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2021. május 29-től október 3-ig
Korok – Színek – Hangulatok
Válogatás a Szegedi Móra Ferenc
Múzeum képzőművészeti
gyűjteményéből
Kedd – vasárnap: 10:00 – 18:00
Halász Kastély
(Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10. 
tel.:  06 21–292–0471)

2021. augusztus 10-től november 30-ig
Retró kiállítás
A Velencei Helytörténeti Egyesület 
kiállítása 
Kedd, csütörtök: 9.00 – 18:00
A többi napokon előzetes
bejelentkezés szerint 
(Meszleny–Wenckheim kastély,
Velence, Tópart u. 52.
velencehelytortenet@gmail.com)

2021. szeptember 4. szombat
Nemzetközi Vadgasztronómiai
Fesztivál
Pákozdi Pagony Arborétum és Vadaspark
http://www.vadgasztro.vadex.hu/

2021. szeptember 4. szombat 19:00
Kisboldogasszony napi fecskebúcsú
Madárgyűrűzés; énekesmadarak
szabadon engedése
Dinnyési Fertő
Jelentkezés: Fenyvesi László: 30/663–4633

2021. szeptember 4. szombat 20:00
Kati Burns Ntett koncert
Velence Északi Strand

2021. szeptember 13. hétfő
10:00 –14:00 
2021. szeptember 16. csütörtök
10:00 –14:00 
2021. szeptember 20. hétfő
10:00 –14:00 
Kriston intim torna nőknek 
Green Residence Élményközpont
(Velence, Hársfa u. 1/A.
info: Sólyom Fekete Eszter: 20/983–05–16)

 2021. szeptember 19. vasárnap
Országos Bulldog Találkozó: Őszi 
Bulldog Buli 
Drótszamár Park és Kemping
(Velence, Kemping u. 2.
tel.: 30–619–4452)

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

Az Északi Strand Kertmozi programja 
a 32–33. oldalon olvasható. 

A Green Residence Élményközpont
programjairól a 24. oldalon tájékozódhat-
nak olvasóink.



Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k

3

Beköszöntő

3

helyre áll a járványidőszakot megelőző 
jogrend. 

Ez azonban csak az egyik eleme an-
nak, hogy a város visszatérjen abba a ke-
rékvágásba, amely előrevezeti. A másik 
eleme az, hogy le kell zárni működésünk 
azon időszakát, amelyben a ránk ma-
radt problémák feltárása és a kényszerű 
konfrontáció szinte minden hónapban 
valami olyan eseményhez vezetett, amely 

Velencét az országos médiában rendsze-
resen szerepeltette. Jó dolog persze az, 
hogy sokan hallanak városunkról, de 

nem mindegy, hogy milyen szövegkör-
nyezetben, milyen ügyek kapcsán. Egy 
sereg megörökölt ügyünket megnyugta-
tó módon végre le kell végre zárni, és el 
kell indulnunk előre. Meg kell szabadul-
ni a múlt terhétől, lassan két év önkor-
mányzati munka után már nem érdemes 
hátrafelé nézni. Tudjuk azt, hogy milyen 
emberek milyen munkát nem végeztek el 
előttünk. De túl kell tudnunk ezen lépni. 

2021-ből már csak négy hónap ma-
radt hátra. Pontot kell tennünk számos 
tennivaló végére. Három különösen fon-
tos ügyet szeretnék említeni. Az uszoda, 
a Korzó és az óvoda. Ezen ügyek meg-
oldását nemcsak a város szempontjából 
tartom fontosnak, de én magam is sze-
mélyes kötelességemnek érzem azt, hogy 
2022-t végre tiszta lapokkal kezdhessük 
el. Mindhárom ügy eltér egymástól, de 
sok tekintetben hasonlítanak is. Minde-
gyik esetében a pénzügyi kérdések össze-
fonódnak egy-egy korábbról megörökölt 
problémával is. Nem árulok zsákbamacs-
kát – nem lesz egyszerű pontot tenni 
egyik ügy végére sem. 

Azonban van egy további változás is, 
amely a velencei önkormányzat megszo-
kott működését visszahozza: ez pedig a 
megegyezés és a kompromisszum-keresés. 
Fontosak azok az értékek és elvek, ame-
lyeket képviselünk – de ugyanilyen fontos 
az, hogy egyre többen megbízható és ki-
számítható partnerként tekintsenek a ve-
lencei önkormányzatra. Erre különösen 
nagy a szükség most, amikor egyre sür-
getőbb kihívásokkal kell szembenéznünk. 
Nemcsak a tó állapota és a növekvő de-
mográ� ai nyomás ró ránk számos köte-
lezettséget, hanem az is, hogy a megoldás 
érdekében fenn kell tartanunk, meg kell 
erősítenünk a jószomszédi viszonyt Gár-
donnyal, Kápolnásnyékkel, Pusztasza-
bolccsal és Sukoróval. Meg kell erősíteni 
az együttműködést a megyei önkormány-
zattal és országgyűlési képviselőinkkel. Az 
elmúlt hónapban több alkalommal is volt 
szerencsém képviselni városunkat olyan 
eseményeken, ahol több környékbeli te-
lepülés vezetője is jelen volt. Azt tapasz-
taltam, hogy mindenki kész arra, hogy 
együtt lépjünk tovább.

Szabó Attila
alpolgármester

Kedves Velenceiek!

Bő egy éve már annak, hogy alpolgár-
mesterként a Velencei Híradó oldalain 
első ízben Önökhöz szóltam. Akkor még 
a járványügyi védekezés állt az önkor-
mányzat � gyelmének középpontjában. 
Most viszont teljesen más feladatok áll-
nak előttünk. Vissza kell találnunk az ön-
kormányzat működésének megszokott 
menetéhez. Ez egy több lépésből álló fel-
adat, amelynek pénzügyi biztonságát el-

sősorban az teremtheti meg, ha a város 
költségvetése is visszakerül a megszo-
kott keretei közé – és végre ténylegesen 
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Polgármesteri kalendárium
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2021. július 22-től augusztus 20-ig Gerhard Ákos polgármester az alábbi
megbeszéléseken, egyeztetéseken és eseményeken vett részt a város érdekében:

Július 22-én egy velencei tematikus 
tanösvény kialakításával kapcsolatban 
egyeztetett. Ezt követően részt vett a He-
lyi Építési Szabályzat módosításával kap-
csolatos megbeszélésen.

Július 26-án tárgyalt az OPEL Bartha 
képviselőivel egy esetleges velencei 
strandszponzoráció lehetőségéről. 

Július 28-án helyszíni szemlén vett 
részt a  laktanyánál, ahol a kormányhi-
vatal környezetvédelmi szakembereivel 
vették számba azt, hogy a 2019-ig felhal-
mozódott hulladék elszállítása milyen 
ütemben halad. 

Július 29-én a pénzügyi, majd a hu-
mán és az ügyrendi, végül a kulturális 
bizottság ülésén vett részt. Ezt követően 
képviselőtestületi ülést vezetett le. 

Augusztus 2-án a FEOL újságíróját 
tájékoztatta az Északi Strandon kihelye-
zett okosbója és az  EFOTT-tal kapcso-
latos tárgyalások ügyében.

Augusztus 3-án az EFOTT-tal kötött 
megegyezés végső formába öntésén dol-
gozott, egyeztetve az érintett felekkel és 
az EFOTT ügyében eljáró városi munka-
csoport tagjaival. 

Augusztus 4-én partbejáráson vett 
részt a Hír 24 újságírójával, akinek a tó 
alacsony vízszintjével kapcsolatban adott 
interjút.

Augusztus 5-én a város ügyvédjével 
egyeztetett Velence jogi ügyeivel kapcso-
latban.  

Augusztus 6-án egyeztetett az uszo-
da-ügy megoldásával kapcsolatban a 
beruházókkal. 

Augusztus 9-én tárgyalt városunk 
polgárőreivel az EFOTT fesztivállal 
kapcsolatos többlet-teendőkről, majd 
a képviselőkkel bejárást tartott, mely-
nek során a parkolási korlátozással 
érintett területeket, valamint a mobil 
WC-k és szemetesek kihelyezését elle-
nőrizték.

Augusztus 10-én a Prizma Junior Zrt. 
ügyvezetőjével egyeztetett a 2021-es tan-
év étkezési díjairól.

Augusztus 11-én a Rózsa és a Bog-
lárka utca lakóit fogadta, megvitatan-
dó a DRV Zrt-vel kapcsolatos lakossági 
problémákat. Ezt követően szintén la-
kossági kérésre a HÉSZ módosításának 
lehetőségeiről tárgyalt.

Augusztus 12-én Fésűs Attila képvi-
selővel és egy helyi vállalkozóval a kül-
területi utak fejlesztéséről és a megsze-
rezhető pályázati forrásokról tárgyalt.

Augusztus 13-tól augusztus 18-ig sza-
badságát töltötte. 

Augusztus 19-én a Kisfaludy 
strandfejlesztési program keretén be-
lül megvalósult velencei beruházások-
kal kapcsolatban tartott sajtónyilvános 
bejárást az Északi Strandon. Este meg-
nyitotta a város születésnapjára szerve-
zett Retró Partyt a Kastélyparkban. 

Augusztus 20-án beszédet mondott 
és átadta a Velencéért Emlékérmet Kár-
páti Miklósnak, a plébániatemplom bú-
csúünnepén.
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Ingyenes WIFI kapcsolat a város központjában
Augusztus 1-től ingyenes köztéri wi�  kapcsolat érhető el a polgármesteri 
hivatal (Velence, Tópart u. 26.) előtti parkban. 

A Novi-Com Kft. telepítette ingyenes hálózat belépési adatai a követke-
zők: 

név: novicomc7ed5c
jelszó: public21

A városi újság
terjesztése

A Velencei Híradó terjesztése 
azután, hogy a Magyar Posta 
kivonult erről a piacról, sajnos 
akadozik, késik. A terjeszté-
sért felelős VVG Kft. tovább-
ra is várja olyan vállalkozók, 
magánszemélyek jelentkezé-
sét, akik vállalják a Velencei 
Híradó megbízható terjesz-
tését, akár hosszú távon is. A 
városi újság 3000 példányban 
(nyaranta 5000 példányban) 
havonta jelenik meg, vagy-
is évi 12 alkalommal szüksé-
ges a velencei háztartásokba 
eljuttatni. 

Arra kérjük az érdeklődőket, 
hogy a VVG Kft.-vel a varos-
gazdalkodas@velence.hu e-ma-
il címen vegyék fel a kapcsola-
tot a terjesztés ügyében!
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Kupakgyűjtő szív Velencén
Civil kezdeményezésre kupakgyűjtő szív került kihelye-
zésre Velencén, a Tópart úton. Köszönet a szervezőknek, 
a készítőknek és a rászoruló családok segítőinek! Külön 
köszönet illeti Rádainé Barbarát, aki a nemes ügy kezde-
ményezője és fő szervezője volt.

A kupakgyűjtő mozgalom Dániából indult el világ 
körüli útjára. A műanyag kupakok elhelyezésére alkal-
mas szív alakú gyűjtő használata egyrészt segít megelőz-
ni, hogy a műanyag kupak szemétként szennyezze a kör-
nyezetet, így környezettudatosságra neveli és ösztönzi a 
közösséget. 

A felvásárló cégek az összegyűjtött kupakokat felaprít-
ják, beolvasztják, majd újrahasznosított termékeket készí-
tenek belőle (pl. öntözőkannákat, gyeprácsokat, zöldség-, 
illetve gyümölcstároló rekeszeket). A cégek kilónként � -
zetnek a kupakokért. Ezt az összeget a velencei rászoruló 
családok megsegítésére fordítják a szervezők. 

A műanyag kupakok gyűjtése tehát védi a környezetet 
a műanyag szeméttől, és a velencei rászorulókon is segít.

Milyen kupakokat lehet gyűjteni? 
. üdítős/vizes palackok kupakjai . minden csavaros műanyag kupak . samponos, tusfürdős, hajlakkos . mustár, 

ketchup, majonézes � akon teteje . tejszínhabos � akon kupakja . mosószeres, öblítős kupak . kindertojás kapszula .
pezsgő műanyag 
dugója.

Fontos, hogy 
mindig tisztán, 
szennyeződés-
mentesen gyűjt-
sük a kupakokat! 
A gyűjtésben és 
a színes kupakok 
bedobálásában a 
gyerekek is részt 
vehetnek a kör-
nyezettudatos 
nevelés része-
ként.

