
A VELENCEI 17. év fo lyam 2. szám
ÖNKORMÁNYZAT 2009.
LAPJA március

M E G H Í V Ó
Velence Város Önkormányzat

Képviselõ-testülete munkaterv szerint
2009. április 20-án (hétfõn) 15.00 órai

kezdettel  ülést tart a Kastélyban
(Tópart u. 52.)

Napirendek:
1./ Jelentés a lejárt határidejû

határozatok végrehajtásáról
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes

polgármester
2./ Gyermekjóléti és gyámügyi

tevékenységgel kapcsolatos
tájékoztatás a 2008-as évrõl
Elõadó: Heinczné Horváth Edina

igazgatási osztályvezetõ
Török Ágnes
intézményvezetõ

3./ 2009. évi költségvetési rendelet
módosítása
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes

polgármester
4./ 2008. évi pénzügyi beszámoló, a

település vagyoni helyzetének
bemutatása
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes

polgármester
5./ Gazdasági program áttekintése

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

6./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi
szezonra
Elõadó: dr. Papp Gyula Gábor

címzetes fõjegyzõ 
7./  Egyebek:

Tájékoztató az elnyert pályázatokkal
kapcsolatos aktuális kérdésekrõl
Tájékoztató az átadott hatáskörökben
ellátott feladatokról

Zárt ülés: Kamatmentes önkormányzati
kölcsön elbírálása

* * *
LAKOSSÁGI FÓRUMOT 

tart 18.00 órától

Témája:
1./ 2008. évi pénzügyi beszámoló, a

település vagyoni helyzetének
bemutatása

2./ Gazdasági program áttekintése

* * *
 (Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegû

napirendek!)

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Velence Város Önkormányzat 
     Képviselõ-testülete

Velence Város Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete 2009. február 9-én tar-
totta soron következõ ülését a Kastély- 
ban. 

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes
polgármester, Galambos György alpol-
gármester, Benkõ Istvánné képviselõ,
Cserny Vilmos képviselõ, Csizmadia
Attila képviselõ, Füri Mihály képviselõ,
Gránitz Gáspár Istvánné képviselõ,
Martinovszky József képviselõ, Serhók
György képviselõ, Dr. Sirák András
képviselõ, Dr. Sirák Andrásné képviselõ
és dr. Papp Gyula Gábor címzetes fõ-
jegyzõ.

A két ülés közötti munkáról szóló
polgármesteri tájékoztatót követõen a
lejárt határidejû határozatok végrehaj-
tásáról szóló jelentést tárgyalta a Kép-
viselõ-testület. 

Napirend módosítás következtében a
következõ tárgyalt napirend a Raiffe-
insen Banknál történõ pénzlekötés volt,
melyrõl szóbeli elõterjesztés során
kaptak a jelenlévõk részletes tájékoz-
tatót. A testületi ülésen megjelent
pénzügyi szakértõnk elmondta, hogy
négy pénzintézettõl kért adatokat, a tõlük 
kapott adatok alapján a Raiffeinsen
Banknál történõ lekötést javasolja. Az
összes lényegi szakmai körülményt
figyelembe véve a Képviselõ-testület
úgy döntött, hogy a felszabaduló fej-
lesztési tartalék összegek ismételt lekö-
tését a Raiffeinsen Banknál teszi meg. 

A 2009. évi Munkaterv kapcsán a
Polgármester elöljáróban tájékoztatta a
Képviselõ-testületet, hogy minden beér-
kezett, illetve az elsõ olvasat során fel-
vetõdött napirend beépítésre került a
Munkatervbe. Képviselõi indítvány kap- 
csán a Munkaterv kiegészült.  Az így
kibõvült 2009-es munkatervet a Képvi-
selõ-testület elfogadta. 

A következõ napirend a 2009. évi
költségvetés elsõ olvasata volt. Kiegé-
szítésként a Hivatal pénzügyi osztály-
vezetõje a nagyobb tételeket illetõen
tájékoztatást adott, majd a napirenddel
kapcsolatos képviselõi hozzászólások

hangzottak el. A számos vélemény, ja-
vaslat zömmel fejlesztési, beruházási
témát érintett, de elhangzott a költség-
takarékos gazdálkodásra vonatkozó
igény is, valamint az önkormányzati
támogatásokkal kapcsolatos kérdések is
felvetõdtek. A részletes egyeztetést
követõen a Képviselõ-testület az elsõ
olvasatot azzal a kitétellel fogadta el,
hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság tárgyal az ingatlan vételárak
euróban történõ meghatározásáról, vala-
mint az egyházakkal további egyez-
tetésre kerül sor. A napirendhez kapcso-
lódóan a Képviselõ-testület elfogadta a
Közpénzekbõl nyújtott támogatás helyi
rendjérõl szóló szabályzatot. 

A Képviselõ-testület eleget téve az
Államháztartási törvény vonatkozó elõ-
írásának, a kötelezõ negyedéves elõ-
irányzat módosításra figyelemmel, mó-
dosította a 2008. évi költségvetésrõl
szóló 7/2008. (III. 10.) rendeletét.  

Ezt követõen a Képviselõ-testület
döntött az infláció mértékével egyezõ
(6,1%) intézményi élelmezési díjak,
valamint a szociális étkeztetési díj
március 1-jétõl való emelésérõl, ennek
kapcsán a szükséges rendeletmódosítá-
sokról is határozott.  

Mivel az Önkormányzat a szenny-
vízszolgáltatást illetõen árhatósági
jogosítványokkal, illetve kötelezettsé-
gekkel rendelkezik, ezért minden évben
kötelezõen meg kell határoznia a
közüzemi díjat. A közmû üzemel-
tetõjével a szakmai egyeztetések megtör- 
téntek, a tó környékére vonatkozóan
egységes díj-megállapítási javaslat ke-
rült elõterjesztésre. A 2009. évi szenny-
vízszolgáltatás díjmegállapításáról szó-
ló rendelet értelmében az állandó díj 377
Ft/hó+Áfa összegben került elfogadásra, 
míg a változó díj, ami a tényleges
szolgáltatási díjat jelenti, 520 Ft/m3 +
Áfa. 

A Képviselõ-testület egy korábbi
döntése nyomán a Hivatal megvizsgálta
a humán papillómavírus elleni védõ-
oltással kapcsolatos lehetõségeket. A
szükséges ismeretek birtokában a Kép-
viselõ-testület úgy döntött, hogy az
1996. január 1. és 1996. december 31.

Hírlevél

(Folytatás a 2. oldalon)
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között született, 2009. január 1-jén velencei állandó lakcímmel
rendelkezõ lánygyermekek esetében a méhnyakrák és nemi
szervi szemölcsök elleni védõoltást térítési díj mentesen
biztosítja.  

Döntés született arra vonatkozóan, hogy a kijelölt hivatalos
anyakönyvi helyiségen kívül tartandó házasságkötések szá-
mára a Képviselõ-testület a Velence Resort & Spa helyszínt
kijelöli. 

Módosításra került a lakások és helyiségek bérletérõl szóló
28/2006. (XII. 28.) rendelet, a bérleti díjak 6,1%-kal történõ
emelése miatt. A testületi döntés értelmében szintén 6,1%-kal
emelkedtek a termõföld bérleti díjai. 

Az Alkotmánybíróság 2008. december 15-ével megsem-
misítette a luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvényt, tehát a
luxusadó kötelezettség megszûnt. Erre figyelemmel szük-
ségessé vált a 21/2008. (XI. 24.) luxusadó rendelet hatályon
kívül történõ helyezése, amit a Képviselõ-testület meg is tett.  

A napirendek végén a Képviselõ-testület tájékoztatást
kapott az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdé-
sekrõl, az átadott hatáskörben ellátott feladatokról, a Szociális
és Egészségügyi Bizottság általi vitanap kezdeményezésérõl. 

Az ülés lezárása elõtt a Képviselõ-testület állást foglalt
abban a kérdésben, hogy elhatárolja magát a Sukoró községben
tervezett tóparti projekt fejlesztési elképzeléseire irányuló,
Szeretem Velencét Egyesület által kibocsátott szórólap
tartalmától.  

Szelei Andrea
aljegyzõ

* * *
Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

következõ, munkaterv szerint közmeghallgatással egybekötött
testületi ülését 2009. február 23-án tartotta a Kastélyban. 

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Ga-
lambos György alpolgármester, Benkõ Istvánné, Fehér
Györgyné, Cserny Vilmos Füri Mihály, Gránitz Gáspár
Istvánné, Juhász Gyula, Martinovszky József, Serhók György,
Dr. Sirák András és Dr. Sirák Andrásné képviselõk.

Elsõ napirendként tárgyalta a Képviselõ-testület a 2009. évi
költségvetés második olvasatú anyagát. (Rendelet a
következõ lapszámban.) Az elõterjesztés anyaga a korábbi
vitákon elhangzott javaslatokat és átvezetési kezdeményezé-
seket tartalmazta, így tételes, illetve részletekbe menõ vitára
nem került sor. A Képviselõ-testület pozitívumként értékelte,
hogy a nyilvánvalóan romló gazdasági körülmények ellenére,
az elõterjesztésben szereplõ költségvetés az eredeti célnak
megfelelõ három nagy projekt megvalósításának célkitûzését
továbbra is tartalmazza, megfelelõ mûködési forrásokat
irányoz elõ, és elégséges tartalékot szerepeltet. Emellett
elhangzottak olyan vélemények, amelyek a helyzet súlyos-
bodásának mérlegelési igényével közelítették meg a költ-
ségvetést és jelezték, a jelenlegi számok egyáltalán nem biztos,
hogy stabilan fenntarthatók. Mind elõzõeket követõen, a
Képviselõ-testület a 2009. évi költségvetést 8 igen, 3 nem és 1
tartózkodó szavazattal elfogadta.

A Képviselõ-testület döntött egy korábbi képviselõi
indítványnak megfelelõen az Önkormányzatnak értékesítésre
kijelölt ingatlanainál arról, hogy az értékesítési irányár euróban
kerüljön meghatározásra. A Képviselõ-testület a határozatot 3
tartózkodás mellett elfogadta. 

Meghallgatta Fehér Györgyné képviselõ beszámolóját a
március 15-ei ünnepség elõkészítésérõl. Az ünnepi beszéd

elmondására felkért képviselõ elfoglaltsága miatt a feladatot
nem vállalta, ezért az elõadó jelezte, hogy további felkéréssel
fog fordulni a település vezetõ tisztségviselõi felé. Egyéb
vonatkozásban a beszámolóban elhangzott program tekin-
tetében, a Képviselõ-testület jóváhagyó véleményt nyilvánított.

Czuppon István iskolaigazgató tájékoztatót terjesztett elõ a
kéttannyelvû oktatás bevezetésérõl, illetve a szükséges okirat
módosításokról. A Képviselõ-testület az elõterjesztést kifeje-
zetten jónak ítélte. Több kérdés hangzott el az Iskolaigazgató
felé, melyek megválaszolását követõen, a tájékoztatót a
Képviselõ-testület 11 igen szavazattal elfogadta.

A Képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatának módosítása szerepelt a következõ napirend alatt, mely
lényegében a költségvetés elfogadásához kapcsolódó képvi-
selõi tiszteletdíj rögzítését, illetve azt az új elemet tartalmazta,
amely a Polgármester munkajogviszonyával kapcsolatos egyéb 
munkáltatói jogkörnek (pl. szabadságolás engedélyezése)
átruházását tartalmazta az Alpolgármesternek. Ennek tech-
nikai-gyakorlati indokoltsága nyilvánvaló. Az SZMSZ
módosítását a Képviselõ-testület névszerinti szavazással (9
igen, 2 nem) fogadta el.

Javaslat hangzott el az SZMSZ módosítására, melynek
értelmében két alpolgármester szerepelne a szabályzatban. A
javaslat azonban elõkészítetlenség miatt nem került megtár-
gyalásra. 

Döntött továbbá szintén a költségvetéshez kapcsolódóan a
folyamatos likviditás (számlapénz) biztosítása érdekében
folyószámla hitelszerzõdés megkötésérõl 9 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett. A 80 millió Ft-os folyószámla hitelkeret
egy rendelkezésre álló számlahitel, mely az esetleges bevételi
és kiadási tételek közötti váratlan számlapénzhiányt hivatott
rövid idõre kipótolni. 

