
A VELENCEI 17. év fo lyam 5. szám
ÖNKORMÁNYZAT 2009.
LAPJA június

IV. Velencei-tavi
Nyári Játékok

Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand

Díszvendégünk: PÁKOZD
2009. június 26.

16.00 órától A MAGYAR HONVÉDSÉG programjai
                     Helyszín: szabadtéri színpad és környéke
18.00 órától Mikkamakka Játéktár – Kreatív Kézmûves Mûhely
18.00 SPORTPERCEK A SZABADTÉRI SZÍNPADON
19.00 BOHÓC POFIK
20.00 ÍR SZTEPPTÁNC SHOW – World Dance tánccsoport
21.00 CSEPREGI ÉVA

DJ SMASH: Classic Party I.
22.30 MÁGA ZOLTÁN és az ANGYALOK

DJ SMASH: Classic Party II.

2009. június 27.
16.00 órától  A MAGYAR HONVÉDSÉG programjai

Helyszín: szabadtéri színpad és környéke
18.00 órától Mikkamakka Játéktár – Kreatív Kézmûves Mûhely
18.00 Sportpercek a szabadtéri színpadon
18.30 Pákozdi üdvözlet

HAGYOMÁNYÕRZÕ, KÖZMÛVELÕDÉSI PROGRAMOK
Köszöntõt mond: Takács János Polgármester
Közremûködnek:
Abajka citerazenekar

                     Bogárhalom Néptánc Együttes
Csíkmák Néptánc Együttes
Mamókák Néptánc Együttes
Tollforgó Néptánc Együttes

 Lady Dance csoport
 Pákozdi Népdalkör

Vivante-Palánta Balett csoport                           
21.00 ZOLTÁN ERIKA

DJ SMASH: RETRO PARTY I.
22.30 KORDA GYÖRGY és BALÁZS KLÁRI

DJ SMASH: RETRO PATRY II.
Egész napos programok mindkét napon: Viszmeg Györgyi festõmûvész
kiállítása az „Üzleti és mûvészvilág a gyermekekért Alapítvány” javára 

Kézmûves vásár

Díszvendégünk: VEREB és NADAP
2009. július 3.

16.00 órától A MAGYAR HONVÉDSÉG programjai
Helyszín: szabadtéri színpad és környéke

18.00 órától Mikkamakka Játéktár – Kreatív Kézmûves Mûhely
18.00 Sportpercek a szabadtéri színpadon
18.00 Nyugodt mozgás: Bijobagim bemutató
18.30 A Velence Resort & SPA Wellness hastáncos csapata
19.00 MESEJÁTÉK – A három kismalac és a vicces farkas

20.00 Díszvendégeink: Vereb és Nadap
Közremûködnek:
Verebi Tagóvoda középsõ- és nagycsoportosai
Verebi Végh János Tagiskola tanulói
Dalosajkú Szépasszonyok Kara 
Polgármesterek köszöntõi

21.00 FEKE PÁL és FEJES SZANDRA a Társulatból
TÓPARTY Magyar slágerekkel DJ SMASH-tõl I.

22.30 CRYSTAL
TÓPARTY Magyar slágerekkel DJ SMASH-tõl II.

2009. július 4.
16.00 órától A MAGYAR HONVÉDSÉG programjai

Helyszín: szabadtéri színpad és környéke
18.00 órától Mikkamakka Játéktár – Kreatív Kézmûves Mûhely
18.00 Sportpercek a szabadtéri színpadon
18.00 Nyugodt mozgás: Bijobagim bemutató
18.30 A Velence Resort & SPA Wellness fitness csapata
19.00 RICSI BOHÓC
20.00 Lõrincz Péter autóversenyzõ, a Diamond Racing csapat

tagjának bemutatkozása Metalex-Honda autójával
(kategóriája: E-1600)

21.00 OLÁH IBOLYA
TÓPARTY Magyar slágerekkel DJ SMASH-tõl I.

22.30 FENYÕ MIKLÓS
TÓPARTY Magyar slágerekkel DJ SMASH-tõl II.

Egész napos programok mindkét napon: Viszmeg Györgyi festõmûvész
kiállítása az „Üzleti és mûvészvilág a gyermekekért Alapítvány” javára

Kézmûves vásár

Díszvendégünk: KÁPOLNÁSNYÉK
2009. július 10.

16.00 órától A MAGYAR HONVÉDSÉG programjai
Helyszín: szabadtéri színpad és környéke

18.00 órától Mikkamakka Játéktár – Kreatív Kézmûves Mûhely
18.00 Sportpercek a szabadtéri színpadon
18.00 Rögbi bemutató
18.30 Hunny Bunny hip-hop tánccsoport
19.00 MESEJÁTÉK – Erdei nagytakarítás
20.00 Díszvendégünk: Kápolnásnyék

Közremûködnek:
Vörösmarty Mihály Iskola táncosai
Bandiera Zászlóforgató csoport
Kápolnásnyéki Barátság Klub tagjai
Polgármesteri köszöntõ

21.00 VINCZE LILLA
DJ SMASH: NOSZTALGIA DISCO I.

22.30 MARÓTH VIKI ÉS A NOVAKULTÚR
DJ SMASH: NOSZTALGIA DISCO II.
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2009. július 11.
16.00 órától A MAGYAR HONVÉDSÉG programjai

Helyszín: szabadtéri színpad és környéke
18.00 órától Mikkamakka Játéktár – Kreatív Kézmûves Mûhely
18.00 Sportpercek a szabadtéri színpadon
19.00 MESEJÁTÉK – Az okos asszony
20.00 HAGYOMÁNYÕRZÕ, KÖZMÛVELÕDÉSI PROGRAMOK

Díszvendégünk: Kápolnásnyék
Közremûködnek:
Vörösmarty Mihály Iskolai táncosai
NEVERMIND zenekar mûsora (a Kápolnásnyéki
Vörösmarty Középiskola volt diákjaiból álló zenekar)

21.00 TÓTH GABI
DJ SMASH: NOSZTALGIADISCO I.

22.30 PA-DÖ-DÕ
DJ SMASH: NOSZTALGIA DISCO II.

Egész napos programok mindkét napon: Viszmeg Györgyi festõmûvész
kiállítása az „Üzleti és mûvészvilág a gyermekekért Alapítvány” javára

Kézmûves vásár

Díszvendégünk: PÁZMÁND
2009. július 17. 

16.00 órától A MAGYAR HONVÉDSÉG programjai
Helyszín: szabadtéri színpad és környéke

18.00 órától Mikkamakka Játéktár – Kreatív Kézmûves Mûhely
18.00 Sportpercek a szabadtéri színpadon
18.00 Nyugodt mozgás: Bijobagim bemutató
18.30 A Velence Resort & SPA Wellness csapata

19.00 MESEJÁTÉK – Feltesszük ezt Rád!
20.00 Díszvendégünk: Pázmánd

Közremûködik:
a Zichyújfalui Napraforgó Mazsorett csoport 
Polgármesteri köszöntõ

21.00 MÁTÉ PÉTER EMLÉKEST a GHB Zenekar elõadásában
Közben: emlékképek Máté Péterrõl

2009. július 18.
16.00 órától A MAGYAR HONVÉDSÉG programjai

Helyszín: szabadtéri színpad és környéke
18.00 órától Mikkamakka Játéktár – Kreatív Kézmûves Mûhely
18.00 Sportpercek a szabadtéri színpadon
19.00 MESEJÁTÉK – A farkas és a hét kecskegida
20.00 HAGYOMÁNYÕRZÕ, KÖZMÛVELÕDÉSI PROGRAMOK

Díszvendégünk: Pázmánd
Közremûködnek a Pázmándi Mûvészeti Csoportok:
Röpike Néptánc csoport
Pom-pom táncos lányok
Eszter Anna tánciskola tanulói
Nyugdíjas Klub

21.00 ZSÉDENYI ADRIENN
VAKÁCIÓ PARTY DJ SMASH-EL I.

22.30 DOLLY ROLL
VAKÁCIÓ PARTY DJ SMASH-EL II.

Egész napos programok mindkét napon: Viszmeg Györgyi festõmûvész
kiállítása az „Üzleti és mûvészvilág a gyermekekért Alapítvány” javára

Kézmûves vásár

IV. Velencei-tavi Nyári Játékok

Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009.
május 18-án tartotta soron következõ ülését a Kastélyban.  

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Galam- 
bos György alpolgármester, Benkõ Istvánné képviselõ, Cserny
Vilmos képviselõ, Fehér Györgyné képviselõ, Füri Mihály
képviselõ, Gránitz Gáspár Istvánné képviselõ, Juhász Gyula
képviselõ, Martinovszky József képviselõ, Serhók György kép-
viselõ, Sénik István képviselõ, Dr. Sirák András képviselõ, Dr.
Sirák Andrásné képviselõ és dr. Papp Gyula Gábor címzetes
fõjegyzõ.

A napirendek elfogadását követõen döntés született a 2009.
évi munkaterv módosításáról, majd a polgármester adott
tájékoztatást a két ülés között végzett munkáról. A lejárt
határidejû határozatok végrehajtását követõen a Képviselõ-
testület a Vértesaljai Vízi Társulat tevékenységérõl szóló
beszámolót hallgatta meg. Az A1 jelû árok vízgyûjtõ terü-
letének szabályozására kérte a Képviselõ-testület a Társulat
vezetõjét, hogy készítsen szakmai elõterjesztést.

A Vértesaljai Vízi Társulat tevékenységérõl szóló beszá-
moló elfogadását követõen került sor a Civilszervezetek
beszámolójára. A korábbi években a Képviselõ-testület azokat
a civil szervezeteket kérte fel beszámolóra, akiket pénzbeli
támogatásban részesített. A 2009-es Munkaterv készítésnél
képviselõi indítványra azok a civilszervezetek is lehetõséget
kaptak a bemutatkozásra, akik ténylegesen a településen
mûködnek, de ez idáig az önkormányzattal kapcsolatban nem
voltak. 

Az ülésen megjelent a Velencéért Közalapítvány elnöke, az
Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnöke, a Polgárõrség elnöke,

valamint a Helytörténeti Egyesület vezetõje. Rajtuk kívül a
Sportegyesület és a Gurgyal-völgye Vadásztársaság beszámo-
lóját tárgyalta a Testület. 

A civilszervezetek beszámolóját kiemelt érdeklõdéssel
fogadta a testület. A számos képviselõi hozzászólás lényegi
mondanivalója az volt, hogy a szervezetek mindegyikét
dicséret illeti.  Mindannyian szabadidejükben, díjazás nélkül

Hírlevél

M E G H Í V Ó
Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

munkaterv szerint 2009. július 6-án (hétfõn) 15.00 órai
kezdettel  kihelyezett ülést tart a Meseliget Óvodában

(Szent Erzsébet tér 2.)
Napirendek:

1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3./ Óvoda éves munkájának értékelése
Elõadó:  Serhókné Varjas Edit óvodavezetõ

4./ Egyebek:
Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos
aktuális kérdésekrõl
Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott
feladatokról

* * *
(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegû napirendek!)

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Velence Város Önkormányzat 
     Képviselõ-testülete
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végzik a feladatukat, munkájukra vitathatatlanul nagy szüksége 
van a településnek.  Számos szervezet ifjúsági tagozattal is ren-
delkezik, ez még inkább jelentõségteljesebbé teszi fontossá-
gukat. A Képviselõ-testület beszámolójukat elfogadta.

Korábban a Közterületek használatártól szóló rendelet
foglalta magában a strandok mûködésével kapcsolatos ren-
delkezéseket, azonban jogszabályszerkesztési indokok miatt
szükségessé vált, hogy külön kerüljön szabályozásra. A stran-
dok használatáról, mûködtetésérõl szóló rendeletet a Kép-
viselõ-testület megalkotta, a rendelet teljes terjedelemben e
lapszámban olvasható. 

Ez év áprilisában a Képviselõ-testület nettó 8 millió Ft
keretösszeget biztosított a három nagy projekt (Zöldliget Iskola 
felújítása, Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ, Velencei-
tó Kapuja) tervellenõri feladatainak elvégzésére.  A feladat
elvégzésére ajánlatok lettek bekérve, a legkedvezõbb ajánlat 3
millió Ft + Áfa volt. Késõbb, az ajánlattevõ tévedésre hivat-
kozva módosította ajánlatát 5 millió Ft + Áfa összegre. Ez
utóbbi összeg is bõven alatta van a korábban elfogadott 8 millió
Ft összegnek, a módosított ajánlat érthetõ módon mégis
érzékenyen érintette a testületet. Hosszas vita után az a döntés
született, hogy az Iskola felújítás tervellenõri feladataira
vonatkozó 1.500.000,– Ft + ÁFA összegû ajánlatot a Képvi-
selõ-testület elfogadja, a Hivatalt felhatalmazza, hogy a másik
két projektre vonatkozóan újabb ajánlatokat kérjen be. 

Következõ napirendben tárgyalta a Képviselõ-testület a
Velencei-tó Kapuja kivitelezésére indított közbeszerzési eljá-
rás eredményhirdetését és az új eljárás kiírását. A kivitelezésre
vonatkozóan hirdetéses nyílt uniós pályázati felhívás került
kibocsátásra, a beérkezett 9 ajánlat közül 8 volt érvényes. Az

eredménytelenséget azért kellett megállapítani, mert nem áll
rendelkezésre az az összeg, amit a legalacsonyabb ajánlat tar-
talmaz. 

Az eredménytelenség megállapításán kívül, a Képviselõ-
testület új eljárás kiírásáról is döntött. 

A közelgõ Európai Parlament képviselõinek választása
miatt a Helyi Választási Iroda vezetõje a szavazatszámláló
bizottságok személyi összetételét felülvizsgálta. Mivel szük-
ségszerûvé vált a tagság kiegészítése, javaslatát erre megtette, a
testület a javaslatot elfogadta. 

 A Képviselõ-testület által meghatározott feltételek alapján
pályázati kiírás került közzétételre a Velence, Tóbíró-közi
szabad strandon 1 db víziállás létesítésére és üzemeltetésére. A
pályázati felhívásra határidõn belül 1 db pályázat került
benyújtásra, a Benkõ és Társa Bt. részérõl. A benyújtott
pályázat mind tartalmilag, mind pedig formailag megfelelt a
kiírásnak. A pályázat szerint Benkõ és Társa Bt. 1 db víziállást
kíván létesíteni a korábbi években üzemeltetett feltételek
mellett a Tóbíró-közi szabad strandon. 

Mivel a pályázat megfelelt a kiírásnak a Képviselõ-testület
úgy határozott, hogy Benkõ és Társa Bt. részére a víziállás
létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás kerüljön kiadásra, illetve 
az Önkormányzat bérleti szerzõdést köt a mûködtetése
érdekében.

A nyílt ülés végén zárt ülésen folytatódott a munka, ahol is
elbírálásra kerültek az önkormányzati kamatmentes kölcsön
igénylések. 

Szelei Andrea
aljegyzõ

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Pályázati nyertesség utáni folytatás
Újságunkból, honlapunkról és a média egyéb híradásaiból is értesült már a Tisztelt Olvasó, hogy három nagy pályázaton lett 

nyertes városunk.  Ígéretünk szerint, rendszeresen tájékoztatást adunk arról, hogy az elõkészítésnek és megvalósításnak
aktuálisan milyen feladatait végeztük el, vagy végezzük éppen. Mindhárom beruházásnak a forrása a 2008. februárjában
kibocsátott kötvény, amely jelenleg lekötött pénzként kamatozik az Önkormányzatnak, és folyamatosan biztosítja a
pályázatokhoz szükséges önrészt. Fontos tudni, hogy minden pályázatunk ún. szállítói finanszírozású, ami azt jelenti, hogy a
Támogató (tehát a Magyar Állam) közvetlenül a munka elvégzõjét fizeti ki, Velence csak a vállalt önrészét utalja el a
szabályszerûen leigazolt számla alapján. Tehát, az Önkormányzat számláin semmifajta európai uniós, vagy központi pénz nem
folyik át. 

A közbeszerzési eljáráson nyertes projektmenedzsmenttel kialakításra kerül az a szakmai munkafolyamat, ahogyan a három
projekt megvalósításában résztvevõ összes nyertes munkája összehangolásra kerül. Értendõ alatta, hogy heti rendszerességgel a
nyertes kivitelezõvel, mûszaki ellenõrrel, könyvvizsgálóval, amikor indokolt a Nonprofit Kft. ügyvezetésével, ha lesz, akkor a
PR-menedzserrel tevékenységük összehangolása, a tevékenységekrõl való beszámolás és az általuk elõkészített elszámolások és
jelentések folyamata tisztázásra kerül. 

Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Központ

Az elõzõ híradásunkhoz képest alapvetõ változás nincs,
hiszen az épület kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás
még mindig tart. Az eredményes közbeszerzést követõen elõre
láthatóan nyár elején a kivitelezési szerzõdés megkötésre
kerülhet és a beruházás megindulhat. 

Velencei-tó Kapuja
Elõzõ lapszámunkban jeleztük, hogy a kivitelezésre a

közbeszerzési eljárás a végéhez közeledik. 

Képviselõ-testületünknek sajnos a pályázatot eredmény-
telennek kellett nyilvánítani, mivel minden pályázó a kiírásban
elõre jelzett beruházási költségénél jelentõsen magasabb
összegre tett ajánlatot. Ezzel egy idõben a közbeszerzési
szakértõk javaslatára a Képviselõ-testület ismételten kiírta
változatlan beruházási összegre a közbeszerzési pályázatot. A
bírálatban résztvevõ szakértõk egybehangzó véleménye, hogy
az Önkormányzat rendelkezésére álló önrész és támogatási
összeg elegendõ a beruházás megvalósítására és reális esély
van arra, hogy – mint ahogy az Általános Iskolánál is – a
következõ kivitelezésre kiírt pályázat már eredményes lesz.