További rész-
letek a Kupak-
szív Velence fa-
cebook oldalán: 
https://www.fa-
cebook.com/ku-
paksziv

Nagysebességű lakossági internet-szolgáltatás vált elérhetővé Velencén
A velencei optikai kábelhálózat-fejlesztés eljutott abba a stádiumba, hogy a Novicom Kft. immár nagysebességű 

lakossági szolgáltatást is tud nyújtani. A városunkban elérhető kedvezményes díjcsomagokról és a csatlakozá-
si lehetőségekről a 1213-as telefonszámon, az ugyfelszolgalat@novicom.hu e-mail címen, illetve személyesen, a 
Gárdony, Szabadság u. 30/C. címen található ügyfélszolgálati irodában lehet tájékozódni.
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A 2021. évi EFOTT tanulságai

Az EFOTT-tal 2021-ben kötött megálla-
podás új alapokra helyezte a fesztivál és 
Velence városa közötti együttműködést. 
Első alkalommal sikerült szerződésben 
rögzíteni azt, hogy a szervezés jelentette 
problémák kiküszöbölése közös feladat 
és felelősség. Ennek révén a velencei la-
kosok szempontjai most először kerül-
tek be a fesztivál szervezésével kapcsola-
tos előkészületek közé. 

A fesztiválra visszatekintve egyér-
telmű az, hogy érdemes volt felvállal-
ni a megállapodás eléréséhez szükséges 
kon� iktusokat. Idén először ugyanis el-
fogadható mértékű maradt a Bencehe-
gyet és az Ófalut érő, korábban szélsősé-
gesen nagy környezeti terhelés. 

Az EFOTT megrendezése évről évre 
problémákat okozott Velencén. E prob-
lémák kezelésére idén a velencei önkor-
mányzat kezdeményezésére tárgyalások 
kezdődtek a szervezőkkel. Az egyetlen 
eszköz, amellyel egyáltalán tárgyalóasz-
talhoz lehetett ültetni az EFOTT-ot, az 
Evezős út részleges és ideiglenes lezárá-
sának felvetése volt. A tárgyalások ezt 
követően felgyorsultak és rövid időn be-
lül eredményesen le is zárultak. 

A megállapodás keretében négy prob-
lémát kezelt az önkormányzat a szerve-
zőkkel:

1. parkolási problémák,
2. közlekedési problémák,
3. köztisztasági problémák,
4. zaj-ártalomból fakadó problémák.

A parkolási prob-
lémák kezelése

Ideiglenes forgal-
mirend-változással 
óvta az önkormány-
zat az EFOTT ide-
jén a Bencehegy és 
az Ófalu utcáit és la-
kóit. Egyes terüle-
teken „korlátozott 

várakozási övezet” 
táblák kihelyezésével 
előzte meg az önkor-
mányzat azt, hogy a 
parkoló gépjárművek 
ellehetetlenítsék a ve-
lencei lakosok moz-
gását. A megnöve-
kedett forgalom és a 
szabálytalan parkolás 
kezelésére az EFOTT 
munkaerőt is bizto-
sított, akik városunk 
polgárőreinek mun-
káját segítették. A 
szabálytalanul par-
koló gépjárművek 
jelentette forgalmi 
problémák elhárítása 
érdekében éjjel-nap-
pal hívható telefon-
szám állt a velencei 
lakosok rendelkezé-
sére.
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Közlekedési problémák kezelése

Az EFOTT fesztiválbuszok Velence he-
lyett Kápolnásnyékről indultak és oda ér-
keztek a fesztivál teljes időtartama alatt. 

Az EFOTT nyitható kerítést állított 
fel saját költségén az Evezős úton, meg-
előzve a velencei szakaszon a kerékpáro-
sok és gyalogosok, valamint a személy-
gépjárművek egyazon 
felületen való közleke-
dése által létrejövő for-
galmi veszélyt. 

Köztisztasági
problémák kezelése
Az EFOTT a szerző-

dés keretében vállalta 
Velence vasúti megálló-
hely és a fesztivál hely-
színe között 8 mobil WC 
és 18 hulladékgyűjtő fel-
állítását és napi ürítését. 
A fesztivált követően kö-
zös terepbejárásra is sor 
került augusztus 17-én, 
amelynek keretében az önkormányzat és 
a szervezők rögzítették az állapotokat. A 
jegyzőkönyv alapján a szükséges helyreál-
lítási feladatok megtörténtek.

Zajterheléssel kapcsolatos
problémák kezelése
A várossal kötött megállapodás értel-

mében az EFOTT szervezőcsapata éj-
jel-nappal hívható számon biztosította az 

ingyenes zajhatár-mérést városunk 
lakói számára.

Felelősségvállalás,
nyilvánosság
A panaszbejelentő telefonszá-

mokat és a panaszok megelőzé-
sét szolgáló intézkedéseket a váro-
si facebook oldal elérhetővé tette. 
Az EFOTT és a velencei önkor-
mányzat közötti szerződést a vá-
ros nyilvánossá tette (a velence.hu 
honlapon elérhető a teljes doku-
mentum).

A Városgazdálkodás munkatár-
sai, valamint a polgárőrök folyama-
tosan részt vettek a munkálatokban, 
illetve a rend biztosításában. A pol-
gármester és az önkormányzati kép-
viselők rendszeresen körbejártak a 
fesztivál megrendezése által érintett 
területeken. 

Az összehangolt intézkedések-
nek köszönhetően idén sokkal keve-
sebb gondot jelentett a fesztivál a város 
számára, és a velenceiek nem szembe-
sültek olyan jelenetekkel, mint a ko-

rábbi években. Bár így is sok panasz 
érkezett az önkormányzathoz a feszti-
vál ideje alatt, de a megállapodás ke-
retein belül lezajlott szervezés azt bi-
zonyította, hogy amennyiben erre van 
szándék, akkor meg lehet találni a 
szükséges kompromisszumot a szóra-
kozás lehetősége és a nyugalom bizto-
sítása között.
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A Kisfaludy Program keretében megvalósult 
strandfejlesztés
2021. augusztus 19–én, Velence város születésnapján került sor a strandfelújítás építményeinek sajtó-
nyilvános átadó ünnepségére az Északi Strandon. 2021 februárjában adhattuk hírül, hogy mintegy 120 
millió forintot nyert Velence Város Önkormányzata a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretén 
belül a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció negyedik ütemében. Velence Város Önkormányzata ré-
szére a kiíró a Velence Északi Strand, a Velencei Tóbíró Strand, a Velencefürdői Keleti Strand (Plázs44 
szabadstrand) és a Velencefürdői Nyugati Strand (Tó-party Strand) mindegyike részére 29.893.819,-Ft 
támogatást ítélt meg.

A négy velencei strand mindegyikén új, egységes arculatú öltözők, magyar-angol nyelvű információs 
táblák, baba-mama helyiségek és családi mosdók kerültek kialakításra. A támogatott projekt a Kisfaludy 
Turisztikai Fejlesztési Program keretében valósult meg.
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Kárpáti Miklós méltatása a
Velencéért Emlékérem átadásakor

Tisztelt Egybegyűltek,
Kedves Miklós!

Nem lehet megtisztelőbb alkalom 
polgármesterként a plébániatemplom-
ban szót kapnom, mint Szent István 
napján. Államalapítónk élete ugyan-
is példát ad minden politikus számá-
ra arról, hogy morális tartás és értékek 
nélkül az útja a semmibe vezet. Ezért is 
fontos az, hogy lássuk és felismerjük az 
igazi értékeket, a példaadó személyeket 
közösségünkben.

Megtisztelő feladatom az, hogy né-
hány mondatban méltassam a Velen-
céért Emlékérem 2021. évi díjazottját, 
Kárpáti Miklóst. Ám éppen ebben a 
közösségben talán nincs is erre igazán 
szükség, hiszen itt mindenki tisztában 
van városunk díjazottjának kulturális 
szempontból kiemelkedő tevékenységé-
vel, érdemeivel. Ahelyett tehát, hogy is-
mertetném Kárpáti Miklós végzettsége-
it és munkahelyeit, engedjék meg, hogy 
néhány személyes gondolatot osszak 
meg Önökkel. 

A közösségéért tenni akaró és ten-
ni kész ember sosem kizárólag önma-
ga épülését, saját tevékenységét tartja 

a legfontosabb dolognak, hanem 
közösségben és marandó értékek-
ben gondolkodik. Amikor tehát 
Velence és tavunk múltját fürké-
szi – akkor munkáját, eredményeit 
közzéteszi, hogy mások is részesül-
hessenek tudásából; amikor szak-
értelmét a város szolgálatába állítja 
– akkor megyei szinten is kiemel-
kedően gazdag értéktár keletke-
zik belőle, ha pedig énekel – akkor 
ezt kórusban teszi, másokkal össz-
hangban. 

Kárpáti Miklós választott an-
tikváriusi hivatása is ezt mutatja 
számomra: munkája során értéket 
ment, értéket teremt, majd mind-
ezt megosztja és közkinccsé teszi. 
E táj zseniális szülötte, Vörösmarty 
tette fel a kérdést:

„De hát hol a könyv mely célhoz vezet?
Hol a nagyobb rész boldogsága? – Ment-e
A könyvek által a világ elébb?”

 Úgy hiszem, Kárpáti Miklós élet-
útja tanúsítja, hogy a könyvek nem-
csak arra valók, hogy általuk tudást sze-
rezzünk, vagy élményben részesüljünk, 

hanem egyszerűen élni segítenek. És sze-
rencsések vagyunk mi, velenceiek, hogy 
Kárpáti Miklós révén a hely története a 
közösséget, vagyis mindannyiunkat ösz-
szekötő ismeretek és emlékek szövedéké-
vé és megtartó erővé válhat. 

Kedves Miklós, most egy újabb kö-
zösség tagja lett és egy újabb közös-
séget gazdagít – mégpedig a Velencé-
ért Emlékéremmel kitüntetettek szűk 
csoportját. Megtiszteltetésnek tartom, 
hogy e kitüntetést éppen én nyújtha-
tom át. Várjuk további kutatásainak 
érdekfeszítő eredményeit, s reméljük, 
egyszer egy reprezentatív, szép album 
formájában is méltóképpen az olva-
sók elé kerülhetnek az összegyűjtött 
képek, térképek és történetek. Mind-
ehhez pedig jó egészséget és töretlen 
munkakedvet kívánok, szerető család-
ja körében!

Velence Város Önkormányzata
nevében

Gerhard Ákos polgármester

(Elhangzott augusztus 20-án,
a Szent István királyról elnevezett, ófalusi
plébániatemplomban.)
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Születésnapi Retro Party a Kastélykertben
Augusztus 19-én, Velence város születésnapján DJ Smash szórakoztatta
a táncolni vágyó velenceieket
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A Magyar Országos Horgász Szövetség
közleménye az augusztusi halpusztulás kapcsán
Június második felében halpusztulás történt a Velencei-tó területén és az akkori, 4 tonnát meghaladó 
veszteség a halállomány mintegy 1,5%-át érintette. A tapasztalt sajnálatos, de nem egyedi jelenség kap-
csán a károk és a negatív turisztikai következményeinek enyhítése céljából gyorsan kialakult egy hatékony 
helyi összefogás, majd megkezdődött a kormányzati intézkedések előkészítése a vízpótlás lehetőségeinek 
vizsgálatára, az ökológiai szempontok szerint is elfogadható tartós megoldás kidolgozására és megvaló-
sítására. Sajnos augusztus 13-án újabb, de a júniusinál kisebb intenzitású halpusztulás kezdődött a vízte-
rületen. A hiteles tájékoztatás érdekében, az eddig ismert adatok alapján a MOHOSZ OHSZK ismerteti 
a jelenlegi helyzetet, s egyben jelzi, hogy valamennyi médiumot újra e formában kívánja tájékoztatni, 
kérve a közlemény pontos átvételét.

A jelenséget észlelve a MOHOSZ Velen-
cei-tavi Kirendeltsége munkatársaival és 
a horgászszervezetek önkénteseivel ismét 
azonnal megkezdte az elhullott halak be-
gyűjtését és azonosítását. A haltetemek 
elszállítási, ártalmatlanítási eljárását és 
annak költségeit közfeladat-ellátása kere-
tében a halgazdálkodásért felelős horgász-
szövetség biztosítja.    A Közép-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint 
a harmadfokú vízminőség-védelmi ké-
szültség újbóli elrendelését a mért adatok 
jelenleg nem indokolják.

A helyszíni tapasztalatok alapján az 
elpusztult és összegyűjtött halak zöme 
karika- és dévérkeszeg, valamint a ter-
mete okán látványosabb busa volt, de 
sajnos ponty, amur, süllő, balin, angolna 
és harcsa is volt az elhullott halak között. 

Az eddigi szakvélemények szerint a na-
pokon át tartó hőség és szélcsendes idő, 
valamint a felhősebb napszakok hatá-
sára a helyenként közel  30°C fokos hő-
mérsékletű vízben a szórványosan kiala-
kult oxigénhiányban kezdtek pusztulni 
a halak.  Vasárnap délután az érkező idő-
járás-változás hatásaként erős légnyomás-
csökkenés történt, melynek következmé-
nyeként vélhetően – az elhullott halakon 
látható tünetek alapján – lokális ammó-
nia-felszabadulás is történhetett. Emiatt va-
sárnap délután és hétfő délelőtt között to-
vábbi halpusztulások voltak észlelhetők a tó 
egyes részein, különösen a Sukoró–Velence 
térségében lévő evezőspálya területén. 