Egyhangúan döntött a Képviselõ-testület az iskolai és
óvodai élelmezési díj tárgyában korábbi testületi ülésen hozott
rendelet módosításáról. A módosításra téves számadat
szerepeltetése miatt volt szükség.

Egyhangúan elfogadta a szociális igazgatásról, a pénzben és 
természetben nyújtott juttatások helyi szabályairól szóló
rendelet módosítását.

A módosítás lényege, hogy egy új fórumot, a „szociális
kerekasztal” mûködését hívja létre, melyben részt vesz minden
olyan szervezet képviselõje, amelynek a szociálisan rászorult
helyi lakosokról információja, tudomása lehet.

Döntött egy korábban értékesített ingatlan beépítési
kötelezettségnek a meghosszabbításáról. Meghallgatta a
Polgármester tájékoztatóját a három nagy projekt elõre-
haladásáról, illetve a projektekre ez idáig kifizetett számlák
összegérõl.

Egyhangúan döntött a Képviselõ-testület arról, hogy a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. által megvalósítandó
vasútvonalhoz kapcsolódó parkolókat az Önkormányzat
üzemeltetésre átveszi. A nyilatkozat egy elõzetes szándékot
fejez ki a tényleges fejlesztési elképzelések megvalósításának
elõsegítésére.

Ezt követõen, a Képviselõt-testület zárt ülést tartott.
* * *

  A zárt ülésen a Képviselõ-testület döntött arról, hogy
2009. évben a Velencéért Emlékérmet Ecsõdi László ország-
gyûlési képviselõnek adományozza.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes fõjegyzõ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Központ

Elkészült az épület kiviteli tervdokumentációja, amely
lehetõvé tette, hogy az Önkormányzat ajánlati felhívást
bocsásson ki a projekt kivitelezésére. A felhívás kibocsátása
megtörtént és megjelent a közbeszerzési értesítõben. A
közbeszerzési eljárás típusa: Európai Uniós, nyílt.

Velencei-tó Kapuja
Ezen projektek is elkészült a komplett kiviteli

tervdokumentáció. A Képviselõ-testület döntött az ajánlati
felhívás kibocsátásáról, amely a feladást követõen megjelent a
hivatalos lapban. Jelen tájékoztató írásakor már megnyílt a

lehetõsége a pályázati anyagok megvásárlásának. A
közbeszerzési eljárás típusa: Európai Uniós, nyílt.

Zöldliget Általános Iskola
Az iskola kivitelezésére kibocsátott pályázati felhívás

nyomán lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelenül
zárult a magas ajánlati árak miatt. Új közbeszerzési eljárást
kellett lefolytatni, amelynek résztvevõi meghívásos alapon az
elsõ forduló ajánlattévõi. 2009. március 19-én az új eljárás
keretében három pályázó nyújtott be ajánlatot. 

A hiánypótlási felhívások, illetve az azt követõ bírálati
eljárás folyamata megkezdõdött.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

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.

Székesfehérvár és Velence
partnerkapcsolatáról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és
Velence Város Önkormányzata együttmûködési megálla-
podást kötött 2009. március 19-én.

Hosszú évek óta szoros együttmûködés van a két település
között, hiszen ezer szállal kötõdünk egymáshoz. Velence Város 
lakóinak jelentõs része ma is Székesfehérváron dolgozik, a
székesfehérváriak jelentõs részének pedig Velencén van je-
lenleg is ingatlana. 

Természetes, hogy kölcsönösen látogatják egymás kul-
turális programjait, vásárait, rendezvényeit. 

A megkötött együttmûködési megállapodás a közös
munkálkodás új szakaszát nyitja meg: egy magasabb szintû és
célzottan szervezett partnerkapcsolatot. Erre jó lehetõséget biz- 

tosít mindkét város kiemelt projektje „Királyi séta” és a
„Velencei-tó Kapuja”

Kiemelt célként tûzte ki maga elé a két város, hogy
Székesfehérvár és Velence turisztikai fejlõdéseit összehan-
golják, marketing tevékenységüket a lehetõségek szerint
közösen valósítják meg és mindezt annak érdekében, hogy a
városokban élõk mellett az ide látogató vendégeknek is a
korábbinál még tartalmasabb és színvonalasabb turisztikai
kilátót biztosíthassanak. 

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE

Február 9.
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ Munkaterv elfogadása 

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3./ 2009. évi költségvetés (elsõ olvasat)

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
4./ 2008. évi költségvetési rendelet módosítása

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
5./ Egyebek: – Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos

aktuális kérdésekrõl
       – Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról

Február 23.
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ 2009. évi költségvetés jóváhagyása

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3./ Március 15-i ünnepség elõkészítése

Elõadó: Fehér Györgyné Kulturális, Ifjúsági 
és Sport Bizottság elnöke

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

Zárt ülés: Velencéért Emlékérem odaítélése

Március 16.
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ Rendõrkapitány beszámolója az éves munkáról
3./ Tájékoztató a VHG. Kft. 2008. évi gazdálkodásáról.

Elõadó: Kovács Attila ügyvezetõ igazgató
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

4./ Városi Könyvtár 2008. évi tevékenységérõl tájékoztatás
Elõadó: Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezetõ  

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

Április 20.
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos

tájékoztatás a 2008-as évrõl
Elõadó:  Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezetõ

Török Ágnes  intézményvezetõ 
(Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság)

3./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

4./ 2008. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni 
helyzetének bemutatása
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság) 

5./ Gazdasági Program áttekintése
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság) 

6./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra
Elõadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes fõjegyzõ
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság,
Idegenforgalmi Bizottság)

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

Zárt ülés: Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása
         (Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság)

Május 18.
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ 2009. I. negyedévi mérleg elfogadása

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság) 

3./ Tájékoztató a Móri Víziközmû Társulat tevékenységérõl
Elõadó: Czaczez Gábor igazgató

4./ Civil szervezetek tájékoztatói tevékenységükrõl 
(kérdezõk a szervezetek, akik kezdeményezik 
a tájékoztatás adását)

5./ Egyebek: – Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos
aktuális kérdésekrõl
– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
– Tájékoztató a testvérvárosi kapcsolatokról

Június 22.  (Kihelyezett ülés: az iskolában)
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ Beszámoló az iskola 2008/2009-es tanévérõl

Elõadó: Czuppon István iskolaigazgató
3./ Egyebek: – Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos

aktuális kérdésekrõl
– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról

Július 6. (Kihelyezett ülés: Meseliget Óvoda, Szent Erzsébet tér)
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

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

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság) 

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

4./ Augusztus 20-ai ünnepség elõkészítése
Elõadó:  Fehér Györgyné Kulturális, Ifjúsági 

és Sport Bizottság elnöke
(Véleményezi: Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság)

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

Szeptember 7.
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ Tájékoztató az I. félévi mérlegrõl

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság) 

3./ Bursa  Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázathoz
csatlakozás és keretösszeg meghatározás
Elõadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezetõ
(Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság,

        Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság) 
4./ Egyebek: – Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos

aktuális kérdésekrõl
– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
– Tájékoztató a Tourinform Iroda mûködésérõl

Zárt ülés: Velence Rózsája Díj odaítélése

Október 12.
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

mûködésérõl beszámoló
 Elõadó: Kistérségi Társulás irodavezetõje
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3./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság) 

4./ Október 23-i ünnepség elõkészítése
Elõadó: Fehér Györgyné Kulturális, Ifjúsági 

és Sport Bizottság elnöke
(Véleményezi: Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság)

5./ Egyebek: – Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos
aktuális kérdésekrõl
– 2010. évi szemétszállítási díj megállapítása (elsõ olvasat)
– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról

November 9. 
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ III. negyedévi mérleg elfogadása

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság) 

3./ 2010. évi költségvetési koncepció
Elõadó:Oláhné Surányi Ágnes polgármester
(Véleményezi: az érintett bizottság)

4./ Egyebek: – Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos
aktuális kérdésekrõl
– 2010. évi szemétszállítási díj megállapítása (második olvasat)
– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról

Zárt ülés: Bursa Ösztöndíjpályázat bírálata
         (Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság)

December 7.
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

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

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság) 

3./ Beszámoló a bizottságok 2009. évi munkájáról, valamint 
az Alpolgármester  tevékenységérõl
Elõadók: bizottsági elnökök

Galambos György alpolgármester
(Véleményezi: a beszámoló bizottság) 

4./ Képviselõ-testület 2010. évi munkaterve
5./ Egyebek: – Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos

aktuális kérdésekrõl
– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról

KÖZMEGHALLGATÁS 2009. február 23. 
Témája: – 2009. évi költségvetés

LAKOSSÁGI FÓRUM 2009. április 20.
Témája:
2008. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni helyzetének
bemutatása
Gazdasági Program áttekintése

Velence, 2009. március 9. 

Tájékoztató a 2009. évi lakossági kommunális
hulladékszállításról

Az elõzõ lapszámban közzétételre került a lakossági hul-
ladékszállítás és elhelyezés 2009. évi közszolgáltatási díja. E
mellett a VHG Kft. ügyvezetõ igazgatója részletes tájékoztatót
adott. 

Az elmúlt idõszakban érkezett lakossági bejelentések
alapján a Polgármesteri Hivatal indokoltnak látta, hogy egy
ismételt tájékoztatással segítse a rendelet értelmezését.

A vonatkozó törvény szerint az Önkormányzatnak köte-
lessége a települési hulladék kezelésére vonatkozóan a köz-
szolgáltatást megszervezni és fenntartani. Ezen kötelezett-
ségének Velence Város Önkormányzata a helyi rendeletében
(módosított 39/2004. (XII. 31.) rendelet) tesz eleget. 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
szerint a települési hulladék megjelölés minden hulladékra –
a veszélyes hulladékot kivéve – kiterjed, tehát magában
foglalja az ingatlan rendeltetésserû használatával össze-
függõ kommunális és zöldhulladékot is. Ennek értelmében az 
Önkormányzatnak rendeletében szabályoznia kell a zöld-
hulladék (kerti szemét) kezelését is. 

A zöldhulladék szállítása 2009-ben április 1-jétõl november 
30-áig kéthetente történik, az idõpontok az ingatlantulaj-
donosok számára megküldött szállítási naptárban szerepelnek.  

Az állandóan lakott ingatlanok esetében a 2009. évi díj
16.020,– Ft, idényjelleggel lakott ingatlanok esetén az éves
díj 12.852,– Ft. Ezen díjak magukban foglalják a 10 darab
zöldhulladék szállítására szolgáló matrica díját is, valamint
az évi egy alkalommal történõ lomtalanítás költségét is. 

A matricákat a szállítási idõszakon belül szükség szerint
használhatja fel az ingatlantulajdonos. Amennyiben ezen felül

képzõdik zöldhulladék, 228,– Ft-os áron további matricákat
lehet vásárolni. 

A lakossági kérdések nagy része a zöldhulladék kezelésére
vonatkozott. Voltak, akik úgy nyilatkoztak, hogy ingatla-
nukon egyáltalán nem képzõdik zöldhulladék, mások azt
sérelmezték, hogy ha évente 2-3 alkalommal használják az
ingatlanukat, miért kell a 10 alkalomra szóló matricát
megvásárolniuk. Mások azért nem kívánnak a zöldhulladék
szállításért fizetni, mert nyilatkozatuk szerint komposztálják
azt. Megjegyezni kívánom, hogy a szolgáltató által megküldött
negyedéves csekken a háztartási hulladék szállítási díj
tartalmazza a fent leírt szolgáltatások díját.  

A helyi rendelet értelmében kerti szemétnek minõsül a telek
rendeltetésszerû használatával kapcsolatosan keletkezõ kerti
hulladék. A rendeltetésszerû használat nem függ attól a
körülménytõl, hogy az ingatlantulajdonos milyen gyakori-
sággal tartózkodik az ingatlanán. Leegyszerûsítve a fû, gaz
akkor is nõ, ha a tulajdonos évente egy alkalommal látogat az
ingatlanára, tehát kerti szemét termelõdik. 

