
A VELENCEI 18. év fo lyam 3. szám
ÖNKORMÁNYZAT 2010.
LAPJA április

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt 
Velence és Kápolnásnyék közös

MAJÁLISÁRA
május 1-jén, Velencére a Kastélyparkba!

A PROGRAMBAN SZEREPEL:
Fõzõverseny, kispályás focibajnokság, tûzoltó bemutató, rögbi bemutató

A SZÍNPADON:
10.00 órától: Velencei Meseliget Óvoda óvodásai és a

Zöldliget Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola 
tanulóinak mûsora
Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium 
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Általános Iskola és Diákotthon
tanulóinak mûsora
„Röpike” néptánc együttes – Pázmánd
Szederinda Népdalkör – Velence 
Velencei Mazsorettek

13.00 órától: Fõzõverseny eredményhirdetése

Bandiera  zászlóforgatók bemutatója – Gárdony
Sztepp tánc – „J” tánciskola – Budapest 

14.00 órától: Mese kocsi Színház: Az állatok nyelvén tudó juhász címû mesejátéka
15.00 órától: Délután a tánc jegyében:
                     Zöldliget táncszínház  – Velence

Vidó Judit táncstúdió – Székesfehérvár
Ír sztepptánc bemutató – Pákozd
Modern tánc – Juli suli – Budapest
Versenytánc bemutató – Velence

17.00 órától: Tavaszköszöntõ dob „parádé” – Déva és a Holdnõvérek
17.30 órától. Velencei Mazsorett és Modern Tánc Együttes májusköszöntõ mûsora

19.00 órától: BÁL a Rulett együttessel 

Kicsiknek: MIKKAMAKKA játszóház – Levendula játszóház – Népi játszótér 

– Kosárhinta – Csigafuttató – Állatsimogató – Ugráló vár (fizetõs)

Nagyoknak: Íjászat, Paintball (fizetõs)           Sárkányhajó (Béke úti kikötõbõl)

„Laci” konyha, Kürtõs kalács, Langalló, Grillezett, bográcsos ételek, sajtok.

Várunk minden Kedves Vendéget a színvonalas programokkal, 
elõadókkal és kirakodó- és kézmûves vásárral!

Szervezõk                      
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A közelgõ Anyák napja
alkalmából, szeretettel köszöntjük

az Édesanyákat!

Szerkesztõbizottság

Dsida Jenõ:

Óda az édesanyámhoz
Dicsértessél ma te is itt a földön, 
mert esküszöm, hogy nagyon nagy a Lelked 
s a földi szivek földig borulását 
Te mindenkinél inkább megérdemled.

Nézem, látom a teltzsákú sok évet 
és érzem: nekem már semmit se hagy, 
de büszke leszek mindéltemig arra, 
hogy Te vagy nekem az, aki Te vagy. 

Te vagy az, aki mindenkinek ad, 
a szenvedõknek virrasztást, vizet, 
Te vagy, akinek mindenki adósa, 
s akinek jóval senki sem fizet. 

…Hadd legyek én hát az igazi zengõ, 
kis, régi gyermek rombadõlt tanyán 
és harsogjam el hozsannás hitemmel 
Dicsértessél, dicsértessél, Anyám! 

1924

TÁJÉKOZTATÓ
Fûnyírásról, kerti hulladék égetésérõl
Az idõjárás kedvezõbbre fordulásával együtt Velencén is elkez-

dõdött a kertek, udvarok rendbetétele, egyre több nyaraló tulajdonos
érkezik településünkre.  