Jó hír, hogy hétfő délután óta nem ész-
lelhető újabb elhullás, az érkező élénkülő 
légmozgás, a lehullott csapadék és jelen-
tősebb lehűlés valószínűleg megakadá-
lyozta egy súlyos mértékű halpusztulás 

kialakulását. A kétnapi csapadéknak kö-
szönhetően a tó vízszintje mintegy 4 cm-t 
emelkedett. A kedd déli adatok alapján, az 
elmúlt 4 napban lezajlott halpusztulás – 
ideértve a már 70%-ban összegyűjtött és a 
még tavon látható tetemeket – mennyisé-
ge összesen 1500–1800 kg-ra becsülhető. 
Annak ellenére, hogy a keddi szeles idő-
járás jelentősen megnehezítette a munkát, 
az elhullott halak jelentős részét már sike-
rült összegyűjteni – köszönhetően a civil 
önkéntesek, valamint a tavon működő 
strandok és kempingek segítségének is. 
A tervek alapján – ha nem történik újabb 
halpusztulás – a gyűjtés a hosszú hétvége 
kezdetére teljesen befejeződhet.

Jelenleg továbbra is megalapozottan 
kijelenthető, hogy  a Velencei-tó vízmi-
nősége a fürdési, vízisport és egyéb rek-
reációs igénybevételi szempontok olda-
láról jó, így a helyzet e tárgyban azonnali 
korlátozást, beavatkozást nem igényel.

A MOHOSZ továbbra is jelezni kívánja, 
hogy a tó tartósan és tendenciózusan ala-
csony vízállása és az elmúlt évtizedekben 
gyarapodó lágyiszapréteg mennyisége  a 
közeljövőben egy tartós vízpótlási beavat-
kozás kidolgozását és kivitelezését, pár-
huzamosan egy átgondolt nádművelés 
beindítását igényli. A vízellátás megoldása, 
annak biztonsága – a halgazdálkodáson, a 
halállományon messze túlmutatva – a tér-
ségi turizmus, az itt élők életminősége ér-
dekében is kiemelten fontos kormányza-
ti feladat. A tárgyban az első kormányzati 
intézkedések már meg is történtek, s első 
körben a horgászszövetség is bevonásra 
került a tó jövőjének tervezése tárgyában. 

Ide tartozik, hogy az elmúlt hetekben 
megvizsgálásra került a tó felett, annak 

vízgyűjtőjén elhelyezkedő Pátkai- és 
Zámolyi-víztározók vízminősége, víz-
mennyisége is. 

A két tározó vízszintje szintén kritikusan 
alacsony, de a lehullott csapadék itt is javu-
ló tendenciát fog eredményezni. Eloszlatva 
a kételyeket és cáfolva a szándékos hírtorzí-
tásokat azt is látni kell, hogy a két vízterület 
vízminősége jelenleg jelentősen rosszabb, 
mint a Velencei-tóé, s a teljes vízkészlet át-
engedése  – azon túl, hogy esetleg berob-
bantaná a velencei algaképződést –  csak 
pár cm-t és így csak pár napi párolgási víz-
veszteség-pótlást jelentene, a helyi élővilág 
kipusztulása mellett. Megjegyzendő, hogy 
erre már volt korábban gyakorlati példa is. 

Mivel a MOHOSZ mindhárom érin-
tett állami tulajdonú vízterület halgazdál-
kodási haszonbérlője, így számára nem 
kérdés, hogy a Velencei-tavi problémák 
megoldása, kárenyhítése az első számú 
prioritás. Ennek érdekében, ha a vízmi-
nőség azt engedi, szeptember végén a Zá-
molyi-víztározó lehalászásra, majd leen-
gedésre kerül. A MOHOSZ felhívja arra 
is a � gyelmet, hogy a vízgyűjtő további, 
felső elemeinek és területeinek vízhasz-
nálatát, vízminőség-befolyásolási hatását 
is célszerű megvizsgálni a komplex szak-
értői megoldás, a hasznosítással arányos 
kockázatcsökkentés érdekében.

A készenlét, a monitoring a jövőben 
is folyamatos lesz, érdemi változás esetén 
haladéktalanul újra tájékoztatjuk a köz-
véleményt. Ezúton is köszönjük a halte-
temek összegyűjtésében ismét résztvevő 
civil önkéntesek önzetlen segítségét!

Budapest, 2021. augusztus 17.
MOHOSZ Elnöksége
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Folyamatos a vízminőség-mérés az
Északi Strandon: okosbója telepítése

Az idei nyár mindannyiunk számára 
világosan megmutatta, hogy a Velen-
cei-tó ökoszisztémájának megőrzése 
és vízellátásának biztosítása immár el-
odázhatatlan feladat. A fenntarthatóság 
és a hosszú távú szempontok � gyelembe 
vétele pedig elengedhetetlen mindehhez.  

Az is egyértelművé vált, hogy a tó 
megmentése és a vízminőség karban-
tartása több pilléren álló, közös feladat, 
amelyben az állami és a vízügyi szerep-
vállalás mellett helye van a civil kezde-
ményezéseknek, és elengedhetetlen az 
önkormányzatok aktív együttműködése, 
szerepvállalása is. 

E cél érdekében Velence Város 
Önkormányzata az Északi Strandon 
állandósította a vízminőség-mérést. 
A strandon üzembe helyezett bója 
óránként végez méréseket, amely-
nek eredményei mindenki számá-
ra elérhetők az alábbi QR kódon.  
Köszönjük az okosbóját kifejlesztő 
WaterScope Zrt. segítségét!

Ez az egyik első önkormányzati lé-
pés abba az irányba, amely a Velencei-tó 
megmentését, a fürdőhelyek átlátható 
monitorozását tűzi ki célul. Reméljük, 
sikerrel fogunk járni!

Újabb halpusztulás a Velencei-tavon
Az Északi Strandra telepített okosbója adatai augusztus első hetében azt mutatták, hogy folyamatosan csökken a tó-
ban oldott oxigén szintje. Már ekkor lehetett tudni, hogy tartós kánikula esetén újabb halpusztulással kell szembe-
nézni. Az idei turisztikai szezont az alacsony vízállás, a halpusztulás és a strandle-
zárások egyaránt sújtották. Abban bíztunk, hogy további kármentesítésre nem lesz 
szükség. Augusztus 13-tól kezdve azonban újra elkezdtek szaporodni a beszámo-
lók a haltetemek megjelenéséről. Az önkormányzati strandokon azonnal megkez-
dődött a strandok folyamatos tisztítása és a helyzet monitorozása. 

Augusztus 16-án a pusztulás – bár nem érte el a júniusi szintet – már oly mértékű 
volt, hogy újból önkéntes halgyűjtést kellett szervezni. Ez alkalommal Szabó Attila 
alpolgármester vett részt az esemény koordinálásában. Kiemelt köszönet illeti ez al-
kalommal is Stróbl Balázs szervezőt és a civil önkénteseket, Füredi Balázst és társait, 
akik augusztus 17-én hajnalban megkezdték a kármentesítést. Az augusztus végi hi-
degfrontok vetettek csak véget a tó egész nyári szenvedésének. 

Mindezek tükrében az ősz egyik elsőszámú önkormányzati feladata az, hogy 
megkezdődjenek az érdemi egyeztetések a tó megmentéséről. A cél érdekében a 
velencei önkormányzat minden rendelkezésére álló eszközt mozgósítani fog.

A Velencei-tó ugyanis maradandó, nem elherdálható, közös értékünk.

Füredi Balázs felvétele
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Kihívások Velencén

Az elmúlt egy hónapban a Városgazdál-
kodás munkatársai reggel 6-tól délután 
3-ig, időjárástól függetlenül kint dolgoz-
tak a közterületeken. Természetesen – hi-
szen ez a feladatunk. Tudatosan álltunk 
neki egy-egy parknak, egy-egy útsza-
kasznak. Felfrissült a Millenniumi Park, 
a Kastély és a  Közösségi Ház környéke, 
valamint a Templomkert is. Már nemcsak 
fűnyírásra jutott idő, hanem első körös 
tisztítási, ápolási munkákat, padkatisztí-
tást is végrehajtottunk. Hiszen a köztisz-
taság és a rendezettség  az alapja Velence 
megjelenésének.

Augusztusban végre volt már időnk az 
úthálózatban a kisebb kátyúk befoltozá-
sára. A nagyobb, feltárással járó kátyú-
kat, alámosásokat szakértő külső vállal-
kozó fogja idén ősszel rendbetenni. 

A fakivágások évek óta történő ha-
logatásának következményeként renge-
teg az elöregedő fa a városi állományban. 
Szeptemberben elindulnak a vissza-

metszések, illetve állapottól függően ki-
vágások, az elöregedő fák emelőkosa-
ras ápolási munkái, hogy jövő tavasszal 

megfrissülve, esztétikailag és egészségileg 
is megújult formában láthassuk őket. Az 
űrszelvénybe lógó fák és cserjék vissza-
metszése is megkezdődik ősszel. 

A szeptember kihívásokkal 
teli, hiszen elkezdtünk kidol-
gozni egy Zöldfelületi Straté-
giát, amely jelenleg a kutatá-
si fázisban van. A közép- és 
hosszútávú zöldfelületi terve-
ket elkészíteni közös munkánk 
és célunk, amelybe a lakossá-
got is szeretnénk bevonni. Hó-
napról hónapra tájékoztatjuk a 
velencei lakosokat az elképze-
lésekről. 

A kampányszerű ültetések 
helyett folyamatos, gazdasági-
lag és ökológiailag fenntartha-
tó, biodiverz szemléletű, hosz-
szú távú növényültetéseket
tervezünk. Tehát igyekszünk 
kerülni a monokultúrákhoz 
hasonló, kevés fajból álló, ala-
csony biológiai értéket ered-
ményező tömeges ültetéseket, 
hiszen az egyidőben ültetett 
állománynak egyidőben törté-
nik az elöregedése, majd a tö-

meges pótlása is. 
Szakmai egyeztetés zajlik a szegedi 

és budapesti méhlegelők kialakításában 

Értünk dolgoznak:
bemutatjuk a
Városgazdálkodás
munkatársait

Imre Csilla: 33 éves, 
egyedül neveli 13 éves 
lányát, Petra Kamil-
lát Hajdútanyán, ahol 
szüleivel együtt él. Ál-
landó optimizmusa, 
mosolya sokat lendít a 
csapat hangulatán. Ki-
tartó, szorgalmas mun-
kájának köszönhetjük 
számos ágyás tisztasá-
gát; metszőollója több 
milliószor csattogott 
a Babák Rózsakertjé-
ben is. Öntöz, szemetet 
szed, sosem csügged az 
előtte álló feladat láttán. 
Szabadidejében imád a 
kislányával lenni, akinek 
gyakran süti kedvenc 
süteményüket, a macs-
kaszemet.

résztvevő tapasztalt kollégákkal, ho-
gyan tudjuk elindítani a következő év-
ben a többszintes, átfogó, biológiailag 
aktív, beporzóbarát zöldfelületeket, 
ágyásokat. Itt egyszerre gondolkozunk 
a gyepszint, cserjeszint és fák szintjé-
nek hosszútávú átalakításán.
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Kertészkedjünk együtt!

Mitől szép egy park? Mitől érzünk tisz-
tának, rendezettnek egy közterületet? 
Ki a felelős a közterületért? Mit tehe-
tünk mi magunk egy szebb Velencéért? 

A rendezett, tiszta város mindany-
nyiunk igénye. Amikor kivonulunk egy 
területre, nemcsak a kötelező fűnyírás a 
feladatunk, hanem nyitott szemmel dol-
gozva a járdaszegély, a padka tisztítása, a 
cserjék formázása, szemétszedés, a be-
lógó ágak visszametszése, törzstisztítás, 
burkolt felületek takarítása is. E mun-
kálatok elvégzése miatt egy terület kar-
bantartása jóval több időt vesz igénybe, 
mintha csak puszta fűnyírás történne, 
cserébe viszont látványos a végeredmény, 
amikor levonulunk. A „köz”-terület 
mindannyiunké – érezzük tehát sajá-
tunknak Velence közterületeit is, óvjuk 
köztereinket, utcáinkat, járdáinkat tulaj-
donosként, mert közös érdekünk Velen-
ce város értékeinek megőrzése. A szemetelés, az illegális szemétle-

rakás  megoldandó probléma, de közö-
sen többet tudunk tenni a köztisztaság 

érdekében. Szedjük, gyűjtsük a szemetet 
nemcsak a házunk előtt! 

