagy-Kaszap Dittának, akinek segítségét 
tanítóink bármikor igénybe vehetik. Sokat 
segít munkaközössége minden tagjának, 
hogy zökkenőmentes legyen a tantermen 
kívüli, digitális munkarend. Bemutatott és 
megtanított számunkra sok új, oktatással 
kapcsolatos alkalmazást, programot.

A legtöbben a Zoom, a Classroom 
felületeket, valamint a BOOKR Sulit 
használjuk. 

A Zoom felületen – megfelelő biz-
tonsági beállítások mellett – zajlanak 
naponta az online órák. Így a tanítók 
és a gyerekek láthatják egymást, beszél-
gethetnek egymással. A tanító néniknek 
és a kisgyerekeknek egyaránt nagyon 
hiányzik a személyes találkozás, ami eb-
ben a korban (6–10 év) meghatározó és 
kiemelkedően fontos. Pótolhatatlan. Itt 
tudunk beszélgetni, támogatjuk, biztat-
juk egymást, a fontos tananyagrészek-
hez magyarázatot, segítséget adunk ta-
nulóinknak.

A Classroom rendszerben történik 
a feladatok kijelölése, visszaküldése, el-
lenőrzése és értékelése. Ezen a felületen 
keresztül is üzenhetnek egymásnak a 
gyerekek és a nevelők.

A BOOKR Suli egy digitális mese-
tár, mely élményalapú szövegértés-fej-
lesztést biztosít interaktív könyvekkel.  
A mai tanulók számára is izgalmas for-
mában mutatja be a modern és klasz-
szikus irodalom legjobbjait. Interaktív, 
animált hangoskönyveket tartalmazó 
alkalmazás és egy tanári adminfelület 
segíti a diákokat az olvasóvá nevelés 
sokszor rögösnek tűnő útján. E peda-
gógiai módszertan középpontjában 
az 1–6. osztályos diákok szövegértési 
valamint digitális kompetenciájának 
fejlesztése áll. Szívesen használják a 
kollégák. 

Napközis nevelőink egyénileg foglal-
koznak a gyerekekkel. Segítik a lassab-
ban haladókat az olvasásban, számolás-
ban egyaránt.

A Zoomos megbeszélésekkel és az 
egyéni segítségekkel is arra törekszünk, 
hogy minden alsós gyermek megfelelően 
haladhasson a tananyaggal ebben a kü-
lönleges helyzetben is. 

Papp Sándorné,
hitéleti nev. igazgatóhelyettes és

Bálintné Nagy-Kaszap Ditta,
alsós munkaközösség-vezető

Digitális munkarend a felső 
tagozaton

Egy hónappal ezelőtt még senki nem 
gondolta volna, hogy a tantermeket 
kénytelenek leszünk bevinni tanítvá-
nyaink otthonába. Ez a lépés új feladatot 
jelent gyermeknek, szülőnek, tanárnak 
egyaránt. Az új helyzet rugalmasságot, 
alkalmazkodó képességet, türelmet igé-
nyel, hiszen mindenki most tanulja a 
tantermen kívüli oktatást.

A digitális tanrendre való átállást né-
hány nap alatt kellett megvalósítanunk. 
A bejelentést követően elkezdtünk ötle-
teket, információkat gyűjteni. Azon gon-
dolkodtunk, mik legyenek az irányelvek, 
milyen platformokat ajánljunk ahhoz, 
hogy az átállás a diákoknak, szülőknek 
és pedagógusoknak a lehető legegysze-
rűbb legyen. A kollégákkal igyekeztünk 
minél átláthatóbban kialakítani a digitá-
lis tanítási környezetet, szem előtt tartva 
annak előnyeit. Elkészítettük minden 
osztály számára a tantárgyak szerinti 
virtuális tantermeket, amelyeken keresz-
tül megkaphatják a feladatokat, nyomon 
tudják követni a határidőket és kom-
munikálhatunk is egymással. Meghatá-
rozott időközönként videókonferencia 
keretében „személyesen” is láthatjuk, 
hallhatjuk egymást. Ezzel nem csupán a 
tananyag „leadása” a célunk, hanem az is, 
hogy beszélgetni tudjunk a gyerekekkel, 
meghallgassuk az aktuális problémáikat, 
és ezáltal igyekszünk egyben tartani az 
adott osztályközösséget is. 

Az első hét eleje a tanulással, a rend-
szerek megismerésével telt, hogy miha-
marabb mindenki el tudja kezdeni az 
új tanrend szerinti tanítást. A diákok-
nak, szülőknek és a pedagógusoknak is 
teljesen új rendszerekkel kellett megis-
merkedniük. Azok a kollégák, akik már 
használták az online tanulási oldalak, 
eszközök egy részét, segítették azo-
kat, akiknek ez a világ kevésbé ismert. 
Mindenki nyitott és türelmes volt, így a 
második hétre már minden osztályban 
sikerült felvenni a diákokkal a kapcsola-
tot, bekerültek a virtuális tantermekbe, 
és elkezdődhetett a munka. A harmadik 
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hét végére pedig mindenkinek sikerült 
kialakítani a saját rendszerét a javasolt 
oldalakon belül. 

Hihetetlen, de a legtöbb gyermektől 
az a visszajelzés érkezett, hogy szeret-
nének már iskolába járni! Mindannyian 
várjuk, hogy ez az időszak is véget érjen, 
és újra élettel teljen meg a Zöldliget Isko-
la épülete. Köszönjük a gyerekek, a szü-
lők és a kollégák munkáját!