A kerti gépek használatára vonatkozóan, valamint a kerti hulla-
dékok égetésére a Képviselõ-testületet rendeletet alkotott, melynek
betartása – a mellett, hogy kötelezõ hatályú és feljelentés esetén
szankcionálható –,  a normális együttélés érdekében mindenkinek
egyformán érdeke. A jelenleg leginkább aktuálissá vált rendelet
elõírásokról az alábbiakban nyújtok tájékoztatást: 

1.) KERTI GÉPEK HASZNÁLATÁRA vonatkozó rendeleti
elõírások

Lakóterületi, üdülõterületi, zöldterületi övezetben az éjszakai
idõszakban (22.00–06.00 óráig, május 15-étõl szeptember 15-éig
24.00–07.00 óráig) szabadtéren hangosító berendezés üzemeltetése és
mások nyugalmát zavaró zenélés, éneklés tilos. A 22.00 órától 6.00
óráig és május 15-étõl szeptember 15-éig 24.00 órától 7.00 óráig tartó
pihenõidõben tilos mindennemû zavaró zajt okozni.
A szabályozás körébe tartozó tevékenységek pl.:
– hangos rádiózás, magnózás, zenélés és éneklés,
– motoros kerti és barkácsgépek üzemeltetése,
– építkezéssel kapcsolatos kézi és gépi eszközök használata,
– gépjármû motorjának járatása, illetve túráztatása,
– ismételt dudálás, sípolás, fütyülés,
– lármás játék és sport ûzése,
– általában akár emberi hanggal, akár zajkeltõ eszközzel a köznyu-

galmat zavarni stb.
Szombaton 12. 00 órától hétfõ reggel 7.00 óráig, valamint

ünnepnapokon egész nap tilos a motoros kerti és barkácsgépek
mûködtetése, valamint kézi és gépi barkácseszközök (pl: kalapá-
lás, fûrészelés stb.) használata.

2.)  KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRE vonatkozó rendeleti
elõírások

Kerti hulladéknak minõsül: A lakó- és üdülõterületen lévõ
ingatlanok rendeltetésszerû használatával kapcsolatosan keletkezõ
növényi zöldhulladék. Ezek például: fás szárú növények lehullott
lombja, fanyesedék, kerti és dísznövények elszáradt szára, ága –
száraz állapotban – lenyírt fû, gaz, termelt haszonnövények marad-
ványai, szõlõvesszõ. Nem minõsül kerti hulladéknak a kivágott fa
törzse, ága és lombja, valamint a mezõgazdasági mûvelésbõl kelet-
kezõ maradványok, ha azok mennyisége meghaladja a kiskertmûvelés 
átlagos mennyiségét. Az április 15-étõl október 15-éig terjedõ
idõszakban kerti hulladék égetése csak engedéllyel végezhetõ. Az
engedély iránti kérelem az általános illetékkel ellátva (2.200,– Ft) a

Polgármesteri Hivatalban nyújtható be. (Formanyomtatvány a Hi-
vatalban elérhetõ, vagy a www.velence.hu oldalról letölthetõ.)

Az engedély-kérelemben meg kell jelölni a kérelmezõ nevét és
lakcímét, valamint elérhetõségét, az égetés helye szerinti ingatlant, az
égetés várható idõpontját, az égetni kívánt kerti hulladék összetételét
és mennyiségét, valamint a tûzbiztosításra vonatkozó intézkedést. 

A Jegyzõ határozatban bírálja el a kérelmet, az engedélyezõ
határozat birtokában, az abban foglaltak betartásával végezhetõ el az
égetés. Az október 15-étõl április 15-éig terjedõ idõszakban kerti
hulladék égetése írásban tett bejelentés alapján az alábbi engedé-
lyezési eljárás betartásával végezhetõ.

A bejelentés illetékmentesen nyújtható be a Polgármesteri Hi-
vatalban. (Formanyomtatvány a Hivatalban elérhetõ, vagy a
www.velence.hu oldalról letölthetõ) Az égetést végzõ személy köteles 
az égetés teljes idõtartama alatt a helyszínen tartózkodni, csak a
szükséges ideig végezni az égetést, a tûz terjedését megakadályozni.