Arra kérjük a velencei lakosokat, 
érezze mindenki feladatának a kerí-
téstől számított öt méteres terület
fenntartását. Szebbnél szebb portákat 

Értünk dolgoznak:
bemutatjuk a
Városgazdálkodás
munkatársait

Imre Csilla: 33 éves, 
egyedül neveli 13 éves 
lányát, Petra Kamil-
lát Hajdútanyán, ahol 
szüleivel együtt él. Ál-
landó optimizmusa, 
mosolya sokat lendít a 
csapat hangulatán. Ki-
tartó, szorgalmas mun-
kájának köszönhetjük 
számos ágyás tisztasá-
gát; metszőollója több 
milliószor csattogott 
a Babák Rózsakertjé-
ben is. Öntöz, szemetet 
szed, sosem csügged az 
előtte álló feladat láttán. 
Szabadidejében imád a 
kislányával lenni, akinek 
gyakran süti kedvenc 
süteményüket, a macs-
kaszemet.

látunk, amelyekre büszkék lehetünk, 
így inspirálhatjuk szomszédainkat is a 
szebb porta kialakításááért és fenntar-

tásáért. Mert a valódi megoldás a tár-
sadalmi együttműködés, a környezeti 
nevelés és a környezeti kultúra színvo-
nalának javításában rejlik. 

Szabó Csilla
erdőmérnök, zöldreferens
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A Velencei-tó környékének pusztuló-megmaradó értékei
A Szent István király római katolikus templom története

A magyar államalapítás idejétől egészen 
a középkorig Velence neve nem szerepel 
a katolikus egyházi összeírásokban vagy 
a pápai dézsmajegyzékekben. Szent Ist-
ván király korában, 1000 körül Velence 

és környéke az uralkodói birtokkör részé-
nek számított. A királyi uradalomnak ha-
talmas összefüggő területe mutatható ki 
a tó mellett, így a mai Velence is oda tar-
tozott. Valószínű, hogy Velence területé-
nek egy része III. Béla király uralkodá-
sa (1172–1196) idején a Székesfehérvári 
Keresztes Konvent 
birtokában lévő te-
rületek közé tarto-
zott. Velence több 
környékbeli birtok-
kal együtt királyi, 
királynéi birtokok 
között szerepelhe-
tett, majd különfé-
le adományozások 
útján került neme-
si családok kezére a 
15. századig. 

A településnek a középkorban már 
volt temploma. Lázár deák által az 

1528-ban rajzolt térképen már látható 
Velence temploma, Velence neve mel-
lett pontsor húzódik. A környéken lévő 
templomok kisebbnek lettek rajzolva, 
mint a velencei. 

Velence 1543-tól kezdődően elnép-
telenedett, a lakossága vagy elmenekült, 
vagy elpusztult. Valószínű, hogy a 150 
éves török megszállás alatt nem éltek itt 
magyarok. Földjein a szomszédos telepü-
lések lakói legeltettek vagy kaszáltak. Ér-
demi földművelésre a háborús kor nem 
adott lehetőséget. A település a Rákó-
czi-szabadságharc végéig puszta volt.

A töröktől való visszafoglalás után 
Meszlényi János földbirtokos szerez-
te meg a község területét, aki az 1710-
es évek végén a református többség mel-
lé katolikusokat is telepített. A középkori 
templom a török korban elpusztult. En-
nek helyén adományokból, és a falu ke-
gyurának, a katolikus Meszlényi János 
földbirtokosnak támogatásával épült fel 
1722-ben az új templom. Védőszentje 
I. (Szent) István király lett. A templo-
mot a régi templom romjaiból építették 
újjá. Az építkezést Csizmadia István ura-
dalmi provizor irányította.

Minderről Wurum József székesfe-
hérvári püspök az alábbiakat jegyezte 
fel: „Eszerint a velencei templom kőből és 
téglából épült, ideje bizonytalan, a török 
időben elpusztult helyett, a Meszlenyi csa-
lád építtette, restauráltatta.” Más iratok-

ban ez is szerepel: „a 
templom padlása ge-
rendázott és bedeszká-
zott, egyházi szerekkel 
el van látva, s minden 
harmadik vasárnap 
és ünnepnap van iste-
ni szolgálat benne. A 
nagy harang Szent Ist-
ván király tiszteleté-
re, 210 kg, a kicsi 150 
kg. Szent József tiszte-

letére, mindkettőt Bíró Márton veszprémi 
püspök szentelte fel 1754-ben, Curátor Jo-
annes Török Colonus.”

Velence 1733-tól 1770-ig Pázmánd � -
liája, azaz � ókegyháza volt. Ekkor Győry 
János, Meszlényi János gyermekeinek ne-
velője lett a plébánoshelyettes. Velencén 
1788-ban plébánia alakult. Az új plébá-
nos megválasztásakor patronátusi jogot 
kezdett gyakorolni a Meszlényi család: 
Ferenc és Ignác, Lichtenberg hercegnő, 
Magni� cus D. Phisterer, Salamon Ferenc 
és Ignác, Mentler János és nővérei.

A templom azonban kicsi és igen 
rossz állapotú volt. A ma is látható temp-
lom építése 1827-ben kezdődött. Való-
színűleg Hild József vagy egyik követője 

tervezte a Meszlényi család megrendelé-
se alapján. A templom a település köz-
pontjában kiszélesedő út tengelyében áll. 
Stílusa magyar jellegű empire. Alapkövét 
1827-ben rakták le. 

1829-ben szentelte fel Simonyi Pál 
nagyprépost kanonok. Szütsits Pau-
lus Mathias fehérvári püspök 1829-ben 
a Visitatio Canonicájában így írt: „a régi 

A templom tornya napjainkban
(Forrás: a szerző felvétele)

A templom archív felvételen
(Forrás: https://helytortenet.eoldal.hu)

Lázár deák térképének részlete.
(Forrás: https://hungaricana.hu)



K u l t u r á l i s  é r t é ke i n k

templom a falu végén volt nyugaton, az új 
templomot 1827-ben kezdték építeni, és 

most is folyik az építkezés. 660 kg-os ha-
rangot Mentler Miklós közbirtokos aján-
dékozta és Szutsits Paulus Mathias püs-
pök szentelte fel, 1829-ben.”

A templom 25 méter hosszú és 15 mé-
ter széles. Az épület egyhajós, egyenes 
szentélyzáródású homlokzati toronnyal, 
a szentély két oldalán sekrestyével és ora-
tóriummal. Fő homlokzatának közepén, a 
főpárkányig felnyúló faltükörben vízszin-
tes záradékú, kőkeretes bejárat, fölötte fél-
kör ablak helyezkedik el. A homlokzatot 
timpanon zárja le, fölötte egyszintes kő-
burkolatos szintről induló, gúlasisakkal 
lezárt torony van toronyórával. Az oldal-
homlokzatokon magasra helyezett pár-
kányra állított két-két félkör ablak, szélé-
ről két szintben ablakok, a szentély felőli 
homlokzaton hasonló elrendezés.

A hajó csehsüveg boltozatos, a temp-
lombelsőben karzatalj, karzat helyezke-
dik el. A tölgyfa kapu felett félköríves ab-
lak nyílik a kórusra.

A sekrestye és három oratórium ké-
nyelmes elhelyezést biztosít a felszere-
lés és a kegyurak részére. A templom 
kifestetését Ürményi Miksa földbirto-
kos vállalta. A mennyezeten lévő mo-
zaikképek a négy evangélistát ábrázol-
ták. A berendezése fa főoltár volt, két 
nagyméretű angyal szoborral, ame-
lyeket 1829-ben készített Dunaiszky 
Lőrinc szobrászművész. A mai főoltár 
Peék Gyula plébános tervei szerint ké-
szült 1905-ben. Ez a budapesti Szent Ist-
ván Bazilika egyik oltárának másolata. 
Az oltárképen „Szent István felajánlja 
Magyarországot”. A templomban három 
mellékoltár található. 

A toronyban négy harang helyezke-
dik el. Itt található Magyarország 16. leg-
öregebb harangja, amelyet 1556-ban ön-
töttek. A harangok: 6 mázsa 60 fontos = 
Szent Miklós tiszteletére (Mentler Mik-
lós ajándéka), 2 mázsa 50 fontos = Szent 
István tiszteletére (Tarr István székesfe-
hérvári postamester ajándéka), 1 mázsa 
50 fontos = Szent József tiszteletére (az 
ősi templomból hozták át), 60 font súlyú 
lélekharang = Petrásné Salamom Alojzia 
ajándéka.

1917. május 10-én éjszaka egy vil-
lám belevágott a templomtorony tetején 

A templom napjainkban
(Forrás: a szerző saját felvétele)

A templombelső archív felvételen
(Forrás: https://helytortenet.eoldal.hu)

A templom belső tere
(Forrás: a szerző felvétele)
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álló keresztbe. Ennek következtében a 
fazsindellyel fedett torony kigyulladt és 
a tetővel együtt leégett. A toronyóra és 
a kisharang megolvadt. Elégett a padlá-
son az Anna kápolnából kimentett fehér 

fa oltár, a két darab, ember 
nagyságú szoborral együtt. 
Nagy szerencsére a temp-
lom mellett álló, náddal fe-
dett házak közül egy sem 
gyulladt ki.

A templom helyreál-
lítása 1918-ban történt 
meg Peék Gyula plébános 
vezetésével a háború befe-
jezése után. Az akkori ne-
héz anyagi körülmények 
miatt lassan gyűlt a felújításhoz szük-
séges 74500 korona.

Más formában állították helyre a 
tornyot, a régi szépségét anyagiak hiá-
nyában nem tudták visszaállítani. Deym 
Béla plébánossága alatt 1930-ban be-
vezették a villanyt, melynek Gschwindt 
Ernő vállalta a költségeit.

A II. világháború során a templom a 
Margit-vonal (védvonal) területén he-
lyezkedett el, és a községben elhelyezett 
védelmi és meg� gyelő állásokra leadott 
belövésekből több a templomot is súlyo-
san megrongálta. Súlyosan megsérült 
a templom, melynek tornyát kilőtték, 

orgonája elpusztult. A sérült részeket 
1947-ben építették újjá.

A templom nagyharangján ma a kö-
vetkező felirat olvasható: „Isten dicsősé-
gére öntötték a velencei róm. kat. buzgó 
hívek közadakozásából az Úrnak 1947-es 
évében. Öntötte Slezsák László harangön-
tő - Magyarország aranykoszorús meste-
re – Budapesten.” A templom műemléki 
védelem alatt áll.

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

Dr. Petrus József Csaba 
műemlékvédelmi szakmérnök

„Szent István felajánlja Magyarországot”
(Forrás: a szerző felvétele)

A templom 1914-ben, a leégés előtt
(Forrás: https://helytortenet.eoldal.hu)

A templom a helyreállítást követően
(Forrás: OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár, raktári jelzet: v516)
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Rendhagyó tárlatvezetés  

Nemrégiben nyitottuk meg legújabb 
tárlatunkat, melyet a retró jegyében ál-
modtunk meg, bemutatva egy elmúlt 
korszak jellemző tárgyait.

Mivel a kánikula és az ilyenkor aktuá-
lis utazások még távol tartják látogatóin-
kat a személyes érdeklődéstől, virtuálisan 
szeretnénk néhány � gyelemre méltó cse-
megével szolgálni. Bízunk benne, hogy a 

november 30-ig nyitva tartó összeállítá-
sunk felkelti az érdeklődést és sokan lá-
togatják majd kiállítótermünket!

Kiss Eszter Zsó� a,
Ludmann Ágota

A Retró-kiállításon elhangzott meg-
nyitóbeszéd:

Kedves Elvtársak és Elvtársnők!
(Na, nem, csak 
viccelek!)

Sok szeretettel kö-
szöntöm Önöket 
kiállításunk meg-
nyitóján, amely 
egy olyan korba 
repít vissza, amely 
még élénken él 
emlékeinkben.

Egy korba, 
amikor sorban áll-
tunk a banánért, 
majd a vasfüggöny 
leomlása után (� a-
talok kedvéért, az 
nem olyan, mint 
amit a Röltex-ben 

lehetett kapni), már magunk vehet-
tük meg Bécsben kemény 400 Ft-os va-
lutakeretből. Elfért a Gorenje hűtőben, 
amit a Lada tetején hoztunk haza. Eb-
ben az időben még tudtuk mi az, hogy: 

„64-es számú Dobó István úttörőcsapat 
vigyázz, zászlónak tisztelegj, fogadás 
jobbról!” Örseinket Gagarinról és mó-
kusokról neveztük el, és hétvégénként 
az Arató diszkóban táncoltunk rettene-
tes répanadrágjainkban!

Kádárkockákban forgattuk a Ru-
bik-kockát, olvastuk a Népszabadsá-
got, a világvevő rádión pedig néha a 
Szabad Európát is befogtuk. Nem volt 
még internet, csak internacionálé, és a 
mobiltelefon is azt jelentette, hogy át-
raktuk a tárcsásat az előszobában fes-
téskor.

Mi még tudjuk, mi a Merkur-telep, a 
robbanós TV, a szabadszombat és a hét-
fői műsorszünet. Mindannyiunk roko-
na volt a Szabó család, jó ebédhez szólt a 
nóta, Kudlik Juli Deltája pedig még nem 
egy vírus variánsa volt.