Soponyai-Solti Anett
és Szigetközi Tímea,

felsős munkaközösség-vezető 

Digitális munkarend a gimnázi-
umban

A gimnáziumban a digitális munka-
rendre való áttérés gyorsan és gördülé-
kenyen megtörtént. Ez leginkább annak 
köszönhető, hogy mind a pedagógusok, 
mind a diákok pozitívan álltak hozzá a ki-
alakult helyzethez. A nevelőtestület össze-
fogott és igazi csapatmunkával, egymást 
segítve, tanítva, támogatva megtaláltuk 
azokat az online platformokat, amelyeket 
egységesen használni tudunk, majd meg-
tanultuk ezek használatát, újragondoltuk 
a tanmeneteinket, a tananyagainkat folya-
matosan digitalizáljuk, online környezet-
ben is „emészthetővé” tesszük. 

A tanulóktól is óriási segítséget kaptunk. 
Találtak számunkra egy olyan online felü-
letet, ahol többek között a csoportmunkára 
is van lehetőségünk. Megtanítottak ben-
nünket a felület használatára. 

Bár ebben az új helyzetben elvesztettük 
a diákokkal és kollégákkal való személyes 
kapcsolatok lehetőségét, de rátaláltunk 
olyan együttműködési formákra, ame-
lyeket korábban nem ismertünk, és meg-
ismertünk olyan emberi hozzáállásokat, 
amelyeket korábban nem tapasztaltunk. 

Köszönjük Oláh-Horváth Bea tanárnő 
valamint Hérics Zsombor és tanulótársai 
kutatómunkáját és támogatását! Köszönjük 
a nevelőtestület hozzáállását, tenni akarását 
és kitartását! Köszönjük a tanulók aktivitá-
sát és a szülők együttműködő segítségét! 

Keresztesiné Czuppon Rita,
gimnáziumi munkaközösség-vezető

és Tóthné Benkő Mónika
igazgatóhelyettes

Nag yon hiányoztok, kedves  Z öld l igetes  diákok!
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Entz-iklopédia

továbbá padlizsán, káposztafélék és fű-
szernövények (pl. bazsalikom, tárkony, 
kakukkfű). 

Tanboltunk továbbra is nyitva tart 
hétköznapokon 7.30–13.30 között (Ve-
lence, Ország út 19.), de érdemes az is-
kola honlapján és közösségi oldalain is 
tájékozódni az aktuális kínálatról és a 
nyitvatartásról. A megváltozott körül-
ményekre való tekintettel a 30–348–3316 
telefonszámon is lehet rendeléseket lead-
ni, a megrendelt árut pedig a tanboltban 
lehet nyitvatartási időben átvenni.

virágot, zöldségeket és különböző pa-
lántákat.  Április második felétől már 
kapható számtalan egynyári és évelő 

virág, például pistike, záporvirág, mar-
gitvirág, büdöske, verbéna, muskátli, 
begónia, dália, szegfű, valamint több-
féle ámpolnanövény is. A zöldségek 
közül kapható retek, saláta, karalábé; 
valamint különböző palánták: 14 féle 
paprika-, 9 féle paradicsompalánta, 

Tavasz az iskolában, a földeken, a 
kertészetben és a tanboltban

A járványhelyzettől függetlenül isko-
lánkban nem állt meg az élet – bár a 
diákok már nem járnak be, hiszen ott-
hon, digitális munkarend szerint tanul-
nak, ám a technikai dolgozók és a lel-
kes tanárok igen, mert rendkívül nagy 
szükség van dolgos kezekre a tavaszi 
munkák idején, melyek több fronton is 
folynak.

Egyrészt folyamatosan zajlanak a ta-
vaszi munkálatok a földeken: az iskola 
kezelésében lévő 154 hektárnyi szántó-
földön állandóan akad valami tennivaló. 
A jó idő beköszöntével eljött a tavaszi 
vetések ideje, illetve ilyenkor már műtrá-
gyával kell segíteni a növények kelését, 
valamint megtenni a kellő növényvé-

delmi kezeléseket. Az idei évben búzát, 
árpát, zabot, napraforgót és kukoricát 
termesztünk a szántóföldeken.

Kertészetünk és dísznövényker-
tészetünk is üzemel. A megszokott 
minőségben és folyamatosan bővülő 
választékban kínálunk tanboltunkban 
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Egy könyv, amely a gyerekeknek segít
A koronavírus-járvány a gyerekek életét is átformálta: a hétköznapjaikat, a szokásaikat, azt, hogy mit és hol 
tehetnek, hogy kimehetnek-e a játszótérre, találkozhatnak-e rokonaikkal, barátaikkal. Axel Scheffler, az egyik 
legnépszerűbb angol gyerek-
könyv-illusztrátor egyedülálló 
új könyvet jelentetett meg 
a koronavírus-járványról. A 
vidám, bájos rajzairól ismert 
illusztrátor orvosokkal, ta-
nárokkal, pszichológusokkal 
dolgozott együtt, hogy segítsen 
a gyerekeknek feldolgozni ezt a 
szokatlan helyzetet.

A  Rét Viktória fordította 
könyv fontos kérdésekre ad 
választ olyan egyszerű nyelven, 
amely könnyen befogadható 
4–10 éves gyerekek számára 
is: Mi a koronavírus? Hogyan 
lehet elkapni ezt a vírust? Mi 
történik, ha valaki megfertőző-
dik? Miért aggódnak most az 
emberek annyira emiatt a vírus 
miatt? Miért van zárva olyan 
sok hely most? Az óvodák, 
iskolák is? Miért nem szabad 
most találkozni a nagypapával, 
nagymamával? Miért nem ta-
lálkozhatok a barátaimmal? Mit 
tehetek én, hogy segítsek? Mi 
fog történni a jövőben?

A könyv ingyenesen elérhe-
tő, letölthető bárki számára a 
magyarországi kiadó, a Pagony oldalán: https://www.pagony.hu/resources/public/koronavirus_0415_2.pdf
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Kedves Olvasóink!