Ha az Önkormányzat nem szabályozná a zöldhulladék
szállításának rendjét, törvényt sértene, és ennek következtében
kezelhetetlen állapotok uralkodnának mind a magánte-
rületeken, mind pedig a közterületeken. Sajnos így is számos
példa van arra, hogy az ingatlantulajdonos szemetétõl úgy
szabadul meg, hogy azt a szomszéd elõtt területre helyezi, vagy
közterületre dobja. 

A komposztálásra vonatkozó hivatkozás azért nem
kezelhetõ érdemben, mert a hatályos rendelet az erre vonatkozó
eljárási rendet nem tartalmazza. 

Szelei Andrea
aljegyzõ
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FELHÍVÁS  SZAVAZÓKÖRÖKBEN
TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOKRA

Tisztelt Választópolgárok!

2009. júniusában kerül sor az Európai Unió parlamenti

képviselõinek választására. A választást elõkészítõ

munkálatok már megkezdõdtek, így a szavazókörök

felülvizsgálata is megtörtént. A választási eljárásról szóló 

1997. évi C. törvény kimondja, hogy a szavazóköröket

úgy kell kialakítani, hogy egy szavazókörre legfeljebb

ezerkétszáz szavazópolgár jusson.

Fenti törvényi elõírás mindenképpen szükségessé tette,

hogy a legmagasabb számú 2-es szavazókörben (Mese-

liget Óvoda, Szent Erzsébet tér) változások kerüljenek

bevezetésre.

A módosítás során a következõ utcákban lakó válasz-

tópolgárok kerülnek át a 3-as számú szavazókörbe

(Tópart utca 26. Polgármesteri Hivatal):

III. utca páratlan oldala 

IV. utca teljes egészében 

V. utca teljes egészében

VI. utca teljes egészében

VII. utca teljes egészében

VIII. utca teljes egészében

IX. utca teljes egészében

X. utca páros oldalon

Jókai utca 1-20 házszámig (kivéve: 1/A és 2/A) 

Vörösmarty utca páratlan oldala 21-69 házszámig 

Vörösmarty utca páros oldala 20-64 házszámig 

Gárdonyi Géza utca teljes egészében

Petõfi Sándor utca páratlan oldala 13-53 házszámig 

Petõfi Sándor utca páros oldala 16-60 házszámig 

Arany János utca páratlan oldala 15-59 házszámig 

Arany János utca páros oldala 12-46 házszámig

Toldi utca teljes egészében

Meggyfasor (folyamatos házszámozású) 9-29 ház-

számig

A választási értesítõ természetesen minden válasz-

tópolgár részére kiküldésre kerül, melyen szerepel az a

szavazókör, ahol a választási jogát gyakorolhatja.

Fenti változásokkal kapcsolatban a Polgármesteri

Hivatal készséggel áll rendelkezésre.
Szelei Andrea 

Helyi Választási Iroda

TÁJÉKOZTATÁS
a 2009. évi Európai

Parlamenti képviselõk
választásával kapcsolatban

Az Alapítvány a Választásokért, az Országos Vá-

lasztási Iroda és az Önkormányzati Minisztérium támo-

gatásával sikeresen pályázott az Európai Bizottság

„Cselekvõ Ifjúság” programjában. 

A pályázaton elnyert támogatással a 18 és 30 közötti

fiatalok közéletbe való bekapcsolódását kívánják

elõsegíteni, melyhez különbözõ pályázatokat indítanak.

Létrehozásra került egy internetes oldal (www.

elsovalaszto.hu), ahol tájékoztató adatok segítenek

abban, hogy aktív, tudatos választópolgárként járulhas-

son az urnákhoz a megszólított korosztály.

Országos kampánysorozat indult el a minél szélesebb

körû összefogás jegyében. A Fejér megyei program

pontos idõpontjáról a választópolgárok a sajtó  (Fejér

Megyei Hírlap) útján kaptak tájékoztatást.

Helyi Választási Iroda

Tisztelt Lakosság!
2009. április 15-én 15.00–17.00 óráig a Velencei Kastély 

Házasságkötõ termében lakossági fogadóórát tartok.
Mindenkit várok megtisztelõ kérdésével, észrevé-

telével. Ezenkívül továbbra is folyamatosan képviselem és
megválaszolom az e-mailban vagy postán hozzám küldött
megkeresésüket.

                             Tisztelettel:
Füri Mihály

képviselõ
e-mail: robogo.velence@t-online.hu

posta: 2480 Velence, Evezõs út 1.

Tisztelt Velencei Munkaadók!
Munkaadói fórumot tartunk 2009. április 15-én 

17.30 órától a Velencei Kastély Házasságkötõ
termében.

A fórum célja a velencei lakosság munkahely-lehetõségeinek
elemzése 2009. évre, különös tekintettel a várható nagyobb
mértékû munkanélküliség kompenzálása és lokális kezelése
ügyében. 

Akikre a fórumon számítunk: az összes olyan Velencén
humánerõforrást alkalmazó döntéshozó, akár a 2-3 személyes,
vagy csak hétvégi alkalmi munkavállalókat foglalkoztató büfés-
vendéglátósoktól kezdve, az építõiparon keresztül bármilyen
szolgáltató vállalkozás, vagy ezeken kívüli tevékenységek…
egyszóval mindenkire, aki munkáltató.

Tisztelettel:
Füri Mihály képviselõ
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Ismét elmúlt egy év, „itt a tavasz”! Igaz még fázunk,
de a természetet nem lehet becsapni, mert a korai virágok
mind elõbújtak, ha fázósan is, de kinyitották kicsi
szirmaikat.

Ha tavasz, akkor indul a hagyományos virágosítási –
városszépítõ helyi mozgalom.

Idén május 23-án (szombaton) lesz a közös
virágosítás napja!

Az utcavirágosítás elõtte  – úgy, mint az elõzõ években 
is – csütörtökön és pénteken lesz, amikor az
utcabizalmiaknak adjuk át a palántákat. Az utcabizalmiak 
idén is kapnak meghívást, hogy  elõtte összeüljünk és
megbeszéljük a teendõket. Elkezdtük már a parkokat,
ágyásokat rendezgetni, a sok szemetet összetakarítani. Az 
utcákat járva örömmel látom, hogy mindenki dolgozik az
utcán, szépítik maguk elõtt az utcafrontot. 

Örömmel érzem, hogy a hosszú hideg téli idõ sem
feledtette el velünk, hogy a városunk megmaradjon tiszta, 
szép, csupa virág üdülõhelynek, ahol jó lakni, és ahova jó
vendégként megérkezni.

Remélem, most is nagy lesz az összefogás, a közös
munka, hogy idén is legalább olyan szép, virágos és ápolt
legyen a környezetünk, mint az elõzõ években. 

Bármilyen kérdéssel, problémával forduljanak hoz-
zám bizalommal a 06-20-942-5759 telefonszámon, vagy
a Polgármesteri Hivatalhoz. Várjuk a jó ötleteket is, és
bármilyen észrevételeket.  

„Tegyük közösen szebbé lakó- és üdülõhelyünket,
kezdjük el, a példát sokan követni fogják!”

VIRÁGOS VELENCE VÁRJA VENDÉGEIT!

Benkõ Istvánné képviselõ
szervezõ

VELENCÉÉRT EMLÉKÉREM
Velence város jog- elõdje, Velence Nagyközség Önkormány-
zata 21/1992. (IX. 25.) számú rendeletével Velencéért Em-
lékérmet alapított.

2009-ben az Emlékérem tulajdonosa Ecsõdi László or-
szággyûlési képviselõ, akinek a Képviselõ-testület 37/2009.
(II. 23.) határozata alapján ítélte oda ezen erkölcsi elismerést. 

Ecsõdi úr 1994. óta folyamatosan egyéni jelöltként szerezte
meg választókörzetében  az országgyûlési képviselõi mandá-
tumát, így Velence országgyûlési képviselõjeként, közremû-
ködésével és segítségével nagyban hozzájárult a település
fejlõdéséhez.

Aktív részvételével megvalósulhatott az Újtelepen a
gyógyszertár, kiépült a teljes szennyvízhálózat. Minden
erejével képviseli Velence lakosságának érdekeit, így aktív
támogatója a Zöldliget Általános Iskola fejlesztésének és
felújításának, a Velencei-tó Környéki Járóbeteg Szakellátó
Központ megvalósítási lehetõségének és a nagy jelentõségû
Velencei-tó Kapuja idegenforgalmi kiemelt projekt megva-
lósulásának. 

Partnerkapcsolataiban korrekt egyéniségével köztiszteletet
vívott ki az Õt ismerõk körében.

GRATULÁLUNK!
              Képviselõ-testület nevében:

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS
A gyermekvédelmi törvény 20/C §-a szabályozza az óvo- 

dáztatási támogatást. A juttatást a halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek szülei vehetik igénybe, 2009. január
1-jétõl. Aki megfelel a kritériumoknak, a gyermek beíratásakor 
húszezer forintot kap. Ha a gyermek rendszeresen jár óvodába,
abban az évben még két alkalommal, júniusban és decem-
berben további tíz-tíz ezer forintra jogosult a szülõ.

A támogatást az kérheti, akinek a gyermeke rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, a szülõ a gyermek
három éves koráig legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezik, a gyereket pedig legkésõbb annak az évnek a
végéig beíratják az óvodába, amikor betölti negyedik életévét.
A gyermeknek azonban a támogatás elnyerése után is
rendszeresen kell óvodába járnia, ami azt jelenti, hogy naponta
legalább 6 órát ott kell töltenie, és az „ovis tanév” 25%-nál

többet nem hiányozhat. A támogatást csak az egyik szülõ veheti 
igénybe. A kérelmet a lakóhely szerinti polgármesteri
hivatalban kell leadni, a jogosultságot a jegyzõ állapítja meg.

Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete ren-
deletében szabályozta, hogy az elsõ alkalommal nyújtott
óvodáztatási támogatás pénzbeli támogatás helyett
természetbeni támogatás formájában is nyújtható a szülõnek, az 
intézményvezetõ javaslata vagy a szülõ kérelme alapján. A
támogatás természetben különösen az óvodás gyermek
ruházatának és óvodai felszerelésének biztosítására nyújtható. 

Támogatás iránti kérelem, illetve bõvebb információ
ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal igazgatási
osztályán kérhetõ. 

Heinczné Horváth Edina
igazgatási osztályvezetõ

Fotó: Hajducsek Miklós
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Ki mu ta tás az ok mány iro da 
mun ká já ról te le pü lés szin ten 

2009. február 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 15 2 10 23 21 2 4 3 80

Nadap 2 1 2 1 1 - 2 - 9

Sukoró 4 1 3 5 3 1 1 2 20

Pákozd 7 2 5 1 9 - 5 - 29

Pázmánd 14 1 7 8 9 - 2 - 41

Szfvár 5 - 4 9 26 - 5 3 52

Ve len ce 26 8 10 32 31 2 21 6 136

Vereb 3 1 - 3 1 - - 1 9

Lovasberény 6 - 3 12 6 - 6 3 36

Bu da pest 2 1 - 1 5 - 2 - 11

Pusztasz. 9 - 6 12 10 - 3 1 41

Gár dony 2 1 1 2 6 - - - 12

Vértesacsa 1 - - 1 - - - - 2

Baracska 1 - 1 3 3 - - - 8

Martonvásár 1 - 1 - 1 - - - 3

Zichyújfalu 1 - 1 - 5 - - - 7

Seregélyes 5 - 3 3 4 - - - 15

Pátka - - - - 4 - - - 4

Csõsz - - - - - - 1 - 1

Csákvár 3 - 3 - 9 - - - 15

Szabadbattyán 2 - 1 1 - - - - 4

Magyaralmás 1 - - 1 1 - - - 3

Zámoly - - - - 1 - - - 1

Csór - - - 1 - 1 - - 2

Össze sen: 110 18 61 119 156 6 52 19 541

Heinczné Horváth Edina
irodavezetõ

Házasságot kötöttek:
2009. február 14-én:

Szabó Zoltán – Buza Orsolya
Ferenczi Gyula – Major Krisztina

2009. február 21-én:
László Attila – Károsi Réka

Liska Norbert – Boros Nikoletta

Gratulálunk!