Mivel az ismételt pályázati kiírást újra el kellett küldenünk a 

(Folytatás a 4. oldalon)
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Közremûködõ Szervezetnek véleményezésre és azt követõen
lehetett csak meg a pályázati kiírás, betartva a közbeszerzés
kötelezõ határnapjait, nyilvánvaló, hogy ezzel az idõvel (kb.
50-80 nap) a kivitelezési határidõ is tolódhat. Így arra
számolunk, hogy nagy valószínûséggel a tényleges kivitelezés
a 2009. évi nyári fõszezonban nem indulhat meg, azonban a

befejezési határidõt, ami 2010. nyári szezonja, nem érinti a kez-
dési késedelem. 

Az üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás
eredményesen befejezõdött, a Képviselõ-testület a két pályázó
közül a szakértõ bírálók javaslata alapján a GOMI Ren-
dezvényszervezõ és Kereskedelmi Kft-t hirdette ki nyer-
tesnek. 

(Folytatás a 3. oldalról)

Zöldliget Általános Iskola

Az Általános Iskola kivitelezési munkálatai a bontási
feladatokkal megkezdõdtek és a tervezett ütemben haladnak.       

Találkozás az „új beköltözõkkel”
Három éve hagyománnyá vált, hogy tavasszal és õsszel

köszöntjük a Velencére újonnan beköltözõket, azokat akik az
elmúlt fél évben új állandó lakosként jelentkeztek be
Velencére. 

A találkozás és a köszöntés célja, hogy megismerkedjenek
Velence közelmúltjával és jövõbeli elképzeléseivel. Személyes 
kapcsolat alakulhasson ki a Polgármester és a jelenlévõk
között. 2009. elsõ félévében is közel 80 fõvel gyarapodott
állandó lakóink száma. Jelentõs részük korábban is itt élt vagy
itt üdült Velencén, csak most választotta lakóhelyéül. 

A kellemes esti beszélgetés idén is jó alkalom volt arra,
hogy a megjelentek között emberi kapcsolatok alakuljanak ki.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

ÁROP pályázattal kapcsolatos
tájékoztató

A pályázat az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Államreform Operatív Program keretében került benyújtásra. 

Az elnyert pályázat „Velence Város Önkormányzatának
szervezetfejlesztése a hatékonyság javítása érdekében” címet
viseli. 

Az elnyert pályázat 19 435 920,– Ft vissza nem térítendõ
támogatást jelent, a pályázati önrész: 1, 6 millió Ft volt.

 A pályázat 3 célterületet foglal magába:
a) Döntési mechanizmus korszerûsítése (polgármesteri

hivatal szervezetének eredményesebbé tétele, átalakítása,
ügyintézési folyamatok áttekintése, szabályozási  folyamatok
áttekintése).

b) Költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása
(folyamatok áttekintése, ellenõrzési folyamatok).

c) Partnerség erõsítése (lakosság, civil szféra, vállalkozók).

Projekt kezdés várható idõpontja: 2009. július 1. 

Szelei Andrea
aljegyzõ

Alapkõletétel
Új iskolánk lesz!
Már nagyon várjuk,
hogy a tervek szerint
ebben az évben, no-
vemberben vissza-
költözhessünk. 

Csak most egy
kicsit nagyobb, ú-
jabb, szebb, mo-
dernebb iskolába,
ahol bizonyára még a 
nagyobb gyerekek-
nek is nagyobb örö-
met jelent majd a ta-
nulás. 

Na, de nincs épít- 
kezés alapkõletétel
nélkül. Hiszen az
utókor kell, hogy

tudja mikor, kik és miért építtették ezt a csodát. Így egy
hengerbe zárva iskolánk tanulóinak és dolgozóinak névsorát,
valamint aktuális újságokat, beleértve a Velencei Híradót is
eltemettük az épület alá a várakozás emlékét. Az ünnepségre a
félig lebontott tornaterem elõtt – ahol még a karácsonyi mûsor
angyalkái lógtak a magasban – szinte ugyanaz a társaság, akik
akkor csodáltak minket, tartottak kis ünnepi mûsort. Zenével és
szöveggel, rajzban õk már felhúzták az iskolánkat.

Czuppon István
igazgató
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Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
18/2009. (VI. 02.)
r e n d e l e t e

a strandok használatáról, mûködtetésérõl
Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 16.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló többször módosított
1995. évi LVII. törvényre, valamint a természetes fürdõvizek
minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek 
kijelölésérõl és üzemeltetésérõl szóló 78/2008.(IV.3.) kormány- 
rendeletre, Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
az alábbi rendeletet alkotja.  

1.§.
A rendelet célja

Velence Város Önkormányzat tulajdonában lévõ nem fizetõ –
továbbiakban: szabad strandok – és fizetõstrandok – a vonat-
kozó jogszabályi elõírásoknak megfelelõ módon történõ-
üzemeltetésének és mûködtetésének folyamatos biztosítása. 

2. §.
A rendelet hatálya

(1) A rendelet tárgyi hatálya Velence város strandjainak
üzemeltetésével és mûködtetésével összefüggõ közszolgáltatás 
teljes körére terjed ki. 
(2) A rendelet területi hatálya Velence Város közigazgatási
területére terjed ki. 
(3) A rendelet személyi hatálya a városi strandok üzemel-
tetésével és mûködtetésével megbízott szolgáltatókra, valamint 
a strandszolgáltatást igénybe vevõkre, a strand területét
igénybe vevõkre terjed ki. 

3.§
(1.) A strand speciális önkormányzati terület – ezért használatát 
e rendelet az általános szabályoktól eltérõen rendezi.
(2.) Az /1./ bekezdésben foglalt eltérõ szabályok Velence város
területén lévõ fizetõ strandok /1. sz. melléklet/ és nem fizetõ
strandok /2. sz. melléklet/ területére és az ellátáshoz kijelölt /3.
sz. melléklet/ parkolókra alkalmazandók. 

4.§. 
(1.) Strand használatára minden személy jogosult, ha a
strandüzem szabályait betartja, továbbá ha az az üzemeltetés
jellege szerint fizetõ strand, a belépti díjat megfizeti.
(2.) Fizetõ strand az az önkormányzati tulajdonú bekerített
terület, amely a Velencei-tó vízterületén, valamint a mögötte
lévõ földterületen a hatóság által került kijelölésre, és amelynek 
üzemeltetõje belépti díj szedésére jogosult. 
(3.) Szabad strand az az önkormányzati tulajdonú bekerítetlen
terület, amely a Velencei-tó vízterületén, valamint a mögötte
lévõ földterületen a hatóság által került kijelölésre, és amelyet
bérlõje elsõdlegesen a kijelölt területen biztosított szolgálta-
tások (parkolási díj, vizes blokk üzemeltetése) díjbevételeibõl
mûködtet.
(4.) A fizetõ strandon és a szabad strandon (továbbiakban:
strandterületek) a szolgáltatások igénybevétele térítésköteles,
kivéve ha a bérlõ vagy az üzemeltetõ másként rendelkezik.

5. §.
(1.) A strandterületeken létesített nem önkormányzati tulaj-
donú, építési engedéllyel rendelkezõ szolgáltatóegységek föld-
használati díját Velence város számára kötelesek fizetni, külön
szerzõdés alapján.
(2.) A földhasználati díjfizetés kizárólag az egyedi szerzõdés
mellékletét képezõ földmérési vázrajzon feltüntetett területeket 
terheli.
(3.) A vázrajzi tartalmat meghaladó terület igénybevételek nem
engedélyezhetõk a földhasználati jogviszony keretében. To-

vábbi terület bérlését az üzemeltetõnél kell kezdeményezni,
melynek bérleti díját az üzemeltetõnek kell fizetni. 

6. §.
(1.) Az 5. §. alá tartozó szolgáltatóegységek építési engedély
köteles átalakítási, felújítási munkáihoz, illetve homlokzat-
változtatási, használati mód megváltoztatási engedélyezteté-
séhez az alapul fekvõ földterület tulajdonosának – Velence
Város Önkormányzatának – írásos hozzájáruló nyilatkozatát
kell beszereznie a felépítmény tulajdonosának, az építtetõnek,
illetve a szolgáltatónak. 
(2.) Az (1.) bekezdésben foglalt földtulajdonosi hozzájárulás
döntés elõkészítéséhez csatolni kell a strandterületek
bérlõjének, üzemeltetõjének hozzájáruló írásos nyilatkozatát,
továbbá az I. fokú építési hatóság írásos nyilatkozatát arról,
hogy a tervezett változtatás nem ütközik a helyi építési
szabályban, illetõleg megfelel a strandterületre elfogadott
építési koncepciónak. 

7. §.
(1.) A szolgáltatóegység tulajdonosa (továbbiakban: pavi-
lontulajdonos) tûrni köteles a strandbérlõ, üzemeltetõ által
telepített egyéb szolgáltatások mûködését.
(2.) A pavilontulajdonos tûrni köteles a strandüzemmel kap-
csolatos bérlõi – üzemeltetõi rendezvény- és programszer-
vezéseket, és jogosult ezekbõl részt vállalni, valamint ezekben
részt venni. 

8. §.
(1.) Pavilontulajdonos köteles a bérlõ, üzemeltetõ által szer-
vezett közszolgáltatást igénybe venni, és a szolgáltatás díját
megfizetni.
(2.) A pavilontulajdonos köteles a strand és teljes környe-
zetének folyamatos gondozási, mûködtetési, vagy fenntartási,
köztisztasági, vagyonvédelmi munkáinak költségébõl részt
vállalni. 

9. §. 
(1.) Pavilontulajdonos jogosult a szolgáltatását zavartalanul
biztosítani, de köteles a szolgáltatásához szükséges feltételeket
megteremteni, és azt a szolgáltatás vásárlójának biztosítani.
(2.) Pavilontulajdonos szolgáltatását a fizetõ strandokon a
strand nyitva tartás idõszakában jogosult végezni.
(3.) Szabad strandon a szolgáltatások biztosítása az üzemel-
tetõvel történt egyeztetésnek megfelelõen, napi idõtartam,
illetve idény idõtartamon belül történhet.
(4.) A (3.) bekezdés alatti napi nyitva tartás azonban nem térhet
el a hatósági engedélyben foglaltaktól.
(5.) A (3.) bekezdés alatt idény idõtartam nem terjedhet túl
tárgyév április 1. és szeptember 30. közötti idõszakon. 

10. §.
(1.) A pavilontulajdonos köteles tûrni a bérlõ, üzemeltetõ által
végzett karbantartási, felújítási munkálatokat a strandterü-
leteken, és köteles saját létesítménye kapcsán is ezen munká-
latokat elvégezni. 
Jogosult azonban elõzetes tájékoztatást kapni a tervezett
munkák idejérõl, idõtartamáról, mértékérõl.
(2.) Az (1.) bekezdésben foglalt munkálatok idõigénye nem
haladhatja meg – folyamatos munkavégzés esetén, a vonatkozó
szakmai elõírások alapján megállapított – szükséges mértéket. 
(3.) A  6. §. /1./ bekezdésében foglalt munkálatok strand-
idényben, illetve a 9. §. /3./ bekezdés szerint megállapított
idõtartamban nem végezhetõk. 

(Folytatás a 6. oldalon)
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11. §.
Strandterületen, az ott lévõ épületekben és épületen kívül kutya
nem tartható, még vagyonvédelmi célból sem. Ezen rendel*
kezés alól a vakvezetõ kutya kivételt képez. 

12. §.
(1.) Bérlõ és/vagy üzemeltetõ köteles a strandüzem biztonsága
és biztosítása érdekében „üzemelési szabályt” (továbbiakban:
„szabály”) kibocsátani. 
(2.) A „szabály” Velence Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete által véleményezett tartalommal lép hatályba.
(3.) A „szabály” elõkészítése folyamán ki kell kérni a strandon
egyéb szolgáltatást teljesítõk véleményét.
(4.) A „szabály” a (2.) bekezdésben foglalt képviselõ-testületi
állásfoglalást követõen lép életbe, amelynek betartása a
strandüzem minden résztvevõjére nézve kötelezõ, így
vendégre, a szolgáltatóra, más, a strand területén tartózkodóra,
valamint az üzemeltetõre.
(5.) Üzemeltetõ a „szabályt” megsértõvel szemben a strand-
üzem biztonsága és mások biztonságának védelme érdekében a
szabályt sértõ tevékenység mértékével arányos elhárító
intézkedést tehet. 

13. §. 
(1.) Hiányszolgáltatás biztosítására – az érvényben lévõ sza-
bályok betartásával – bérleti engedély adható ki a strandte-
rületekre. 
(2.) A hiányszolgáltatás ideiglenes, alkalmi jellegû tevé-
kenység lehet, amely a telepített üzletek érdekeit nem sértheti.

14. §. 
(1.) Velence Város Önkormányzata annak érdekében, hogy a
településen biztosítsa a strandterületek lehetõséget, saját
tulajdonú területét jelölte ki. A strandterületet igénybe vevõ
személyek kizárólag a strand funkcióhoz tartozó tevékenységet
folytathatnak.
A strand területén folytatott egyéb tevékenység során, a
strandot rendeltetésszerûen igénybe vevõ vendégeket zavarni
nem lehet. 
Strandidõn kívüli idõszakban az üzemeltetõ írásos hozzá-
járulása esetén folytatható a funkciótól eltérõ tevékenységet. 
(2.)  Gépkocsival, vagy más jármûvel a strandterületre behaj-
tani tilos.
(3.) Üzemeltetõ és tulajdonos szolgáltató strandidényben
köteles rossz idõ esetén is a folyamatos mûködést biztosítani,
de szolgáltatásait a tényleges forgalom igényéhez igazítva
csökkentheti.
(4.) Tulajdonos szolgáltató a strandmûködést kizáró idõjárás
esetén szolgáltatásait szüneteltetheti (kivéve az illemhelyek
nyitva tartását) azzal, hogy errõl az érdeklõdõket jól látható
helyen kifüggesztett felirattal tájékoztatja. 

(5.) Strandüzemeltetõ köteles a strandon lévõ épülettel,
bérleménnyel rendelkezõ szolgáltató részére egy személy-
gépkocsi ingyenes parkolását a kijelölt parkolóban biztosítani.
(6.) Strandüzemeltetõ strandidényben köteles biztosítani a
jogszabályban meghatározott képesítéssel, vízi mentésben való 
jártasságot igazoló érvényes igazolással rendelkezõ úszó-
mester/mentõ õr jelenlétét a strandon.  
(7.) Strandüzemeltetõ köteles a mentõ, tûzoltó, rendõrség
szabad, akadálymentes közlekedését biztosítani.

15. §.
(1) Szabálysértést követ el, és 30.000,– Ft-ig terjedõ
pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 11. §-ban, a 14. §. (1) és
(2) bekezdésében foglaltakat megszegi. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetése 
estén a Polgármesteri Hivatal erre felhatalmazott köztiszt-
viselõje (közterület-felügyelõ, mûszaki ügyintézõ) helyszíni
bírságot szabhat ki, melynek mértéke háromezer forinttól
húszezer forintig terjedhet. 

16. §.
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
Velence, 2009. május 18.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester  címzetes fõjegyzõ

A rendelet kihirdetésre került.
Velence, 2009. június 02. 

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes fõjegyzõ

1. számú melléklet
Velence Város területén mûködõ fizetõ strandok
• Északi strand
• Velence-fürdõi strand
• Móló strand

2. számú melléklet
Velence Város területén mûködõ nem fizetõ strandok
• Ifjúsági strand
• Tóbíró strand
• Velence-fürdõi szabad strand

3. számú melléklet
Strandokhoz kapcsolódó parkolók
• Északi strandhoz kapcsolódó parkoló 966/3 hrsz,

997/7 hrsz
• Tóbíró strandhoz kapcsolódó parkoló 1046 hrsz
• Velence-fürdõi strandhoz 

kapcsolódó parkoló 4413/23 hrsz
(egy része)

• Ifjúsági strandhoz kapcsolódó parkoló

(Folytatás a 7. oldalon)

Tájékoztató a helyi adókkal kapcsolatos
bevallási, bejelentési kötelezettségekrõl!

Az építményadó mentesség 2007. január 1-jén történõ
megszûnését követõen a tulajdonosok egy része nem tett eleget
az adózás rendjérõl szóló törvényben elõírt bevallási
kötelezettségének. A Hivatal a tõle telhetõ minden módon,
lakossági fórumokon, helyi újságban, közmeghallgatáson,
ügyfélfogadáson igyekezett tájékoztatni errõl a Tisztelt
Lakosságot.

Itt kell megemlíteni azt a lényeges körülményt is, hogy a
magyar szabályozás az önadózás alapelvére épül, amely a
bevallás és az adófizetési kötelezettség kettõs követel-
ményében nyilvánul meg. 

Az adócsoport a beérkezett adóbevallások feldolgozását
követõen a Körzeti Földhivatal nyilvántartása alapján 2008.