A könyvtárak, archívumok kényszerű 
bezárása miatt rengeteg online tartalom, 
oldal vált ingyenesen elérhetővé. Ezek 
közül válogattunk olvasóink számára né-
hányat (nemcsak könyveket).
Szépirodalom, természet- és társadalom-
tudományi könyvek, lexikonok, kézi-
könyvek az Országos Széchényi Könyv-
tár Magyar Elektronikus Könyvtárában: 
https://mek.oszk.hu/
Több mint 6000 ingyenes tartalom vált 

elérhetővé a Nemzeti Audiovizuális Ar-
chívum oldalán: www.nava.hu
Online múzeumi túrák a világ minden 
részéről:
https://artsandculture.google.com/
Online komolyzenei és színházi felvéte-
lek: https://papageno.hu/
illetve:
https://www.berliner-philharmoniker.
de/en/titelgeschichten/20192020/dig-
ital-concert-hall/
A Rádióarchívum is elérhetővé tett szá-

mos hangoskönyvet (pl. mesék, kötelező 
olvasmányok, Rejtő-regények) és ko-
molyzenei felvételt:
https://archivum.mtva.hu/radio 
A Nemzeti Film Intézet Filmarchívumá-
ban 90 mozgóképet tartalmazó váloga-
tásban irodalmi alkotások filmváltozatai, 
fontos történelmi, ifjúsági és animációs 
filmek szerepelnek, melyek felhasznál-
hatók a magyar irodalom, történelem 
és médiaismeret online oktatásához, és 
hozzájárulhatnak a tartalmas kikapcso-
lódáshoz is:
http://www.filmarchiv.hu/hu/alapfil-
mek/online-filmklasszikusok?a=10332
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Velence Város Önkéntes
Tűzoltó Egyesület

Egyesületünk mintegy százharminc éve 
része Velence életének. Ahogyan azt ne-
vünk is jelzi, munkánkat kizárólag ön-
kéntességi alapon és honorárium nélkül 
végezzük városunkért és a környék biz-
tonságáért. Számos rendezvényen talál-
kozhattunk, hiszen amellett, hogy tűzvé-
delmi szervként minket kér fel Velence 
Város önkormányzata rendezvényei biz-
tosítására, résztvevőként is közreműkö-
dünk az eseményeken. Ilyenkor sok-sok 
gyermek szállja meg járműveinket, be-
szélgethetnek munkatársainkkal eszkö-
zeinkről és feladatainkról.

Feladataink
Természetesen nem csupán tűzese-

tek miatt riasztanak minket. Nagyobb 
esőzések alkalmával munkánk java-

részét a szivattyúzás teszi ki, olyankor 
jóformán helyszínről helyszínre járunk 
a folyamatos riasztások miatt. Hason-
ló a helyzet az erősen szeles napokon 
is, amikor fák dőlnek rá utakra, kerí-
tésekre és különféle vagyontárgyakra. 
Ugyancsak riasztják egyesületünket 
kidőlt fák esetében, illetve ha egyéb 
okokból áll elő életveszélyes állapot, pl. 
leszakadt elektromos vezeték, közúti 
balesetek miatt. Számos alkalommal 

hivatásos tűzoltókkal és katasztrófavé-
delmi kollégákkal működünk együtt.

Járvány idején...
A koronavírus-járvány miatt Velence 

önkormányzata felkérte egyesületünket, 
hogy rendszeresen fertőtlenítsünk bi-
zonyos középületeket és közterületeket, 
valamint a Gárdonyi Rendőrkapitányság 
rendőreivel, a helyi polgárőrséggel és a köz-
terület-felügyelőkkel a húsvéti ünnepek 
alatt a Korzó parkolóinak őrzésével bízott 
meg minket, betartatván az önkormányzat 
parkolásra vonatkozó rendelkezéseit.

Mi a teendő, ha szükség
van ránk?

Minden esetben a 112-es telefonszámot 
kell tárcsázni, a riasztásokat ugyanis köz-

ponti rendszeren keresztül kapjuk 
meg. Egyesületünk elszántan küzd 
környékünk biztonságáért, illetve 
vagyontárgyaink védelméért.

Hogyan támogathatja az önkén-
tes tűzoltók munkáját?

Velence Város Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület (VÖTE) elsősorban 
önkormányzati támogatásból tarja 
fenn magát, ugyanakkor köszönet-
tel fogadjuk magánszemélyek és 
civil szervezetek felajánlásait. A be-
folyt összeget kizárólag eszközpar-
kunk karbantartására és fejlesztésé-
re fordítjuk, illetve kommunikációs 

célokra (pl. toborzás, PR., stb.).
Bankszámlaszámunk:
Takarék Bank Zrt.
HU19 5780 0167 1000 8418 0000 0000
Köszönjük támogatását, melynek ré-

vén mi is hatékonyabban végezhetjük 
munkánkat!

Végezetül mi is kérjük: ha teheti, a jár-
vány idején maradjon otthon!

Horváth-Szabó Nóra
szóvivő

Tisztelt velencei lakosok!
A kerti hulladékégetési tilalom el-
lenére nagyon sok riasztásunk érke-
zik. Tisztelettel megkérjük Önöket, 
amennyiben ilyen jellegű bejelentési 
szándékuk van, először próbálják meg 
ezt szóban jelezni annak a személynek, 
aki nem tartja be a tilalmat. Amennyi-
ben szóbeli figyelmeztetésük sikerte-
len, kérjük, hogy a tiltott zöldhulla-
dék-égetést a  közterület-felügyeletnek 
jelezzék a  következő telefonszámo-
kon: 30 588 6416,  30 255 7392. A 
közterület-felügyelet munkatársai 
segítségével meg tudjuk határozni a 
veszély mértékét, így marad kapaci-
tásunk a valós, esetleg  életveszélyes 
eseteknél segítséget nyújtani.
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Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
2020 márciusában  az egyesület négy  esetben kezdte meg a vonulást.
Március 6-án 18:12-kor Gárdony, Rákóczi utcába riasztottak minket, ahol egy lakóház mel-
léképülete gyulladt ki. Három fővel vonultunk a helyszínre. A székesfehérvári és a pusztasza-
bolcsi kollégákkal a tüzet eloltottuk, a veszélyt elhárítottuk.
Március 20-án 18:29-kor Velence, Tulipán utcába, március 21-én 11:30-kor Velence, Iskola utcába 
kérték a segítségünket, ahol a hulladékégetési tilalom ellenére szemetet égettek. Az első esetben öt, 
a másodiknál hat fővel indultunk a helyszínre, de kiérkezésünk előtt a veszélyt felszámolták.
Március 28-án 16:16-kor riasztást kaptunk a Kápolnásnyék és Pettend közötti vasúti töltéshez, 
ahol kb. egy-másfél kilométer hosszan gaz, avar égett. A helyszínre három fővel vonultunk. A 
pusztaszabolcsi és a pázmándi kollégákkal a tüzet eloltottuk, a veszélyt elhárítottuk.