Induljunk hát egy nosztalgikus ki-
rándulásra, állítsuk meg a homokórát 
együtt, legyünk újra gyerekek és � atalok! 
Reméljük, hogy kis összeállításunk segí-
teni fog ebben!

Köszönet a kiállításhoz tárgyakat fel-
ajánló barátainknak!

Velencei Helytörténeti Egyesület
Adószám: 18502411-1-07
Velence Tópart u 52.
www.helytortenet.eoldal.hu
velencehelytortenet@gmail.com                                                                                                                                              
Facebook: Velencei Helytörténe-
ti Egyesület 
kedvelők ol-
dala
QR kódun-
kon Velence 
látnivalóival 
ismerkedhet 
meg
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Lengék nyomában
a Velencei-tavon

Július utolsó hetében tartottuk első me-
sés természetismereti táborunkat. Berg 
Judit díjnyertes mesesorozatának – a 
Lenge meséknek – nádtengereit fedeztük 
fel a Velencei-tavon és a Dinnyési Fertőn. 

Bár a tó vízszintje sajnos tovább apadt 
és apad, a kenuzásnak és a hajós átkelés-
nek sem volt akadálya. A sekély víz so-
kakat visszatart a tó felfedezésétől, de 
szerencsére mi nem mondtunk le az eve-
zésről, és másfél órás túránk során ren-
geteg vízimadarat láttunk: vörösgémek, 
nagykócsagok és szürke gémek bukkan-

tak fel szinte mindegyik kisebb-nagyobb 
nádsziget oldalában, barna rétihéják kö-
röztek a fejünk fölött. 

A hajós túrát követette a madárgyű-
rűzés, ez volt talán az egyik legkedvesebb 
program. A Fertő nádasaiban felál-
lított háló sokféle fajt és egyedet fo-
gott, így minden gyermeknek volt 

lehetősége saját kis kezéből 
engedni szabadon a gyűrűt 
kapott madarat. Több bar-
kós cinegét fogtunk: ezek a 
kismadarak mindig párban 
járnak-repülnek, így a há-
lóba is legtöbbször együtt 
kerülnek bele a hímek és a 
tojók. Szabadon engedésük 
is együtt történik, nagy él-
mény hallani az elröppené-
sükkor felcsendülő csilingelést, 
párkereső-jelző hangjukat. 

A nádirigó gyűrűzése mesés 
csoportunknak különösen nagy 

esemény volt, hiszen a nádirigó a lengék 
hátasa – a mesekönyvekben sokat sze-
replő madarat örömmel vették egészen 
közelről szemügyre a gyerkőcök. Megis-
merhettünk még több igazi nádi lakót is: 
cserregő, foltos és énekes nádiposzátát is 
gyűrűztünk, a gyerekek szinte észrevétle-
nül tanulták meg az apróbb határozóbé-

lyegeket. A vadgerle igazi kuriózum volt: 
az évtizedekkel ezelőtt megjelent balká-
ni gerle ugyanis sikerrel szorította vissza 

ezt az őshonos gerlefajunkat, szerencsé-
re még így is elég gyakorinak mondható. 
Nádi sármány és kékbegy tojókkal zár-
tuk madaras programunkat. 

Szerettük volna, ha kézzelfogható emlé-
keket is visznek haza a gyerekek, ezért első 
nap mindenki elkészítette saját tábori nap-

lóját. Különféle színű, mintájú papírokból 
válogatták össze a gyerekek a napló kezdet-
ben még üres lapjait, majd ezeket megerő-
sítve összefűztük őket. A kis füzetek lapjain 
minden délután gyűltek az emlékek: sokan 
írtak, rajzoltak naplójukba, de helyet kap-
tak beragasztott vonatjegyek, madártollak, 
falevelek és kisebb termések is. 

Jövőre is várjuk a mese- és természet-
szerető gyerekeket egy nagyszerű közös 
hétre!

Csóka Szilvia
zoológus, környezeti nevelő

Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

Szeptembertől újraindul kéthetente 
péntekenként a Természet- és Vad-
védelmi Központ Természetbúvár 
Klubja a Pázmánd melletti bemutató 
erdőterületen.

A terepi klubfoglalkozásokra ter-
mészetszerető alsó tagozatos iskolá-
sokat várnak 16.00–18.00 óra között 
szeptember 10-én és 24-én, október 
15-én és 29-én, november 12-én és 
26-án, valamint december 10-én. A 
tagsági díj havi 3.000 Ft.

A részletekről az info@zoldkoz-
pont.hu e-mail címen lehet érdeklődni.

Természetbúvár Klub
Pázmándon
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Nyári élet az óvodában

A nyári időszakban az óvodai élet össze-
vont csoportokban zajlik. Ilyenkor az óvo-
da egy kicsit csendesebb a megszokottnál, 
azonban családiasabbá válik a gyermekek 
és az óvodapedagógusok számára. A tevé-
kenységek kötetlensége, a nyári időjárás 
adta lehetőségek újfajta élményeket nyúj-
tanak a gyermekek számára.

A csoport összetétele napról napra 
változik, mert vannak, akik már vissza-
tértek a családi nyaralásból, és olyanok 
is, akik csak most készülnek rá. 

Napirendünknek továbbra is része a 
mese, aminek a kiválasztásánál arra tö-
rekszünk, hogy általuk felidézhetőek le-
gyenek a gyermekek élményei, tapasz-
talatai, amit később akár rajzokban, 
játékaikban is megörökíthetnek.

Az időjárásnak köszönhetően a napok 
nagy részét az udvaron, a szabad levegőn 
töltjük. Folyamatosan fokozott � gyelmet 
fordítunk az egészségvédelemre, az UV 

sugárzásra. A napszúrás megelőzése ér-
dekében � gyelünk, hogy az udvaron vé-
kony kalapban, sapkában tartózkodja-
nak a gyermekek, valamint rendszeresen 
kenjük az érzékeny bőrüket napégés el-
leni krémmel. A gyermekekkel mindig 
megkeressük az udvar árnyékos részeit, 
és ott alakítunk ki játéktereket az óvodá-
soknak. A játéktevékenységek változato-
sabbá tétele, a gyermeki kreativitás fejlő-
désének fokozása érdekében teret adunk 
a rajzolásnak, hajtogatásnak, az alkotá-
soknak. 

A kisebbek szívesen motoroznak, rol-
lereznek, a nagyobbak örömmel fociz-
nak, futkároznak. Még mindig nagy 
kedvenc a fészekhinta, ami még vidám 
beszélgetésekre is lehetőséget ad. Szíve-
sen osztják meg élményeiket egymás-
sal és az óvónénikkel egyaránt. A homo-
kozóban nap mint nap készülnek várak, 
a leg� nomabb sütik, fagyik és torták. 

Szívesen pancsolnak a hőségben: úsztat-
nak hajót, halat, kacsát.

Nyár elején a Fő utcai óvodarészben 
elhelyezésre került egy libikóka is, ami 
nagyon népszerű mind a kicsik, mind 
pedig a nagyok körében.

Az óvoda kerti növényeit folyamato-
san gondozzuk, a gyermekekkel közösen 
öntözünk, „gazolunk”, kertészkedünk. 
Örülünk a veteményeskertben megérett 
borsónak, hagymának.

A folyadékpótlására, a gyakori vízi-
vásra nagy hangsúlyt fektetünk, és to-
vábbra is minden nap gyümölccsel kí-
náljuk a gyerekeket a délelőtt folyamán.

Számunkra az a legfontosabb, hogy a 
gyerekek jól érezzék magukat az óvodá-
ban, aktívan tudjanak pihenni és kikap-
csolódni, és nap nap után élményekkel 
gazdagodva térjenek haza.

Szacsuri Judit
óvodapedagógus

A Meseliget Óvodásaiért Alapítvány hírei
Az óvodában a közösségi programok –sajnos – a járvány miatt elmaradtak, tavaly és idén sem voltak 

megtartva. A programokra szánt összeg így megmaradt, ezért mi, az Alapítvány tagjai úgy döntöttünk, 
hogy mindkét óvodarész 
kültéri fajátékot kap: az 
ófalusi óvodarészre egy 
négyszemélyes libikókát
vásároltunk, az újtelepi 
óvodarész pedig egy 
mászóvárat kapott a nyár 
folyamán. 

Továbbra is szeretnénk 
mindkét óvodarészben egy-
egy tetővel rendelkező kerti 
kiülőt elhelyezni. Ennek 
támogatása, megvalósítása 
érdekében szeptembertől újra 
lehet udvarjegyeket vásárolni. 

Köszönjük az eddigi 
felajánlásokat, és bízunk 
abban, hogy a következő 
nevelési évben is 
megtisztelnek bennünket 
adományaikkal!

Ander Beáta
az alapítvány titkára
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Zöldliget hírek
Sulipakk-felajánlások

Iskolánk is csatlakozott a Sulipakk kam-
pányhoz, melyet a Baptista Szeretetszol-
gálat indított. Iskolatáskák, tornazsákok, 
tolltartók, iskolaszerek gyűjtésére szólt a 
felhívás. Nagy örömünkre 45 iskolatás-
ka, sok tornazsák és tolltartó gyűlt össze 
a velencei iskolában. Nagyon szépen kö-
szönjük a szülőknek a használt, de még 

jó állapotú táskákat, felajánlásokat. Külön 
köszönjük azoknak a szülőknek, akik teli 
iskolatáskával segítik a rászorultakat! Hi-
szem azt, hogy sok családnak sikerül örö-
met szerezni ezekkel az adományokkal.

Mini művészeti tábor
Augusztus első napjaiban csodás három 
napon vehettek részt azok a gyerekek, 
akik jelentkeztek ebbe a táborba. Alicia 
Jones, aki az angol táborokat szervezi, 
jött el kedves munkatársaival, Tündével 

és Krisztivel. Hoztak magukkal egy segí-
tőt is, Borit. Iskolánkból ketten, Hausel 
Ildikó iskolatitkárral segítkeztünk nekik. 

A Bibliából Dániel első fejezetével is-
merkedett meg a kis csapatunk. Azután 
három csoportban folytattuk a munkát. Az 

egyik csoport a történet eljátszását gyako-
rolta, a másik kis csoport tanulta az éne-
keket, a harmadik pedig tánccal készülő-
dött. Majd egy rövid darabbá állt össze az 
egész, amiről gyakorlás után felvételt 
készítettünk. A szülőknek elküldtük 
a felvételt a képekkel együtt. Fantasz-
tikus játékokat is játszottunk. Nagy si-
kert aratott az Egy perc és nyersz játék, 
de nagyon élvezték a sok labdázást is 
a gyerekek. A vizes játékokra sajnos 
nem kerülhetett sor, mert az időjárás 
nem volt megfelelő.

A tábor ingyenes volt. Aliciáék 
vásároltak minden napra péksüte-
ményeket. Az utolsó napon pedig 
gyros ebéddel lepték meg a résztvevő-
ket. A pénteki napon volt egy különle-
ges vendégünk. Agárdi Szilvia látássérült 
énekesnő, aki beszélt az életéről és éne-
kelt nekünk. Örültünk, hogy megismer-
kedhettünk vele, így a saját példájával is 
reményt tud adni sok embernek. 

Nagyon köszönjük a tábor szervező-
inek, a segítőknek a munkáját. Hálásak 
vagyunk Istennek értük! Bízunk benne, 
hogy a gyerekek is jól érezték magukat, 
és sikerült az ige magvait is elültetni a szí-
vükben. „Amit pedig szóltok vagy tesztek, 
mind az Úr Jézus nevében tegyétek, há-
lát adva az Atya Istennek őáltala.” Kolossé 
3.17. „Minden dolgotok szeretetben men-
jen végbe!”1 Korinthus 16. 14.

Kihívások a piramisok földjén
Július első hetében egy keresztyén tábort 
szerveztünk a gyerekeknek. József történe-
tével ismerkedhettek meg a héten.  Minden 
reggelt áhítattal kezdtünk, majd Istent di-
csőítő dalokat énekeltünk. Délelőttönként 

a történettel foglalkoztunk, azután pedig 
fürödtünk a tóban. Két kirándulónapunk is 
volt. Martonvásáron jártunk, az Agrover-
zum kiállítást tekintettük meg. Kedves kol-
léganőnk, Bencs Dóra kalauzolt bennünket 
végig a múzeumban. A Postakocsi étterem-
ben ebédeltünk azon a napon.

Egy forró napot Székesfehérváron a 
Patika múzeumban töltöttünk. Megis-
merkedtünk a különböző gyógynövé-
nyekkel. Borsot törtünk, fürdősót ké-
szítettünk. Az ebédet a McDonald’s-ban 
fogyasztottuk el. Jó volt lehűteni magun-
kat, és a testünk éhségét csillapítani. 