Szabó Lászlóné
anyakönyvvezetõ

100. születésnap
köszöntése

Vida Gáborné Rózsika néni árva lányként került

Velencére és itt családot alapított. Férjétõl vette át, mint

„Harangozóné” a Katolikus Egyház körüli teendõket és

látta el 55 évig. Töré-

keny alkatával hatal-

mas munkabírásával,

szerénységével, segítõ- 

készségével köztiszte-

letet vívott ki magának.

Gratulálunk Rózsi-

ka néni és kívánjuk,

hogy sokáig maradjon

még közöttünk!

AKIKRE BÜSZKÉK
VAGYUNK ....

2009. február 17-én a

Magyar Tudományos Aka-

démia dísztermében meg-

rendezésre került díjátadó

ünnepségen Dr. Sirák And-

rás velencei háziorvos az

Év Orvosa Díjat vehette át 

– országosan két kitüntetett

kapta az elismerést. 

Olyan díjat kapott, amelyet a „civil” emberek kö-

zössége ajánlott meg számára.

Sokan szavazhattak nevére, akik orvosként, mentõs-

ként ismerik, elismerik tevékenységét. 

A díj az elmúlt, azaz a 2008-as évre vonatkozik.

GRATULÁLUNK!

Szerkesztõbizottság

Fotó: Hajducsek Miklós
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UTAZÁS KIÁLLÍTÁS 2009.
A 2009. évi Utazás kiállítás is – a hagyományokhoz híven 

– a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén (A, G
és D pavilon) került megrendezésre 2009. február 26. és
március 1. között.

Az utazási szokások 
kezdõdõ átalakulását
jelzi, hogy a kiállításon
a belföldi utaztatók
helyei keltek el a leg-
hamarabb, azaz várha-
tóan sokan döntenek
úgy, hogy külföldi
nyaralás helyett hazai
úti célt választanak. 

 „Gazdasági válság ide, pénzügyi válság oda, még mindig
nagyon népszerû a legnagyobb hazai idegenforgalmi vásár. Az
UTAZÁS kiállítás a díszvendég Görögországgal, az ígéretes úti 
célként meghirdetett Japánnal, a tengernyi egzotikus
kínálattal, valamint igényes belföldi utak tömegével, több mint
40.000 látogatót csábított a HUNGEXPO Budapesti Vá-
sárközpontba. A közel negyven ország kínálatát felvonultató
UTAZÁS idén 32. alkalommal, 800 cég részvételével, 16.000
négyzetméternyi területen fogadta az érdeklõdõket.” ( Forrás:
www.utazas.hungexpo.hu)

A „G” pavilonban az ország összes régiója részt vett, több
város, település, szolgáltató egység kínálata megjelent. Az
utazás kiállításon a Velencei-tó Térsége is kiállított. A
résztvevõk között a Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület a
Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulással közö-

sen – a Közép-Dunántúli Régió szigetstandján – két pulttal vett
részt.

A Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület által készülõ
tanulmányhoz 400 kérdõívet töltettünk ki a látogatókkal a
belföldi utazási szokásokkal kapcsolatban. A kiállítás utolsó
két napján a két pult egyikén helyet kapott a pákozdi LICS
Pincészet is, aki borkóstoltatással vonzotta a pulthoz az
érdeklõdõket. 

A kiállítás több tapasztalattal is szolgált a következõ
években megrendezésre kerülõ rendezvénnyel kapcsolatban.

A két kiállítói pult
kevésnek bizonyult, és
hiányzott a Velencei-tó
Térség egységes meg-
jelenése (Gárdony és a
VEKI külön állított ki)
is, egy olyan pult, ahol a 
Térség összes kata-
lógusa, kiadványa meg- 
található lett volna. 

Sajnos kevés az
igényes szórólap, amely kellõképpen reprezentálhatná a térség
szolgáltatásait, mindezek ellenére azonban az Utazás Kiállítás
eredményesen zárult, hiszen nagyon sok érdeklõdõ fordult meg
4 nap alatt a Velencei-tó standjánál.

Készítette:
Heiden Andrea

Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület 

KISTÉRSÉGI HÍREK
Összefoglaló a Velencei-tó Környéki

Többcélú Kistérségi Társulás
2009. február 13-ai, soros ülésérõl

A VKTKT 2009. február 13-án tartotta elsõ, idei ülését.
A VKTKT megtárgyalta a VKTKT és intézményei 2009.

évi költségvetésének elfogadására vonatkozó javaslatot. A
Társulási Tanács „államháztartásról” szóló 1992. évi
XXXVIII. tv.  Áht. – 71. § (1) bekezdés alapján a törvényben
meg- határozott kötelezettségének eleget tett, a költségvetés
terve- zetét „elsõ olvasatnak” tekinti. A Társulási Tanács szük-
ségesnek tartotta a költségvetés tervezetben foglalt számadatok 
felülvizsgálatát, melyre nézve felkérte a belsõ ellenõrzési
feladatokat ellátó VINCENT Auditor Számviteli Szolgáltató és 
Tanácsadó Kft-t, hogy a költségvetés tervezetet tekintse át, s
esetleges módosító javaslatait tegye meg.

A Társulás döntött arról, hogy a Közép-dunántúli Régió
szigetstandján, 2 db információs pulttal kíván megjelenni a
2009. évi Utazás Kiállításon, melynek költsége bruttó 420.000
Ft.

Határozat született a 2009. információs füzettel kap-
csolatban, melyben Gárdony az idei évben nem kíván
megjelenni, valamint elfogadták a 2008. évi „Mozdulj,
Velencei-tó!” programsorozat beszámolóját, és döntés született 
arról is, hogy a rendezvényt – a javasolt költségvetés módo-
sításával – a Társulás idén is szeretné megrendezni.

A Tanács elfogadta a VKTKT által fenntartott nevelési-
oktatási intézmények minõségirányítási programjait, döntött a
VKTKT Közoktatási Intézkedési Tervének és mellékleteinek,
valamint esélyegyenlõségi tervének felülvizsgálatához
szükséges szakértõ kiválasztásáról. Határozat született a
VKTKT fenntartásában mûködõ nevelési-oktatási intézmé-
nyek beiskolázási tervének módosításáról is. A Tanács döntött

arról, hogy hozzájárul a Nemeskócsag Általános Iskola
tagintézménnyé válásához és a Chernel István Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményhez való
csatlakozásához.

A VKTKT megtárgyalta Kápolnásnyék Önkormányzatá-
nak a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény felújítására és bõví-
tésére vonatkozó kérését. A tanács döntött arról, hogy
támogatja a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény felújítására és
bõvítésére vonatkozó pályázat benyújtását. A pályázathoz
szükséges önerõt Kápolnásnyék Önkormányzata költségveté-
sébõl biztosítja.

Az év elején több támogatási kérelem is érkezett a
Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társuláshoz. A
Tanács úgy határozott, hogy a beérkezett támogatási
igénylésekrõl a civil szervezetek támogatására vonatkozó
szabályzat elfogadása után kíván dönteni a költségvetés
elfogadásával egyidõben. A kistérségi befogadó színházzal
kapcsolatos kezdeményezéssel egyetértett, elvben támogatja,
de hozzá anyagi támogatást nem tud nyújtani.

A Tanács elnöke az ülés végén rendkívüli ülés összehívását
kezdeményezte a költségvetés elfogadásának közelgõ határi-
deje miatt. 

 A rendkívüli ülés idõpontja: 2009. március 11.

Gárdonyi Kistérségi Iroda
Velence, Balatoni út 65.

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

Kutai Tibor Kelemen Szabolcs

VKTKT elnöke irodavezetõ
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MEGNYÍLT A TERMÁLFÜRDÕ
EGÉSZSÉGMEGÕRZÉS, REKREÁCIÓ, 

STRESSZMENTESÍTÉS

A Velence Resort & Spa**** Fitnesz és Wellness

központjában mindenki megtalálja a számára felfrissülést 

nyújtó kikapcsolódást, a rekreációs és preventív

szolgáltatásokból széles a skála, kedvünk szerint

dönthetjük el, mit szeretnék tenni testünk-lelkünk

megújulásáért. Az itt megtalálható egészségmegõrzõ

programokkal erõsebbé téve a szervezet ellenálló

képességét a betegségek kialakulása is megelõzhetõ,

legyen az egy aktív testedzés, egy élénkítõ szauna, vagy

egy relaxáló masszázs.

Az aktív kikapcsolódások hosszú sorából

választhatunk. Ha valaki a dinamikusabb sportokat

kedveli, választhat aerobic és spinning órák közül, a

különlegességre vágyók kipróbálhatják a hastáncot, de

aki ennél kevésbé megerõltetõ órákon szeretné formában

tartani a testét, itt arra is lehetõsége nyílik. 

Például a Fit Ball, másnéven Thera Band óriáslabda

vagy gumiszalag segítségével könnyedebb testedzéssel

erõsíthetjük a fõ izomcsoportjainkat, mozgathatjuk át

ízületeinket. Ez a sport nem megerõltetõ, és nem utolsó

sorban nem hétköznapi élmény… Próbálta már ellazítani

izmait egy óriáslabdán hanyatt fekve? Nagyon szóra-

koztató, egy kísérletet megér.

A Hatha jóga sem igényel erõteljes mozgást, így

bármilyen korosztálynak ajánlott. A jóga lényege az

összpontosítás, tudatirányítás és így a test-lélek-szellem

harmóniájának létrehozása, az egyensúly megtartása. A

jóga gyakorlatok kifejezetten jók, azok számára, akik a

napi stressztõl, negatív energiáktól szeretnének

megszabadulni. Erre kidolgozott légzésgyakorlatokkal

lecsendesítjük idegrendszerünket, utat nyitunk a test és

szellem harmóniájához, mellyel segítünk megismerni

önmagunk erõsségeit és gyengeségeit, kiterjeszteni

határainkat. 

A jógához hasonlóan a Pilates célja a test és lélek

harmóniájának helyreállítása. Módszere egy nyújtó és

erõsítõ gyakorlatokból álló mozgásforma, melynek

alapja a mozgáskontroll és a koncentráció. A jógánál

kicsit dinamikusabb mozgás, melyet a mozgás-

folyamatosság, pontosság és tudatos összehangolt légzés

jellemeznek. A Pilates gyakorlatok fejlesztik a mélyen

fekvõ izmokat, izmaink feszesebbé, a test rugalmasabbá

válik, testtartásunk javul. 

Az ülõmunkát végzõknek ajánlott a gerinctorna

igénybevétele, amely megerõsíti a gerincet stabilizáló

felületes és mélyhátizmokat, hasizmokat (egyenes, ferde

és oldalsó), valamint a medencét stabilizáló izmokat.

Akinek mûtét utáni rehabilitációra van szüksége,

annak is kielégíti igényeit a komplexum: szakképzet

gyógytornász segítségével nyújt személyre szabott,

egyéni gyógytornát (fizioterápia), amelynek rendkívül

fontos szerepe van a mozgásszervi mûtétek (például a

csípõ-, térdprotézis beültetés, keresztszalag szakadás,

porcleválás) utáni felépülésben, de preventív szerepe sem 

elhanyagolható.

A fitnesz részleg tornával várja a kismamákat is.

Várandóság alatt a nõk teste számos változáson megy

keresztül, ám speciális gyakorlatokkal formában tartható, 

melyek lényege a has, hát, mell, kar, gát, combtávolító,

lábboltozatot tartó izmok erõsítése, combközelítõ izmok

nyújtása, és ami nagyon fontos a szülés alatt alkalmazható 

légzéstechnikák magtanulása. (Ajánlott idõ: 12. héttõl

szülésig.)

A kismamáknak szülés után sem kell lemondani a

mozgás örömeirõl. Próbálja ki a baba-mama tornát,

melynek során édesanya és kisbabája együtt mozog-

hatnak. Lényege, hogy a kisbabák velük egykorúakkal

szocializálódhatnak, az anyukák kimozdulva otthonuk-

ból társaságban lehetnek, így könnyedén elkerülve az

esetenként elõforduló szülés utáni depressziót.  (Ajánlott

kor: 2–10 hónapos korig.)