A Velencei Polgárőrség hírei
A Velencei Polgárőrség feladatait az utóbbi hetekben elsősorban a koronavírus okozta korlá-
tozó intézkedések betartásának ellenőrzése alakítja. Ebben a rendkívüli helyzetben elsősor-
ban Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetsége elnöke által kiküldött körlevélben 
foglaltakhoz kapcsolódóan alakította tevékenységét az elmúlt egy hónapban, igazodva a helyi 
önkormányzati intézkedések betartatásához. Elnök úr elsősorban a rendészeti szervek speci-
ális terhelése miatt szorgalmazta a folyamatos és rendszeres közterületi szolgálat szervezését, 
ellátását. Együttműködést  javasolt a hatósági karanténba zárt személyek ellenőrzésében, 
amennyiben ilyen irányú felkérés érkezik az egyesületek felé.

Ezek a napi feladatok különösen nagy terhet rónak polgárőrségünk tagjaira, elsősorban 
átlag életkorunkra tekintettel. Tagságunk körében ugyanis szép számmal vannak 65 év fe-
lettiek, akik maguk is veszélyeztetett korúak. A fiatalabb polgárőr-társaink pedig napközben 
munkahelyükön állnak helyt ebben a mindannyiunkat próbára tévő időszakban. Amennyiben 
munkájuk lehetővé teszi, az idősebb társainkat felváltva, ők is járőröznek Velence belterületén, 
járják az utcákat, ügyelve a lakosok biztonságára. 

Egyesületünk felajánlotta az önkormányzatnak, hogy amennyiben szükséges, besegít az 
egyedülálló, idős emberek ellátásában. Közvetlen ismerősi körben, illetve nyaralótulajdonosok 
körében ház körüli segítségnyújtást végeztünk: kertgondozást, dísznövények, gyümölcsfák 
metszését, fűnyírást, növényvédelmet (permetezést) vállaltunk kérésre. Felhívtuk polgárőr tár-

saink figyelmét, hogy ha környezetükben idős, 
egyedülálló személyt ismernek, nyújtsanak 
nekik segítséget.

Egyesületünk Gerhard Ákos polgármester 
úrtól védőfelszerelést, maszkot, védőkesztyűt 
és védőruhát kapott biztonságunk megőrzése 
érdekében. Ezen kívül a Fejér Megyei Pol-
gárőr Szövetség közvetítésével az OPSZ is 
juttatott védőfelszerelést, fertőtlenítőt egye-
sületünknek. Így biztonsággal láthatjuk el 
feladatainkat.

A jövőben is elsősorban a velencei önkor-
mányzat  és a rendőrség kéréseinek teljesítésére 
törekszünk napi feladataink elvégzése mellett. 
Folyamatos jelenlétünkkel, járőrözéssel igyek-
szünk megóvni környezetünk biztonságát.

Fehér István
elnök
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HAJNALPÍR BAPTISTA
GYÜLEKEZET

Ismerve és mégis szeretve lenni

Milyen gondoskodó a mi Istenünk: még 
ünnepeket is készített nekünk, hogy 
megállva a mi rohanásunkban, levegyük 
a tekintetünk kicsit a mindennapjaink-
ról, és odafordítsuk az Ő dolgaira, meg-
emlékezvén azokról, hogy erősödjünk, 
bátorodjunk általa. Az ünnepekkel újra 
és újra emlékeztet, mivel az ember fe-
ledékeny típus, könnyen elmosódnak a 
szívekben az Úr nagy tettei. Mi azon-
ban sokszor, ahelyett hogy feledékeny-
ségünkből visszatérnénk az Úrhoz, ha 
már elég homályosak az emlékek, új 
értelmet keresünk ünnepeinknek. Súly-
talanná tesszük nyulakkal és tojásokkal, 
látszólag gyermekeink miatt, valójában 
azért, hogy nekünk se kelljen szembe-
nézni az igazsággal, és a gyermekeink-
nek se kelljen magyaráznunk azt, amit 
mi sem értünk igazán.

A Húsvéttal kapcsolatban van egy so-
katmondó pillanat a Bibliában, amikor 
Péter háromszor is megtagadja Jézust, 
akit éppen elítélnek. Harmadjára azt 
olvassuk: „Péter azonban ismét tagad-
ta: »Ember, nem tudom, mit beszélsz.« 
Még beszélt, amikor hirtelen megszólalt 
a kakas. És hátrafordulván az Úr, tekin-
te Péterre. És megemlékezék Péter az Úr 
szaváról, amint néki mondta: »Mielőtt a 
kakas szól, háromszor megtagadsz en-
gem.« Aztán kiment, és keserves sírásra 
fakadt.” (Lukács 22,59–61) Ebben a kép-
ben Jézust éppen elítélik, mégsem magá-
val foglalkozik, hanem hátrafordul Péter-
hez, aki olyan magabiztos volt korábban, 
hogy ura lesz majd az eseményeknek, és 
egyetlen pillantással emlékezteti: Ő előre 
tudott mindent, mégis megbocsát. Te-
kintete azt mondja: igen, látom, elbuktál 
a beszédedben, az ígéretedben, a csele-
kedetedben, de már nem ez számít: csak 
az, hogy visszatalálj a te hitedhez. Majd 
Péter összetörik, ahogy megérti, milyen 
ismerve és mégis szeretve lenni.