évben megkezdte az adóbevallási kötelezettséget nem
teljesítõk felderítését és felszólítását, ami várhatóan több évet is 
igénybe vesz. Aki utólag, vagy csak felszólításra tesz bevallást,
és adómentessége volt, annak 2007. január 1-jéig, akinek
nem volt adómentessége, annak az elévülési idõn belül,
(jelenleg 2004. január 1-jéig) visszamenõleg kell megfizetni
az építményadót, kedvezmények beszámítása nélkül és egy
összegben. Tapasztalataink alapján az eddig megkeresett
tulajdonosok leggyakoribb magyarázata a bevallási köte-
lezettség elmulasztására, hogy nem tudtak adófizetési
kötelezettségükrõl, illetve soha nem kaptak erre vonatkozóan
felszólítást, vagy régebben akár 10-20 évvel ezelõtt adó-
mentességi határozatot kaptak. 
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Felhívjuk a figyelmüket a helyi adókról szóló 1990. évi C
tv. (a továbbiakban Htv.) 50. §-ban foglalt új lakásokra,
lakásbõvítésekre jogerõs határozattal engedélyezett házadó-
mentességet a 2002. évi XLII. tv. 309. § (3) bekezdése 2003.
január 1-jétõl hatályon kívül helyezte. A helyi adó rendelet
szerint ezt követõen 2007. január 1-jéig 100 m2 lakásnagyságig
még adómentesek maradtak a lakóházak azoknak az állandó
lakosoknak, akik 1992-ben az építményadó bevezetésekor már
rendelkeztek az ingatlanukkal.

A helyi adórendelet módosítása következtében 2007.
január 1-jétõl minden fajta adómentesség hatályát
vesztette. Az adómentességi határozatot nem kell visszavonni,
ha az alapjául szolgáló jogszabályt hatályon kívül helyezik,
mert ezáltal a határozat is hatályát veszti. 

Ma már elengedhetetlen az adózással kapcsolatok tör-
vények illetve rendeletek alapszintû ismerete, hiszen ezen
szabályok közé szorított mindennapjainkban nagyon sok
hátránnyal jár, ha nem vagyunk elég tájékozottak ezen a
területen is. A következõkben szeretnék egy-két fontos
szabályt ismertetni, ami talán segítséget nyújthat Önöknek a
jövõben.

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. tv. (a
továbbiakban Art.) szabályozza az adózással kapcsolatos
összes általános jogunkat és kötelezettségünket. Az 1.§ (5.)
bekezdése szerint az adóhatóság az adózónak a törvények
megtartásához szükséges tájékoztatást megadja, az adó-
bevallás, az adóbefizetés rendjét vele megismerteti, az adózót
jogainak érvényesítésére figyelmezteti. Az adóhatóság e
szakaszban foglalt kötelezettségét az ügyfél megkeresésére
ügyfélfogadási idõben, levélben, valamint a határozatok
tartalmában teljesíti.  

Az Art. 16. §-a szabályozza a bejelentés szabályait, amit
röviden úgy tudnánk megfogalmazni, hogy minden adófizetési
kötelezettséggel kapcsolatos változást 15 napon belül,
írásban be kell jelenteni az illetékes adóhatóságnak. Példaként
az adószám, telephely, székhelyváltozást, a levelezési cím-
változást vagy a bentlakási kedvezmény beszámítást,
csökkentést említenénk, bár a levelezési cím többnyire a nem
velencei lakosokat érinti. 

A bentlakási kedvezmény minden lakosra 15 m2/év/fõ
minden olyan személyre, aki adott év január 1. és december 1.
között állandó lakcímbejelentéssel rendelkezik Velencén a
saját, illetve egyenes ági hozzátartozója ingatlanába. 

A kedvezmény nem automatikus, tehát írásban kell kérni,
és írásba kell lemondani.

Az Art. 32.§ (2) bekezdése szerint, ha a helyi adót nem az
adózó állapítja meg, az adófizetési kötelezettség keletkezését
(változását) követõ 15 napon belül adóbevallást kell tennie.
(Például ingatlan vásárlás, értékesítés bõvítés, bontás stb.)
Építményadó esetében az adófizetési kötelezettség kezdete a
használatbavételi engedély jogerõre emelkedését követõ év
január 1. Ha az ingatlant engedély nélkül veszik használatba,
akkor a tényleges használatba vételt követõ év január 1. 

A lakóház, lakás, garázs, csónaktároló, üzlet, stb. épít-
ményadó, az üres telek telekadó, a hétvégi ház, üdülõ építmény
utáni idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség alá tartozik,
ebbõl következõen minden ingatlan után valamilyen formában
helyi adót kell fizetni. 

Az ingatlan tulajdonos (haszonélvezõ),  aki ingatlannal
rendelkezik a településen és semmilyen helyi adót nem fizet, 
akkor valószínûsíthetõen elmaradt az adóbevallási köte-
lezettségével, ezért tennivalójával kapcsolatos tájékoz-
tatásért keresse fel a helyi adóhatóságot! 

Az üdülõ és hétvégi ház tulajdonosok körébõl gyakorta
hivatkoznak arra, hogy életvitelszerûen nem a településen
élnek, nem ismerik a helyi jogszabályokat, ezért nem
teljesítették az adóbevallási kötelezettségüket. A fenti indok
adóztatási szempontból nem méltányolható, hiszen az Art.

szerint az ingatlan tulajdonjogot szerzõ személytõl elvárható a
jogszerû magatartás, hogy érdeklõdjék az adófizetéssel,
adóbevallással kapcsolatos helyi szabályokról. Itt kell egy-két a 
köztudatban elterjedt téves információt tisztázni, mégpedig,
azt, hogy a Földhivatal nem küld értesítést a Polgármesteri
Hivatalnak a tulajdonos változásról, és mivel nem értesülünk 
a változásokról, ezért nem tudunk tájékoztatást nyújtani
automatikusan a vevõ jogairól, kötelezettségeirõl. Az ingatlan
értékesítéssel kapcsolatban az eladót és a vevõt is bevallási,
bejelentési kötelezettség terheli, hiszen az adásvételt követõ
év január 1-jétõl az eladónak megszûnik, egyidejûleg a
vevõnek keletkezik adófizetési kötelezettsége. 

A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, iparûzési adó
és a talajterhelési díj fizetésre kötelezettek esetében fontos,
hogy a kötelezettség teljesítéséhez nem elég az adót
megfizetni, az adóbevallást is be kell nyújtani. Az adó
megfizetése bevallás nélkül, nem tekinthetõ kötelezettség
teljesítésnek. 

Felhívjuk a gépjármûtulajdonosok figyelmét arra, hogy a
gépjármû értékesítést az eladónak az Okmányirodában kell
bejelenteni az értékesítést követõ 15 napon belül.   Az adó
kivetése kizárólag a közlekedési hatósági nyilvántartás alapján
történik. Ha a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti az eladó,
és a vevõ nem íratja át a gépjármûvet az eladást követõ év január 
1-jéig, akkor az eladónak nem szûnik meg az adófizetési
kötelezettsége, továbbra is neki kell a gépjármûadót
megfizetni. 

Az Art. 134. §-a alapján a helyi adók, a gépjármûadó és a
késedelmi pótlék megfizetése alól csak akkor mentesíthetõ a
magánszemély adóalany, ha az adó megfizetése az adózó és a
vele egy háztartásban élõ közeli hozzátartozók megélhetését
súlyosan veszélyezteti. Az adóalany kérelemben, megfelelõ
indokolással a jegyzõhöz terjesztheti be ezen jellegû igényét,
ami 2.200,– Ft eljárási illeték köteles. Az elbíráláshoz az
adóhatóság megvizsgálja az adóalany anyagi, szociális, va-
gyoni, esetleg egészségügyi helyzetét, kiadásait, és errõl
környezettanulmányt készít, munkáltatói igazolást kér. 

Nem magánszemély adóalany adóját az adóhatóság
nem engedheti el, és nem mérsékelheti. 

Az Art. 133. §-a néhány kivételtõl eltekintve lehetõséget ad
fizetési halasztás, illetve részletfizetés kérésére, ami abban az
esetben engedélyezhetõ, ha a fizetési nehézség a kérelmezõnek
nem róható fel, ha annak elkerülése érdekében úgy járt el,
ahogyan az az adott helyzetben tõle elvárható, továbbá
valószínûsíthetõ az adó késõbbiekben történõ megfizetése. A
fizetési könnyítés szintén 2.200,– Ft illeték köteles. Indokolt
esetben, ha az illeték megfizetésére az adóalany nem képes,
illetékmentességet kérhet. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adózással kapcsolatos
nyomtatványokat, bevallásokat pontosan és hiánytalan adat-
tartalommal ellátva nyújtsák be. A hiányos, vagy valótlan
adattartalommal ellátott adóbevallás érvénytelen.
Ha hiánypótlást kell kérni, az hosszabbítja az ügyintézés idejét,
és plusz költséggel jár. A nyomtatványok adattartalmát a
35/2008. PM. rendelet szabályozza, ezért ezt egyszerûsíteni
nem lehet. A bevallásokat csak eredeti aláírással ellátva
fogadhatjuk el, tehát faxon, vagy elektronikus úton küldött
bevallások érvénytelenek. A 26/2005.(X.24.) helyi rendelet a
megfelelõ technikai feltételek hiányában kizárta az
elektronikus ügyintézést a helyi adókkal kapcsolatban.
Természetesen a www.velence.hu honlapról továbbra is
letölthetõk, kinyomtathatók a bevallási nyomtatványok és
ugyanezen honlapon a helyi adórendelet is megtalálható.  

Kérjük Önöket, hogy lehetõség szerint ügyfélfogadási
idõben intézzék ügyeiket, ami hétfõn és pénteken 8-12
óráig, szerdán 8-16 óráig van. 

 Adócsoport 
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Orbán-napi hegyünnep és
Gyermeknap

Velencén 2009-ben
Ez a nap jeles ünnepe Velencének. Mint minden szabadtéri 

rendezvény, idõjárásfüggõ is. Szervezõi, résztvevõi vala-
mennyien azt remélték, hogy most is kegyes lesz a természet.
Tréfás kedvében volt ugyan, de az ünneplõk kedvét nem vette el 
egy kiadós esõ; kitartottak, mert jól érezték magukat.

Május 30-án szombaton, a hegyünneppel összekötve,
Velence Város Önkormányzata a Nemzetközi Gyermeknap
alkalmából a gyermekeket is ünnepelte. Méltán tette ezt, mert
majáliskor õk, a gyerekek remek „munkát” végeztek ünnepi
mûsorukkal. 

A Meseliget óvodásaink négy csoportja most is lelkes
elismerést, tapsot váltott ki a felnõttektõl. A szereplés mellett
játék és szórakozás is jutott a gyermekeknek. A Bence-hegyi
Sárgaföldes út ezen a délelõttön Mesetúrává alakult. Sok-sok

család – szülõk, nagyszülõk, gyerekek – járta végig az öt
színhelyet, ahol feladattal és apró ajándékkal várták a kicsiket.

A Bence-hegyi Boszorkányok, Sárkányok és a Királylány,
Zengõ és Ezerfürtû szõlõfürtök, Jancsi és az Erdõtündér, a
Vízitündérek.

Állomásról állomásra haladva, feladatokat oldottak meg.
Ezért bélyegzést kaptak – nem is akármilyet – a menetle-
velekbe. Nagyon lelkesek voltak a gyerekek. Tekintetükben
látszott, titkot keresnek, átélték a játékot. Ha a Sárgaföldes
útnak emlékkönyve lenne, beleírná, hogy ennyi szép gyer-
mekoldalt nem énekeltek még gyerekek a pincéi között. 

Nagy sikere volt az állatsimogatónak. A legkisebbek is
vissza-visszatértek a rácsos „házikókhoz”. 

Mi is lenne a Mikkamakka játszóháza nélkül! Most is nagy
volt a látogatottsága. A legtöbb gyerek minden játékot ki akart
próbálni. Nem figyelték a felnõttek szórakozását, élvezték a
magukét. Velencén a „középkori” fa játék, a hinta és a többi
„társa” szívesen látott vendég. Sok-sok kisgyerek alig várta,
hogy újra a hintára ülhessen. Megállás nélkül. Számukra
gyermeknap volt reggeltõl estig. Még „vásárfia” is volt kezük-
ben. 

Sok látogatója volt ezen a napon az Orbán-napi hegy-
ünnepnek. Ki-ki megtalálta az örömét a vendéglátásban, a
változatos mûsorban, az ismerõssel való találkozásban. 

Köszönjük a napot valamennyi segítõnek, a Mesetúrát a
Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatár-
sainak, a Mikkamakkának, a kisállatok gazdijainak, a kirako-
dóvásár résztvevõinek, a Borrendeknek, de minden elismerés
az egészet összefogó Gránitzné Kónya Zsuzsáé.

Elmondhatjuk, hogy jövõre ugyanitt, legalább ugyanígy.
Fehér Györgyné képviselõ

„Virághíd”
Írhatnám azt is, „Virágos Kistérség”!
A Virágos Velence Városszépítõ KH Egyesületnél vetõdött

fel az a gondolat, hogyan tudnának a Kistérségben lévõ
települések összefogni, közelebb kerülni egymáshoz.

Így született meg ez a szó – gondolat, legyen egy összekötõ
híd, amit virággal a legszebb elkezdeni.

Megkerestük ezzel a gondolattal a Polgármester asszonyt,
mit szólna ehhez az ötletünkhöz. Õ is jónak tartotta ezt a
kezdeményezést és szétküldött egy körlevelet a kistérségben
lévõ polgármestereknek, hogy ki csatlakozna ehhez a moz-
galomhoz. 

Nagyon jó volt, hogy szinte mindenkinek tetszett az ötlet,
csak Zichyújfalu és Gárdony polgármesterei nem akartak
bekapcsolódni. Gárdonyból viszont jelentkezett az Ipartestület, 
hogy õk mégis jó ötletnek tartják ezt az összefogást és õk
csatlakoznak Gárdony nevében. 

Ezt a mozgalmat úgy szerveztük meg, hogy minden
településen csináltak egy virágágyást, amibe egyforma virágot,
tagetes patulust (büdöske) és piros virágú kánnát ültettünk egy
napon, május 23-án 9.00 órakor.

Mi úgy gondoljuk, hogy ebbõl a mozgalomból hagyományt
teremtünk. A kistérségi településekkel: Gárdony, Kápol-
násnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Vereb és Velence
együtt egy olyan együttgondolkodó, összefogó és a szép tiszta
környezetért dolgozó mozgalmat hozhatunk létre, amivel pél-
dát mutathatunk.

Szeretném megköszönni a települések Polgármestereinek, a 
szervezõknek és természetesen azoknak az embereknek, akik
társadalmi munkában ilyen lelkesedéssel csatlakoztak ehhez a
mozgalomhoz. 

Benkõ Istvánné
Egyesület elnöke

Szépek, virágosak az ingatlanok elõtti közterületek. Ez látható az
alábbi felsorolásból is. Bízunk abban, hogy minden évben még többen
kapcsolódnak be a „Virágos Velencéért” mozgalomba az ingatlanuk
elõtti közterület virágosításával, hogy még szebb és kulturáltabb legyen
lakóhelyük! Mindazoknak, akik a környezet szépítésében köz-
remûködnek, köszönetünket fejezzük ki.
Tavasz utca 3, 5, 7, 9, 13, 15, 12, 4  •   Nyár utca 1, 7, 4, 9/A, 11, 13, 15
Õsz utca 11, 26, 20, 16, 12, 10, 7, 8, 4, 2 • Tópart u. 24, 36, 40
Nimród u. 10, 13, 7, 4, 3  • Vadász u. 8, 9, 5, 3, 1
Kertész u. 5, 16, 20, 22, 9/C, 24, 28
Határ u. 5, 6, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 26, 31, 32, 41, 51, 42, 53, 44, 55, 57,
59, 61, 63, 65,   67, 69, 54, 71, 73, 75
Pacsirta u. 20, 24, 26, 27, 28, 29, 32 • Hársfa u. 7, 26
Úttörõ u. 46, 42, 63, 42/A, 44, 53, 51, 49, 47, 43, 32, 28, 26, 22, 17, 20, 18, 16,
13, 7, 1 • Árok u. 15, 13, 9, 1
Cseresznye u. 7, 2/A, 8, 10, 17, 12, 21, 14, 18, 31
Márvány u. 35, 31, 30, 11, 12, 7, 6 • Akácfa u. 4, 5
Vasút u. 7/A, 7, 12, 8, 6, 5, 18, 13, 24, 19, 21, 21/A, 30
Iskola u. 7, 13, 10, 12, 14, 21/A, 23, 25, 29, 18, 31, 33, 
Varázsceruza Játék – Ajándék, 43, 45, 47, 32/B, 55
Kis u. 31, 20, 16, 14, 12 • Fecske u. 11, 16, 13, Iker ABC
Vajda János u. 12, 19 • Kinizsi u. 7, 9, 10, 11
Új u. 11, 13, 8, 16, 18, 20, 25
Arató u. 23, 21/A, 19, 14, 13, 12, 11
Vihar u. 2, 4, 6, 6/A, 5, 7 • Nap u. 6, 11
Szél u. 6/A, 11, 14, 16, 18, 20, 22
Halász u. 3, 4, 6, 13, 17, 19, 20, 22, 36, 42, 44
Ország u. 9, 12, 18 • Gerle u. 9, 11, 12, 15, 19         
Solt köz 5, 6, 8, 9, 12
Fõ u. 25, 35, 29, 47, 30, 34, 63, 61, 48, 69, 52, 73, 54, 
Édes Velence Cukrászda – Fagyizó
Templom köz 4, 4/B, 6, István Étterem, István Panzió
Tópart u. 1, 14
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KISTÉRSÉGI
HÍREK
Összefoglaló 

a Velencei-tó Környéki
Többcélú Kistérségi Társulás 

2009. május 27-ei, 
soros ülésérõl

A VKTKT májusi ülésén – a tavalyi évben benyújtott,
sikeres pályázat folytatásaként – döntött az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Kistérségi Közkincs-kerekasztalok 
további mûködésének támogatására kiírt pályázaton való in- 
dulásról (maximálisan pályázható összeg: 700.000 Ft),
valamint az Új tudás – Mûveltséget mindenkinek program
keretében a „Komplex kistérségi napok” (maximálisan
pályáz- ható összeg: 1.000.000 Ft) pályázat benyújtásáról
10-10% önrész biztosítása mellett. 