A többi napon az István étte-
remből kaptuk a � nom ebédet. 
Az utolsó forró délután lehető-
ségünk volt a velencei Spa-ban 
fürödni. Nagyon hálásak va-
gyunk nekik is!

József életén keresztül Isten 
megmutatta, hogy aki az Úrral 
jár, annak életét megáldja. Bár 
hosszú és nehéz volt az út, de Jó-
zsef kitartott a nehézségek idején 
is. Alázatos, engedelmes volt, így 

Isten magasra emelte őt. Hatalmas mó-
don megáldotta! Mekkora bizonyság, 
példa lehet ez számunkra is! Isten a ne-
hézségek idején is velünk van, ahogyan 
Józse� el is ott volt. Soha nem hagy ma-
gunkra! Mi is megtapasztaltuk ezen a hé-
ten is Isten gondoskodását, a tenyerén 
hordott bennünket. 

Szeretném megköszönni kolléga-
nőimnek az egész heti szolgálatukat, 
munkájukat. Horváthné Zólyomi Ágotá-
nak, Szigetközi Tímeának, Tóth Jolánnak 
és a mi Atyánknak, Istennek, akikkel egy 
jó csapatot alkottunk.

Papp Sándorné Zsóka
hitéleti ig. h.
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SEEDNET projekt

Lassan lezárásához közeledik a 
SEEDNET nemzetközi pályázat, amely-
ben – francia, olasz, lengyel és észt part-
nerek mellett – iskolánk is érintett. Az 
augusztus végi aktuális találkozón, 
amelyre ezúttal Nizzában kerül sor, a 
partnerek tájékoztatják egymást a pá-
lyázat helyi eseményeiről és előkészítik 
a projektzárást.  Az év második felében 
a tervek szerint még három alkalom-
mal találkoznak az együttműködésben 
résztvevők: Bordeaux-ban, Tallinban és 
Budapesten.

Kertészeti szakmai nap

Nagyszabású eseményre készülünk kora 
ősszel: szeptember 16-án, csütörtökön, 
egész napos kertészeti szakmai napot 
tartunk az iskolában. 

A rendezvény 9 órától 15 óráig válto-
zatos szakmai programokat, érdekessé-
geket kínál  az Entz-es diákoknak és ok-
tatóknak csakúgy, mint vendégeinknek: 
a Kisalföldi ASzC testvériskolái képvi-
selőinek és a város érdeklődő lakóinak.

Ízelítő a tervezett programokból: 
• faápolási bemutató az iskolai park 

néhány fáján;
• kosaras daruskocsi és köteles tech-

nikák kipróbálása;
• méhészeti bemutató és vásár;
• bemutatkozik az iskolai kertészet;
• kóstoló az iskola termékeiből;
• szakmai előadások többek között a 

Magyar Faápolók Egyesülete, a Nemze-
ti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Köz-
pont, a Főkert munkatársainak részvé-
telével;

• kerekasztal-beszélgetés kerttulajdo-
nosokkal, érdeklődőkkel magfogásról, 

Entz-iklopédia

őshonos fajtákról;
• szakmai partnereink bemutatkozá-

sa, kiállítása;
• interaktív vetélkedő;
• az Entz-tanösvény első állomásának 

ünnepélyes avatása;
• a „Legszebb konyhakertek 2021” 

verseny ünnepélyes eredményhirdetése.
Reméljük, kedvet kaptak a rendez-

vényhez, és találkozunk szeptember 16-
án az Entzben!

Termelői piac

A nyár eleje óta több-kevesebb rend-
szerességgel megjelentünk az iskolában 
termesztett virágokkal, zöldségekkel az 
Agárdi Almárium termelői piacon. A 
továbbiakban is legalább havi egy hét-
végén találkozhatnak majd termékeink-
kel a tó déli partján is.

2323
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Könyvújdonságok
Margaret Atwood: Legvégül a szív
Földvári András: Ez az én világom: útleírás
Erica James: Könyvesbolt a tengerparton
Matteo Strukul: Mediciek – Egy dinasztia

fénykora
Jack Carr: A végső lista
Alix E. Harrow: Tízezer ajtó
James Ellroy: Hollywood noktürn
Sarah Blake: A vendégkönyv
Johanna Mo: Dal a sötétben
Agatha Christie: Szentivánéji krimik
R. Kelényi Angelika: Szédítő Balaton
Mary Kay Andrews: Szervusz, nyár!
Victoria Hislop: Napfelkelte Cipruson
Kiley Reid: Micsoda idők
J. Randy Taraborrelli: Jackie, Janet és Lee
Maurice Hamilton: Niki Lauda (életrajz)
Leiner Laura: Higgy nekem 
Natalia Sherba: Az órakulcs

(Óramágusok, 1.)
Erin Hunter: Megtört büszkeség

(Bátorfölde; 1.)
Julia Boehme: Bori és az erdei nyomozók
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Bár a jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tás nem kötelező önkormányzati fela-
dat, mégis hosszú-hosszú évek óta mű-
ködik a társult településeken (Velence, 
Kápolnásnyék, Lovasberény, Pázmánd, 
Vereb, Nadap, Sukoró, Pákozd, és Gár-
dony). 

A jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tás a saját otthonukban élő, egészségi 
állapotuk és a szociális helyzetük miatt 
rászoruló, a segélyhívó készülék meg-
felelő használatára képes időskorúak 
részére az önálló életvitel fenntartása 
mellett felmerülő krízishelyzet elhárí-
tása céljából nyújtott ellátás. A jelzőre-
ndszeres házi segítségnyújtás folyama-
tos készenléti rendszerben működik. 

Segítségével fenntartható a biztonságos 
életvitel, krízishelyzetben lehetőséget 
nyújt a gyors segítségnyújtásra.

2007 óta a HB Rendszerház által biz-
tosított saját fejlesztésű készülékeken 
és diszpécser központon keresztül tud-
tunk biztonságos segítséget nyújtani el-
látottjaink számára. Megszámlálhatat-
lan esetben vonultunk kisebb-nagyobb 
elesésekhez, rosszullétekhez, nem egy-
szer életmentéshez. A készülék segítsé-
günkre volt a betörések elkerülése ér-
dekében is. 

A gyors technikai fejlődés miatt a HB 
Rendszerház által biztosított készülékek 

elavultak. A cég felelősségteljes vezető-
je úgy döntött, hogy a működtetést át-
adja a Magyarország legmodernebb se-
gélyhívó készülékét működtető SOS 
Központnak.  A HB Rendszerház eddi-
gi munkáját ezúton is szeretnénk meg-
köszönni! Nem lehetünk elég hálásak 
a munkájukért, amit az ellátottjaink és 
családjaik részére nyújtottak. 

Településeinken 2021 júliusától az 
SOS Központ segítségével biztosítjuk
ellátottjaink részére a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást. A HB Rendszer-
ház készülékei a központon keresztül 
működnek továbbra is, de lehetőség 
van az SOS Központ modern készüléké-
nek igénylésére is.

Az SOS Központ K� . nyolc évnyi ta-
pasztalattal szolgáltat jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást Magyarország leg-
modernebb segélyhívó készülékével. 
Az SOS segélyhívó rendelkezik kétirá-
nyú hangkommunikációval, elesés-ér-
zékelővel, GPS helymeghatározóval. 
Több év innovatív fejlesztői munka 
eredményeképpen ez a segélyhívó füg-
getlen módon használható az ország 
egész területén anélkül, hogy társítani 
kellene hozzá bármilyen másik eszközt 
(pl. vezetékes telefon). Védelmet nyújt a 
biztosított számára a nap 24 órájában az 
otthonában és az otthonától függetlenül 

Változás a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtásban

is. Sok idős szeretné a szabadságát meg-
őrizni, kimozdulni kötöttségek nélkül 
annak tudatában, hogy mindig bizton-
ságban van. Az SOS segélyhívó birto-
kában egy gombnyomás, és mindig elér 
egy egészségügyi szakembert, aki segít a 
bajban. Az év végére elkészülő appliká-
cióval a hozzátartozó nyomon követ-
heti telefonján az idős szülő tartózko-
dási helyét. 

A szociális alapon nyújtott szolgálta-
tás térítési díja jelenleg 55 Ft/nap.

Humán Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

2481 Velence, Zárt utca 2.
Tel.: 0622/589–157
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Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
A VÖTE Mercedes gépjárműfecskendőjének szivattyúja elromlott, teljes felújításra szorul. A felújítás költsége hoz-

závetőlegesen 1,5 millió forintra rúg. A jármű javítása folyamatban van. Addig is teljes mértékben vonulóképes az 
egyesület, az 1969-es évjáratú Magirus tűzoltóautóval.

Podhorszki István, Kápolnás-
nyék polgármestere augusztus 8-án 
hivatalában fogadta Horváth-Sza-
bó Nórát és Pósáné Vajda Orsolyát 
a VÖTE képviseletében. Podhorsz-
ki István a számára megszavazott 

bruttó több mint hárommillió fo-
rintot egyenlő arányban felajánlot-
ta a VÖTE, a Pázmándi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület, illetve a Kápol-
násnyék és Környéke Polgárőr- és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részé-
re – elismerve folyamatos helytál-
lásukat és áldozatos munkájukat. 
Köszönjük a kápolnásnyéki polgár-
mester támogatását!

Horváth-Szabó Nóra
szóvivő

A Velencei Polgárőrség hírei
A Velencei Polgárőrség  júliusban közbiztonsági járőrözést 8 alkalommal végzett, esetenként 2–2 fővel, 110 órá-

ban. Külterületek, gyümölcsösök ellenőrzését 16 alkalommal végeztük, alkalmanként 2–2 fővel 150 órában. Par-
lagfüves területek felderítésében három alkalommal vettünk részt 10 órában. Illegális szemétlerakatok felderítésé-
ben segédkeztünk öt alkalommal. Erre a tevékenységre 40 órát fordítottunk. Rendőrökkel közös szolgálatban egy 
polgárőrünk vett részt húsz órában. Hatósági tanúként, terület biztosításában vettünk részt rendőrökkel közösen tíz 
órában. Koordinátori tevékenységre 30 órát fordítottam. Mindösszesen 360 órát fordítottunk önkéntes tevékeny-
ségre.

2021. július 10-én részt vettünk a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség szervezésében Csákváron, a megyei polgárőr 
napon. Az ünnepség keretein belül méltó módon ünnepeltük meg a Polgárőrség idén 30 éves fennállását, valamint 
az elmúlt időszak megpróbáltatásait, nehézségeit felidézve elemeztük a elmúlt időszakot. Hosszú idő elteltével jó 
volt találkozni a környező települések polgárőr szervezeteinek képviselőivel, tagtársainkkal.

Fehér István elnök
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3. SZÁMÚ „NOSZTALGIA” 
NYUGDÍJAS KLUB
Lassan visszatérhetünk megszo-

kott mindennapjainkhoz, valameny-
nyi klubtagunk megkapta mindkét 

2021. július 16-án
Sebestyén Henrietta és Forgács Jenő

2021. július 23-án
Herbszt Éva és Porkoláb Mátyás

Réder Dalma és Nagy Attila

2021. július 24-én
Bakonyi Bianka és Pucsek Zoltán
Medgyessy Ildikó és Földi László

Nagy Imre és Kiss Anita
Kovács Réka és Gondi Máté

2021. július 31-én
Molnár Katalin és Rasztik Rezső

2021. augusztus 6-án
Trencsényi Ágnes – Lengyel Dávid

Bognár Csilla és Szendrei Tamás 
József

2021. augusztus 13-án
Orgonási Csilla Edit és Stumpf Péter
Smatkó Vanessza és Stehlik Norbert

Gratulálunk!

Balogh Erika, Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek

Velencén:

Humán Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat

2481 Velence, Zárt u. 2.
tel.: 06 22 470 288
e-mail: human.velence@gmail.com
www.human01.eoldal.hu
Intézményvezető: Török Ágnes

Velence Város területén
családsegítő: Csincsi Éva
ügyfélfogadási ideje: szerda,
9.00–15.00
helye: Velence, Zárt u. 2.

Személyes gondoskodást nyújtó
ellátások

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
egységvezető: Horváth Erika

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás
egységvezető: Palánki Katalin,
tel.: 22/589–157

Szociális étkezés
Csizik Gabriella, tel.: 0630/915–0656

Ingyenes jogi tanácsadás a
Szolgálat székhelyén.
Előzetes időpont-egyeztetés után.
tel.: 22/470–288

védőoltást, így hetente ismét élvezhet-
jük egymás társaságát.

Igyekszünk kihasználni minden le-
hetőséget, legutóbb például az Agárdi 
Parkerdő fái alatt sétáltunk, közben 

2021. augusztus 14-én
Oláh Angéla és Stuka Tamás

Kovács Erika és Berkics Attila

Ezüstlakodalom:
Kálmán István és Száraz Annamária

beszélgettünk és rövid időre megfeled-
keztünk a fájós lábakról is. Kényelmes 
ballagás után a büfében pihentünk egy-
egy pohár hideg sör mellett.