E mellett az égetést a környezet és levegõ lehetõ legnagyobb
kíméletével, figyelembe véve kell végezni. Az égetés, mint ártal-
matlanítási módszer nem a hulladék elszállíttatás kiváltására
szolgál, hanem olyan beavatkozás, amely kizárólagosan alkalmas
egy adott probléma megszüntetésére. Pl: fertõzött növényzet.
Kerti hulladéknak nem minõsülõ hulladék égetése a teljes naptári
évben tilos! SZOMBATON ÉS VASÁRNAP MINDENNEMÛ
HULLADÉKÉGETÉS TILOS.

Kerti szalonnasütõ és grillsütõ rendeltetési céljának megfelelõen
használható, oly módon, hogy használat során be kell tartani a
szomszédjogokra és a birtokvédelemre vonatkozó elõírásokat. 

Tisztelt Olvasók! Tájékoztatásunkkal mind a jogszabályi
elõírások érvényesülését, mind pedig a nyugalmas egymás mellett
élést akarjuk elõsegíteni. Annak lehetõség szerinti elkerülésével, hogy 
a rendeletben biztosított 30.000,– Ft-ig terjedõ pénzbírság kisza-
básának eszközét igénybe vegyük.  

Szelei Andrea aljegyzõ

M E G H Í V Ó
Velence Város Önkormányzat

Képviselõ-testülete munkaterv szerint
2010. május 17-én  (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./ 2010. I. negyedévi mérleg elfogadása
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 

3./ Civilszervezetek tájékoztatói tevékenységükrõl
(Támogatott civilszervezetek, Tó Tévé, Velencéért
Közalapítvány)
Elõadó: Civilszervezetek vezetõi

4./ Velence Plusz Kft. beszámolója
Elõadó: Joó Mátyás ügyvezetõ igazgató

5./ Tájékoztató a VHG Kft. 2009. évi gazdálkodásáról
Elõadó: Kovács Attila ügyvezetõ igazgató

6./ Helyi esélyegyenlõségi programról szóló 
jelentés elfogadása
Elõadó: Heinczné Horváth Edina  igazgatási osztályvezetõ

Török Ágnes Humán Családsegítõ 
és Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje

7./ Tájékoztató a „Velencei-tó Kapuja” Európai Uniós 
projekttel kapcsolatos közvélmény-kutatás zárótanulmányáról
Elõadó: Posch Ede marketing felelõs

8./ Egyebek

* * * * *
2010. június 21-én  (hétfõn) 15.00 órai kezdettel

 kihelyezett ülést tart a Zöldliget Általános Iskolában 
(Kis u. 1.) 

Napirendek:
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ Beszámoló az Iskola 2009/2010-es tanévérõl

Elõadó: Czuppon István iskolaigazgató
3./ Egyebek

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

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Velence Város Önkormányzat 
                Képviselõ-testülete
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Éves terv szerinti ülését, a Képviselõ-testület 2010. már-
cius 22-én 15.00 órai kezdettel tartotta meg a Kastélyban. Jelen 
voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Galambos
György alpolgármester, Benkõ Istvánné, Cserny Vilmos,
Csizmadia Attila, Füri Mihály, Grántiz Gáspár Istvánné,
Juhász Gyula, Martinovszky József, Serhók György, Sénik
István képviselõk. 

A lejárt határidejû határozatokról szóló jelentést kö-
vetõen, a Képviselõ-testület a Velence Gyógyszertár Kft.
alapításának elõterjesztését tárgyalta. A Szakorvosi Rende-
lõintézet építményében terv szerint szerepel gyógyszertár
kialakítása. A teljes körû egészségügyi szolgáltatás bizto-
sításához a Képviselõ-testület, valamint az intézet vezetése
szükségesnek látja olyan gyógyszertári tevékenység bizto-
sítását, amely elsõsorban a lakossági érdekeket szolgálja,
másodsorban pedig eredményes mûködése az intézet rentábilis
mûködését segíti. A Képviselõ-testület a gazdasági társaság
alapítását  többségi arányban megszavazta.