A pályázat elkészítésével a Társulás közmûvelõdési
munkacsoportját, a Velencei-tó Közkincs Kerekasztalt bízta 
meg.

Ezt követõen határozat született a 2009. évi szúnyog-
gyérítésre vonatkozóan. A beérkezett árajánlatok alapján
kiválasztották a feladatot végzõ céget (Corax-Bioner Zrt),
valamint a szúnyoggyérítést ellenõrzõ szakértõt dr. Fekete
Gábor személyében (Studeo Mérnöki és Gazdasági Ta-
nácsadó Kft.).

A Tanács elfogadta a közbeszerzéssel megbízott szak-
értõ cég által elkészített, a „Kiviteli tervek elkészítése a
„Velencei-tó körüli egységes kerékpárút-hálózat befejezõ
szakaszának kiépítése – I. ütem” (KDOP-2. 1. 1/C-
2008-0016) projekt megvalósításához, valamint tervezõi
mûvezetés a kivitelezés során” tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi dokumentációját, mely 2009. június elsõ heté-
ben megjelent a Közbeszerzési Értesítõben.

A „települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról” szóló 2004. évi CVII. tv. alapján módosították
a VKTKT alapító okiratát, valamint a Gárdonyi Kistérségi
Iroda Szervezeti Mûködési Szabályzatát, valamint támo-
gatta a Fejér Megyei Közoktatásért Közalapítvány
kistérségi feladatellátást támogató eszközbeszerzési
pályázatát 150.000 Ft önerõ biztosításával.

GÁRDONYI KISTÉRSÉGI IRODA
Velence, Balatoni út 65.

Tel: 22/589-572, 589-573
office@velencei-to.hu

Kutai Tibor Kelemen Szabolcs
VKTKT elnöke irodavezetõ

Ki mu ta tás az ok mány iro da mun ká já ról 
te le pü lés szin ten  2009. május hónapban

Te le pü lés Szem.
ig.

Ide ig -
le nes
szem.

ig.

Lak -
cím
kár-
tya

Ve ze -
tõi

eng.

Jár-
mû

igazg.

Par-
ko-
lási
 ig.

Út-
le -
vél

Ügy-
fél-

kapu

Ösz-
sze-
 sen

Kápolnásnyék 17 1 9 21 16 - 7 1 72
Nadap 3 - 1 1 - - 2 1 8
Sukoró 8 1 2 6 10 - 2 - 29
Pákozd 14 1 6 13 10 - 8 - 52
Pázmánd 16 5 8 9 11 - 4 1 54
Szfvár 8 1 4 9 56 - 4 1 83
Ve len ce 34 7 21 40 57 - 27 1 187
Vereb 4 1 1 2 4 - - 2 14
Lovasberény 13 1 9 15 11 1 1 - 51
Bu da pest 2 - 2 6 11 - 3 1 25
Pusztasz. 17 4 7 13 12 1 5 1 60
Gár dony 4 - 3 7 16 - 2 - 32
Szabadegyháza - - - 3 8 - - - 11
Baracska - - - - - - - - -
Martonvásár 1 - 1 1 4 - - - 7
Vértesacsa - - - 1 - - - - 1
Seregélyes 1 - - 4 7 - 2 - 14
Zichyújfalu - - - 2 4 - - - 6
Vál 2 - - 3 1 - - - 6
Csákvár 5 - 4 4 2 - 2 - 17
Pátka - - - - - - - - -
Ercsi 1 - 3 1 - - - - 5
Össze sen: 150 22 78 168 241 2 69 9 734

Heinczné Horváth Edina
irodavezetõ

OKMÁNYIRODAI HÍREK
Pol gár mes te ri Hi va tal Ve len ce, Tó part u. 26.
Ok mány iro da ügy fél fo ga dá si ide je:
Hét fõ, kedd, szer da:     8.00 – 12.00 és 12.30 – 15.00
Csü tör tök, pén tek:       8.00 – 12.00
Tel: 22/589-420  (jo go sít vány, út le vél, sze mé lyi iga zol vány)
        22/589-428 (jármûigazgatás)
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy okmányirodánk a Központi Ok-
mányiroda tagjaként érkezési sorrendben fogadja ügyfeleit. A napi utolsó
okmánykészítést hétfõ-szerda napokon 15.00 órakor, csütörtök-péntek
napokon 11.30 órakor végezzük, ezért elõfordulhat, hogy nem tudunk
minden megjelent ügyfelet adott napon fogadni. 
Fenti idõpontok után ügyfélfogadásra nincs lehetõség.
Amennyiben 0-6 éves korú gyermek részére készíttetnek okmányt, elõzetes
egyeztetés alapján lehetõség van arra, hogy ügyfélfogadási idõ elõtt 7.30 – 8.00
óra között történjen az ügyintézés. Idõpontot egyeztetni a 22/589-420
telefonszámon lehet.

* * * 
FIZETENDÕ ILLETÉKEK:
Elsõ sze mé lyi iga zol vány ki vál tá sa:
– ha a tárgy év ben töl ti be a 14. élet évet il le ték men tes
– ha ren del ke zik ér vé nyes út le vél lel 1.500,–
Elsõ sze mé lyi iga zol vány ki vál tá sa 14. év fe lett:
– ha ren del ke zik ér vé nyes út le vél lel 1.500,–
– ha nem rendelkezik érvényes útlevéllel 3.000,–
Sze mé lyi iga zol vány hosszab bí tá sa le já rat elõtt: 1.500,–
Le já rat után sze mé lyi iga zol vány hosszab bí tá sa: 3.000,–
(ha nem ren del ke zik ér vé nyes út le vél lel, új tí pu sú
ve ze tõi en ge déllyel)
Le já rat után sze mé lyi iga zol vány hosszab bí tá sa: 1.500,–
(ha ren del ke zik ér vé nyes út le vél lel, új tí pu sú
ve ze tõi en ge déllyel)
Lak cím iga zol vány (lo pás, adat vál to zás ese tén) 500,–
Lak cím iga zol vány (elvesz tés ese tén) 1.000,–
Út le vél:
– 0-18 éves ko rig, va la mint 70 év fe lett 2.500,–
– 18-70 éves ko rig, 5 évre 7.500,–
– 18-70 éves ko rig, 10 évre 14.000,–
So ron kí vü li el já rás ese tén 
(5 mun ka nap + pos tá zás) il le té kek két sze re se
Ve ze tõi en ge dély ki vál tá sa, hosszab bí tá sa:
– ki vál tás, hosszab bí tá sa 4.000,–
– 62 év fe lett hosszab bí tás, il let ve 1 éves
or vo si iga zo lás ese tén 1.500,–
For gal mi en ge dély: 6.000,–
Törzs könyv: 6.000,–

Il le té kek be fi ze té sét csak a Ma gyar Ál lam kincs tár El já rá si il le tékbe vé te li
szám lá ján (10032000-01012107) tud juk el fo gad ni.
Illetékfizetéssel kapcsolatban a velencei okmányiroda a fenti telefonszámokon
tud felvilágosítást nyújtani.
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Házasságot kötöttek:

2009. május 16-án:
Gulyás Bálint – Vámossy Anett Ágnes

2009. május 30-án:
Veress Gergõ – Killer Rita Erzsébet

Ádám Zoltán – Szilágyi Gabriella Marcella
Horváth István – Kiss Annamária

2009. június 6-án:
Reszketõ Péter Szabolcs – Stréer Valéria

Gratulálunk!

Szabó Lászlóné, Egri Andorné, 
Heinczné Horváth Edina

anyakönyvvezetõk

Termálfürdõ
hírei

VÍZ ÉS NAPIMÁDÓK PARADICSOMA
Megnyitott a strand az élményfürdõben
Eshet az esõ, süthet a nap a Velence Resort & Spa

élményfürdõjében egész évben bármilyen idõben lubickol-
hatnak a fürdõzni vágyók fedett élményfürdõnkben, tavasztól
õszig pedig szabadtéri medencéinkben és a Velencei-tó vízében 
is. 

A szünidõ kezdetével a kültéri medencék mellett megnyitott 
az élményfürdõ strandja is.

Gyermekjátszó, parkosított és füves terület, valamint
kényelmes napozó ágyak várják a felüdülésre vágyókat. Nem
kell tartani az esõtõl, hiszen rossz idõ esetén nem vész kárba a
strandbelépõ, a beltéri medencék és élményelemek bõven
kárpótolják a strandolókat, a nyári zivatar végével, pedig újra
birtokba vehetik a strand területét.

Nemestóthy Andrea
marketing és PR vezetõ

Felhívás
A Velence Resort & Spa szálloda az alábbi felhívás-

sal fordul Velence Város lakóihoz:
Akinek régi fénykép van a birtokában az Öreg strand

területérõl, kérjük juttassa el a Velence Resort & Spa
szálloda recepciójára. A beküldött fotókból – ameny-
nyiben megfelelõ mennyiségben érkeznek – kiállítást
rendezünk a szállodában, ezenkívül a fotók beküldõi
egy darab egy alkalmas belépõt kapnak a Velence
Resort & Spa **** szálloda fürdõjébe.

Szalczgruber Mariann
Velence Resort & Spa

REGIONÁLIS SZÜLÕSEGÍTÕ NAP VELENCÉN
Regionális Szülõsegítõ Napot tartott a Velencei-tó

Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (VEPSZ)
2009. május 23-án Velencén, a Zöldliget Általános Iskolában a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány
(FSZK) szervezésében, és a Munkaügyi Minisztérium támo-
gatásával.

Az eseményre Fejér, Komárom-Esztergom, valamint
Veszprém megyébõl érkeztek vendégek. A rendezvényen
összesen 69 fõ vett részt.

A szülõsegítõ nap célja az volt, hogy megismerjék egymást
a szakemberek, pedagógusok valamint a sajátos nevelési
igényû (SNI) gyermekek szülei régión és megyéken belül
egyaránt. Elõsegítve ezzel az eredményesebb együttmûködést,
tapasztalatcserét.

A résztvevõ intézmények kis kiállítással is bemutat-
kozhattak. Nagyon szép gyermekmunkákat (pl.: bõrmunkák)
láthattunk. Ezenkívül prospektusok, CD-k segítségével ismer-
hettük meg még közelebbrõl az intézményeket.

A nap során sok rendkívül igényes, kivetített diákkal
prezentált, közérthetõ elõadást hallhattak a jelenlévõk.

A rendezvény során többször is részt vettek a vendégek
olyan játékokban, mely elõsegítette a könnyebb ismerkedést és
azt, hogy megtudjuk ki honnan érkezett.

Nagy érdeklõdés övezte a nap során azt a fejlesztõeszköz
bemutatót, melyet a Fonyódról érkezett Szabó Iván tett
lehetõvé. Tanácsot adott az eszközök használatával kapcso-
latosan és a fejlesztõeszközt ki lehetett próbálni.

A program keretében elõadás hangzott el a szülõknek, az
SNI-vel kapcsolatos fogalmakról, törvényekrõl, majd mód-
szertani ajánló következett. A Székesfehérvári Beszédjavító
Intézet és a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston
Általános Iskola Képességfejlesztõ Speciális Szakiskola és
Diákotthon mutatta be az intézményükben folyó szülõsegítõ
tevékenységeket. A délelõtti programszakasz végén a Csemete

(Folytatás a 12. oldalon)
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Alapítvány Fecske-szolgálatáról hallhattunk. Ebéd után Fejér
Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szak-
értõi és Rehabilitációs Bizottság és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat, a Velencei Általános Iskola, Speciális Szak-
iskola, Diákotthon és Gyermekotthon szülõsegítõ munkáját
ismerhettük meg. Ezután egy mindenki számára érdekes és
tanulságos interjúban mesélt érzéseirõl egy SNI-s gyermek
testvére. Megszólalt a Sárbogárdi Kossuth Zsuzsanna Álta-
lános Iskola és Speciális Szakiskola, Egységes Módszertani

Intézmény (EGYMI) igazgatónõje, a Székesfehérvári Arany
János EGYMI képviselõje valamint a Székesfehérvári Arany
János Autisták képviselõje.

A részvevõk döntõ többsége megfogalmazta a vissza-
jutatott véleménykérõ lapokon, hogy máskor is szívesen részt
venne hasonló rendezvényen, hasznos információkat kapott,
szükség van a szülõsegítõ tevékenységet végzõk egymásközti
kapcsolatára, hálózatára.

Szatmáriné Mályi Nóra
Velencei Pedagógia Szolgálat vezetõje

(Folytatás a 11. oldalról)

Nagy utazás…
Május 9–17. között a Zöldliget Általános Iskola tanulói és

iskolánk igazgatója egy buszos kiránduláson vettünk részt,
melynek úticélja Brüsszel-London-Párizs volt. 

A buszon nemcsak magyar nemzetiségû diákok voltak,
hanem külföldi cserediákok is. Amerikai, olasz, német, japán,
kínai. 

Az út alatt nemcsak a három fõváros nevezetességeinek
látványával gazdagodtunk, hanem történelmi áttekintésben is

részesültünk. Az idegenvezetõnk Müller Gerda volt, õ segített
és elmondott nekünk mindent. Az utazás alatt több szállásunk
volt. Az elsõ éjszakát a buszon töltöttük. Második nap
megérkeztünk Brüsszelbe, ahol egy félnapos városnézésben
volt részünk. Este a Formula 1-es hotelben szálltunk meg.
Második nap komppal utaztunk Angliába. Ott négy éjszakát
töltöttünk el lakókocsikban. Nem messze volt a szállásunk a
tengerparttól. Minden nap számos nevezetességet láttunk: Big
Ben, Tower of London, Madame Tussauds, Windsor kastély,
London eye, Tower-híd, Buckhingam Palace, sétáltunk az
Oxford street-en és még sok más érdekességet láthattunk. A
következõ úticél Párizs volt. Élõben láthattuk az Eiffel tornyot,
a Notre-Dame-ot, sétáltunk a Tuilleriák kertjében és hajókáz-
tunk a Szajnán. 

Elfelejthetetlen élményben volt részünk ebben a 8 napban.
Dancsó Virág, Heiden Barbara

Kalandtábor
2009. július 25–31-éig

Ebben az évben újra Harkányban táborozunk!
Jelentkezni lehet az elõleggel, mely 10.000 Ft.  A tábor

költsége elõreláthatólag kb: 30 ezer Ft. + utazás (attól
függõen, mennyien leszünk a buszban!) 

Aki elõleget fizetett csak betegség esetén vagy újabb
gyerek jelentkezésével kaphatja vissza a pénzét! 

A táborban maximum 50 gyerek elhelyezését tudják
biztosítani! Megértésüket köszönjük! 

További részletek nemsokára az iskola honlapján és
az újságban valamint szórólapokon olvashatók.

Baglyasné Szécsi Annamária – Sárdi István

Nyári ügyelet
A tanításnak ugyan vége, de a Zöldliget Általános

Iskola a nyáron is minden hétfõn tart ügyeletet a Fehér
Házban 800 és 1200 óra között. 

Bármi kérdése van szívesen látjuk!
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Tornaverseny
2009. május 21-én a Zöldliget Áltlános Iskola tornater-

mében láttuk vendégül a baracsi általános iskola leány torna-
csapatát. A barátságos tornaversenyen sok szép gyakorlatot
láthattak a sportág iránt érdeklõdõk. 

Iskolánk tornászai elõször szerepeltek hazai közönség elõtt,
s méltón arattak nagy sikert elõírt gyakorlataikkal. A következõ
tanévben szeretnénk egy nagyobb szabású versenyt rendezni a
Dunántúli régió legjobb csapatainak részvételével. 

Dicséret illeti az alsós és felsõs lányokat a tornaedzéseken
végzett egész éves munkájukért. Gratulálunk a szép ered-
ményekhez és további szép sikereket kívánunk a következõ
évekre. Külön köszönet a szülõk áldozatos kitartásáért és
segítségéért! 

Csapatunk tagjai: Gáncs Barbara, Végh Nikolett, Mag
Eszter, Fekete Nikolett, Nagy Anita, Bátonyi Sára; felkészítõ
tanár: Varga Attila

Virágosítás
Városukban mindig csodaszépek a virágágyások. Az ültetés

minden évben közös szervezés. Így volt ez az idén is.

Iskolánkból 167 tanuló, 107 szülõ és 28 dolgozó vett részt az
idei ültetésen, segítve ezzel a település vendégváró, szemet
gyönyörködtetõ virágszigeteinek kialakítását.