A következő héten Linardics Iván úr 
csülkös körömpörkölttel kedveskedett 
és egy-egy virágcsokorral köszöntötte 
az Annákat. Az udvaron álló hatalmas 
diófa árnyékában kellemes hangulatban 
gyorsan elrepült a délután.

Tervezgetjük a következő erdé-
lyi utunkat, talán jövő tavaszra sikerül 
megvalósítani.

Nagy öröm számunkra, hogy a 
Csajághy Laura Színpad színvonalas mű-
sorait látogathatjuk. Júliusban a Hatan 
pizsamában című nagysikerű előadáson 
vettünk részt. Örömmel tölt el bennün-
ket, hogy nyaranta helyben élvezhetünk 
koncerteket, színházi előadásokat.

Minden kedves nyugdíjas társunk-
nak jó egészséget kívánunk!

Herczeg Ferencné
klubvezető 



Ö n ko r m á n y z a t i  h í r e k

28

MAGÁNRENDELÉS hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉG-
ÜGYI ELLÁTÁS

Dr. Vöcsey Rita
(előjegyzés szerint)

Dr. Vöcsey Rita
(előjegyzés szerint)

Dr. Czikajló Gyula
1600–1900

Dr. Vöcsey Rita
830–1030

SZEMÉSZET
Dr. Fejes Gabriella

1600–1800

(a magánrendelés szünetel)

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
Dr. Valkó Péter

(előjegyzés szerint)
(a magánrendelés szünetel)

FÜLL-ORR-GÉGÉSZET Dr. Koszti Csaba
1330–1730

Dr. Lombosi Judit
1600–1900

(0620/5994727)

VELENCEI KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET

 Hétköznap 17.00 órától másnap reggel 07.00-ig,
Munkaszüneti napokon: 0-24.00 között (reggel 07.-től másnap reggel 07.-ig) folyamatosan.

Elérhetőség:  22/311-104 az Országos Mentőszolgálat Központi Diszpécserszolgálatán keresztül.
Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr a Velencei-tó környékét kiemelt üdülőkörzetnek nyilvánította, ezért 2020. szep-

tember 30.-ig az ügyeleti szolgálat működésében a korábbi járványügyi intézkedések érvényben vannak.       

OTTHONI SZAKÁLPOLÁS

Az otthoni szakápolás hétfőtől péntekig, heti 40 órában biztosít ellátást a következő településeken: Velence, Kápol-
násnyék. Az otthoni szakápolás célja, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerű 

ápolásban részesüljön.

NAPPALI ELLÁTÁS

A szolgáltatás keretében a szakrendelő szakképzett orvosai és ápolói kórházi bentfekvést kiváltó infúziós kezelést 
nyújtanak. A nappali ellátás szolgáltatás feladatkörébe tartoznak: intravénás infúzió belgyógyászati, reumatológiai, 
neurológiai, szemészeti, sebészeti betegségekben. Infúziós kezelésre való előjegyzésre a recepción vagy a vezető 

asszisztensnőnél van lehetőség. Az infúziós kezelések, kedvező hatásuk miatt, citosztatikus kúrában részesülő betegek 
számáta is kérhetőek.

VELENCEI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET – SZAKRENDELŐI BEOSZTÁS

 A MEGADOTT IDŐPONTOK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK. A RENDELÉSEKRE MINDEN ESETBEN TELEFONOS BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!

SZAKRENDELÉS hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

BELGYÓGYÁSZAT Dr. Szabó Péter
800–900

Dr. Németh Attila
800–1200

(diabetológia)
Dr. Szabó Péter

800–900

Dr. Kalmár József
800–1200

(diabetológia)

BELGYÓGYÁSZAT
GASZTROENTEROLÓGIA

HEPATOLÓGIA

Dr. Dunkel Kinga
800–1200

BELGYÓGYÁSZAT
ENDOKRINOLÓGIA

Dr. Németh Csilla
800–1300

(átmenetileg szünetel)

DIABETOLÓGIAI EDUKÁCIÓ

ÁLTALÁNOS SEBÉSZET Dr. Reich Viktor
1600–2000

Dr. Reich Viktor
900–1200

Dr. Botár András
900–1400

(ált. seb., proctológia)

ÁLTALÁNOS SEBÉSZET
GYERMEKSEBÉSZET

Dr. Kerkuska László
800–1300

ÁLTALÁNOS SEBÉSZET
ÉRSEBÉSZET

Dr. Turcsán Erik
(előjegyzés szerint)

ÁLTALÁNOS SEBÉSZET
KÉZSEBÉSZET

Dr. Imre László
1600–1900

Dr. Imre László
900–1200

NŐGYÓGYÁSZAT Dr. Szabados Béla
1600–1900

Dr. Kolos János
900–1500

Dr. Szabados Béla
1600–1900

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
CSECSEMŐ- ÉS

GYERMEKKARDIOLÓGIA

Dr. László Erzsébet
800–1200

(előjegyzés szerint)
Dr. László Erzsébet

800–1200

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
GYERMEK

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

Dr. Szokó Márta
1530–1930

FÜL-ORR-GÉGÉSZET Dr. Horváth Zoltán
1500–1900

SZEMÉSZET Dr. Láng Judit
900–1600

Dr. Láng Judit
900–1600

(előjegyzés szerint)

BŐRGYÓGYÁSZAT Dr. Szoboszlai Andrea
700–1300

Dr. Szoboszlai Andrea
1400–1800

NEURÓLÓGIA Dr. Rónai László
800–1300

Dr. Rónai László
800–1300

ORTOPÉDIA Dr. Horváth Szabolcs
800–1400

UROLÓGIA Dr. Rácz Lajos
1500–2000

Dr. Rácz Lajos
1500–2000

REUMATOLÓGIA Dr. Végh Dóra
1200–1900

Dr. Végh Dóra
800–1400

Dr. Végh Dóra
800–1400

PSZICHIÁTRIA Dr. Pákozdi Péter
1500–1900

Dr. Serki Márta
1500–2000

TÜDŐGYÓGYÁSZAT Dr. Dénes Sándor
800–1300

KARDIOLÓGIA Dr. Kovács Attila
1200–2000

Dr. Király Anna
800–1300

Dr. Király Anna
800–1300

GYÓGYTORNA Körömi Anikó
730–1230

Körömi Anikó
1230–1730

Körömi Anikó
730–1230

Körömi Anikó
1230–1730

Körömi Anikó
730–1130

FIZIOTERÁPIA Viczainé Berkei Katalin
700–1500

Viczainé Berkei Katalin
700–1300

Viczainé Berkei Katalin
700–1300

Viczainé Berkei Katalin
700–1300

Viczainé Berkei Katalin
700–1300

VÉRVÉTEL 600–1000 600–1000 600–1000 600–1000 600–1000

RÖNTGEN
DIAGNOSZTIKA

Pacsó Klára
900–1700

Török Zsoltné
900–1700

Pacsó Klára
900–1700

ULTRAHANG
DIAGNOSZTIKA

Dr. Tura Tímea
800–1700

Dr. Blaskovits László
800–1600

Dr. Kövy Katalin
1600–2000

Dr. Turai Tímea
800–1200

Dr. Tura Tímea
800–1400
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MAGÁNRENDELÉS hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉG-
ÜGYI ELLÁTÁS

Dr. Vöcsey Rita
(előjegyzés szerint)

Dr. Vöcsey Rita
(előjegyzés szerint)

Dr. Czikajló Gyula
1600–1900

Dr. Vöcsey Rita
830–1030

SZEMÉSZET
Dr. Fejes Gabriella

1600–1800

(a magánrendelés szünetel)

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
Dr. Valkó Péter

(előjegyzés szerint)
(a magánrendelés szünetel)

FÜLL-ORR-GÉGÉSZET Dr. Koszti Csaba
1330–1730

Dr. Lombosi Judit
1600–1900

(0620/5994727)

VELENCEI KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET

 Hétköznap 17.00 órától másnap reggel 07.00-ig,
Munkaszüneti napokon: 0-24.00 között (reggel 07.-től másnap reggel 07.-ig) folyamatosan.

Elérhetőség:  22/311-104 az Országos Mentőszolgálat Központi Diszpécserszolgálatán keresztül.
Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr a Velencei-tó környékét kiemelt üdülőkörzetnek nyilvánította, ezért 2020. szep-

tember 30.-ig az ügyeleti szolgálat működésében a korábbi járványügyi intézkedések érvényben vannak.       

OTTHONI SZAKÁLPOLÁS

Az otthoni szakápolás hétfőtől péntekig, heti 40 órában biztosít ellátást a következő településeken: Velence, Kápol-
násnyék. Az otthoni szakápolás célja, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerű 

ápolásban részesüljön.

NAPPALI ELLÁTÁS

A szolgáltatás keretében a szakrendelő szakképzett orvosai és ápolói kórházi bentfekvést kiváltó infúziós kezelést 
nyújtanak. A nappali ellátás szolgáltatás feladatkörébe tartoznak: intravénás infúzió belgyógyászati, reumatológiai, 
neurológiai, szemészeti, sebészeti betegségekben. Infúziós kezelésre való előjegyzésre a recepción vagy a vezető 

asszisztensnőnél van lehetőség. Az infúziós kezelések, kedvező hatásuk miatt, citosztatikus kúrában részesülő betegek 
számáta is kérhetőek.
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Az aktív pihenésről és az augusztus végi 
övvizsgára való felkészülésről szólt az 
idei nyár egyesületünknél. Több turnus-
ban edzőtáborokat szerveztünk, a tech-
nikai edzéseket a dojónkban, az erőnlé-
ti edzéseket pedig a könyvtár mögötti 
füves edzőpályán tartottuk. Természe-
tesen lehetőség volt a kikapcsolódásra 

is, az edzések között rendszeresen csob-
bantunk a Velencei-tóban, biciklitúráz-
tunk. Saját szervezésű táborok mellett  
részt vettünk más judo-szervezetek tá-
boraiban is, Kápolnásnyéken és Zir-
cen. A közös szervezésű rendezvénye-
ken való részvételnek rendkívül fontos 
szerepe van a judokák technikai fejlő-

désében. Minél több saját súly-
csoportbeli partnerrel tud gya-
korolni egy sportoló, annál 
magabiztosabb lesz a különböző 
technikák végrehajtásában ké-
sőbb versenyszituációban.

De nem csak a versenyzőké 
volt a nyár, a legkisebbek, főként 
óvodások számára összeállított, 
judora épülő mozgásfejlesztő 
foglalkozások is folyamatosan 
zajlottak edzőtermünkben.

Továbbra is várjuk a jelentke-
zőket 7-től 99 éves korig.

Bíró László
judomester (2 dan)

0670/638-0275

Eseménydús nyár a
Velence Térségi Sportegyesületnél
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Így lettünk (majdnem)
hulladékmentes család..

2018 nyarán a negatív klímahelyzetet be-
mutató erősödő kommunikáció, és máso-
dik kislányom szülését követő depresszió 
eredményezett a mi családunkban egy kö-
zös döntéshozatalt: legyünk mi is hulla-
dékmentesek a gyerekek és a jövő érde-
kében! A célt három hónap alatt szerettük 
volna elérni, valójában 7 hét alatt váltunk 
zero waste életmódot élő családdá.

Jellemzően ez a pár mondat sok továb-
bi kérdést szokott eredményezni: Mi tör-
tént? Miért voltál depressziós? Hogyan 
csináltátok? Mit jelent az hogy zero waste? 
Akkor másképp vásároltatok teljesen? És 
tényleg nincsen szemét nálatok?

Közel három év elteltével úgy érzem, 
hogy nem volt felesleges egy intenzív 
tanulási folyamaton keresztül megta-
pasztalni, hogy milyen lehetne egy ide-
ális világban élni. Habár ez a 7 hét teljes 
mértékben elegendő volt, hogy elérjük a 
szemétmentes mindennapokat, ugyan-
akkor komoly logisztikai és időgondok-
kal járt, és nem volt fenntartható hosz-
szútávon. Ma erősen hulladékmentes 

törekvésekkel, alacsony szemétterme-
lés és fokozott szelektálás mellett élünk, 
nem csak a hulladék, de a vásárolt termé-
kek terén is.

A legnagyobb és leglátványosabb ered-
mény talán egy környezetbarátabb bevá-
sárlási rutin megszerzéséből eredt, ahol a 
mindennapi tevékenységbe beiktattuk a 
különböző beszerzési források látogatá-

sát. Nyilvánvalóan elsődleges a helyi, fris-
sen termett zöldség, termék vagy terme-
lői portéka lelőhelyének felkutatása. 