A gárdonyi Rendõrkapitány a 2009. évi rendõri tevé-
kenységrõl nyújtott be írásos beszámolót, és a testületi ülésen
megválaszolt a témához kapcsolódó kérdésekre. Összessé-
gében a Képviselõ-testület a rendõrség munkáját, a rendõri
vezetés saját feladatát illetõ szakmai álláspontját pozitívan
értékelte, és a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

A Városi Könyvtár 2009. évi tevékenységérõl a
könyvtárvezetõ számolt be. A Testület a romló gazdasági és
támogatottsági körülmények mellett is pozitívan értékelte az
intézmény, illetve az intézményvezetõ szakmai tevékeny-
ségét, kiemelten azokat a kezdeményezéseket, illetve együtt-
mûködési készséget, ami a mûködése kapcsán tapasztalható. A
Testület a beszámolót egyhangúan támogatta.

Ezt követõen, a május 1-jei Majális rendezvény szerve-
zésével megbízott Gránitz Gáspár Istvánné képviselõ, a
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének meg-
bízásából tartott tájékoztatót, amelyet a Testület egyhangúan
elfogadott. 

A nyári szezonra való felkészülés napirendjének elõ-
terjesztõje a Jegyzõ volt. A Képviselõk több nyári üzemmel,
közterülettel kapcsolatos kérdést tettek fel, illetve az azokra
adott válaszokat elfogadták. Jellemzõen a parkolással,
fakivágással és a játszóterekkel, valamint a kutyasétáltatással
kapcsolatban hangzottak el felvetések. A Testület a beszámolót
többségi szavazattal elfogadta.

Az önkormányzatoknak törvényben foglalt kötelezettsége
az éves beszerzéseikre, fejlesztéseikre vonatkozó közbe-
szerzési terv elkészítése és jóváhagyása. Az elõterjesztésben
szereplõ éves közbeszerzési tervet a Képviselõ-testület több-
ségi szavazattal  jóváhagyta. 

A 2009. évi pénzügyi terv elõirányzatának technikai
módosítása vált szükségessé, a Képviselõ-testület az elõter-
jesztést többségi szavazattal  elfogadta. 

A folyószámla hitelszerzõdés  (40 millió Ft) megkötésére
készült elõterjesztés. A Hivatal a folyamatos likviditás
érdekében kezdeményezte tekintettel arra, hogy az önkor-
mányzati bevételek és kiadások – bár nagy vonalakban
tervezhetõ, de még tervszerinti pénzforgalomnál is olyan
átmeneti helyzeteket teremthet, amikor az Önkormányzat nem
rendelkezik elegendõ számlapénzzel. A folyószámlahitel ezt

hivatott áthidalni. A Képviselõ-testület az elõterjesztést egy-
hangúlag támogatta. 

Az óvodavezetõ szerzõdése 2010. nyarán lejár. A Kép-
viselõ-testület határozatot hozott az óvodavezetõi álláshelyre
pályázat kiírásáról. 

Az éves pénzügyi tervhez kapcsolódóan, a Hivatal elõ-
terjesztette az önkormányzati  bérlakások bérleti díjának
inflációs korrekcióját tartalmazó rendeletmódosítás tervezetét.
A Képviselõ-testület elsõsorban a piaci alapú bérleti díjak és
szociális alapú bérleti díjak jelenlegi adminisztratív adataira
tekintettel, a rendeletmódosítást nem támogatta, így a mó-
dosítás nem került jóváhagyásra.

A 2009-ben bevezetett HPV-oltás folytatódik, az érintett
következõ korcsoport számára biztosítandó oltóanyag beszer-
zésérõl a Képviselõ-testület egyhangú szavazattal döntött. 