Bolondballagás
Május 25-én reggel mit sem sejtve benyitottam a tanáriba, s
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hatalmas mennyiségû színes lufi fogadott. Elõször kicsit
meglepõdtem: Mi ez? Aztán, mint egy kisgyerek hatalmas

mosollyal az arcomon „suhogtam” végig az asztalomhoz a
lufitengerben. Boldogság és melegség öntött el. Újra gyereknek 
éreztem magam, s végtelen vidámsággal töltött el a látvány, az
érzés. Megdobbantotta a szívemet. Aztán sorra néztem a belépõ 

kollégákat, s ugyanazt az örömöt láttam az õ arcukon is.
Tündérien kellemes meglepetés a búcsúzó nyolcadikosoktól,
akik elõzõ estéjüket – szüleik és osztályfõnökük segítségével –

azzal töltötték, hogy ezer lufit felfújjanak. Köszönöm a
kollégák és a magam nevében is ezt a kellemes reggelt. Aztán
pedig nagyon jó érzés volt látni és hallani õket, ahogy vidáman
bolondozva színesebbnél színesebb és ötletesebb jelmezekbe
bújva végig járták a tantermeket, elköszönve kisebb társaiktól
és a pedagógusoktól most még egyszer bolondozva. 

Nagy élmény volt. 
Köszönjük szépen.

Büszkeségeink
A Bendegúz Országos Levelezõs verseny országos döntõjébe
jutott tanulók iskolánkból:
Pomsár Katinka – anyanyelv (70 pont);
Váczi Virág  – természetismeret (66 pont)
Országos Bendegúz Nyelvész versenyen:
Kedves Tamara – megyei 1. helyezett, országos 14. helyezett.
Zrínyi Országos Matematika Versenyen:
Fedor Eszter  – megyei 3. helyezett, országos 18. helyezett.
Kvalitás Extra Országos Anyanyelvi versenyen:
Szalai Viktória  – szövegfeldolgozás 2. helyezés, anyanyelv 5.
helyezés
Kvalitás Matematika Verseny országos fordulójában:
Kedves Tamara 1.a – 1. helyezés (100%)
Oláh Csenge  13.
Enyedi Bianka 20.

Megyei Kerékpáros Ügyességi Verseny:
Csapatban 3. helyezés (Demény Jennifer, Galyas Krisztina,
Pataki Máté, Urschler Máté)
Demény Jennifer – 1. Helyezés (Regionális: 4.helyezett)
Kszelman Ádám – 8. helyezés

Csattogó-völgy
Idén is szervezett iskolánk tanulóiknak így tanév végén 5

napos tábort. A tábor költsége utazással, szállással, étkezéssel
és sok programmal összesen 16 500 forint volt fejenként, mely
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összegbõl a Zöldliget Alapítvány az idei évben minden diákot
2000,– forinttal támogatott. 

Így a befizetett összeg egy fõnek 14 500 forint volt.

Utazásunk külön buszokkal történt az ország egyik leg-
nagyobb, s egyik legszebb helyén fekvõ táborába, a Csattogó-
völgybe. Az odafelé vezetõ úton Dunakeszinél megpihentünk,
s ezalatt a pihenõ alatt megismerkedtünk a kisrepülõgépekkel.

Láttuk õket a hangárban, s láttuk, hogy repülnek, s néhányan
még bele is ültek egy gépbe.

Utaztunk a Dunán külön hajóval, s kikötöttünk Visegrádnál,
hogy megnézzük a Salamon-toronyban rendezett Lovagi já-
tékot. Nagyon nagy élmény volt ez mindenki számára, fõleg
úgy, hogy saját királyi párunk, lovagunk és udvari móka-
mesterünk is volt.

Utaztunk erdei kisvasúton is Királyrétre, ahol kellemes túra
keretében növényeket, állatokat és bányát is szemlélhettünk.
Sõt ezen a napon a Király Hotel Fáradt Vándor éttermében
fogyasztottuk el ebédünket.

Megismerkedtünk az íjászat történetével és technikájával,
sõt ki is próbálhattuk íjász tehetségünket. Az alsósok ülhettek
pónilovon is. Aztán szakvezetõ kíséretében felfedezhettük az
éjszakai erdõ rejtelmeit is.

Ezeken a programokon kívül a csoportok – már saját
költségen – utazhattak omnibuszon, kalandozhattak Vácon,
esetleg a Rám-szakadéknál, elmehettek Zebegénybe, vagy ki
amerre akart.

Természetes volt az esti sportkavalkád: kosárlabda, foci és
röplabda, na de volt számháború is. Rendeztünk „dinnyever-
senyt” is.

A Börzsöny csodás erdõkoszorújában lévõ hatalmas
völgyben az éjszakák igen hûvösek voltak. Faházakban és
jurtákban laktunk. Sajnos az idõjárás nem annyira kedvezett a
nagy széllel és az el-eleredõ esõvel. Igaz az utolsó esti tábor-
tûznél megkegyelmezett nekünk. 

A környezetváltozás, a hûvös, s a büfében vásárolt édes-
ségek, na meg az izgalom, akadt, akinél kisebb gyomor-
problémát okozott, de az is könnyen csillapodott a következõ
nap érdekes programjaitól. 

Gyermekeink nagyon jól érezték magukat, sok mindent
láttak, s izgalmas kalandokban volt részük. Ezekrõl meséljenek
a képek. A tábor szervezése elsõsorban Baglyasné Szécsi
Annamária tanító néninek volt köszönhetõ az idén is.

Összeállította:

Nagy Edit
pedagógus
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„BOLDOG, BOLDOG 
SZÜLETÉSNAPOT !...”

Immár negyedik éve ünnepeljük a Meseliget Óvoda névvál- 
tozásának „születésnapját,” együtt az óvodai gyermeknappal
egy nagy családi nap keretében, amely  hagyomány az óvoda

életében. Gyermekek és felnõttek egyaránt készültek erre a
májusi napra. Már elõzõ napon felállították a sátrakat, ami a
program megkezdése elõtt már felékesítve várta a gyerekeket és 
szüleiket. Szerencsénkre – bár elõzõ nap hûvös volt – egész nap
kellemes, tavaszias idõ köszöntött ránk. 

A vidám délutánt mozgással nyitottuk meg, pezsdítõ zenére
tornázott mindenki, aki kedvet érzett hozzá. Ezután az
apróságok birtokba vehették az ugráló várat, ahol kipró-
bálhatták ügyességüket a gyerekek. Az arcfestés ismét sok
gyereknek okozott örömöt, hiszen segítségével „átvarázso-

lódhattak”  félelmetes tigrissé, vagy akár tündérré, lepkévé.  Az
állandó szórakoztatásról többen is gondoskodtak. Ricsi bohóc

mûsorát teljes átéléssel figyelte kicsi és nagyobb gyermek, s
még a bátortalanabb apróságok is örömmel mentek fel a
színpadra. Fábián Éva énekesnõ is bevonta a hallgatóságot az
elõadásába, s apróbb ajándékokkal lepte meg õket. (Képeslap,
poszter – két gyerek még kazettát is kapott.)

Horváth Gábor tánctanár az óvodásokkal bemutatott  kis
mûsora igazán hangulatos volt, aztán egy meglepetés
következett. Nagy tetszést váltott ki a közönségben  Gábor
bácsi zászló-dobálós elõadása. A mûsorok közben értékes
tombola tárgyakat sorsoltunk ki, ezzel is örömet szerezve a
gyerekeknek, s emlékezetesebbé téve ezt a napot. A családi
napot a finom, vegyes vadpörkölt, valamint az ünnepi
születésnapi torta elfogyasztása zárta. Köszönjük minden
szervezõnek, felajánlónak és mindenkinek, aki részt vállalt
abban, hogy  ez a nap  amit a szülõkkel együtt töltöttünk el, ilyen 
tartalmas és jó hangulatúvá sikeredett.

Pencs Tamásné
óvodapedagógus

Maci csoport
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Köszönjük:
– Görgicze Zoltán úrnak a családi napunk megszerve-

zéséhez nyújtott segítségét. A kulturált környezet biztosítását a
felállított sátrakkal, a kedves gyermekek, felnõttek számára is
csodálatos élményt nyújtó Fábián Éva zenés mûsorát, a családi
nap végén a gyermekek számára biztosított Túró-Rudi jégkrém
finomságot.

– dr. Papp Dénes úrnak minden gyermek kedvencét, a fa
körhintát, melyet a családi nap idején minden gyermek ingyen
használhatott.

– Hadlaczki Károly úrnak a vadhúst, amibõl a finom pörkölt 
készült.

– A SZILVIA cukrászdának a születésnapi tortát.
– Vorák László úrnak a finom pogácsát és a kenyeret az

étkezéshez.
– Ható Jánosnak a helyi Polgárõrség vezetõjének jelenlé-

tüket és segítségüket.
– Kovács Károlynak a helyi Tûzoltóság tagjának jelenlétét

és játékos feladatait a gyermekek részére.
– Juhász Krisztiánnak a Gárdonyi Rendõrkapitányság

körzeti megbízottjának és társának, akik megmutatták a „jövõ
kis rendõreinek”, a rendõrautóban rejlõ „titkokat”, amiket ki is
próbálhattak. 

– Mikka-Makka Játéktár vezetõjének, Kecskés Mártának a
játéktár játékaival játszás lehetõségét a családi napon. 

–  Sári Kálmánnak, Bruck Józsefnek, Tóth Lászlónak, Szûcs
Attilának a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, akik az elõ-
készítéstõl a zárásig munkánkat segítették.

– Böbe néninek a finom ételt, és a nevelõtestületem tisztes
helytállását.

Köszönjük az SZMK- nak, és mindenkinek, aki hozzájárult, 
(akár egy tányér süteménnyel, akár munkájával) hogy ilyen
remek délutánban lehetett részünk.

A Meseliget  Óvoda családi napját tombolával támogat-
ták: Póder család, Nelli Gazdabolt, Szõke család,  II. számú
Posta (Velence), Sénik család,  Gyógyszertár, Rácz család,
Papír-Velence-Kft., Bogdán család,  FA-BARAK, Bende
család, Boszorkány Pince, Erdélyi család, Bárándiné Zoltánfi
Erika, Kõszegi család, Orisek család, Piros család,  Stokinger
Károlyné, Posvai család,  Túriné Kovács Kata, Hérics család,
Bakonyi Ildikó vállalkozó, Bóra család, Somogyi Tiborné,
Skultéti család,  Vorák Lászlóné, Bakos család, Pencs Tamás-
né, Mákos család, Szigetközi Tímea, Nagy család,
Dimitrov Dánielné, Benkei család, Kövesdiné Benedek Csilla,
Devecseri család, Kedves Enikõ, Soproni család, Vargáné
Kolláth Judit, Szalóki család, Zsákovics Mónika, Endrõdi
család, Németh Andrea és családja, Jeges család, Gránitzné
Kónya Zsuzsa, Uj család,  ADÓ-VÉD-TAN-KFT (Igari János-
né), Görgicze család,  Zilaj Bt., K&H Bank, Margit Virágbolt,
Napsugár fodrászat, Walzer Étterem (Velence, Határ út 22.) 
Állateledel, állatkereskedés (Velence Határ út 22.), Nyárs
család, Gajdos 100 Ft-os Bolt, Várnai család, Lévai család,
Rózsa család, Nusi 100 Ft-os (Kápolnásnyék), 100 x SZÉP
VIRÁG (Kápolnásnyék), István Étterem.

Serhókné Varjas Edit
óvodavezetõ

Orbán-napi hegyünnep,
gyermeknap

Május utolsó vasárnapján ünnepeljük a Nemzetközi
gyermeknapot. Velence Város Önkormányzata az Orbán-nap-
pal egybekötött, egész napos rendezvénnyel várta a gyermeke-
ket és szüleiket május 30-án, szombaton. A gyerekekkel, nagy

izgalommal vártuk ezt a napot, hiszen felléptünk a színpadon.
Az óvoda négy csoportja szerepelt, a mi csoportunk a 100 Folk
Celsius együttes Túró Rudi címû számára táncolt. A gyerekek
ruhája jelenítette meg kedvenc csemegéjüket, a fiúk barnába
öltözve jelezték a külsõ csokimázat, s körülfogták a fehér édes
túrót, vagyis a lányokat. A gyerekek nagyon élvezték a táncot, a
szép számú közönség is nagy ovációval ünnepelte mind a négy
csoportot. 

Krepsz Mónika óvónõ, 
Katica csoport 

Virágosítás
Újra beköszöntött a jó idõ, ami a virágosítás elengedhetet-

len feltétele.
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� HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT 
tájékoztatója

A Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat értesíti a
Tisztelt Lakosságot, hogy intézményüknél: JOGI ÉS
PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁSOKAT CSAK
ELÕZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN LEHET
IGÉNYBE VENNI:
Pszichológiai tanácsadás:
Bakos Zsuzsa pszichológus, minden péntek 16.00 órától
18.00 óráig.
Jogi tanácsadás: 
Dr. Várhelyi Tamás jogász minden hónap elsõ szerdai
napján 14.00-16.00 óráig;
Dr. G. Szabó Szilvia jogász minden hónap harmadik
hétfõjén 9.00-tõl 10.00 óráig.
A tanácsadások térítésmentesen vehetõk igénybe a
Szolgálatnál.
Helyszín: Velence, Tópart u. 52. Kastély épülete.
Kérjük az elõzetes bejelentkezést a 470-288-as telefon-
számon!
Ügyfélfogadási idõ: 
Velence Tópart u. 52.

hétfõ,                                    8.00–16.00
kedd:                                    nincs ügyfélfogadás
szerda:                                  8.00–16.00
csütörtök:                              8.00–16.00
péntek:                                  8.00–13.00

A nyugdíj és társadalombiztosítási szaktanácsadás,
ügyintézés:  Bencsik Ferencné  
szerda 9.00–11.00 óráig. 
Velence, Tópart u. 52. Kastély házasságkötõterem. 
Elérhetõség: 472-384.

Közösségi koordinátor fogadóideje: 
Szûcsné Boros Terézia. 
péntek: 8.00–12.00-ig. 
Velence, Tópart u. 52. Kastély.

Mindenki szereti a szép környezetet, ezért néhányan
szívesen áldoznak is 2-3 órát szabadidejükbõl, hogy ez
megvalósuljon városukban is.

A Meseliget Óvoda dolgozói, valamint a szülõk –
természetesen gyermekeikkel együtt – találkoznak a város
virágágyásainál, hogy kivegyék részüket a munkálatokból is.

Így történt ez idén, május 23-án szombaton,  egy gyönyörû
napos reggelen is, amikor több ezer virágpalánta várt ránk.
Nem sokáig hervadoztak, hiszen egy jó szervezés, és sok
dolgos kéz segítségével már a helyükre is kerültek. (Lásd:
kígyó, pillangó ágyás stb.)

A hangulat és a munkakedv évrõl-évre egyre jobb, így nem
is éreztük megterhelõnek ezt a cseppet sem könnyû munkát.
Köszönet a megjelent szülõknek és csemetéik szorgos kis
kezeinek.

 Meseliget Óvoda dolgozói

Búcsú az óvodától
Elteltek a felhõtlen óvodai évek, szép emlékekkel,

kacagással, vidámsággal. Hisszük, hogy továbbra is így
folytatódik az iskolában is, egy kis felelõséggel megtoldva. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani az óvó néniknek,
minden óvodai dolgozóknak, szülõi vezetõségi tagoknak és
szülõnek, akik az elmúlt éveket feledhetetlenné tették gyer-
mekeink részére és útra indították õket az iskolai esztendõkre.

Köszönjük a bizalmat munkánkhoz, melyet a szülõi
munkaközösségben végezhettünk, amit megpróbáltunk min-
den hitünkkel a gyerekek javára fordítani. További sok sikert
kívánok az elkövetkezendõ ovis generációknak!

Az alábbi verssorokat szeretném tovább adni mindenki
részére:

Köszönettel és tisztelettel:   
Zilajné Simkó Edit  SZMK tag 

Dorothy Law Holte: 

Egy élet a kezedben…
Ha a gyerekek kritizálva élnek,
Megtanulnak megbélyegezettnek lenni.
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek,
Megtanulnak veszekedni.
Ha a gyerekek kicsúfolva élnek,
Megtanulnak szégyenlõsnek lenni.
Ha a gyerekek megszégyenítve élnek,
Megtanulják bûnösnek érezni magukat.
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
Megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek,
Megtanulnak bízni.
Ha a gyerekek dicsérve élnek,
Megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltányosságban élnek,
Megtanulják az igazságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
Megtanulnak hittel éli.
Ha a gyerekek megerõsítve élnek,
Megtanulják magukat szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva, barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban!

Összeállította:
Serhókné Varjas Edit

óvodavezetõ

Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni
o A Mikkamakka Játéktár aktív közremûködését,
o EX/T Csemege Bt. (Centrál ABC) Velence Fõ u. 66. segítõ
közremûködését
o Horváthné Kõhalmi Erika ötletes jelmezvarrását
o Humán Sztráda Közösségi ellátók aktív közremûködését
o Cerbona Élelemiszeripari és Kereskedelmi Zrt. Székes-
fehérvár (Cerbona müzliszelete)
o Minden fellépõnek és közremûködõnek, hogy elõsegítették a 
gyermeknapi rendezvény sikerességét.

Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

* * *
A velencei  iskola és gyermekotthon nevében tisztelettel

szeretnénk megköszönni Benkõ  Istvánné támogatását. Rózsika
150 db virágpalántát ajándékozott intézményünk számára,
hogy házunk táját, és udvarunkat szebbé, színesebbé  tehessük.
A gyermekek örömmel ültették  a színes palántákat, és  azóta is
gondjukat viselik. Örömmel vennénk, ha a késõbbiekben is
kaphatnánk segítséget iskolánk környezetének szépítéséhez. 

 Malomvári Klára
 igazgató 
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Táborozzatok a
Mikkamakkában!!