Húsvétkor halt meg Jézus a kereszten, 
elhordozva a mi bűneinket, melyekért 

nekünk kellett volna bűnhődnünk. Még-
sem kell hogy szomorú legyen az ünnep, 
hiszen fel is támadt, így teljes lehet az 
örömünk. Ezért, ha szomorkodunk, te-
gyük azt inkább az Istennek tett, nem tel-
jesített ígéreteink miatt, mindahányszor 
azt mondtuk: „mindent megteszek, csak 
ezen jussak át”. Hanem álljunk meg mi is, 
mint Péter, és nézzünk Jézusra: hányszor 
futottunk előle, hányszor hallgattunk 
róla, hányszor legyintettünk rá? Ő mégis 
azt mondja: nem haragszom rád! Nézz 
rá, és lásd meg: mindent odaadott érted, 
az életét is, hogy élhess. Ismeri a titkai-
dat, a gyengeségeidet, és mégis szeret.

Kedves Olvasó! Ebben a mai helyzet-
ben nem tudom, meddig írhatom le még, 
hogy tart még a kegyelem, gyere Jézus-
hoz! Lehet, azt mondod: az ráér, van még 
idő… Én nem tudom kinek, mire van 
még ideje, mert meg van írva: „…nem a 
ti dolgotok tudni az időket vagy alkalma-
kat, melyeket az Atya a maga hatalmába 
helyeztetett.” (ApCsel 1,7) De azt tudom, 
hogy a kegyelem trónusához ma még 
nyitva az ajtó. A múltunk ellenére is, a 
hitetlenségünk ellenére is. Nézz Jézusra, 
és emlékezz, és láss,  „…és ne légy hitet-
len, hanem hívő” (János 20,27).

Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

Címünk: Hajnalpír Baptista Gyülekezet, 
Velence, Szabolcsi út 3.
Alkalmaink: vasárnaponként délelőtt 10 
órától Istentisztelet
az élő közvetítés elérhető:
http://baptista.hu/velence/live.html
hajnalpir.be@gmail.com
https://www.facebook.com/hajnalpir-
gyulekezet/

REFORMÁTUS  EGYHÁZKÖZSÉG

Visszatekintve Nagyhétre

Virágvasárnap. Jézus bevonul Jeruzsálem-
be. Szamárháton. Ezzel is jelzi, hogy meny-
nyei királyként szolgálni jött, s nem földi 
királyként uralkodni. Az emberek ünnep-
lik, ruháikat eléje terítik a földre, pálma-

ágakat lengetnek, hozsannát kiáltoznak. 
Földi királyként fogadják, evilági várako-
zásaik beteljesítőjeként. Ez is mutatja, hogy 
küldetését nem értették meg, nem fogták 
föl. S ennek adnak hangot, amikor majd a 
főpapoktól felbérelve „feszítsd meg”-et ki-
áltanak Pilátus előtt, és a gyilkos Barabbást 
választják a legszentebb s legigazabb he-
lyett... A gyilkost elengedik, Krisztus megy 
a keresztre... 

Nagyhét, éljük át minden örömével, 
szenvedésével! Virágvasárnap színes for-
gatagában én már ott érzem az Ő fájdal-
mát, hisz elkezdődik passiója, szenvedés-
története. Éljük át, legyünk részesei mi is 
a Megváltó  fájdalmának, szenvedésének 
s dicsőséges feltámadásának. Éljük át 
vele együtt s a tanítványokkal a később 
Leonardo da Vinci által megfestett Utol-
só Vacsorát, amikor az áruló Júdás vele 
együtt nyúl a tálba... – Uram, ments meg 
minket az árulóktól, a harminc ezüstért 
mindent elvesztegetőktől, akiknek nem 
számít sem az Isten, sem a Haza, sem az 
anyaszentegyház, s talán a család sem...! 
Add, hogy ne legyünk restek, ne alud-
junk el ott a Gecsemáné kertben, az Olaj-
fák hegyén, ahol elmondja csodálatos fő-
papi imáját. Hiába szólt, figyelmeztetett, 
a tanítványok restsége, figyelmetlensége 
ellenségeinek kedvez... Tanuljunk eb-
ből mi is! Júdás csókkal árulja el Jézust, 
s így mutatja meg a katonáknak, kit kell 
elfogniuk. – Uram, ments meg minket a 
hamis Júdás-csóktól, hisz „jaj annak az 
embernek, jobb lett volna, ha meg sem 
születik...” Jézust elfogják, elhurcolják 
Nagycsütörtök estéjén. Aztán Péter há-
romszori tagadása... Örök emberi taga-
dásainkra, hitünk gyengeségére figyel-
meztet a hajnalban megszólaló kakas... 
Ezért van ez a jelkép ott  a református 
templomok tetején... 