A Termálfürdõ területén létesített apartman szálló épület
lakásainak értékesítése megkezdõdött. Tekintettel arra, hogy az 
alapul fekvõ földterület az Önkormányzat tulajdona, és erre
tekintettel a törvény elõvételi jogot biztosít a tulajdonosnak,
ezen jog gyakorlással kapcsolatos megkeresés került napi-
rendre. A Képviselõ-testület a nevesített lakással kapcsolatos
elõvételi jogával nem kíván élni.

A velencei Református Egyházközség a velencei 883/2 és
883/5 hrsz-ú, út céljára igénybevett területek tulajdon-
jogának visszaszármaztatását kérte. Tekintettel arra, hogy a
Képviselõ-testület a Helyi Építési Szabályzatot úgy tervezi
módosítani, hogy ezen utak kialakítása már nem szerepel
benne, döntött a földterületek ingyenes tulajdonba adásáról. 

A VKTKT beterjesztette a Közoktatási intézkedési és
esélyegyenlõségi tervét. Ennek a tervnek az elkészítése már
törvényi kötelezettség, illetve normatív és egyéb pályázati
támogatási feltétel is. Erre tekintettel, bár a Közoktatási
Társulásnak nem tagja Velence, a Képviselõ-testület a terv
elfogadása mellett döntött. 

Állampolgári megkeresés érkezett a Képviselõ-testülethez
a velencei csatornadíj tételek megállapított mértékével
kapcsolatban. A megkeresés alapján, a Képviselõ-testület úgy
foglalt állást, hogy célszerû szakértõk bevonásával a szol-
gáltató szennyvízdíj megállapítására vonatkozó javaslatát
szakmai szempontból áttekinteni, és a díjcsökkentésre javas-
latot készíteni. Felhatalmazta a Képviselõ-testület a Polgármes- 
tert, hogy szakértõk bevonásával a tárgykörben járjon el.

A Képviselõ-testület döntött a Kastély-épület alagsorában
tényleges használat megszûnése okán, a korábbi bérlet meg-
szûnésérõl (felmondásáról). Továbbá döntött arról, hogy az
Egészséges és Kulturált Emberekért Egyesület a korábbihoz
hasonló feltétellel kapjon használati jogot a klubhelyiségekre. 

Döntött a Képviselõ-testület arról is, hogy a közétkeztetés
közbeszerzési eljárásaira ajánlatot bocsát ki tekintettel arra,
hogy a jelenlegi szolgáltató szerzõdése 2010. nyarán lejár.

Tárgyalta a helyi rendelet szerint a civilszervezetek által
benyújtott támogatási igényeket, pályázatokat és a tárgy-
körben az elõterjesztésnek megfelelõ döntéseket hozott.

Módosította a Meseliget Óvoda Alapító Okiratát tekintettel
arra, hogy a létszámadatok az elmúlt idõszakban jelentõsen
változtak.

Zárt ülésen megválasztotta a Szavazatszámláló Bizott-
ságok tagjait, illetve döntést hozott a velencefürdõi szabad- és
fizetõs strandok bérletére benyújtott pályázatok értékelésérõl.
A döntés értelmében, a pályázatot eredménytelennek hirdette. 

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes fõjegyzõ

Hírlevél
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Pályázati nyertesség utáni 
folytatás

Újságunkból, honlapunkról és a média egyéb híradásaiból is értesült már a Tisztelt Olvasó, hogy három nagy pályázaton lett 
nyertes városunk.  Ígéretünk szerint, rendszeresen tájékoztatást adunk arról, hogy az elõkészítésnek és megvalósításnak
aktuálisan milyen feladatait végeztük el, vagy végezzük éppen. Mindhárom beruházásnak a forrása a 2008. februárjában
kibocsátott kötvény, amely jelenleg lekötött pénzként kamatozik az Önkormányzatnak, és folyamatosan biztosítja a
pályázatokhoz szükséges önrészt. Fontos tudni, hogy minden pályázatunk legnagyobb tétele (építés)  ún. szállítói
finanszírozású, ami azt jelenti, hogy a Támogató (a Magyar Állam) közvetlenül a munka elvégzõjét fizeti ki, Velence csak a
vállalt önrészét utalja el a szabályszerûen leigazolt számla alapján. Ezekben az esetekben, az Önkormányzat számláin
semmifajta európai uniós, vagy központi pénz nem folyik át. 