Természetbarát tábor:
július 6-10-éig

– felfedezõtúrák
– sportolás a szabadban
– kézmûveskedés
– és minden ami természetes

Érdeklõdni (természetesen) 
06-30/50-65-504  Czövek Julianna

Indián tábor: július 20-24-éig
Ezen a héten, játszunk, mókázzunk,

kézmûveskedjünk együtt.
Minden nap új meglepetés vár.

Hívj ezen a számon:
06-30/50-65-504  Czövek Julianna

Kedves Kismamák, Anyukák, 
Babák, és Totyogók!

A Baba-Mama Klub által szervezett elsõ
Születés Hete Fesztivál remekül sikerült. Ezúton
is köszönjük az elõadásokon résztvevõ anyu-
káknak és kismamáknak a részvételt és a biztatást 
mely erõt adott nekünk. Köszönjük Õran-
gyalainknak a segítséget, akik név szerint:
Vécsey Dominika, Kókán Alíz, Balogh Anita,
Enyedi Laura, Bencze Vanessza, Koska Kitti és Koska
Annamária. Köszönjük Lányok!

A Születés Hetén a Velence Resort & Spa vendégül látta
klubunkat a fürdõben, ahol a babák élvezhették a pancsolást.
Köszönjük a meghívást!

A június 3-ai Klubnapunkon igazán izgalmas angol nyelvû
játékos mondókában lehetett részünk, a Helen Doron
nyelviskola segítségével. 

A Sola-suliról bõvebben a www.sola-suli.hu weboldalon
olvashattok, illetve a www.helendoron.hu vagy a
www.gyerekangol.hu oldalakon is érdekes és hasznos
információk találhatóak!

A Baba-Mama Klub nyáron sem pihen, júniusban még
hetente találkozunk javarészt a Mikkamakkában. Júliusban és
augusztusban is legalább kéthetente szervezünk közös
szabadtéri programokat. programjainkról bõvebb információt a 
www.velencebmk.eoldal.hu oldalon olvashatsz.

Heti hírlevelünk pedig mindenkit figyelmeztet az aktuális
eseményekre, programokra.

Bármikor keres-
hettek, e-mailen és te- 
lefonon is szívesen
segítünk!

Szeretettel vá-
runk minden érdek-
lõdõt, régi és új ta-
gunkat összejövete-
leinken szerdánként
9-11-ig a Mikkamak- 
ka Játéktárban, Ve-
lencén a Kastélyban
(Tópart út 52.)!

Elérhetõségeink:

Málics-Talabér Veronika Martinovszkyné Tóth Veronika
Tel.: 20/570-5876 Tel.: 30/543-1905

vtalaber@vipmail.hu toth_vera@freemail.hu

 

Szent Iván Napi Mulatság
Idõsek és ifjak! Kicsik és nagyok! 

Helybéliek és nyaralók!

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt

2009. június 27-én,
szombaton 16 órától

az újtelepi régi iskola udvarán
(Velence, Iskola u. 2.)

Ami várható:
Moldvai furulyás élõzene

18 órától gyermek - 19 órától felnõtt táncház
Bográcsban készült finomságok

Szent Iván napi népszokások felelevenítése
Tûzgyújtás – ének a tábortûznél – tûzugrás

Belépõ: 
felnõtteknek 1000 Ft, gyermekeknek 500 Ft

Tókörnyéki Hagyományõrzõk

E.K.E.E. HÍREK
Törzsi hastánc tábor – 2009. 07. 10-12. (péntek-vasárnap)
Helyszín: Velence, Árok u. 2.
Próbáinkra szeretettel várunk minden érdeklõdõt, aki törzsi
hastáncot szeretne tanulni. Stílusunkról bõvebben a
www.ghawazee-karavan.hu oldalon olvashattok.
A próbák idõpontjáról a 06-30/701-5020 Pozsgai Esztertõl és
06-70/313-6198 Törökné Mártitól kaphattok felvilágosítást.

Szeptembertõl újra társastánc tanfolyam, ezúttal gyerekeknek
és felnõtteknek is, melyre elõzetesen várjuk a jelentkezést a
06-70/313-6198-as számon.

http://www.ghawazee-karavan.hu
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JÓ VOLT OTT LENNI…
Amikor olyan sok rossz dolog történik a világban, annyi

fájdalom, keserûség éri az embert nap, mint nap felüdülés egy
olyan hely, ahol derûs arcok, tiszta tekintetek, vidám gyerek-

zsivaj, ráérõsen nézelõdõ érdeklõdõk, kedves mesterek, árusok
vesznek körül. 

A vásárlók elégedettek, a gyerekek láthatóan jól szóra-
koznak, a kézmûvesek portékái szemet gyönyörködtetõek, a
saját termelésû áruk pedig valóban finomak. Mindenki nyu-
godt, van idõ beszélgetni, a csodálatos magyar népzene betölti a 
„régi iskola” udvarát. 

A Velencén áprilisban szervezett Hagyományõrzõ Ma-
gyarok Vására ilyen hangulatban zajlott. 

Örülünk, hogy a reméltnél is sokkal nagyobb volt az
érdeklõdés, a vevõk és az eladók egyaránt elégedetten tértek
haza, és mi, szervezõk is csak megerõsítést kaptunk abban,
hogy igen, van a magyar termékre, kultúrára, hagyományra
igénye az itt élõ embereknek! 

Ezúton is köszönjük a szervezésben résztvevõk lelke-
sedését, kitartását, munkáját! Amennyiben lenne igény a helyi
õstermelõk, kézmûvesek részérõl rendszeres vásár megren-
dezésére, kérjük jelentkezzenek.

Tókörnyéki Hagyományõrzõk

KULTURÁLIS
ROVAT

2009. évi velencei programok

KONCERT:
július 17. 19.30 óra MUSICA SACRA – Lehr Edit 

és barátai hangversenye
      Fõ utcai katolikus templom

* * *

IV. Velencei – tavi Nyári Játékok
„Velence a Virágváros!”

HELYSZÍNVÁLTOZÁS!
Részletes programmal:

július 24-25.        IV.Velencei-tavi Nyári Játékok    
 Velencei Vízi Vár, Északi Strand (Velence, Fõ u. – Enyedi u.)
július 31-aug. 1.  IV.Velencei-tavi Nyári Játékok  
Velencei Vízi Vár, Északi Strand (Velence, Fõ u. – Enyedi u.)
augusztus 7-8. IV.Velencei-tavi Nyári Játékok   
Velencei Vízi Vár, Északi Strand (Velence, Fõ u. – Enyedi u.)

* * *

KÁPOLNA GALÉRIA 
Bod László Kápolna Galéria (Fõ u. 160/a) 

2009. július 3-ától - augusztus 30-áig
SZÉLES PALETTÁN, avagy:
Családi mûtárgyleltár kiállítás

A Kápolna Galéria nyitva tartása a kiállítások 
idõtartama alatt:  péntek, szombat, vasárnap 15.00 órától

18.00 óráig.

* * *
július 4-én 18.00 órakor az esztergomi

Zsolt Nándor Zene és Mûvészeti iskola vonós
tanszakának hangversenye

* * *
július 25-én (szombaton) 19.00 órakor

Daendy Breaxtone free underground zenei estje a
Kápolna Galériában

* * *

Velencei Nyári Zenés Esték
HELYSZÍNVÁLTOZÁS !

július 19.  20.30 óra József és a színes, szélesvásznú
álomkabát – musical

Velencei Vízi Vár (Északi-strand Fõ u. – Enyedi u.)
– rendezvénysátor
július 26.  20.30 óra Több mint koncert … 

– Hernádi Judit mûsora
Velencei Vízi Vár (Északi-strand Fõ u. – Enyedi u.)
– rendezvénysátor
augusztus 2.  20.30 óra Elvámolt nászéjszaka – vígjáték
Velencei Vízi Vár (Északi-strand Fõ u. – Enyedi u.)
– rendezvénysátor
augusztus 9.  20.30 óra Gerner – Várfi kabaré
Velencei Vízi Vár (Északi-strand Fõ u. – Enyedi u.)
– rendezvénysátor

A rendezvényt a Vasútállomásról induló kisvonattal lehet
megközelíteni.

* * *
Velence Város Születésnapja ünnepségsorozat

HELYSZÍNVÁLTOZÁS !
augusztus 19. 20.00 óra Velencei Nemzetközi Néptáncest
Velencei Vízi Vár Északi-strand (Fõ u. – Enyedi u.)  
– rendezvénysátor
augusztus 20. 20.00 óra Velencei Zene és Tánc Napja
Velencei Vízi Vár Északi-strand (Fõ u. – Enyedi u.)  
– rendezvénysátor
augusztus 21. Velence város születésnapi vigassága,

XII. Velencei Nemzetközi
Fúvószenekari és Mazsorett Nap

15.00 órától mazsorettek mûsora a színpadon, majd 
17.00 órától az Enyedi utcán felvonulás a rendezvénysátorig
22.00 órakor Tûzijáték, utána bál 
Velencei Vízi Vár Északi-strand (Fõ u. – Enyedi u.) 
– rendezvénysátor 

* * *
augusztus 20. 10.00 óra  Augusztus 20-ai ünnepség

római katolikus
templom melletti parkban 

* * *
október 3. 10.00 óra Babák Rózsakertje ünnepség

Velence – Babák Rózsája park
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Akikre büszkék vagyunk
Az Oktatási és Kulturális

Minisztérium, a Pedagógus nap 
alkalmából Teleki Blanka Díjat
adományozott Malomvári
Klára asszonynak, a Fejér
Megyei Önkormányzat fenn-
tartásában mûködõ velencei
Óvoda, Általános Iskola és
Speciális Szakiskola, Gyer-
mekotthon és Diákotthon igaz-
gatójának, aki a díjat az or-
szágos ünnepségen vette át.

Munkásságát 1970-ben a
besnyõi Általános Iskolában
kezdte, majd 8 év után, a
velencei Óvoda, Általános

Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Diákotthonban 
folytatta pedagógiai pályafutását, ahol azóta is a halmozottan
hátrányos helyzetû, tanulásban akadályozott gyermekekért és
fiatalokért dolgozik.

1997-tõl megyei gyógypedagógiai szaktanácsadóként is
tevékenykedik. Alapító tagja a Gyógypedagógiai Szak-
tanácsadók Országos Egyesületének. Minõségi biztosként
közremûködik az évenkénti kompetencia-méréseknél, vala-
mint pályázatok monitoring szakértõje. Ezen tevékenységek
mellett, még sok területen lát el feladatot annak érdekében,
hogy a hátrányos helyzetû tanulók szebb és jobb, valamint
eredményesebb diákéveket hagyhassanak maguk után.

Malomvári Klára példamutató szakmai munkájával hosszú
ideje áldozatkészen, kiemelkedõ eredményességgel, oda-
adással szolgálja az eltérõ tanulási képességekkel rendelkezõ
diákok, valamint az átmeneti nevelésben élõ különleges
gondoskodást igénylõ gyermekek nevelését, oktatását,
fejlesztését, felzárkóztatását. Munkájával 38 tanéven keresztül
szeretetteljesen, példaadó módon mutat irányt a következõ
pedagógus generációnak.

GRATULÁLUNK!

Június 5-7-éig került megrendezésre a kajakosok, kenusok
elsõ hazai helyszínû nemzetközi megmérettetésére Szegeden.
A Mol III. Gyorsasági Világkupát a legrangosabbnak tartják a
három Világkupa verseny közül. A viadalon két velencei
érdekeltségû versenyzõ is kajakozott hazánk színeiben. 

Dobos András az U23-as és a felnõtt válogatottnak
egyaránt tagja.

Tóth Dávid az idei évtõl már a felnõtt korosztályban
lapátol.

Mindketten a VVSI-ben kezdtek kajakozni, András a Bp.-i
Honvédban, Dávid az MTK-ban sportol jelenleg. 

A Világkupán Magyarországot minden számban 2 egység
(A és B) képviselte. Szombaton 1000 m-en András és Dávid a
„B”, vagyis a másodikként kiemelt hajóban evezett, ahol Dávid
kivételével mindenki az U23-as korosztály tagja. 

Idézet a MKKSZ honlapjáról: „A parton mindenki
Kammererék és a már sokat megélt többszörös világbajnok
szlovák egység párviadalát vizionálta, de amikor a képernyõre
tekintett a közönség, egy
merõben új szereposztást
láthatott kibontakozni, ahol 
az említett egységek sta-
tisztává léptek elõ és a
fõszerep az újdonsült fiatal
magyar egységnek jutott.
Tóth Dávid, Szalay Tamás,
Dobos András, Paumann
Dániel harmonikus egy-
ségben és kirobbanó formában versenyezve, közel egy hajó
elõnnyel nyerte a versenyt a második helyen célba érõ német és
a Kammerer, Benkõ, Molnár, Hadvina egység elõtt.”

Vasárnap Dobos András a 200 m-es távon is indult kajak
négyesben, ekkor az „A” egységben Kadler Viktorral, Molnár
Péterrel és Gyertyános Gergellyel. „Egy eldurranó start-
pisztoly, 31,570 másodpercnyi kõkemény sprint, ennyi kellett
csak az újabb gyõzelemhez.” (MKKSZ)

A magyarok számára minden idõk legeredményesebb
Világkupájának 13 arany érmébõl Dávid is hozzájárult egyhez,
András kettõhöz. Három fiatal versenyzõnek adott át
különdíjakat a MOL a hétvégi szegedi Világkupán. A „Leg-
fiatalabb legeredményesebb” kategóriában a hölgyeknél Kozák 
Danuta, férfi kajakban Dobos András, kenuban Lakatos Zsolt
vehette át ezt a jutalmat. Mindkét fiú sok éves kitartó,
következetes munkájának gyümölcse kezd beérni, ezt bi-
zonyítja, hogy a felnõtt mezõnyben is megállják helyüket.

További sikereket kívánunk nekik a sportban és életük
egyéb területein egyaránt. GRATULÁLUNK!

A Képviselõ-testület nevében:
Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub
Korán érkezett meg a nagy meleg, szinte nem is volt tavasz.

Ami még szomorúbb, hogy legalább három hónapig nem volt
esõ, de végre június elején esett, fellélegeztek a növények.

Mint azt az elõzõ cikkemben is írtam, Kápolnásnyéken
voltunk 20 fõvel vendégségben. Kedves volt a fogadtatás,
üdvözlet az ott megjelent vendégek számára. Utána a
kápolnásnyékiek részérõl a régi idõket felidézõ mûsor volt,
mint pl.: „Mint a mókus fenn a fán…” úttörõdal is. Utána a
Pázmándi Népdalkör magyar nótákat énekelt, majd volt
viccmesélés, zene, amit Molnár István szolgáltatott igazi
„talpalávaló”-ként. Elmondhatom, jól sikerült, jól éreztük
magunkat.

Megtörtént a virágültetés, tagjaink közül 15 fõ vett részt, és
3 fõ kívülálló is segített. Nagyon köszönjük a segítséget, hogy
ezzel is hozzájárultunk Velence város szépítéséhez. 

Mint utcabizalmi megköszönöm a sok szép virágot, amit
kaptunk, állandólakosaink és nyaralók résére ingyenesen, hogy
szépítsék a házuk elõtt lévõ területet. 

Szokásunkhoz híven megtartottuk az I. félévben névnapju-
kat ünneplõ hölgyek és urak névnapját, 30 fõvel a Walzer
Étteremben. Meghívásunkra a kápolnásnyékiek nem tudtak
eljönni, betegség miatt. Finom ebéd volt, majd tomboláztunk,
sokan nyertek, de volt olyan is, aki nem nyert, de nem kell
elkeseredni, aki nem nyert, a következõ alkalommal talán hozzá
szegõdik a szerencse. A zenét Molnár István szolgáltatta.
Köszönjük Pájovics Mihálynak a sok szép magyar nótát, amit
elõadott tagjaink kérésére, nagy-nagy örömére. Úgy vélem, jól
sikerült. 

Nyug dí jas Klu bok hí rei

(Folytatás a 22. oldalon)
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Legközelebbi utunk június 24-én szerdán lesz, az
esztergomi Bazilikát tekintjük meg, indulás reggel 8.00 órakor
lesz a szokott helyrõl.   

Mindenkinek szép nyarat, jó pihenést, jó  erõt, egészséget
kívánok!

Bicskei Józsefné
klubvezetõ

* * *

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. számú Nyugdíjas Klub tagsága május 23-án részt vett a 

város virágosításában. Öröm volt látni, milyen szép számmal
tevékenykedtünk, ültettük a sok-sok szép virágpalántát.
Máskor is tettük ezt, de ennyien még nem jöttek virágot ültetni.
Ebbõl tanulság az, hogy szeretünk itt élni és szeretjük széppé
tenni városunkat. Köszönöm azoknak a klubtagoknak – nem
tudom itt felsorolni a neveket, mert akkor egy egész lapot
kellene igénybe venni –, akik lelkesen és boldogan dolgoztak,
de közben kritizálták is egymás munkáját abban a tudatban,
hogy a késõbbiekben büszkélkedhessünk az elültetett virág-
palántáinkkal. Bízom abban, hogy jövõre még többen leszünk,
mint a klub tagjai, és még vidámabban fogjuk a munkánkat

végezni. Nem teszi kötelezõvé senki, de a szépség minket is
elvarázsol.

Június 20-án Pápára megyünk kirándulni, bízunk abban,
hogy az idõjárás is kegyes lesz hozzánk.

Péntek esténként a klubhelyiségben összejöveteleket
tartunk, ahol egy kis „finom zsíros kenyér” mellett beszél-
getünk, mivel a zsíros kenyér otthon nem esik olyan jól, mint a
klubban. 