Az órákról részletes leírást, valamint órarendet a

www.velencespa.com oldalon talál.

http://www.velencespa.com
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Ha mozogni épp nincs kedve, de szeretne tenni

valamit egészségéért, vagy a sportolás után jól esne egy

frissítõ szaunázás, a szálloda SZAUNAVILÁGÁBAN

négyféle lehetõség közül választhat. 

Finn szauna: A legközismertebb az alacsony

páratartalmú (6-15%), de magas hõfokú (90-100 °C)

szauna, mely erõsíti az immunrendszert és élénkíti a

vérkeringést.

Gõzkabin: Az alacsony hõmérsékletû (40-45 °C) és

igen magas páratartalmú (90%) gõz tisztítja a légutakat,

ellazít és méregtelenítõ hatású.

Infraszauna: Az alacsony hõmérsékletû (45 °C)

szaunában az infrasugarak közvetlenül testünket mele-

gítik fel. Méregtelenítésre, fájdalomcsillapításra, immun- 

erõsítésre is alkalmas.

Fényterápiás bioszauna: Az alacsonyabb hõmérsék- 

letû bioszauna kíméletesebb a szervezethez és segít a

méregtelenítésben, a fényterápia pedig közérzetjavító

hatású.

Nincs jobb egy kimerítõ nap után, mint egy óra

szaunázás. Rendkívül jó stressz-oldó, felfrissíti a testet és

lelket, sõt a meleg hatására látványosan megújul a bõr.

A szauna a letapadt izomtömegekkel, izomcsomókkal

is csodát tesz, különösen, ha az izzasztókúrához egy

kényeztetõ masszázst, vagy egy testkezelést is beik-

tatunk.

Szauna-etikett és néhány jó tanács:

Szaunázás elõtt minden esetben tusoljunk le, majd

törölközzünk szárazra!

Szaunában higiéniás okokból használjunk töröl-

közõt!

Szaunázás után frissítsük magunkat hideg zuhannyal, 

hideg vizes merülõ-medence, jégzuhatag, illetve

Kneipp-medence használatával!

Szaunázások között tartsunk pihenõt (minimum 10

perc) míg testünk hõmérséklete ismét eléri a normál

állapotot!

Szédülés esetén hagyjuk abba a szaunázást,

gondoskodjunk folyadék utánpótlásáról!

A Wellness központ  masszázscentruma különféle

masszázsokat kínál, amelybõl mindenki kiválaszthatja a

neki jólesõt, megfelelõt. A kényeztetõ masszázsok

méregtelenítõ, tisztító és vérkeringést serkentõ hatásúak,

ellazítják a stressztõl, a kevés mozgástól, és a rossz

testtartástól letapadt izmokat. A gyógymasszázs segíti a

pangó területek friss vérellátását, míg a svédmasszázs

elsõsorban az izomlazítást és az izomfájdalmak

megszüntetését segíti. A mézes masszázs a salakanyagok

eltávolítására, valamint vitamin és ásványi anyagok

szervezetbe juttatására ajánlott, míg az indiai olajos

masszázs illóolajok segítségével feloldja a feszültséget és

a stressz-pontokat, támogatja immunrendszerünket.  

A szállodában a víznek központi szerepe van. A

Velencei-tó természetes vize, a termálmedencéket tápláló 

közeli termálvíz-forrás és az élménymedencék mellett a

testkezelésekhez használt alapanyagok is a víz jótékony

hatására épülnek. A föld mélyébõl feltörõ tiszta

termálvizet felhasználó Contessa Mathelda kezelések és

a tengervíz jótékony hatásán alapuló Thalmer Thalasso

kezelések elsõsorban méregtelenítésre, vér- és

nyirokkeringés serkentésére, bõr oxigén- és a sejtek

anyagcseréjének stimulálásra, valamint a sav-bázis

egyensúly szabályozására javasoltak, mindemellett

gyulladáscsökkentõ, bõrfeszesítõ és frissítõ hatásúak.

Masszázstípusokról, szaunákról és testkezelésekrõl

részletes leírásokat és javallatokat a

www.velencespa.com honlapon találnak a

Wellness&Spa menüpontban, valamint további

felvilágosítás és idõpont egyeztetés személyesen 

a Spa recepción, vagy a 06 22 589 971- es

telefonszámon.

http://www.velencespa.com
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Angol-magyar két tanítási
nyelvû oktatás szeptembertõl
A Zöldliget Általános Iskola a 2009/2010-es tanévben egyik

elsõ osztályában angol-magyar két tanítási nyelvû programot
indít. Errõl szeretnénk néhány mondatban tájékoztatást adni az
Olvasóknak.

A két tanítási nyelvû oktatásról:
Gyermekeink felnõtt életében az idegen nyelven való

kommunikáció képessége meghatározó szerepet fog betölteni
életpályájuk felépítésében.

Nyelvet tanulni iskolai körülmények között igen nehéz, errõl 
mindnyájan szerezhettünk tapasztalatokat. Ismeretes, hogy
azok beszélnek igazán jól egy nyelvet, akik anyanyelvi
környezetben tanulhatták azt. Kevés embernek adatik meg,
hogy egy idegen nyelvet külföldön sajátíthasson el. Ezért
szeretnénk itt, az iskolában minél több olyan helyzetet
teremteni tanulóink számára, ahol anyanyelvi tanárok
közremûködésével, a különbözõ élethelyzetekben használható
nyelvtudást szerezhessenek.  Ennek a lehetõségét teremti meg a
két tanítási nyelvû oktatás.

Miért az angol nyelvet választottuk?
Az angol nyelv térhódítása vitathatatlan mai világunkban a

tudományok, a technika és az informatika területén, de a népek
és a kultúrák közötti közvetítõ szerepet is egyre inkább ez a
nyelv tölti be. 

Milyen tantárgyakat tanítunk angol nyelven?
• Elsõ három évben az ének, rajz és testnevelés tantárgyak

oktatása történik angol nyelven. 
• Negyedik évfolyamon a testnevelés és rajz tantárgyak angol

nyelven történõ tanítása mellé belép az angol nyelvû
természetismeret oktatása is, egészen hatodik évfolyamig. 

• Terveink szerint ötödiktõl, országismeret, hetediktõl
biológia és földrajz lesz az angol nyelven oktatott további
tantárgy. 

• A fentieken túl lehetõség lesz anyanyelvi tanárok
bevonásával angol nyelvû fakultációkon részt venni, pl.
informatika, mese-irodalom, dráma témakörben. Ezt az
vendégtanárok végzettsége, érdeklõdési köre határozza meg.

• A gyermekek kötelezõen heti öt órában tanulják az angolt.
Pedagógiai programunkban fontos alapelvként jelenik meg

a hazáját szeretõ, a magyar kultúrához erõs érzelmi szálakkal
kötõdõ gyermek eszménye, ezért nem kívánunk az eddigieknél
kevesebb energiát fordítani a gyermekek anyanyelvi
kultúrájának fejlesztésére sem.  Ennek, és a gyermekek
terhelésének egyenletes elosztása érdekében a két tanítási
nyelvû osztályokban a nevelõ-oktató munka formái közül az
iskolaotthon megvalósítását tervezzük. 

Mit jelent az iskolaotthonos oktatás?
Az iskolaotthonos oktatási-, nevelési forma megoldást

nyújthat az óvoda és az iskola közötti átmenet problémáinak
enyhítésére. Ez a szervezési mód sok felvetõdõ gondra biztosít
megnyugtató megoldást. 

A gyerekek reggeltõl délután négyig tartózkodnak az
iskolában, hétköznap nem viszik haza táskájukat, (igény
szerint, ha szeretnék, hazavihetik) mert mindent az órákon,
illetve a délutáni napközis foglalkozáson gyakorolnak be, írnak 
le és tanulnak meg. A lényeg azonban másban rejtõzik: azon a
sok mozgáson, szüntelen gyakoroltatáson, rengeteg színes
segédeszközt alkalmazó, szinte valamennyi érzékszervet
aktiváló tanítási formán alapul, amelyet a gyermekek játéknak
fognak fel, és tulajdonképpen játszva sajátítják el az írás, az
olvasás, a számolás és az idegen nyelv alapjait. 

Az osztálynak két tanítója van, egyik tanítja az angolt és az
angol nyelven tanítandó tárgyakat, a másik a magyart és a többi
tárgyat.

Ebben a munkaszervezési rendszerben alkalom nyílik arra,
hogy a tanítás-tanulás folyamata ne csak a délelõtti órákra
korlátozódjék, és a szabad foglalkozások kiváló alkalmat
nyújtanak arra, hogy azoknál a tantárgyaknál, amelyeket
angolul tervezünk tanítani (pl. ének-zene) a gyerekek a magyar
nyelvû dalokat is megtanulják és gyakorolják.

Kik tanulhatnak a két tanítási nyelvû osztályokban?
Iskolánk beiskolázási körzete Velence és Nadap, ezért

elsõdlegesen ezekrõl a településekrõl várjuk a jelentkezõket, de 
bármelyik környékbeli településen lakó gyermek jelentkezését
elfogadjuk.

Az elõzetes jelentkezés után a gyerekek egy játékos, kb. 40
perces képességvizsgálaton vesznek részt, ahol az
iskolaérettség különbözõ területeit vizsgáljuk meg. Ezek a
vizsgálatok természetesen nem a gyerekek elõzetes nyelvi,
olvasási vagy számolási tudására irányulnak; nincs, és nem is
lehet olyan elvárásunk, ami túlmutatna életkori sajátosságaikon

A két tanítási nyelvû osztályba csak azokat a tanulókat
vesszük fel, akik a képességvizsgálaton részt vettek, és
javasoljuk nekik a programban való részvételt.

A felvételnél elõnyben kívánjuk részesíteni a Velencén élõ
tanulókat.

Milyen programot nyújtunk a nem két tanítási nyelvû
osztályoknak?

A „hagyományos”, nem két tanítási nyelvû osztályok

A Zöldliget Általános Iskola 
2009. április 16-án és 17-én, 
8 és 16 óra között várja mindkét
iskolarészben a beiratkozni kívánó

elsõsöket és szüleiket.

A beiratkozáshoz szükséges:
0a gyermek születési anyakönyvi kivonata.

0a gyermek lakcímkártyája.

0az óvodai szakvélemény.

01 db igazolványkép.

0550,– Ft a diákigazolványhoz.

0a két tanítási nyelvû osztályba való beirat-
kozáshoz a felvételi értesítés.

Czuppon István
igazgató
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számára is igyekszünk vonzó tartalmi változásokat bevezetni,
elsõsorban a testnevelés, a sport és az informatika területén.

Ezekben az osztályokban a nem kötelezõ óraszám terhére a
testnevelés órák számának megnövelését tervezzük, továbbá
elsõ osztálytól tanítanánk informatikát.

Az anyanyelvi tanárok segítségével a nem két tanítási nyelvû
osztályok számára szervezünk olyan játékos nyelvi
foglalkozásokat, amelyek hatékonyan készítik elõ a késõbbi
nyelvtanulást.

Terveinkrõl Velence Város Önkormányzatának Képviselõ-
testületét 2009. február 23-án tájékoztattuk, és a megvaló-
sításhoz egyöntetû támogatást kaptunk.

A két tanítási nyelvû oktatásról további információkat
olvashatnak iskolánk honlapján, (www.zoldligetsuli.hu)
ahonnan letölthetõ a jelentkezési lap is.    

Czuppon István
igazgató

Hajrá Lányok!
Móron rendezték meg január 17-én a diákolimpia megyei

tornaversenyének döntõjét.

Iskolánk mindkét korosztályban képviseltette magát
leánycsapatával.

Az alsós csoportunk (I.-II. kcs.) minimális különbséggel
lemaradva a dobogóról a IV. helyen végzett. Dicséret illeti õket, 
hiszen ez volt életük elsõ versenye és a jövõben még sok szép
sikert várunk tõlük. 