Nagypéntek, a Passió Napja, Jézus 
kihallgatásai Heródes negyedes fejede-
lem, Kajafás és Pilátus előtt... A csalódott 
és felbérelt, lefizetett tömeg az Ő kivég-
zésére szavaz... Micsoda demokrácia? 
A könnyen félrevezethető, lefizethető 
ember mementója! Megveretése, meg-
csúfoltatása, keresztútja, megfeszíttetése 
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a kegyetlen „római halállal” a „városfa-
lakon kívül” – ott, a Koponyák hegyén, 
a Golgotán küldetésének beteljesedése, 
a hét áldott szó, fájó tőmondat, melyek 
végrendeletként csengenek a fülünk-
ben... Mintha ott lettünk volna mi is az 
asszonyokkal, Máriával, Jánossal, s lát-
tunk és hallottunk volna mindent az 
utolsó órán... „Elvégeztetett!” Igen, a mi 
életünk ott kezdődött el, mint örök élet, 

ahol az Övé befejeződött... Igen, a római 
századossal együtt valljuk: – „Valóban 
az Isten fia volt!” Annyi könny, any-
nyi fájdalom és Isten Báránya, az Agnus 
Dei magára vette a világ bűneit. S az én 
bűneimet is. Gyász, fájdalom, földren-
gés, s megreped a Szentek Szentjének 
templomi kárpitja. Levétel a keresztről: 
mily nagy festők képzelték ezt el a ma-
guk hitével és ecsetjével, Fra Angelicotól, 
Caravaggion át Rubensig, hogy sok más 
művész zseni megálmodott, fájóan szép 
alkotását ne említsem. De:  „Harmadna-
pon halottaimból feltámadok...!” 

Húsvétvasárnap (ott és akkor a sab-
bat után a hét első munkanapja, vásár-
nap) együtt futok az asszonyokkal, a 
tanítványokkal, s látom a holttá vált ka-
tonákat, az elhengerített mázsás követ a 
barlangsír szájánál, az üres kőpadot, az 
összehajtogatott halotti leplet, s hallom 
az angyalt, amint mondja: – „Miért ke-
resitek a holtak közt az élőt? Menjetek 
el, előttetek megy Galileába...!” A halál 

felett győzedelmeskedő Megváltónk 
van...! Előttetek megy! Induljatok el 
ti is Galilea felé, hittel és reménnyel a 
szívetekben kövessétek Őt, hogy talál-
kozzatok vele! Testvér! Örvendezzünk, 
mert Krisztus feltámadt, bizony feltá-
madt! 

Keresztelkedjünk bele halálába, hogy 
részesedhessünk az Ő feltámadásának 
örök dicsőségében! Ámen.
2020. szomorú Virágvasárnapján, a 
Nagyhét kezdetén 

Nt. Pápai Szabó György

Kö z ö s s é g e i n k     H i t é l e t

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

Viccnek durva lenne

Sok székely viccet ismerünk, most egyet 
ezek közül megosztanék: „Amikor egy 
székely faluban két koma összeszólal-
kozott, de még eléggé az elején tartva a 
vitának egyikőjük bicskát rántott és be-
levágta a másikba, akkor a sérült emelt 
hangon feltette a következő kérdést: – Ez 
most komoly, vagy csak vicc? – Ez most 
komoly! – volt a határozott válasz. – Na 
azért, mert viccnek eléggé durva lenne!”

Ez a helyzet is, amibe kerültünk az el-
múlt pár hét alatt, nagyon komoly! Nem 
egy durva vicc az élettől (illetve Istentől), 
ez egy komoly helyzet, nem véletlen, hogy 
sokan háborús helyzetként említik. Az ok-
tatási és egyéb intézményekhez hasonlóan 
maga az Egyház is egy új élethelyzetben 
találta magát, előkészültség nélkül. Min-
den közösségi alkalmat, beleértve a va-
sárnapi miséket is, egyik napról a másikra 
át kellett vinnünk virtuális síkra. Mind a 
szent háromnap, mind az egész húsvéti 
ünnepkör így online ünnepléssel telt. 

A jelenlegi helyzet fennállásáig a 
www.twitch.tv/velenceiszentmise honla-
pon minden vasárnap 11.00 órakor élő 
közvetítésben lehet részt venni a helyi 
szentmisén. A plébánia facebook oldala 
mellett létrehoztunk egy közös levelezési 
csoportot, amelyen keresztül gyorsab-
ban eljutnak az információk a hívekhez. 
Templomaink napközben nyitva van-
nak, sőt az Újtelepi templomban kitett 
Oltáriszentség előtt lehet imádkozni. A 
templom nyitvatartása viszont az előre 
jelentkezés függvényében alakul (nem 
hagyjuk egyedül az Eucharisztiát). A 
plébániatemplom napközben nyitva van, 
bármikor be lehet térni imára. A szent-
ségek (pl. keresztség, házasságkötés, be-
tegek kenete stb.) és szentelmények (pl. 
temetés) kiszolgáltatása nagyon meg-
változott. Mindenkor szem előtt tartva 
az állami előírásokat, leginkább súlyos 
esetre korlátozódnak, vagy egyszerűbb 
formában történik kiszolgáltatásuk.

Récsei Norbert plébános

Giotto: Judás csókja



„Februárban még ugratásnak tűnt a karantén…”
Beszélgetés Lakatos Zsanett kenu világbajnokkal

Az új típusú koronavírus-járvány alapo-
san felforgatta a világot, így a sportvilágot 
is. Minden versenysorozatot már hetekkel 
ezelőtt felfüggesztettek, töröltek, elhalasz-
tottak. Nem kerülhette ezt el a foci EB és 
a tokiói olimpia sem, amelyekre jövő nyá-
ron kerül csak sor, ha a járvány elvonul és 
a helyzet mindenütt normalizálódik. En-
nek megfelelően az ötkarikás részvételre 
hajtó, velencei illetőségű kenu világbaj-
nok, Lakatos Zsanett programja is teljesen 
felborult. Mint mondta, a járvány kitörése 
óta budapesti lakásában tartózkodik, áp-
rilis közepéig – négy héten át – ki sem 
mozdult a panelből, így eddig haza sem 
térhetett Velencén élő családjához.
– Február 16-án indultunk Dél-Afriká-
ba, az immár hagyományos, háromhe-
tes edzőtáborba. Már akkor is maszkban 
voltunk a reptereken, de igazából csak 
elővigyázatosságból: álmunkban sem gon-
doltuk, hogy egy hónappal később már az 
egész világon kialakul ez a vészhelyzet.  