Tudom, hogy a Polgármester asszony és a Képviselõ-
testület tagjai még mindig nem tudnak mit kezdeni velünk a
klubhelyiség megoldásában, de mi még mindig nagyon várjuk
intézkedésüket, hogy nagyobb helyiségünk legyen. Bár lenne
egy kis hatalmunk, hogy mi is bekapcsolódnánk a klubhelyiség
kiharcolásába, mivel úgy gondoljuk, hogy a kaktuszoknak és a
léceknek más helyet is lehetne választani, nem lakásokba
bezárva, ami legfõképpen a lezárt lakásoknak árt, mert csak
romlik, tönkre megy. 

Kérjük a Polgármester asszonyt és a Képviselõ-testület
tagjait, segítsenek a klubhelyiség megoldásában.

Minden Kedves Nyugdíjas Társamnak jó egészséget kívá-
nok!

Vén Lászlóné
klubvezetõ

(Folytatás a 21. oldalról)

Jöjj Szentlélek! 
Pünkösdi idõszakban vagyunk. Ha megkérdezem egy

kereszténytõl: kit vagy mit ünneplünk pünkösd ünnepén,

rendszerint ezt válaszolja: a harmadik isteni személyt, a

Szentlelket, Jézus ígéretének beteljesedését, az egyház

öntudatára ébredését, az apostolok lelkessé válását… Ez így

mind igaz, de mégsem fejezi ki a teljes igazságot. A pünkösd

nem csupán emlékünnep, mert a Szentlélekre nem csak az 

apostoloknak volt szükségük, hanem nekünk is. Jézus nem a

tegnap egyházának adta a Szentlelket, hanem vezérül szánta

földi zarándoklásának egész tartalmára. Ezért a mai ünnepen

vessük fel a kérdést. Miért van szükségünk a Szentlélekre és

mai eljövetelének mi a feltétele?

Miért van szükségünk a Szentlélekre? A válasz igen

egyszerû. A kereszténység mindig olyan problémákkal

küszködik, amelyeket csakis a Szentlélek segítségével lehet

megoldani. Jól tudta ezt XXIII. János pápa, aki rövid pápasága

alatt annyit imádkozott, dolgozott egy új pünkösd meg-

valósulásáért. A szentéletû pápa óhaja és imája nem maradt 

eredménytelen. Méltán jegyezte meg Kalkuttai Teréz anya

egyik nyilatkozatában:

„A zsinaton valami nagy dolognak kellett történnie, ha a

gonoszlélek annyira törekszik igazi értelmét meghamisítani és

mindent a feje tetejére állítani.”

A Szentírás beszámolójából tudjuk, hogy Szent Péter

pünkösdi beszédét a különbözõ nyelvû hallgatók egyaránt

megértették. Akkor és ott, egy tenyérnyi helyen véget ért a

bábeli zûrzavar, egyetértés született az emberek között. Sajnos

itt és most nem dicsekedhetünk ilyesmivel. Vajon nem az-e a

mai világ tragédiája, hogy bábeli nyelvzavarban él és nem tud

szót érteni? Mindenki mondja a saját monológját és nem figyel

a másikra. Emberek, családok, szomszédok, államok harcolnak 

egymás ellen a hideg- és melegháborúk frontjain. Vajon miért

ez a nagy zûrzavar, miért nem tud az emberiség egyetérteni?

Mert a hazugság, a gyûlölet, az erõszak nyelvén beszél.

Mindenki a saját igazát hajtogatja és ennek próbál érvényt

szerezni. Szellemesen jegyzi meg valaki:

„Olyan az igazság, mint egy hatalmas üveggömb, amely a

földre esve ezer darabra törik. Mindenki felkap egy szilánkot,

mint valami fegyvert fogja a kezében és fennen hirdeti: enyém

az igazság! Aztán egymás fejéhez vágják, és megsebzik

embertársaikat az igazság törmelékeivel.” (Jean Sulivan)

Péter apostol beszédét mindenki megértette, mert nem az

igazság törmelékeit szórta a hallgatói elé, hanem a teljes

igazságot. És ami a legfontosabb: nem a gyûlölet, nem az

erõszak, hanem a szeretet nyelvén szólt az emberekhez. Nem

kõnek, hanem kenyérnek szánta igazságát. 

További kérdésünk: mi a feltétele a Szentlélek mai

eljövetelének és ezzel együtt kereszténységünk megúju-

lásának? A válasz igen egyszerû: hívnunk, várnunk kell, és

szállást kell készítenünk számára. A Szentlelket váró apostolok

gyülekeztében ott volt Mária is. Õ volt a Szentlélek elsõ, élõ

temploma, benne testesült meg az Ige. Úgy illet tehát, hogy

jelen legyen a nagy pillanatban, amikor megtestesül az egyház,

és testébe illeszti az Ige által egybegyûjtött népet. Együtt

imádkozott az apostolokkal, mert az imádkozó ember a

Szentlélek igazi otthona. Ha a Szentlélek hiányzik életünkbõl,

ennek okát az imádság hiányában kell keresnünk. A mai világ

bábeli hangzavarában nem könnyû idõt és helyet találnunk az

imádságra. A nagy lármában nehéz meghallanunk a Lélek

csendes szavát. Pedig a Szentlélek ma is „leszállóhelyet” keres

magának és ha megtalálja, olykor feltûnõ módon bizonyítja

jelenlétét. 

1975. május 8-án egy Izraelben mûködõ szerzetesnõ

Rómában tartózkodott, és részt vett egy Szentlelket hívogató,

imádságos összejövetelen. Imádság közben meglepetten

hallotta, hogy a mellette álló asszony héber nyelven énekli a

zsoltárt. Az illetõt meglepte a kérdés és kijelentette: én olasz

vagyok és sohasem jártam Izraelben. Nem tudok héberül és
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arról sincs tudomásom, hogy ezen a nyelven énekeltem volna a

zsoltárt…  

 Nyilvánvaló, hogy nem részesül mindenki ilyen

adományban. Abban azonban igen, hogy az igazság és szeretet

nyelvén beszélhessen. Szent Ágoston fölveti a kérdést:

kíváncsi vagy, hogy benned lakik-e a Szentlélek? Ezt könnyen

megtudhatod. Nézz a szívedbe! Ha ott õszinte szeretetre találsz, 

akkor a Szentlélek vezérel és az Õ ereje lakik benned…

Mindnyájan emlékszünk még arra a földrengésre, amely

néhány éve Romániában pusztított. Akkor számoltak be az

újságok egy 58 éves asszonyról, aki étlen-szomjan egy hétig

feküdt a romok alatt. Minden valószínûség szerint az a kis

tranzisztoros rádió mentette meg az életét, amelyet mindvégig

hallgatott. Ezen keresztül értesült a mentõalakulatok

erõfeszítésérõl, amelyek végül õt is kiásták a romok alól.

Mi keresztények azt valljuk, hogy a szentháromságos Isten

a Szentlélek által tartja a kapcsolatot Isten népével.

Keresztségünk, bérmálásunk alkalmával belénk költözik, hogy

átvegye életünk irányítását. Csak az a fontos, hogy ne

kapcsoljuk ki „készülékünket” és készséges lélekkel fogadjuk

sugallatait. Így majd a bábeli zûrzavarban, a gyûlölet romjai

között is lábunk alá futnak azok az utak, amelyek a szentlelkes,

békés életre vezetnek. 
Imre atya

Vetés és aratás
„Jézus ezt is mondta: Úgy van az Isten országa, mint amikor

az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel, éjjel
és nappal: a mag sarjad és nõ, õ pedig nem tudja hogyan.” 

(Márk evangéliuma 4. fejezet 26-27. vers)
Mindig meglep Jézus hozzáállása a dolgok menetéhez.

Isten fiától valami sokkal magasabb, latin és idegen szavakkal
teletûzdelt, fennkölt beszédet vártam volna.  Ennyire nem lehet
egyszerû!  Pedig az! Jézus az emberek között élt, ismerte õket,
tudta a problémáikat, együtt sírt a sírókkal és nevetett az
örülõkkel. Ismert mindenkit és ismerte mindenki. Megszólít-
ható volt és megérinthetõ. Ezzel párhuzamosan a kor egyházi
vezetõi óriási zsinagógákban, testõrökkel körbevéve, teljesít-
hetetlen követelésekkel ostorozták a népet. Halandó ember
„csak úgy” be sem mehetett hozzájuk, általában magasról,
kegyetlenül beszéltek a pórnéppel. Eközben Jézus az utcákon

sétálva egy-egy kedves szóval szolgált az emberek felé. Nem
kísérte angyalsereg, kürtszó, vagy mennydörgés. Valaki
egyszer feltehetett neki pár kérdést: „– Mi az életem fõ
problémája? – Miért nem boldogulok?”  És Jézus kedvesen, de
keményen válaszol:  Isten országa csak akkor fog növekedni
benned, ha engeded a magokat felnõni az életedben. Ha nem
engedsz a csüggedésnek, a gyûlöletnek, a félelemnek, akkor
növekedhet a remény, a békesség és a szeretet. Egyszerû recept, 
minden sallang nélkül. Talán túl egyszerû? Lehet, de annál
hatásosabb. És egyszer csak azt veszed észre, hogy alszol és
felkelsz, nem tettél semmit, és mégis, mintha a tegnapi
problémák, már nem is lennének akkorák és a tegnap félelmei,
már nem is gyötörnének annyira. Mert beengedtem egy-egy
magot az életembe abból a szeretetbõl, hitbõl és reménybõl,

amit Jézus szórt az életem szántóföldjére. 
Azonban nem csak az Isten vet jó magokat az életünkbe, de

mi is vethetünk egymáséiba. Minden jó szó, egy simogatás, egy
mosoly lehet magvetés. 

De dönthetsz úgy, hogy a harag, megvetés, pletykálkodás
magjait veted. Mindenképpen vetünk mi is, csak nem mindegy,
hogy mit. 

Kívánok mindenkinek jó vetést és aratást.

Révész Balázs, presbiter
Velencei Hajnalpír Baptista Gyülekezet

TÁJÉKOZTATÁS!
Tá jé koz tat juk Ve len ce Vá ros La kos sá gát 

és min den ér de kel tet, hogy a te le pü lé sen lé võ 
te me tõk ka pu kul csai, ese ten ként el kér he tõk 

az aláb bi he lye ken:

Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség 
Plé bá nia Hi va ta lá ban: Fõ u. 70.  Tel.: 22/472-149

vagy:   Szán tó Sán dor – Fõ u. 87. 
Tel.: 22/474-495  

(ka to li kus temp lom kö ze lé ben)

Re for má tus Egy ház köz ség  
Pa ró ki á ján (temp lom ud va rá ban):  
Temp lom köz 1.  Tel.: 22/472-372  
vagy:  Szórády And rás – Fõ u. 62.   

(Ó-fa lu si óvo dá val szem ben)  Tel.: 22/472-081

Római Katolikus Egyházközség
miserendje

Templom (Ó-falu – Fõ u.):
 hétfõtõl – péntekig: 19.00 óra

szombat (elõvételezett szentmise): 18.00 óra
vasárnap: 11.00 óra

Templom (Újtelep – Zárt utca):
vasárnap: 8.30 óra

* * *

Református Egyházközség
istentiszteleteinek idõpontjai:

Templom (Ó-falu – Templom köz): 
vasárnap 10.30 óra

Imaház (Újtelep – Kossuth L. u.1.): 
vasárnap 9.00 óra 

* * *

Baptista Gyülekezet istentiszteleteinek
idõpontjai:

Baptista templom (Újtelep, Haraszti park)
kedd: 18.00 óra Bibliaiskola

szerda: 18.00 óra Imaóra
péntek: 17.00 óra Ifjúsági alkalom
vasárnap: 10.00 óra Istentisztelet
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VELENCEI-TAVI SZUPERMARATON
 2009. augusztus 29.

Ezennel felkínáljuk Önöknek a lehetõségeket a nem-
zetközi rendezvényünkön!

A rendezvény célja: eszközvásárlás a kutató-men-
tõcsoport részére!

Start/Cél: A Velence Resort & Spa parkolója
Elsõsegélynyújtó és frissítõ állomások száma: 8 db. A

tókörüli települések polgármestereivel történt egyeztetés
alapján, minden frissítõ állomás egyben kulturális, sport
és szórakoztató helyszín is lesz: vetélkedõk, koncertek,
karaoke-partyk, autó-bemutatók, kirakodóvásárok, fõzõ-
versenyek, nõi és férfi focimérkõzések…, a programok
folyamatosan bõvülnek…

A verseny iránya: Sukoró, Pákozd, Dinnyés, Agárd,
Gárdony, Velence. Táv: 27 vagy 54 km SzuperMaraton,
érdeklõdés esetén csoportos váltófutást is szervezünk.

Korhatár (a tókörüli futáshoz):17 év felett.
Újdonság: HUNRUN.COM idõmérés Champion Chi- 

pes technológiával! 
Közkívánatra: korhatár nélküli 1 km-es vagy 3 km-es

örömfutás 300,– Ft-os nevezési díjjal – ezt a bevételt
teljes mértékben a kutató-mentõcsoport kapja.

A rendezvény programja: érkeztetés és helyszíni
nevezés augusztus 28-án 15.00–21.00 óra között és 29-én
reggel 6.00–7.30 óráig a Velence Resort & Spa Szálloda
parkolójában: www.velencespa.com

Egész napos programok a parkolóban!
Megnyitó: 2009. augusztus 29-én, szombaton, 7.50

órakor.
Start: 2009. augusztus 29-én 8.00 órakor
Várható befejezés idõpontja: 16.00 óra. Az úton lévõ

versenyzõk befejezhetik a futást!

Ünnepélyes díjátadás: 17.00 órakor a parkolóban. 
A felajánlások függvényében sokféle díj lesz. 
Kupák: a 27 km és az 54 km-es táv elsõ 3 férfi és nõi

befutói kupákat vehetnek át.
Várható résztvevõk száma kb.: 400–500 futó (már

több ismert közéleti személy és médiasztár is jelezte
részvételi szándékát) és 1–3000 érdeklõdõ. A verseny
helyszínén több mint 160 útszakaszt fognak ideiglenesen
lezárni Több orvos, számos elsõsegélynyújtó és 2 db
mentõautó lesz.

Közkívánatra: korhatár nélküli 1 km-es, vagy 3 km-es
örömfutás 300,– Ft-os nevezési díjjal – ezt a bevételt
teljes mértékben a kutató-mentõcsoport kapja. 

Nevezési díj futóknak: elõnevezés esetén 2009.
augusztus 15-éig: 2.500,– Ft (augusztus 15. után, vagy a
helyszínen nevezõk 4.500,– Ft-ot fizetnek), mely
tartalmaz: étkezést, üdítõt és ásványvizet, pólót, érmet.
Az összeg mérséklése a szociálisan rászorulók részére
megoldható. Augusztus 15. után nevezõk részére nem
tudjuk garantálni sem a pólót, sem az érmét – esetleg
utólag postaköltség ellenében. 

Minden futó a saját felelõsségére vesz részt a verse-
nyen és a programokon.

Információk a támogatók részére – részletesen a
www.velenceitomaraton.hu – honlapon.

Támogatóink 15% kedvezménnyel vásárolhatnak a
Varga-Márfy Kft-nél. (www.varga-marfy.hu)

Fõszervezõ: Balogh Lajos (06-30-359-2600,
balog@velenceitomaraton.hu

SPORTHÍREK
Tisztelt Szurkolóink! Tisztelt Olvasók!
A Velence SE fennállásának, történetének legna-

gyobb sikerét érte el, mivel megszerezte az ezüst érmet az
NB III. Duna-csoportjának küzdelmeiben.

Ez az eredmény tiszteletre méltó ahhoz képest, hogy
két évvel ezelõtt mindkétszer megyei bajnokok voltunk.
A továbbiakban egyeztetve az Önkormányzattal, vala-
mint Görgicze Zoltán úrral, a csapat a Megyei I. osztály
küzdelmeiben fog szerepelni. Nem kell ecsetelni, hogy a
jelenlegi gazdasági helyzetben még így is erején felül
teljesítenek támogatóink. Nincs semmi probléma,
továbbra is élcsapatot szeretnénk Velencén létrehozni,
amelyhez a feltételek adottak. 

Az utánpótlás csapatainknak is sokkal könnyebb lesz,
mivel nem lesznek olyan erõs ellenfelek, mint az NB

III-ban voltak. Nagyon örülünk, hogy egyre többen
jönnek hozzánk futballozni, reméljük, hogy ez a Megyei
I. osztályban sem lesz másképpen. Tiszteletreméltó, hogy 
ezek a gyerekek sokszor a kora reggeli órákban mentek el
futballozni és csak este értek haza.

Az Egyesület vezetése bízik benne, hogy lesznek akik
mellénk állnak és segítik a csapatot a további sikeres
folytatásban. Majd egy év múlva meglátjuk, hogy
erõfeszítéseink mire lesznek elegek. 

Mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk az
elkövetkezõ hónapokra és találkozunk az õszi küz-
delmekben a pályán!