Csapatunk tagjai: Erdélyi Niké, Kovács Luca, Nagy-
Ludassy Fruzsina, Smatkó Vanessza, Bátonyi Rebeka, Czom- 
bos Luca.

Felsõ tagozatos lánycsapatunk kiváló versenyzéssel szerezte 
meg a II. helyet, s ezzel részt vehetnek az országos elõdöntõn
Komáromban, február 21-én.

Csapatunk tagjai: Végh Nikolett, Gáncs Barbara, Fekete
Nikolett, Mag Eszter, Nagy Anita, Bátonyi Sára. 

Felkészítõ tanár: Varga Attila. 
Külön köszönet: Bencs Dórának a szakmai segítségért

valamint a szülõknek áldozatos együttmûködésükért!

Népdaléneklési verseny
Egy nagy múltú versenyen vett részt iskolánk két tanulója,

Bajári Szabina (7.c) és Nagyváradi Petra (8.b) február 13-án. 
Tordason, a Fejér Megyei Népdaléneklési Verseny elõvá-
logatóján énekeltek el egy-egy népdalcsokrot. Az elõválogatón
nem hirdetnek helyezéseket, mint más versenyeken; itt a
legjobbak a megyei fordulóra jutnak tovább. Nagyváradi
Petrának ez sikerült, így február 27-én, Móron a megye 60
legjobb népdalénekese, ill. csoportja között lépett fel, a
kistérségbõl egyedül Õ jutott be. A palócföldi népdalokból
összeállított népdalcsokorral ezüst minõsítést szerzett.
Felkészítõ tanár: Stillné Szabó Zoé. 

Gratulálunk a szép eredményhez!

Helyesírási verseny
Idén február 18-án a gárdonyi általános iskolában került

megrendezésre a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny.
Iskolánkat három fõ képviselte a megmérettetésen. Füredi
Barbara második lett, míg Faragó Anna és Fehér Máté
harmadik helyezést ért el.

Felkészítõ tanárok: Czompó Károlyné és Karsai Dénes.
Gratulálunk a diákoknak a szép eredményekért!

VERSENYEINK
Február 20-án pénteken tartottuk, a Fehér Házban az immár

hagyományos Bendegúz Országos Nyelvészverseny iskolai
fordulóját. Az elsõtõl a nyolcadik évfolyamig minden osztály
képviseltette magát, ami összesen 43 diák részvételét jelentette. 
Az eredményeket sajnos még nem ismerjük, ám reméljük, hogy 
a tavalyi évhez hasonlóan az idén is sokan bekerülnek majd a
megyei fordulóba, esetleg az országos döntõbe is!

Február 25-én, szerdán a Zöld iskolarészben az alsó
tagozatosok matematika versenyére gyülekeztek gyermekeink.
28-an „birkóztak” a Zsóka néni által összeállított igen nehéz,
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többnyire logikai feladatokkal. Öröm volt látni, hogy milyen
sokan szeretik a matematikát!

Eredmények:
1. évfolyam:
1. hely: Kedves Tamara 1/a
2. hely: Fésû Gábor 1/a
3. hely: Veliczky Péter 1/a
2. évfolyam:
1. hely: Érsek Máté 2/b
2. hely: Ratkovics Flóra 2/a
3. hely: Mákos Dániel 2/b
3. évfolyam:
1. hely: Fedor Emese 3/b
2. hely: Kovács Szabolcs 3/b
3. hely: Szalay Viktória 3/a
4. évfolyam:
1. hely: Szávai Szonja 4/b
2. hely: Csányi Abigél 4/a
3. hely: Bárány Dávid 4/b
A verseny résztvevõinek gratulálunk!

Az évfolyamonkénti elsõ két helyezett diákot beneveztük a
pázmándi Kempelen Napok matematika versenyére. (A
verseny idõpontja: 2009. március 23.).

Április 21-ére tervezzük az alsó tagozatos olvasóverseny
megrendezését, amelyre a korábbi évekhez hasonlóan az idén is 
számos jelentkezõre számítunk!

Bõdyné Barna Etelka

A tornász lányok
továbbjutása

2009. február 21-én Komáromban rendezték meg a torna
diákolimpia országos elõdöntõjét. Iskolánk lány csapata javítva 
a tavalyi eredményén és pontszámán a 8. helyet szerezte meg.
Az elért helyezés mindenképp dicsérendõ, mert 5 tornászunk
tudott részt venni a csapatversenyben (az elõírt létszám 6 fõ). A
csapat tagjai voltak: Végh Nikolett, Gáncs Barbara, Fekete
Nikolett, Nagy Anita, Bátonyi Sára. Felkészítõ tanár: Varga
Attila.

Gyerekszáj a farsangról
FARSANG AZ ISKOLÁBAN
Idén nagyon vártam a farsangi bált az iskolánkban. Idõben

elkészítettük a jelmezemet, amit nem árultam el senkinek, mert
szerettem volna, ha meglepetés lesz. Az osztálytársaimmal
feldíszítettük a termünket, aranyos papírbohócokat is
csináltunk.

Az elsõ osztályosok közül választottunk farsangherceget és
hercegnõt, akik megnyitották a bált.

Ezután következett az egyéni jelmezesek felvonulása. Idén
hirdetõoszlopnak öltöztem be. A zsûri engem is beválasztott a
legjobb tíz közé. A jutalmunk csoki volt.

Majd elkezdõdtek a mûsorok.

Mi hangjegyeknek öltöztünk be és A muzsika hangja címû
musical zenéjére táncoltunk egy rét elõtt. A negyedikesek
rolleres akrobata mûsort adtak elõ. Utánunk vendégtáncosok
következtek.

Rövid szünet után kezdõdött a tombolasorsolás. Én is
szerencsés voltam, öt számomat is kihúzták. Ezután az
osztályunkba siettünk, hogy megegyük a hangjegyekkel
díszített tortát.

Nagyon jól éreztem magam a farsangon.
Zeritis Vasilis 3.b osztályos tanuló

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…
A gyerekek számára minden évben az elsõ izgalmas

esemény a farsang. A lázas készülõdés megkezdõdik: Az
összes tanuló azon töri a fejét, hogy milyen jelmezt öltsön majd
magára a farsangi mulatságon. A mi iskolánkban az a szokás,
hogy e nevezetes nap elõtt kiválasztjuk a hercegi párt. Mikor
felvonult a királyi udvar, következnek a táncosok, az osztályok
mûsorai és mindenki kedvence a meglepetés vendégek – vagyis 
a tanári kar. A jelmezbál végeztével az egész diáksereg elballag
az osztálytermekbe és együtt egy jó nagyot buliznak.

Alig várom a következõ farsangot!
Oláh Vanda 4.a osztályos tanuló

Korcsolya
A pedagógusok és szülõk nem kevés fáradozásába, azonban

e gyermekek nagy-nagy örömére rendszeresen járnak alsós
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tanulóink a székesfehérvári mûjégpályára, hogy a korcsolyázás 
fortélyait elsajátítsák. 

Élvezettel, jókedvvel vesznek részt ezeken a foglal-
kozásokon is, mint általában mindenen, ami mozgással,
sporttal, vidámsággal jár. 

A megérkezésük utáni beszámolók ezekrõl az órákról
kellemes élményt nyújtanak a hallgatóságnak, s õk is újra élik
azt ami velük történt. Álljon itt egy-két kép a kis kirán-
dulásaikból

Kalandtábor
2009. július 25–31-éig

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

Baglyasné Szécsi Annamária – Sárdi István

KÖSZÖNET
Ezúton is szeretnénk megköszönni diákjaink nevében, hogy

a 2008-as évben adójuk 1%-ával támogatták a ZÖLDLIGET
ALAPÍTVÁNYT. A befolyó összegbõl iskolai rendezvények,
játszóterek valamint a táborozás költségeit egészítettük ki.

Számlaszámunk: 18495951-1-07
Összeállította:

Nagy Edit pedagógus

ÓVODA I  H Í R E K

Kirándulás a Planetáriumba
A gyerekekkel sokat beszélgettünk arról, hogy milyen

csodálatos élmény várja õket a Planetáriumban. 
Beszélgetéseink során kiderült, hogy sokan még nem jártak

itt.  
Nagy izgalommal készültünk a nevezetes napra, még a

korai indulás sem vette el a kedvünket. Az utazást még
kellemesebbé tettük azzal, hogy énekeltünk és verseket
mondtunk. Érkezésünk után a gyerekek az aulában ismer-
kedhettek a bolygókkal és az ûrutazás eszközeivel. 

Kényelmesen elhelyezkedtünk a nézõtéren és hamarosan
elkezdõdött a „mesébe ágyazott” csillagközi utazás.  A mûsor
lekötötte a 4-6 éves gyerekek figyelmét, tanulhattak is belõle:
pl. az évszakok változását.

Mielõtt kijöttünk, a gyerekek lelkes tapssal köszönték meg
a mûsort. Hazafelé vidáman beszélgettek a látottakról. 

Ez a nap felejthetetlen mind a felnõttek, mind a gyermekek
számára, hiszen nem mindennapi élményben volt részünk.

 
Napsugár és Maci csoport

óvodapedagógusai

Gergely-járás 
az óvodánkban

Régi hagyomány felelevenítéseként a Zöldliget általános
iskola 3. osztályos tanulói jártak nálunk Gergely-járáson.
Izgatottan vártuk õket, tiszteletükre ünneplõbe is öltöztünk, és
beszélgettünk errõl a már elfeledett falusi szokásról. Ezt az
ünnepet régen Gergely napon tartották, amikor a nagyobb
gyerekek házról-házra jártak és iskolába hívták az oda még nem 
járókat, egyúttal a tanítónak szánt ajándékokat is össze-
gyûjtötték. A mi vendégeink is dallal érkeztek és különbözõ
szereposztásos játékokat adtak elõ. A kéregetést az „Adjatok
szalonnát omne dignum leverendom  laude...” ritmusa kísérte.
Díszes tojással  köszöntük meg az iskolába toborzó kis
hangulatos mûsorukat, és kedveskedõ ajándékaikat. A jól
sikerült közös perceket együtt zártuk egy vidám tánccal.
Reméljük ez a szép hagyomány ezen túl is mindig megele-
venedik és, élményt ad óvodásainknak. Köszönjük, hogy az
iskolások segítségével megismerhettük ezt a szép régi magyar
népszokást

Banka Mária és  Kuti Éva
Napsugár csoport 
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Varázsfia Kézmûves Klub
Új szakkört indítottunk:

Hobbi szabás-varrás, témája:
blúz, szoknya, nadrág szabásminta elkészítése, 

ruha kiszabása, valamint megvarrása
(Rugalmas idõbeosztással, elõre egyeztetett idõpontban.)

Kézmûves technikáink is bõvültek:
Kötés, horgolás, keresztszemezés, textilfestés,

textildekopázs, fonás, csomózás és még sok minden más!

Rajzoló és festõ szakkör:
Jelentkezni lehet: a helyszínen, vagy telefonon.

Nyitva tartás: hétfõtõl – péntekig  9 – 17-ig
szombaton 8 – 13-ig

Ismét indítjuk nyári kézmûves táborunkat
 július 15-étõl!

Elérhetõségünk: Velence, Zárt u. 16. 
(Babák Rózsája park mögött.) Tel.: 06-70-512-7628

Mindenkit szeretettel várunk!

Fekete Zsuzsa
klubvezetõ

Március 15. a Meseliget Óvodában
Óvodánk hagyományai szerint minden évben megem-

lékezünk Nemzeti Ünnepünkrõl. Már a hét elején lázas
készülõdésbe kezdtek a csoportok. Az óvodások  lelkesen
tanulták a „huszáros” verseket, mondókákat, énekeket s
mellette nemzeti színû csákókat, tulipánokat, kokárdákat
készítettek. A tevékenységek közben pedig az óvónõk
beszélgetést kezdeményeztek az 1848-as eseményekrõl, a
megemlékezés lényegérõl, fontosságáról.