Második a mindenkori vásárláshoz 
használt hulladékmentesítő eszközök ki-
alakítása. Ehhez nem szükséges felvásá-
rolni az összes zöld webshopot, hiszen a 
zero waste életmód nem az új kiegészítők 
beszerzéséről szól. A kreatív elme szinte 
pillanatok alatt felfedezi, hogy a korábbi 
textilszatyrok, otthon található dobozok, 
a kosár, sőt a tradicionálisan a konyha-
bútor tetején őrzött tárgyak is alkalmasak 
egy hulladékmentes bevásárláshoz. Így 
kerül a sajt dobozba, a szemes áru póló-
szatyorba vagy befőttesüvegbe, a kenyér 

és a pékáru textilszatyorba, a kimért ter-
melői tej a szomszéd szelektív hulladékjá-
ból kölcsönkért drogériás almaleves üveg-
be, és a kolbász vagy egy friss croissant a 
méhviaszos vászonkendőbe.

 És hogy most miképp sikerül fenntar-
tani a zöld életmódot?  A bolti bevásár-
lásokat sikerült minimálisra csökkente-
ni, és idén májustól az Agárdi Almárium 
termelői piacán szerezzük be a helyi ter-
melésű zöldségeket és hentesárut. Emel-
lett a Használd újra, Velencei-tó! csoport-
ban rendszeresen zajló közös vásárlások 
segítségével nagy tételben rendelünk szá-
razárut vagy éppen a zöld háztartáshoz 

szükséges alapanyagot, tisztítószert, pi-
pere terméket és WC-papírt.

Kisgyermekes anyukaként a gyerme-
keim gondtalanabb jövőjének gondolatá-
val felvértezve, motiváltan és határozot-
tan ruganyosabb léptekkel igyekszünk a 
hulladékmentes életmódot fenntartani 
és a környezetünket ösztönözni. Remé-
lem, hogy neked is segíthetünk ebben, 
várunk szeretettel a közösségünkben, he-
lyi rendezvényeinken!

Virág Kriszti
 Használd újra, Velencei-tó!

Facebook: Revelence informális
közösség

Méhviaszos vászonkendő + egy saját elviteles pohár = nulla hulladék a tízórai során
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k a p u ny i t á s :  1 9 : 0 0 ke zd é s  n a p ny u g t a ko rb e l é p ő :  1 0 0 0  f t

Kedd, 08.24. Énekelj (ÚJRAVETÍTÉS)
az eredeti vetítés látogatói számára ingyenes

Szerda, 08.25. Szép nyári nap - koncert (musical) 

Csütörtök, 08.26. Blues Brothers (1980)
r.: John Landis, fsz.: John Belushi, Dan Aykroyd

Péntek, 08.27. Csokoládé (2000)
r.: Lasse Halström, fsz.: Juliette Binoche, Johnny Depp

Szombat, 08.28. Maléna (2000)
r.: Giuseppe Tornatore, fsz.: Monica Bellucci

Vasárnap, 08.29. Szenilla nyomában (2016)
r.: Andrew Stanton

Csütörtök, 09.02. Tűnj el! (2017)
r.: Jordan Peele, fsz.: Daniel Kaluuya, Allison Williams

Péntek, 09.03. Zootropolis - Állati nagy balhé (2016)
r.: Byron Howard, Rich Moore 

Szombat, 09.04. Kati Burns Ntett - koncert, 20:00
a belépés ingyenes

Vasárnap, 09.05. Ádám almái (2005)
r.: Anders � omas Jensen, fsz.: Ulrich � omsen,
Mads Mikkelsen

Csütörtök. 09.23. Az ötödik elem (1997)
r.:Luc Besson, fsz.: Bruce Willis, Milla Jovovich

Péntek, 09.24. Mátrix 1999)
r.: Wachowski nővérek, fsz.: Laurence Fishbourne, Keanu Reeves

Szombat, 09.25. A kis kedvencek titkos élete 2016)
r.: Yarrow Cheney, Chris Renaud

Vasárnap. 09.26. Parfüm: Egy gyilkos története (2006)
r.: Tom Tykwer, fsz.: Ben Whishaw, Alan Rickman

Csütörtök, 09.16. Négy esküvő és egy temetés (1994)
r.: Mike Newell, fsz.: Hugh Grant, Andie MacDowell

Péntek, 09.17. Dreamgirls (2006)
r.: Bill Condon, fsz.: Jamie Foxx, Beyoncé Knowles, Eddie Murphy

Szombat, 09.18. Coco 2017)
r.: Lee Unkrich

Vasárnap, 09.19. Bridget Jones naplója (2001)
r.: Sharon Maguire, fsz.: Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant

a u g u s z t u s  2 4 – 2 9 .
s ze p te m b e r  2 – 5 .

s ze p te m b e r  2 3 – 2 6 .
s ze p te m b e r  1 6 – 1 9 .



p r o g r a m
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Csütörtök, 09.02. Tűnj el! (2017)
r.: Jordan Peele, fsz.: Daniel Kaluuya, Allison Williams

Péntek, 09.03. Zootropolis - Állati nagy balhé (2016)
r.: Byron Howard, Rich Moore 

Szombat, 09.04. Kati Burns Ntett - koncert, 20:00
a belépés ingyenes

Vasárnap, 09.05. Ádám almái (2005)
r.: Anders � omas Jensen, fsz.: Ulrich � omsen,
Mads Mikkelsen

Csütörtök. 09.09. Ghost (1990)
r.: Jerry Zucker, fsz.: Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg

Péntek, 09.10. Vissza a jövőbe 1., 2., 3. (1985, 1989, 1990)
mozi maraton
r.: Robert Zemeckis, fsz.: Michael J. Fox

Szombat, 09.11. Herkules (1998)
r.: Ron Clements, John Musker

Vasárnap, 09.12. A nő kétszer (1998)
r.: Peter Howitt, fsz.: Gwyneth Paltrow

Csütörtök. 09.23. Az ötödik elem (1997)
r.:Luc Besson, fsz.: Bruce Willis, Milla Jovovich

Péntek, 09.24. Mátrix 1999)
r.: Wachowski nővérek, fsz.: Laurence Fishbourne, Keanu Reeves

Szombat, 09.25. A kis kedvencek titkos élete 2016)
r.: Yarrow Cheney, Chris Renaud

Vasárnap. 09.26. Parfüm: Egy gyilkos története (2006)
r.: Tom Tykwer, fsz.: Ben Whishaw, Alan Rickman

Szerda. 09.29. A szakács, a tolvaj, a feleség és a 
szeretője (1989)
r.: Peter Greenaway,
fsz.: Richard Bohringer, Helen Mirren

Csütörtök, 09.30. Love Story - Szerelmi történet
(1970)
r.: Arthur Hiller, fsz.: Ali MacGraw, Ryan O’Neal

s ze p te m b e r  2 – 5 .

s ze p te m b e r  9 – 1 2 .

s ze p te m b e r  2 3 – 2 6 .
s ze p te m b e r  2 9 – 3 0 .

A  ve t í té s e k  i d e j e  a l at t  b ü fé 
ü ze m e l ;  p l é d e t  h oz n i  é r !



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

idegenforgalmi adó, adózással kapcsolatos ügyek
iktatása, irattározása)

Bíró Gábor, adóigazgatási ügyintéző, 589–428
(talajterhelési díj, telekadó, végrehajtás, adók módjára
behajtandó köztartozások)

VÁROSÜZEMELTETÉSI  ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Szilassy Gabriella, városüzemeltetési ügyintéző, 589–405
(út- és közmű építési ügyek, tulajdonosi hozzájárulás,
közútkezelői hozzájárulás, közterület-használat,
közterületi fakivágás engedélyezése, súlykorlátozó
táblával védett helyi közutakra behajtási engedély, 
jegyzői hatáskörbe tartozó vízi létesítmények, házszám
megállapítás, illegális hulladék)

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

ÜGYFÉLFOGADÁS
Gerhard Ákos polgármester és Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző előzetes időpont-egyeztetés után (tel.: 589–416)

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

Sürgős esetben munkaidőben, ügyfélfogadási időn kívül is a la-
kosok rendelkezésére állunk.

A Velencei Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
e-mail: hivatal@velence.hu,
honlap: www.velence.hu

VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERI  HIVATALA
(2481 Velence, Tópart u. 26.)
POLGÁRMESTER: Gerhard Ákos
HIVATALVEZETŐ: Szombathyné dr. Kézi Aranka, jegyző
Központi telefonszám: 06 22/589–400

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY
Vargáné Király Julianna, testületi referens, 589–419
Balogh Erika, titkársági ügyintéző, 589–416
Kiss Dorottya, titkársági ügyintéző, 589–407
Hencs Fanni, humánpolitikai referens, 589-412

IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Szelei Andrea, aljegyző, 589–418
Máthay Erzsébet, anyakönyvvezető, 589–417

(anyakönyvezés, állampolgársági ügyek, hagyatéki
ügyintézés, lakcímbejelentés)

Böhm Brigitta, igazgatási ügyintéző, 589–408
(települési támogatás, gyógyszertámogatás, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás, kifüggesztések)

Pécsi Viktor, közterület-felügyelő, 589–422, 30/255–7392

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Molnár Krisztina, osztályvezető, 589–414
Csikmérő Enricóné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Egri Andorné, főkönyvi könyvelő, 589–411
Zsapka Judit, pénzügyi ügyintéző, 589–424
Csizik Gabriella, pénzügyi ügyintéző, 589–423
Kátai Éva, pénzügyi ügyintéző, 589–410
Kovács Jánosné, adóigazgatási ügyintéző, 589–413

(építményadó, adókönyvelés)
Török Éva Julianna, adóigazgatási ügyintéző, 589–409

(iparűzési adó, adóigazolás, tartózkodás utáni

Közérdekű telefonszámok 
Központi Háziorvosi Ügyelet: Velence, Balatoni út 65., 22/311–104
Szakorvosi Rendelőintézet: Velence, Balatoni út 65., 22/589–515
I.sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Fő u. 2., 22/574–019
II. sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Balatoni út 65., 22/471–231
III. sz. Családorvosi Rendelő: Velence, Tópart u. 34., 22/472–242, 
22/598–149
Gyermekorvosi Rendelő: Velence, Balatoni út 65., 22/472–156
Dr. Horváth Béla magánállatorvos: 06-20-311-7021
Velence Gyógyszertár: Velence, Balatoni út 65., 22/589–524
Újtelepi Gyógyszertár: Velence, Iskola u. 2., 22/472–074
Vörösmarty Gyógyszertár: Velence, Halász u. 5., 22/471–596
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (VÖTE): 30/631–5666
Gárdonyi Rendőrkapitányság, Velence Város különmegbízottja,

Kiss Balázs c. r. tőrm., (Gárdony, Balassi Bálint u. 5.):
70/199–5980

Polgárőrség (szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00–20.00):
30/927–0422

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

Falugazdász (őstermelői igazolvány ügyintézése):
Horváthné Apró Aranka, 70/479–6753
Ügyfélfogadás (Meszleny–Wenckheim kastély házasságkötő
terem,
Velence, Tópart u. 52.) minden szerdán 12.30–16.30
VHG (Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonpro� t Kft.)

(hulladékszállítás, egyedi közvilágítási lámpatest
hibabejelentés): 22/579–185
1. Agárd, Gárdonyi Géza u. 34–38.
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00–12.00, szerda: 7.00–19.00,
péntek: 8.00–12.00
2. Velence, Tópart u. 26.
Ügyfélfogadás: szerda: 8.00–12.00

Folyékony hulladék elszállítása: Herke Bt., 20/939–1955 
MOHOSZ (Magyar Országos Horgász Szövetség) Velen-
cei-tavi Kirendeltsége: 22/700–012
DRV (Dunántúli Regionális Vízmű) Zrt.

Információs pont: 80/240–240
Hibabejelentés: 80/240–240 (1-es menüpont)
Ügyfélfogadás (Velence, Szabolcsi u. 40.)
hétfő 8.00–15.00, csütörtök: 8.00–18.00, péntek 8.00–12.00

E.ON Áramszolgáltató
Közvilágítási hibabejelentő (szakaszhiba esetén): 80/533–533
Ügyfélfogadás (Kápolnásnyék, Tó u. 20., TÓ-VILL Bt. székháza)
kedd 8.00–12.00, csütörtök 14.00–18.00

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



Önkormányzati képviselők
elérhetősége

Faragó Péter:
farago.peter@velence.hu
Fésűs Attila:
fesus.attila@velence.hu
Kernya Gábor:
kernya.gabor@velence.hu
Pap János:
pap.janos@velence.hu
Pap Zsigmond:
pap.zsigmond@velence.hu
Sarf György:
sarf.gyorgy@velence.hu
Dr. Sirák András:
angelika@t-online.hu
Szabó Attila (alpolgármester):
szabo.attila@velence.hu

Minden hűtő és
fagyasztószekrény

javítása 2 év garanciával,
ajtógumi és műanyag részek 

pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

0620/557-3008

Forduljon bizalommal a 
hirdetésszervezést

végző VVG Kft. munkatársaihoz a
+36 30 158 2829-as telefonszámon

vagy a
parkolasugyfelszolgalat@velence.hu

e-mail címen.