Őszintén szólva, februárban még csak ug-
rattuk egymást társaimmal, hogy ha ha-
zamegyünk, karantén várhat ránk. Végül 
még szerencsénk is volt, hogy a repterek 
zárását megelőzően rendben hazatérhet-
tünk. Itthon a megszokott helyünkön gya-
koroltunk Csepelen. De aztán elérkezett 

a hazatérés utáni második hét eleje, ami-
kor hétfőn reggel még vidáman eveztem, 
de mire hazaértem, hívtak, hogy menjek 
vissza, mert ki kell pakolni a szekrények-
ből... Itt kezdődött a korántsem kívánt 
„nagy víruskaland”. Szerda délután végleg 
el kellett hagyni a csepeli bázist – osztotta 
meg velünk a vírus kitörése kapcsán átélt 
izgalmakat Lakatos Zsanett, aki karanté-
nos „élményeiről” is beszámolt.
– Az volt a terv, hogy karanténtáborba zár-
nak minket, ahova, aki bemegy, annak két 
negatív teszt után „se ki – se be”... Az első 
tesztet elvégezték, de közben megtudtuk, 
hogy nem lesz olimpia. Bár ez nem érin-
tett váratlanul, mégis nagyon sok kérdés 
megfogalmazódott bennem: Mikor lesz a 
válogató? Mikor kerül sor a pótkvalifikációs 
versenyre? Hol tudunk készülni? Tudunk-e 
egyáltalán edzeni? Ha nem lesz világku-
pa-viadal, akkor mi alapján és kik kapják 
meg a fennmaradt kvótákat? Utóbbi hamar 
kiderült: egyelőre senki, mivel közben eltö-
rölték a kvalifikációs duisburgi versenyt. Azt 
is el kell mondanom, hogy éppen a mai nap-
pal telt el négy hét, hogy itthon vagyok! Az 
első héten még nem volt semmi problémám, 
utána aztán már kezdett fogyni a türelmem. 
A sok kérdőjeles információ, a bizonytalan-
ság az, amit a legnehezebben viseltem, vise-
lek – mondta a tóparti világbajnok, aki azt 
is hozzátette, hogy klubja az otthonmara-
dás híve, de nem mindenkinél ez a helyzet, 
amit nem tart korrektnek.
– Klubom, az UTE a #maradjotthon prog-
ram híve. Edzőmmel folyamatos kapcso-
latban állok, küldi a programot, amit meg 
tudok itthon, egyedül a panelben csinálni, 
illetve már eljárok futni is, viszont egy hó-
napig nem tudtam evezni, ma volt az első 
nap, amikor meg tudtuk ezt oldani, de 
kérdés, hogy ez is meddig tart?  Nehezen 
viselem, főleg azért, mert más egyesüle-
tekben nem, vagy csak részben követik a 
#maradjotthon protokollt. Ez szerintem 
nem fair, de ez ellen nincs mit tenni.

A legfontosabbnak én is azt tartom, hogy 
az egészséget kell megőrizni, mert az a 
legértékesebb! Mivel itthon nem tudtam 
berendezni egy konditermet, így lelemé-
nyesnek kellett lennem: készítettem kiegé-

szítőket, gyógytornázom, olyan új dolgokat 
próbálok ki, amikre most van időm. Mi-
ként arra is, hogy az Exatlonban szurkol-
jak klubtársamnak, a szintén velencei Tóth 
Dávidnak, aki már negyedik hónapja van 
versenyben és nagyon szorítok neki, hogy 
ha már eddig eljutott, nyerje is meg a tv-s 
vetélkedést! Nagyon várom már, hogy újra 
rendesen tudjunk edzeni, és folytassuk a 
normális felkészülést! –  jelentette ki Laka-
tos Zsanett. 

A remek kenus hölgy, Velence dísz-
polgára végezetül köszönetet mondott 
a szponzoroknak és a klubjának, hogy 
továbbra is kitartanak mellette, segí-
tik és támogatják ebben a nehéz idő-
ben. Amit pedig mindennél jobban 
vár Zsanett, az természetesen az a nap, 
amikor végre hazatérhet Velencére, és 
magához ölelheti szeretteit, akikkel két 
hónapja nem találkozott. Remélhetőleg 
nem kell rá sokat várni már.

Mátay Balázs
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„Nosztalgia” 3. sz.
Nyugdíjas Klub 

Az idei húsvétunk család, barátok, isme-
rősök nélkül telt. Nagyon hiányoznak a 
Civilházbeli összejöveteleink, a baráti be-
szélgetések, a közös főzés, sütés. Egyre ne-
hezebben viseljük a magányt, a bezártságot. 
Természetesen igyekszünk fegyelmezetten 
betartani az egészségügyi szabályokat.

Sajnos az idei tavasz külön bánatot is 
hozott. Nagyon kedves barátunk, nyug-
díjas társunk, Vásári István türelemmel 

viselt, hosszú betegség után 90 éves 
korában elhunyt. Éveken át tagja volt 
a klubnak, az utóbbi években azonban 
már csak egy-egy alkalommal tudott el-
jönni közénk, de mindig jól érezte ma-
gát közöttünk.

Drága barátunk, Isten veled! Nyu-
godj békében. Családjának, rokonainak 
őszinte részvétünk!