Március 13-án, pénteken reggel az óvónõk az aulában
felállított emlékfallal várták az ünnephez méltó ruhában,
kokárdával érkezõ gyermekeket. Tízórai után a csoportok
elindultak az aula felé. A kicsik büszkén viselve elkészült
csákójukat, kezükben  kokárdával, a  középsõ csoportosok
tulipánnal, a nagyok pedig huszársisakkal a fejükön érkeztek. A 
Szózat meghallgatása után egy bensõséges, vidám hangulatban
eltelt megemlékezés következett, ahol beszélgettünk, csopor-
tonként elmondtuk verseinket, no meg természetesen a közös
éneklés sem maradhatott el. A Himnusz eléneklése  után
mindenki visszatért csoportjába, ahol folytathatta a megem-
lékezést. Ki csatajelenet kezdeményezett, ki várat épített,
esetleg indulókat hallgatott. A rossz idõ miatt sajnos a
kiscsoportosok nem vettek részt a szintén hagyománnyá vált
„Emlékmû” sétán, ahol zászlók elhelyezésével tiszteleghettek
óvodásaink.  

Tartalmas, szép napunk volt. Mi, Meseliget Óvodások így
tudunk emlékezni.

Cselkó Béláné, Mikodi Adrienn
Pillangó csoport

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

Okmányiroda 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: 1.500,–

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 1.500,–

– 18-70 éves ko rig, 5 évre 6.000,–

– 18-70 éves ko rig, 10 évre 10.000,–

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.
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Az Egészséges
és Kulturált
Emberekért

Egyesület – EKEE
Velence, Árok u. 2. tel: 06-70/313-6198 •

http://egyesulet.extra.hu

rendszeres foglalkozásai:

– Önvédelmi oktatás: hétfõ, csütörtök 18-20 ó.

– Tai-chi: kedd 17-20 ó. (Helyszín: Zöldliget Ált.

Isk.)

– Gerinctorna (Pilates, intim és gyógytorna): 

hétfõ, szerda 16-17 ó.

– Jóga: kedd 18-20 ó.

– Callanetics torna: szerda 18-19 ó, péntek 19-20 ó.

– Gitárklub: szombat 14-16 ó.

– Társastánc (jive, cha-cha-cha, keringõk, salsa,

rumba): szombat 18-20 ó.

– Meditáció: vasárnap 17-19 ó.

Az idõpontok változhatnak, 
kérem telefonon érdeklõdni!

� HUMÁN
CSALÁDSEGÍTÕ

ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT 
tájékoztatója

A Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy intézményünk:

Pszichológiai tanácsadása új idõpontban!

Bakos Zsuzsa pszichológus, minden kedden 15.00

órától 17.00 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.

Helyszín: 

Velence, Tópart u. 52. Kastély épülete.

Kérjük az elõzetes bejelentkezést a 470-288-as

telefonszámon!

Ügyfélfogadási idõ: 

Velence Tópart u. 52.

Hétfõ,                                     8-16

Kedd:                                     nincs ügyfélfogadás

Szerda:                                   8-16

Csütörtök:                              8-16

Péntek:                                   8-13

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: 8-12-ig. 

Velence, Tópart u. 52. Kastély.

Török Ágnes Csincsi Éva
intézményvezetõ családgondozó

Búcsú Dietertõl!
2009. február  13-án németországi otthonában a

család, rokonság és a barátok végsõ búcsút vettek
Dieter Schreinertõl, aki életének 80. évében elhunyt.

Talán így szól egy hivatalos értesítés, de nekünk
Dieter sokkal többet jelentett.

Élete összeforrt Magyarországgal és Velencével.
Több, mint harminc évvel ezelõtt érkezett feleségével 
Mártával ide, és rövidesen le is telepedtek.

A Bence-hegyi kis házukban sok barátot fogadtak
kellemes beszélgetésekre. 

Bárhol jelent is meg, Dietert mindig mindenki fel-
ismerte, hiszen tört magyarsággal mindenütt mondott
egy-két humoros mondatot.

A velencei Meseliget Óvodának rendszeresen
adományozott különbözõ összegeket, és a kápol-
násnyéki gimnazisták is örülhettek, amikor megjelent 
az órán és történeteivel szórakoztatta a németül
tanulókat.

Velence Dieter élete volt, Neki és párjának,
Mártának a barátok és városunk jelentette a leg-
többet!

Mindenki nevében, aki ismerte és barátja volt,
búcsúzunk és szeretettel gondolunk Rá.
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Kedves Kismamák, Anyukák, Babák
és Totyogók!

Jó hír, hogy még mindig

vannak csatlakozó új tagok és

örülünk a visszatérõ régi

klubtagoknak is. Márciusban

már érezhetõ volt a tavasz

közeledte, mivel szinte hétrõl- 

hétre nõtt a létszámunk. 

A nagyobbaknak március-

ban óvodai ismertetõt tartott a

helyi óvodák vezetõje, majd a

kisebbeknek Hipp-es termékbemutató volt. Torma

Csabáné Szilvia védõnõvel a hiszti- és a dackorszakról

beszélgettünk. 

Március 25-én „Mérgezõ növények a háztartásban”

címmel tart nekünk elõadást Martinovszky Margit

klubtagunk. 

Április elején, amennyiben az idõjárás is engedi

megtekintjük a szeptemberben elültetett rózsáinkat, majd

a következõ héten már a Húsvétra készülünk. Áprilisi

témánk között szerepel még az „utazás babával” és az

elsõsegélynyújtás is. Természetesen lesz Kismama

találkozó is!

A kismamasággal és a baba-mama elsõ évével kapcso- 

latosan immár hetedik éve kerül megrendezésre a

„SZÜLETÉS HETE” országos programsorozat május

16-24. között, melyben idén Velence is programhely lesz.

A „Születés Hetérõl” részletesebben a www.

szuleteshete.hu oldalon  olvashattok a helyi progra-

mokról pedig késõbb küldünk részletes tájékoztatót,

illetve látható lesz majd a Születés Hete oldalán is. 

Programjainkról www.velencebmk.eoldal.hu címen

olvashattok ahová folyamatosan friss információkat

rakunk fel, illetve a szakértõk által kapott és az egymás

között cserélt sok hasznos információt a honlapunk

oldalain is megosztjuk mindenkivel 

Heti hírlevelünk pedig mindenkit figyelmeztet az

aktuális eseményekre, programokra.

Bármikor kereshettek E-mailen és telefonon is

szívesen segítünk!

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, régi és új

tagunkat összejöveteleinken 

szerdánként 9-11-ig a 

Mikkamakka Játéktárban, 

Velencén a Kastélyban 

(Tópart út 52.)!

Elérhetõségeink:
Martinovszkyné Tóth Veronika Málics - Talabér Veronika

Tel:70/382-1048 Tel.:20/570-5876
toth_vera@freemail.hu vtalaber@vipmail.hu

IWIW: Baba - Mama Klub Velence

VELENCEI
HELYTÖRTÉNETI

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
HÍREI

Tisztelettel kérjük a város Lakosságát, hogy aki tud

olyan kiemelkedõ személyrõl (gondolunk itt ismert

közéleti személyekre, írókra, költõkre, mûvészekre,

valamennyi mûvészeti ágban, tudomány képviselõire

stb.), aki Velencén született, élt, vagy bármilyen

módon szorosan kötõdik városunkhoz, avagy ma is itt

él, szíveskedjen nevét, esetleg elérhetõségét eljuttatni

az Egyesületünkhöz:

Könyvtár 

(tel.: 06-22-472-453, vagy 06-70-629-0894)

Egyesületünk március 3-án tartotta közgyûlését, a

beszélgetõkör témája volt: Közoktatás Velencén régen

és ma. 

Kérjük, hogy aki városunkról írta a szakdolgozatát,

vagy disszertációját, jelezze felénk.

 Segítségüket elõre is köszönjük:
Vezetõség
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Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub

Beszámolómat azzal kezdem, hogy talán itt a tavasz,
nyílik a hóvirág és a krókusz is minden színben
pompázik, ezek az elõhírnökei a tavasz kezdetének. A
farsangra azt mondják, téltemetõ. 

A Klubban is megtartottuk a farsangi esténket. Igaz, a
nagy hó miatt el kellett halasztani egy héttel, de így is jól
sikerült. Három klubtagunk beöltözött farsangi
maskarába, ami nagyon tetszett a jelenlévõ tagoknak. 
Nagyon köszönöm azoknak, akik beöltöztek, nagyon jó
volt, egy kicsit elfeledtük gondjainkat, bajainkat. 

Megtartottuk a Nõnapi délutánunkat is. Minden hölgy
klubtagunk virágot kapott, egy kedves klubtagunk verset
mondott, majd verset kaptunk ajándékba egy kedves férfi
klubtársunktól. 

Szeretném jelezni, hogy napló formájában bejegy-
zésre kerültek az 1990-ben alakult Nyugdíjas Klubunk
eseményei, történései, korabeli fényképekkel illusztrálva
egészen napjainkig. Nagyon sok munka van benne,
emlékül marad az utókorra. Nagyon köszönöm
valamennyi klubtag nevében kedves klubtagjaink
fáradságos, szép munkáját! Ehhez kapcsolódik
Galambosné Marika felhívása, a Velencei Helytörténeti
Egyesület nevében 1933. elõtt és után történt helyi
eseményekrõl régi fényképeket és régi, de mégis nagyon
érdekes, értékes tárgyakat, ezekrõl készült fotókat,
feljegyzéseket gyûjtenek össze az utókor számára. Aki
rendelkezik ilyennel, bocsássa rendelkezésükre, lefény-
másolják, lefényképezik, az eredetit visszaadják jogos
tulajdonosának.  

Március elején elõadást tartottak Klubunkban a
„Vérnyomás és az egészség megõrzésérõl” címmel, majd
ajándékba kaptunk vércukormérõt, ingyenesen a
klubtagok részére, valamint pár üveg Béres cseppet az
Életet az Évekért szervezettõl beteg klubtársaink részére.

Budapesten a Ferencvárosi Színházteremben Magyar
nótaesten vettünk részt. Élmény volt hallgatni a sok szép,
már-már majdnem feledésbe menõ szép nótákat, igazán
régóta ismert elõadók részérõl. Közöttük volt fellépõ
tagként Pájovics Mihály klubtársunk is, aki szintén szép
magyar nótákat énekelt. Az elõadott énekhez, és a kerek
évfordulóhoz további szép éveket, jó egészséget kívánva
gratulálok neki Klubunk összes tagja nevében! Nõnap
alkalmából köszöntöttek bennünket, húzta a zenész a jó
talp alá valót és kor ide, vagy oda, mulatott a tömeg,
megmozgattuk izmainkat. Késõ este értünk haza tele
élménnyel. 

Kívánok minden Kedves Nyugdíjasnak jó egészséget,
további szép éveket!

Bicskei Józsefné
klubvezetõ

II. számú Nyugdíjas Klub

A II. sz. Nyugdíjas Klub tagsága továbbra is

összejövetelt tart minden második pénteken (március

6-án volt) a Halász u. 14. szám alatti klubhelyiségben,

ahova minden tagot szeretettel várunk egy kis

beszélgetésre, „zsíros kenyér-partira”.

Március 6-án tartottuk a „Nõnapot”, természetesen

egy kis ajándék átadásával, amely csokoládé volt, mivel

mindannyian nem fértünk volna el a klubhelyiségben,

ezért nem virágot kaptunk, és így a csokoládét láttuk

jónak a köszöntésre. 

Nagy meglepetés ért bennünket: vacsora után Molnár

József klubtársunk minden nõ köszöntésére magával

hozta Fekete Tamás urat, aki tangóharmonikáján

szebbnél-szebb nótákat játszott, ezzel köszöntött ben-

nünket, nagyon jó hangulatot csinált.

 Köszönjük Molnár József klubtársunknak és Fekete

Tamás úrnak ezt az „ajándékot”.

Március 15-én a Hõsök parkjában részt vettünk az

ünnepségen, a koszorút a Klub nevében az emlékmûnél

Poósz Árpádné és Hajas Ferenc klubtagok helyezték el. 

Március 21-re kirándulást szerveztünk Gyõrbe. Sok

nyugdíjas társam kérését teljesítve, velünk tartanak a

kápolnásnyéki és a nadapi Nyugdíjas Klubokból is páran.