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

Szakorvosi Rendelõintézet
Az épületben befejezéshez közelednek a belsõ burkolási

munkálatok, helyükre kerülnek a csempék és járólapok. A
bútorokra kiírt közbeszerzés nyertese már a beépített bútorok
helyét készíti elõ. Az informatikai eszközökre kiírt pályázatra
több ajánlat érkezett, ezek értékelése folyamatban van. Az
orvosi mûszerek közbeszerzésére kiírt pályázat is megjelent
már.

A legújabb hír, hogy bizonyossá vált, a rendelõintézetben
lesz gyógyszertár is!

A mûszaki átadás várhatóan április utolsó harmadában
veszi kezdetét. A Velencei Rendelõintézet a nyár elejétõl
fogadhat betegeket.

A betegek, a társult Önkormányzatok állandó lakói a
területi ellátási kötelezettség alapján beutalóval (vagy bizonyos 
rendelésekre anélkül) és a TAJ-kártyájukkal, illetve személy-
azonosságukat igazoló okmányaikkal vezetik igénybe a szol-
gáltatásokat.

Mindazok a magánszemélyek, akik a településeken nem
állandó lakosok, de helyi adót fizetnek, azok a névre szóló
„Bónusz Kártyával” a területi ellátási kötelezettségre
jogosultakat követõen vehetik igénybe a szolgáltatást.

Az ún. „Bónusz Kártyáról” külön cikkünkben olvashatnak,
és kérjük, aki még nem töltötte ki, sürgõsen jutassa vissza az
igénylõlapot!

* * *

Velencei-tó Kapuja
A kivitelezési munkálatokra kiírt közbeszerzési pályázat

beadási határideje június eleje. 
Amennyiben lesz nyertes pályázat, a tíz különbözõ elembõl

álló, nagyszabású turisztikai projekt kivitelezési munkálatai
már a nyáron megkezdõdnek. A strand átalakítására termé-
szetesen csak a szezonzárás után kerül sor.

* * *

Helyi vállalkozók és
vállalkozások figyelem!

A számtalan pályázatnyertesség eredményeként, betartva a
Közbeszerzési Törvényben leírtakat, Önkormányzatunk abba a 
helyzetbe került, hogy a legkisebb építési, vagy beszerzési
feladatait is az összeszámítás kötelezettsége miatt, európai
uniós nyílt közbeszerzési eljárás keretében kell meghirdetnie.

Tehát, például a talán legkisebb összegû temetõi vizesblokk 
építése is csak az uniós közbeszerzési eljárás keretében
valósítható meg.

Felhívom a helyi vállalkozók és vállalkozások figyelmét,

hogy figyeljék a közbeszerzési pályázatok kiírását a

közlönyökben. Ha szükségesnek tartják, fogjanak össze a
különbözõ szakmák gyakorlói, és közbeszerzési pályázatot író
szakember segítségével nyújtsák be a pályázatukat. Sajnos, a
Közbeszerzési Törvény bonyolultsága Önkormányzatunknak
csak erre ad lehetõséget.

* * *

MEGHÍVÓ
2010. május 14-én 13.30 órakor

a Zöldliget Általános Iskola (Kis utca 1.)
emeleti kiállító termében a

Bence-hegyi kilátó ötlet pályázatának,
(a kiállítási anyagokat a MOME építész hallgatók és

DLA aspiránsok készítették) valamint az
Általános Iskola pedagógusainak és diákjainak 

képzõmûvészeti kiállításának
megnyitójára.