Herczeg Ferencné
klubvezető

Kertihulladék-égetés 
Március 18-tól a kerti hulladék égetése 
tilos Velence közigazgatási területén. A 
szállópor koncentrátumának megnöve-
kedése megkönnyíti a vírus terjedését, 
emellett felerősítheti a felsőlégúti pana-
szokat. A tiltó rendelkezés a járványügyi 
veszélyhelyzet megszűnéséig marad 
érvényben. Velence Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 21/2007. (VII. 
23.) számú rendelete alapján az április 
15-től október 15-ig terjedő időszakban 
a kerti hulladék égetése csak jegyzői 
engedéllyel végezhető. A veszélyhelyzet 
idején az egészségügyi kockázatokra 
való tekintettel a Velencei Polgármesteri 
Hivatal nem  ad ki égetési engedélyt. Az 
esetleges szabályszegést a Közterületfel-
ügyeletnél lehet bejelenteni a következő 
telefonszámokon: 30–5886416, 30–255–
7392. Aki a tiltás ellenére égetést végez, 
vele szemben 50.000 forintig terjedő 
helyszíni bírság, illetve 150.000 forintig 
terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Ingyenes pszichológiai segítség-
nyújtás 
Kedves Velenceiek!
Az utóbbi időben rengeteg, koronavírus-
sal és járvánnyal kapcsolatos információ 
áraszt el minket, de a lelki oldallal mosta-
náig nagyon kevesen foglalkoztak. Pedig 
sokan szoronghatnak, pánikolhatnak, és a 
depresszió vagy a családi konfliktus sem 
ritka ilyen esetekben.

Született velenceiként – ha most nem 
is itt élek – követem a város életét, hiszen 
családom, szeretteim Velencén laknak. 
Klinikai szakpszichológusként szeretnék 
segítséget nyújtani azok számára, akiket 
lelkileg megvisel a járvány miatt kialakult 
helyzet. Pszichológusok egy csoportja lét-
rehozott egy segítőszolgálatot a korona-
vírus kapcsán felmerült lelki problémák 
kezelésére. Én is köztük vagyok. Bárme-
lyikünkhöz lehet fordulni honlapunkon 
(http://pszi.hu).

Aki közvetlenül hozzám fordulna, az 
Edinitaa@gmail.com e-mail címen vagy 
messengeren (hiszen sokan ismernek) 
veheti fel velem a kapcsolatot időpont-
egyeztetés céljából. A beszélgetések 
jelen helyzetben skype-on vagy más 
videochat-en zajlanak. A segítséget a 
listán szereplő minden pszichológus 
ingyen nyújtja.

Vigyázzunk magunkra és egymásra!

Turánszky Edina
klinikai szakpszichológus, mediátor

Kutyák kötelező oltása
A járványhelyzet miatt  Velencén az 
éves összevezetett kötelező eboltásokra 
a megszokott késő tavaszi-kora nyári 
időpontok helyett csak a későbbiekben 
kerülhet sor. Az új időpontot a Velencei 
Híradóban, a város honlapján és facebook 
oldalán közzétesszük.

Dr. Horváth Béla
magánállatorvos

Karantén Forródrót és Velencei
Élelmiszeralap: 06 30 155–7924
Ellátási Szolgálat: 
Bencehegy: Kernya Gábor képviselő
(tel.: 06 30 213–9966)
Ófalu: Faragó Péter képviselő
(tel.: 06 30 216–7401)
Újtelep: Fésűs Attila és Pap Zsigmond 
képviselők (tel.: 06 30 214–2848)
Velencefürdő: Szabó Attila
alpolgármester (tel.: 06 30 155–7924)
A telefonszámok hétköznap 8 és 16 óra 
között hívhatók.
E-mail: diszpecser@velence.hu

Szájmaszk-beszerzési
lehetőségek Velencén
Miki Market (Velence, Kossuth utca 
15.): maszk (gumikesztyű is)
Velence Copy (Velence Korzó, SPAR 
parkolója): maszk
Fogas Horgászbolt (Velence, Fő utca 
15.): textilmaszk
Serbán Magdolna: kézzel készített, 
zsebes, dupla, vasalható arcmaszk varrása 
megrendelésre: 06 30–243 1822

Csónaktárolási engedélyek
A velencei parkolási korlátozás miatt 
lezárásra kerül a Csontréti és a Cserje 
utcai kikötők parkolója is. Kérjük azokat 
a horgászokat, akik csónakkal rendel-
keznek az adott kikötőkben, mihama-
rabb rendezzék a csónaktárolási díjakat. 
A befizetést követően a csónaktárolási 
szerződést/parkolókártyát jól látható 
helyen helyezzék el a szélvédőn, így 
engedéllyel használhatják a kikötők 
parkolóját és elkerülhetik a büntetést. A 
Cserje utcai kikötőt továbbra is a VHG, 
míg a Csontréti kikötőt a Gárdony Ve-
lencei-tavi Horgász Egyesület kezeli.

Közérdekű információk
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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. Kizárólag 
halotti anyakönyvi kivonattal és apasági elismerő nyilatkozattal kapcsolatos 
ügyintézés: 06–30–365–5211. Emellett a hivatal@velence.hu e-mail címen, 
valamint a polgármesteri hivatal postacímén 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
Velence Gyógyszertár: Velence, Balatoni út 65., 22/589–524
Újtelepi Gyógyszertár: Velence, Iskola u. 2., 22/472–074
Vörösmarty Gyógyszertár: Velence, Halász utca 5., 22/471–596
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (VÖTE): 30/631–5666
Gárdonyi Rendőrkapitányság, Velence Város különmegbízottja,
Kiss Balázs c. r. tőrm., (Gárdony, Balassi Bálint u. 5.): 70/199–59–80
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
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. Vérvétellel, gyógyszer-feliratással, 
leletkiadással kapcsolatos felvilágosítás 7 és 17 óra között: 22/589–515. A Központi Háziorvosi Ügyeleti 
szolgálat a Fejér Megyei Mentőszolgálat diszpécserszolgálatának mentésirányításával működik 17 és 7 óra 
között, hétvégenként egész nap.

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

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



Ácsmunkát, tetőfedést,

bádogozást vállalok!

Valamint 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



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

Jámbor Attila
Családi házak,
panellakások

komplett szerelése,
kisebb

javítái munkák

+36 70 505 4034
+36 22 747 217

jamborattila62@gmail.com

Villanyszerelő