Beköszönt a tavasz – amit már nagyon várunk – és

kezdõdnek a kerti munkák, akkor már nehezebben

megyünk el otthonról. 

Szomorú események is történtek Klubunkban.

Elhunyt Bolló Bertalan klubtársunk, aki szerénységével,

kedvességével és mosolyával mindig velünk volt,

mindenki szerette és tisztelte.

Búcsúznunk kellett Füleki Lászlóné Marikától. Õ

mindig vidámságot hozott a Klubba, szerettük, és Õ is

szeretett velünk lenne, de sajnos a betegsége miatt –

amely augusztusban jelentkezett nála – többé már nem

tudott eljönni közénk. 

Hiányozni fognak mindketten, emléküket megõrizzük!

A klubhelyiségben „ruhabörzét” is tartunk minden

pénteken, 14.00 – 16.00 óráig lehet válogatni az ott lévõ

ruhákból, cipõkbõl, nõi táskákból. 

El is fogadunk ruhákat, stb., amit tovább szállítunk

más községekbe.

Érdeklõdni: 22/472-880 telefonszámon lehet.

Minden Kedves Nyugdíjas Társamnak jó egészséget

kívánok!
Vén Lászlóné

klubvezetõ

Nyug dí jas Klu bok hí rei
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Római Katolikus Egyházközség miserendje
Templom (Ó-falu – Fõ u.):

 hétfõtõl – péntekig: 17.00 óra
szombat (elõvételezett szentmise): 17.00 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: este 6-tól Bibliaiskola

Szerda: este 6-tól Imaóra
Péntek: délután 5-óra Ifjúsági alkalom

Vasárnap: délelõtt 10-óra Istentiszteleti alkalom

A hamu és a kereszt
Nagyböjt elsõ vasárnapja. A mai vasárnappal megkezdõdik

a nagyböjt, erre emlékeztet a kereszt, amit hamuval rajzol
homlokunkra az egyház. Hamu és kereszt, milyen közös
hangzása van e két szónak. A hamu földi életünkre emlékeztet,
amit a mulandóság malmában porrá õröl kegyetlen molnárunk,
az idõ. A kereszt azonban Jézust idézi, az élet Urára fordítja
tekintetünket, aki mulandó éveinkbõl az örök élet kenyerét
akarja elõkészíteni. Legfontosabb nagyböjti feladatunk ebben a 
mesterségben közremûködnünk. 

Mikor Jézus a Jordán folyónál
megkeresztelkedett és tanúságot
tett mellette az Atya, sokan
jogosan gondolták, azonnal meg-
kezdi tanító mûködését. Nem így
történt. A beszéd helyett a
hallgatást, az igét éhezõ tömegek
helyett a pusztai magányt válasz-
totta. Ezzel is figyelmeztetni
akarja mindenkori követõit, hogy
szeressék a magányt, keressék a
csendet. Igaza van annak a
mondásnak, miszerint két do-
logba lehet beleõrülni: vagy abba, 
hogy az ember mindig egyedül
van, vagy abba, hogy sosincs

egyedül. Szükségünk van a magányra, a csendre, mert olyan
kincseket rejteget, amit máshol hiába keresünk.

A legszebben író magyar elbeszélõnk, Móra Ferenc, aki
úgy mellékesen ásatásokkal is foglalkozott, megírta és be is
bizonyította: a magyar Alföld tele van fejedelmi sírokkal.

Jézusunk természetesen nem ilyen kincsek után kutatott a
pusztaságban. Istennel akart találkozni, vele akarta meg-
beszélni teendõit, szeretetében megfürdetni szent emberségét.
Jézusunk pusztai tartózkodása arra is megtanít, hogy miféle erõ
az, amely megszakítja Isten és ember közötti összeköttetését.
Jézus azért megy a pusztába, hogy Istennel találkozzék, de
akaratán kívül a sátánnal is találkozik. Jézus az Atyát keresi, a
sátán pedig megkísérti az embert. 

Sajnos a gonosz módszere ma is ugyanez. Istent keressük,
kell, hogy találkozhassunk vele, de a sátán keresés nélkül is
találkozik velünk. Sajnos, sokkal buzgóbban keres Õ minket,
mint mi az Istent. A kísértésekben tanúsított gyengeségünk,
gyakori bukásaink ezt bizonyítják. Hosszasan beszél-
gethetnénk az ördög csapdáiról, de egyet feltétlen megemlítek.
Ez a csapda így hangzik: boldoguljatok Isten nélkül.
Tagadjátok meg az isteni törvényeket.

Ebben a nagyböjti, szent negyven napban buzgóbban
imádkozzunk, örömmel menjünk vasárnap a szentmisére, a
mindennapi élet keresztjeit fogadjuk el, és lelkünkben
tisztuljunk meg.

Imre atya

Minden szükséget betöltõ
kapcsolat

(Zsoltárok 23,1-4)

A 23. Zsoltár Dávid zsoltára, melyet így kezd:

„Az Úr az én pásztorom, nem szûkölködöm.”

Ezután mindarról a gondoskodásról beszél, melyet azáltal

kapott, hogy az Úr terelgeti õt, és a 4. versben pedig ezt mondja:

„Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi

bajtól, mert te velem vagy: vesszõd és botod megvigasztal

engem.”

Ahogy látod, Isten nem garantálja számunkra, hogy sosem

fogunk a halál árnyékának völgyében járni. Valójában, a

zsoltáríró teljes mértékben úgy véli, hogy lesznek idõk, amikor

fogunk. Én nem hiszem, hogy ez a völgy csupán a fizikai halálra 

utal. Szerintem nagyon sok alkalom van az életünkben, amikor

a halál árnyékának völgyében találjuk magunkat. Gyász,

magányosság, betegség, nyomor, csüggedés. Isten nem ígéri

meg nekünk, hogy nem fogunk keresztülmenni ezeken a

völgyeken, de azt megígéri, hogy Õ velünk lesz.

És különösképpen azt ígéri, hogy az Õ vesszõje és botja

megvigasztal bennünket. Számomra a vesszõ a figyelmeztetést, 

a bot pedig a vigasztalást jelképezi. És úgy hiszem, ebbõl az

következik, hogy ha Isten vigasztalására vágyunk, akkor

mindenképpen alá kell vetnünk magunkat az Õ fegyel-

mezésének, igazgatásának. S ha ezt tesszük, az Õ jelenléte

garantált még a legsötétebb völgyekben is. S az Õ jelenléte

beragyogja a völgyek sötétségét.

Az Úr szolgálatában:
Tóth Dezsõ

baptista lelkipásztor

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
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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

SPORTHÍREK
Tisztelt Szurkolóink! 
Tisztelt Olvasók!

Megkezdte a felkészült január 12-én a Velence SE NB III
csapata a tavaszi idényre. 

Nagyon mostoha körülmények között készültek csapataink, 
pályahiányban szenvedünk, valamint az idõjárás sem volt
kegyes hozzánk. A gazdasági válság nagyon érezhetõ a csapat
háza táján, talán lesz annyi energiánk, hogy be tudjuk fejezni az
NB III-as Bajnokságot, de a hogyan továbbról egyelõre
fogalmunk sincs. Nagy kár lenne ezért a sikeres Egyesületért. 

A csapatból négy játékos távozott: Totsche Gergõ, Kovács
János, Sokolowski Márk és Kolev Tamás, õk más egyesület
színeibe szerepelnek tovább.

Csapatunkhoz érkezett a gárdonyi lakhelyû Imrik László,
aki a Pápa NB II. Csapatából jött hozzánk.

A Dunaferr csapatából, szintén NB II-bõl jött hozzánk Nagy 
Attila és Szaúter István fiatalok, de több mint 100 NB II. felnõtt
mérkõzéssel a hátuk mögött vannak. Visszatért Ausztriából
Kõvári Péter is, valamint a Martonvásár csapatából került
hozzánk Gál Dániel, õt sem kell a szurkolóinknak bemutatni.

Nagyon nehéz bajnokság elé nézünk, de ha a nagy
problémákat sikerül áthidalnunk, akkor talán becsületesen és
eredményesen fogjuk az NB III. Bajnokságot befejezni. 
Fiataljaink is keményen készülnek az edzõikkel, a tavasz
reméljük sikeres lesz számukra is. Elsõ hazai mérkõzésükön a
velencei ifisták megverték 3 – 2-re a III. kerület õszi veretlen
csapatát. A felnõttek idegenben 2 – 0-ra gyõztek a III. kerület
csapatával szemben. 

HAJRÁ VELENCE!
Kiss Tibor

SE elnök

HAGYOMÁNYÕRZÕ
MAGYAROK
VÁSÁRA

Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt 

április 4-én, szombaton 
9 órától 

Velencén a régi iskola udvarában
(Iskola utca 4. az újtelepi

gyógyszertár mellett) 

a HELYI VÁSÁRRA. 

A rendezvény célja, hogy minél több

ember megismerkedhessen

környezetünkben 

a népi mesterségekkel 

(bõrdíszmûves, gyékényfonó,

fafaragó, fazekas…), a házilag

készült termékekkel, 

õstermelõink portékáival 

(méz, tanyasi tojás, kecskesajt…). 

Fontosnak tartjuk, hogy az emberek

minõségi, megbízható magyar árut

vegyenek. 

A vásár ideje alatt tartalmas

programokkal várjuk a kicsiket 

és nagyokat. 

További információ a szórólapokon.

A vásár a Tókörnyéki

Hagyományõrzõk szervezésében

kerül megrendezésre

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!
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VELENCE ADATAI
A vá ros ál lan dó la ko sa i nak lé lek szá ma: 5 163 fõ
Bel te rü le ti út ja i nak hossza: 82 km. En nek 96%-a asz fal tos.
A la kó te rü let közmûvesítési foka ivó- és szenny víz ve ze ték el lá tott ság te -
rü le tén 98%-os, gáz 96%-os, elekt ro mos áram és ve ze té kes te le fon
100%-os.
Épü le tek: la kó ház: 1 901 db, üdü lõ épü let: 2 615 db.
A vá ros bel te rü le te: 818 ha – 9 918 m2. 
Par ti sza kasz: cca. 5 000 m.
Vál lal ko zók szá ma: 265 fõ. 
Vál lal ko zá sok szá ma: 351.

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               589-4441/24 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; 589-416
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: 589-250
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.) 589-597

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.



A ve len cei internetes hon lap meg ta lál ha tó a www.velence.hu cí men

24                     VELENCEI HÍRADÓ     2009. MÁRCIUS

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 50.000,– 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.

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

Könyv újdonságok:
Kányádi Sándor: Kikapcsolódás

Sandra Brown: Duplacsavar
Robert Ludlum: Bourne-átverés

Richard Yates: A szabadság útjai
Karinthy Frigyes: Reménytelen szerelem

Kurt Vonnegut: Galápagos
Susan Lewis: A titkok háza
Selma Lagerlöf: Jeruzsálem

John Grisham: Egy amerikai Pármában
Philippa Gregory: A királynõ bolondja

Milan Kundera: Az élet máshol van
Stephenie Meyer: Twilight- Alkonyat

Szilágyi János: Kollégák
Régészeti nyomozások Magyarországon

Varga Lóránt: El Camino: Kis Titkok Könyve
Kozmann György: Koló árnyékában

Linda Acredolo: Babajelek: Hogyan beszélj a gyermekeddel,
 mielõtt még beszélni tudna

Susan Mickey: Varrjunk ötletesen!
Marie-Luise Kreuter: Kis biokert-kalauz

Geronimo Stilton: A kalózmacskák hajója
100 állomás-100 kaland: Lovagkor
Magyar népmesék: A kis gömböc
Naomi Novik: A jádeköves trón

Berg Judit: Cipelõ cicák a hátizsákban
Betty Birney: Spuri és a nagyvilág

Lázár Zsófia: Bogármese 2.
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, 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 Önkormányzat alkalmazásban álló pedagógusok és köztisztviselõk a
könyvtár szolgáltatásait, illetve a könyvkölcsönzést ingyenesen vehetik igénybe. A
beiratkozási 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  

Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezetõ

 