HAJRÁ VELENCE !
Kiss Tibor

SE elnök
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
VELENCE  VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 

TELEFONSZÁMAI

ADÓ OSZTÁLY 
Ko vács Jánosné 589-413 gép jár mû adó, építményadó
Szikora Melinda 589-409 iparûzési adó, talajterhelési

díj, beszedett napidíj
Farkasné 
Galambos Erzsébet 589-419 telekadó, idegenforgalmi adó
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Heinczné Hor váth Edi na 589-412 osz tály ve ze tõ
Tö rök Tiborné 589-408 gyer mek vé de lem, 

mun ka nél kü li ek se gé lye,
szo ci á lis se gé lyek, közgyógy- 
el lá tás, la kás fenn tar tói támo-
gatás, ha di gon do zás sal
kap cso la tos ügy in té zés

Sza bó Lászlóné 589-417 anya köny ve zés, 
lak cím be je len tés, ha gya té ki
ügy in té zés, gyám ügyek,
moz gás kor lá to zot tak
köz le ke dé si tá mo ga tá sa

Kallós Éva               589-400/124 fizetõ vendéglátó
engedélyek, egészségügyi
szolgáltatással kapcsolatos
ügyintézés

ALJEGYZÕ
Sze lei And rea 589-418 bir tok há bo rí tás, sza bály-

sér tés, ok ta tá si ügyek,
la kás épí té si ked vez mény

MÛSZAKI OSZTÁLY
Csiszár Balázs 589-406 épí té si és hasz ná lat-

bavételi en ge dé lyek, 
te lek ala kí tá si en ge dé lyek, 
ren de zé si terv

Tóth Anita 589-401 építési és használatbavételi
engedélyek

Tör jék Zol tán 589-405 utak, jár dák, köz te rü le tek
hasz ná la ta,  fel bon tá sa, 
víz el ve ze tés, víz jo gi,
tûz gyúj tá si
en ge dé lye zés

Mo hai Beáta 589-407 mû sza ki ad mi niszt rá tor
tár su la ti ügyintézõ

KÖZTERÜLETFELÜGYELET
Ablonczi Er nõ  mo bil: 06-30-588-6416
Lász ló Józsefné mo bil: 06-30-291-7079
PÉNZÜGYI OSZTÁLY
Filler Er na 589-414 pénz ügyi osz tály ve ze tõ
Mol nár Ferencné 589-410 költ ség ve tés sel 

kap cso la tos ügyek
Karaniczné Fo dor Éva 589-415 köny ve lés
Csikmérõ Enricóné 589-411 köny ve lés
Egri Andorné 589-411 köny ve lés
Mészárosné 
Molnár Krisztina 589-423 pénztár
TITKÁRSÁG (polgármester és jegy zõ el ér he tõ sé ge)
Géjó Irén 589-402
Ba logh Eri ka 589-425
Kusnyérné 
Retezi Gyöngyi 589-416
IKTATÓ, KÖZPONT 
Kõváriné Zsovák Nóra 589-400 mûködési engedélyek, iktató

ÜGYFÉLFOGADÁSI NAPOK
Pol gár mes ter: hét fõ:           8.00–12.00-ig

szer da: 12.00–15.30-ig
Jegy zõ: szer da:   8.00–15.30-ig
Ügy in té zõk: hét fõ, pén tek:  8.00–12.00-ig

szer da:        8.00–15.30-ig
Pénz tá ri órák nyit va tar tá sa:

                       hét fõ:        10.00–12.00 -ig
szer da: 9.00–12.00 -ig

13.00–15.00 -ig
                      pén tek: 9.00–12.00 -ig

...de ter mé szet sze rû leg mun ka idõ ben, sür gõs eset ben, fél fo ga dá si
idõn kí vül is fel ke res he tõ.  A hi va tal gyám ügyi igaz ga tás ki vé te lé vel,
min den ön kor mány za ti el sõ fo kú ha tás kör rel ren del ke zik.  

E-mail: hi va tal@velence.hu                   Fax.:472-747

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK

Or vo si ügye let: 472-242
Hív ha tó hét fõ tõl-csü tör tö kig: 17.00–7.00 órá ig,
              pén tek 17.00 órá tól hét fõ 7.00 órá ig fo lya ma to san.

Pol gár õr ség: Hív ha tó szom bat-va sár nap 06-30-9270-422
                      és ün nep nap 12.00–20.00 órá ig.

Köz te rü let-fel ügye lõk:                                        06-30-588-6416;06-30-291-7079

Hu mán Csa lád se gí tõ Szolgálat
E-mail:human01@freemail.hu      470-288

A ha tó sá gi ál lat or vos: Dr. Kovacsik Ödön, 570-180, 570-181

Ma gán ál lat or vos: Dr. Ber ta Gyu la, 472-310

MOHOSZ Ve len ce Tavi Ki ren delt sé ge  370-339
Ve ze tõ je: Se bes tyén And rás 06-30-9540-731
MOHOSZ Ve len ce Tavi Hal õr cso port ve ze tõ
Schwaller Mihály 06-30-748-8355

Fa lu gaz dász: 
Dó zsa Már ta me zõ gaz da sá gi ta nács adás 06-70-247-0746
Ügy fél fo ga dás: min den ked den 10-11-ig Kas tély – házasságkötõterem

Hul la dék szál lí tás sal 
és  köz vi lá gí tás sal kap cso lat ban 472-111

Fo lyé kony hul la dék el szál lí tá sa meg ren del he tõ:
HERKE Bt. 06-20-939-1955

FiberNet hibabejelentés 06-40-200-530

DRV Zrt. információs Pont – Szabolcsi út 40.
(ügyfélfogadás: hétfõn és szerdán 8.00–13.00)
Hibabejelentés: 584-200
Egyéb ügyintézés: 06-40-240-240

E-on Áram szol gál ta tó  (in gyen hív ha tó): 06-80-533-533
E-on ügyfélszolgálat: 
kedden 16.00 – 20.00 óráig; csütörtökön 8.00 – 14.00 óráig
TÓ-VILL BT Székházában
(Kápolnásnyék, Tó  u. 20.) 

TÓ TÉVÉ adás nap jai
Hét fõ: 18-19 órá ig (szer dai adás is mét lé se)
Szer da: 18-19 órá ig (élõ adás)
Szom bat: a Fe hér vár TV adá sán be lül

(a Fm-i Hír lap ban meg je len te tett idõ pont ban)

VELENCE TÖRTÉNETE KÖNYV ALAKBAN
Vá ros ava tó ün nep sé günk re el ké szült Kupi Lász ló fel dol -

go zá sá ban „Ve len ce vá ros volt és vá ros lett” cím mel Ve -
len ce tör té ne te könyv alak ban. 

A könyv mél tó an mu tat ja be te le pü lé sünk múlt ját, szin te
nap ja in kig a je le nét. A könyv meg vá sá rol ha tó a Könyv tár -
ban (Kas tély, Tó part u. 52.), a Pol gár mes te ri Hi va tal ban és
a Papírboltban (Kápolnásnyék, Fõ u. 37.).

 A könyv ára ke ménytáb lás kö tés ese tén 
brut tó  1900,– Ft,  

puha kö tés ese tén 1200,– Ft.

Szer kesz tõ sé gi köz le mény
A Ve len cei Hír adó szer kesz tõ sé ge, va la mint az új ság ba

cik ket írók, mun ká ju kért anya gi jut ta tás ban nem ré sze sül -
nek, va la mennyi en el len szol gál ta tás nél kül vég zik e te vé -
keny sé gü ket.

Szer kesz tõ bi zott ság
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HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST 
VÁLLALUNK

Velencei Húsbolt – ABC, Halász u. 1. 

Tel.: 06-30-223-1686
* * *

Erika Élelmiszerbolt – Szabolcsi u. 1.
Tel.: 22/474-383

Gajdos András: 06-20-466-0546
Gajdos Andrásné: 06-20-557-2575

Nyitva tartás: hétfõtõl – péntekig:  6.00 – 18.00 óráig
szombat – vasárnap: 6.00 – 12.00 óráig

VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.

Tel.: 472 – 453 • e-mail: konyvtar.velence@freemail.hu

Szolgáltatásaink:
Könyvkölcsönzés
Folyóirat olvasás

Olvasóterem
Elõjegyzés

Fénymásolás
Internet használat

Számítógép használat
Nyomtatási és szkennelési lehetõség

Könyvújdonságok:

Paulo Coelho: A gyõztes egyedül van
Kurt Vonnegut: Ördögcsapda

Máté Ferenc: Toszkána hegyei
Peter Mayle: Hotel Pastis

William Dietrich: A rosette-i kõ
Ken Follett: Teherán

Konrád György: A cinkos
Ljudmila Ulickaja: Daniel Stein, tolmács
Philipp Vandenberg: A zöld skarabeusz

John Grogan: Marley meg én
V. Kulcsár Ildikó: Figyeljetek, feleségek!

Bob Dent: Magyarország kívülrõl, belülrõl
Verebes István: Maya

Nádasdy Borbála: A szabadság zaga
Zoltán János: Vadászok életveszélyben

Michael Palin: Himalája
Csernus Imre: A férfi

Pasch Julianna: Csábító házi sütemények
Andrzej Wójcikiewicz: A fáraó felébresztése

Bálint Ágnes: Kukori és Kotkoda
Bosnyák Viktória: Elek, merre keresselek?

Benedek Elek: A nagyotmondó legény
Emily Diamand: Kalózok nyomában

Geronimo Stilton: A Tenebrax család titka

2009-ben elõfizetett folyóiratok, napilapok: Fejér Megyei Hírlap, Magyar Nemzet,
Népszabadság, HVG, 168 óra, National Geographic, Családi Ház, Kertbarát Magazin, 
Szép Házak-Kész Házak, Autó Motor, IPM, Magyar Múzeumok, Természetgyógyász
Magazin, Wellness, Herbáció, Nõk Lapja, Story, Éva Magazin, Kismama, Praktika, Ötlet
Mozaik, Príma Konyha, Fakanál, A Kutya, Cicc..Macska Magazin,  Süni, Bravo, Buci
Maci.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával az alábbi folyóiratok találhatóak meg az
idén még könyvtárunkban:
Fórum, Kalligram, Kassai Figyelõ, Korunk, Látó, Moldvai Magyarság, Mûvelõdés, Prágai 
Tükör, Székelyföld, Tábortûz, Tücsök, 2000, Alföld, Bárka, Életünk, Forrás, Hitel, Holmi, 
Jelenkor, Kortárs, Magyar Napló, Mozgó Világ, Mûhely, Nagyvilág, Prae, Szépirodalmi
Figyelõ, Tiszatáj, Új Forrás, Vigilia, Beszélõ, Csodaceruza, Édes anyanyelvünk, Élet és
Tudomány, Esély, Eszmélet, Földgömb, História, Irodalomtörténet, Korall,  Magyar
nyelvõr,  Regio, Rubicon, Természet világa, Természetbúvár, Thalassa, Valóság,
Várak-kastélyok-templomok. (A régebbi számok kölcsönözhetõek).
Beiratkozási díjak: 
A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek beiratkozása ingyenes. Velence Város Önkor-
mányzat alkalmazásban álló pedagógusok és köztisztviselõk a könyvtár szolgáltatásait,
illetve a könyvkölcsönzést ingyenesen vehetik igénybe. A beirat- kozási díj 2009. január
5-étõl december 31-éig érvényes. A tárgyév július 1-je után történõ beiratkozás díja az
éves díj 50%-a.
Velencei illetõségû:
• önálló keresettel rendelkezõk: 600,– Ft
• diák, velencei oktatási intézményben tanulók                   
   (16 év feletti ), nyugdíjas: 300,– Ft
• gyed, gyes, szociális segély, ápolási díj: 200,– Ft
Egyéb településrõl:
   Beiratkozási díj: 1.700,– Ft
   Diákoknak (16 év feletti): 850,– Ft
A kölcsönzés szabályai: A kölcsönzési idõ: 4 hét. Egyszerre csak 6 db könyv
kölcsönözhetõ egy olvasójegyre. Hosszabbításra – ha az adott könyvet, könyveket nem
keresik – telefonon vagy e-mail-ben is van lehetõség. Határidõ után visszahozott
könyvekre a könyvtár késedelmi díjat számít fel: 25,– Ft/hetente/könyvenként. 
Ingyenes szolgáltatások: helyben olvasás, katalógusok, kézikönyvtár használata.
Térítéses szolgáltatások:
Internet használata:   200,– Ft/óra (100,– Ft/félóra)
fénymásolás:    A/4 15,– Ft/oldal, A/3 25,–Ft/oldal
nyomtatás:              15,– Ft/oldal

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:

Kedd:   10–17

Szerda: 13–17

Csütörtök: 10–17
Szombat: 10–15

Felhívom a kedves olvasók figyelmét, hogy a könyvtár 
június 25 –tõl július 17-ig szabadság miatt zárva lesz.

Utolsó kölcsönzési nap: június 24. (szerda)
    Nyitás napja:                  július 18. (szombat)

KÖSZÖNET
Szeretném megköszönni Richter Ferenc úrnak

a könyvtár teraszára ajándékozott kõedényt.

Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezetõ

 

A köz vi lá gí tá si lám pa tes tek 
fel sze rel te té sé nek le he tõ sé ge

A Kép vi se lõ-tes tü let dön té sé nek meg fe le lõ en, ha az
állampolgárok meg fi ze tik a köz vi lá gí tá si lám pa test árát, amely
59.000,– Ft + Áfa, az ener gia dí jat az Ön kor mány zat fel vál lal ja.
Azok az in gat lan tu laj do no sok le het nek érin tet tek, ahol a köz vi lá -
gí tá si há ló zat je len leg is mû kö dik, de sû rûb ben, az in gat la nok elé
is sze ret nék, ha a lám pa test fel ke rül ne.  

Meg ren del ni a VHG Kft. iro dá já ban le het:
Pol gár mes te ri Hi va tal

2481 Ve len ce, Tó part u. 26.  Te le fon: 22/472-111

G Y Ó G Y S Z E R T Á R I  
N Y I T V A  T A R T Á S

Velence, Halász utca:
Hétfõ-péntek: 9.00–15.00 óráig

Velence, Iskola utca:
hétfõ, kedd:   9.00–15.00 óráig
szerda: 12.00–16.00 óráig
csütörtök:   9.00–14.00 óráig
péntek: 10.00–16.00 óráig

OKMÁNYIRODA
ÜGYFÉLFOGADÁSA

POLGÁRMESTERI HIVATAL Ve len ce, Tó part u. 26.
Hét fõ-szer da:         8.00–12.00 és 12.30–15.00
Csü tör tök-pén tek: 8.00–12.00

Te le fon:  589-420 (sze mé lyi iga zol vány, út le vél, 
jo go sít vány), 589-428 (jár mû igaz ga tás)

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy okmányirodánk a
Központi Okmányiroda tagjaként érkezési sorrendben
fogadja ügyfeleit. Az utolsó okmánykészítést hétfõ-szerda 
napokon 15.00 órakor, csütörtök-péntek napokon 11.30
órakor végezzük, ezért elõfordulhat, hogy nem tudunk
minden megjelent ügyfelet adott napon fogadni. 
Fenti idõpontok után ügyfélfogadásra nincs lehetõség.

Amennyiben 0-6 éves korú gyermek részére készíttetnek

okmányt, elõzetes egyeztetés alapján lehetõség van arra,

hogy ügyfélfogadási idõ elõtt 7.30–8.00 óra között

történjen az ügyintézés. Idõpontot egyeztetni a 22/589-420 

telefonszámon lehet.
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Csempézést, járólapozást,
kõmûves munkát vállalok!

Telefon: (30) 913-9542

Ve len ce Vá ros Ön kor mány za tá nak 
2009. év ben ér té ke sí tés re  ki je lölt in gat la nai:

 (irány ár mi ni mum)

                                                                                                       2009. évben

Sor szám:  Hely raj zi szám         m2         Cím                          nettó euro/m2

Összközmûves:

1.              1623/22 1.983    Zárt u. 88

2.     26/9 1.471    Cse me te u. 53

3.             19, 20, 23 1.592    Cse me te u. 53

Köz mû ves:

4. 585/28, 585/29, 585/30 (3 db)  Eve zõs út mel lett    68

Er dõ te rü let:

5.                  118/4                3.127/10.927 42

Vá sár tér ut cai la kó tel kek (összközmûves):
S.szám: Hely raj zi szám m2                                                             

1. 1578/8 630 38

2. 1578/9 630 38

3. 1578/11 630 40

4. 1578/12 630 40

A vételár forintban kerül meghatározásra ezen határozatban foglalt euró/m2

egységár alapján, az aktuális forint – euró árfolyamnak megfelelõen.

Azo nos ár aján lat ese tén a li cit sza bály zat sze rint tör té nik az ér té ke sí té si el -
já rás!

A Velencei-tavi
Hulladékgazdálkodási Kft. a

szolgáltatási területén az idei évben
az alábbi kedvezményes
lehetõségeket biztosítja:

ã hulladékszállítás,
ã konténter szállítás szolgálati területünkön belül 5%

kedvezmény.

3 m3 7 m3 8 m3

Kedvezményes ár 13.200 Ft + ÁFA 24.060 Ft + ÁFA 25.170 Ft + ÁFA

Folyamatos szállítás esetén a második konténernél további 2%, több konténer esetén max.
5% kedvezmény!

Vállaljuk:
ã hulladék elszállítását felrakással (gépi, kézi),
ã terület teljes takarítása,
ã tereprendezés,
ã parkosítás,
ã öntözõberendezés építése,
ã kerti tó építése.

A fenti munkákra igény esetén helyszíni felmérés után tételes ajánlatot
adunk. 

Várjuk megtisztelõ érdeklõdését, árajánlat kérését és
megrendelését!

2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38. 2481 Velence, Tópart u. 26.
Tel.: (22) 579-185 Tel.: (22) 472-111
Ügyfélfogadás: hétfõ: 8-12 Ügyfélfogadás: 
szerda: 8-12, 13-15; péntek: 8-12 hétfõtõl péntekig: 8-12.