A kiállítást megnyitja: Szegedi Csaba festõmûvész

A kiállítás hétköznapokon 8.00 órától 18.00 óráig
folyamatosan megtekinthetõ 2010. május 21-ig.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Oláhné Surányi Ágnes Czuppon István
polgármester iskolaigazgató
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VELENCE KÁRTYA
(Törzsvásárlói kártya Velence Város állandó

lakóinak)

A helyi vállalkozók, vállalkozások és szolgáltatások élénkí- 
tésére és segítésére, valamint a velencei állandó lakók vá-
rosunkhoz való kötõdésének erõsítése érdekében, a Kép-
viselõ-testület törzsvásárlói kártya kibocsátásáról döntött.

Az úgynevezett „Velence Kártyát” igénybejelentés
alapján, minden velencei állandó lakos ingyenesen
megkaphatja, és felhasználhatja mindazokban az üzletekben és
szolgáltatásoknál, ahol a vállalkozó a törzsvásárlói kártya
bemutatásakor ún. kedvezményt nyújt. A kártya a kibocsátástól 

számított egy évig érvényes. Terveink szerint, minden
hónapban az újságban tesszük közzé azt a címlistát, ahol a
törzsvásárlói kártya felhasználható. A jelenlegi lapszámban
megtalálhatják azt az igénylõlapot, amelyet a Polgármesteri
Hivatalhoz kell visszajuttatni. 

A kártya igénylés beérkezését követõen, a nyomda elõállítja 
a bankkártya méretû kártyát, majd a Polgármesteri Hivatal
névre szóló levélben, a címre eljuttatja névvel és sorszámmal
ellátva.

Bízom abban, hogy nagyon sokan fogják kérni a törzs-
vásárlói kártyát, átérezve azt a szándékot, ami mindannyiunk
érdeke: bizonyos szolgáltatásoknál ha lehetséges, a helyi
fogyasztást erõsítsük.

Oláhné Surányi Ágnes
 polgármester

ELFOGADÓHELYEK/Velence Kártya
Lido Divat (nõi ruha, cipõ, táska, 
kiegészítõk) Minden vásárlásból 10%
Szabolcsi úti Pavilonsor  (kivéve: akciós!)

Nõi, férfi, gyermekfodrászat  Szabolcsi úti Pavilonsor

– Schwarzkopf Refer. Szalon

Kövesdi Rita 06-20-330-9435 Ápoló kúrából 20%

Fodor Rita 06-30-651-6251 Dauerbõl 20%
100 Ft-os Bolt Szabolcsi úti 
Pavilonsor Játékokra 10%

Erika Csemege  Szabolcsi út 1. 5.000,– Ft felett 5%

Bio Süti Bolt Szabolcsi út 47. 5.000,– Ft felett 5%
„Iker” ABC  Fecske u. 12. Minden héten más akció!
Richter Kõfaragó  Ország u. 82. 5%
Emese Drogéria Fõ u. 16. 5.000,– Ft felett 5%

Filléres Flanc – Klára Bazár 
Fõ u. 71. 1.000,– Ft felett 10%
Csatornatisztítás, duguláselhárítás 
Bethlen G. u. 3. 10%
GILA Állateledel  Határ u. 22. 1.000,– Ft felett 10%

Heiden TÜZÉP Iskola u. 42. Cementre 5%

Dancsó Pince Boróka u. 3. Borkóstolásra 20%

Pelenka Futár Csokonai u. 54. Két csomag után 1 cs.
popsi törlõ ajándékba!

Édes Velence Cukrászda Fõ u. 68. Fagylaltra 20%, 
minden másra 10%

Walzer Étterem  Nadapi u. 30. Készpénzes
ételfogyasztásra 10%

Zilaj Bringa Vásártér u. 46. Kerékpárjavításra 15%

Zilaj Bt. (víz, szennyvíz-locsoló 
bekötési tervek készítése) 
Vásártér u. 46. Tervezési díj 10%

Calla Virág, ajándék  Béke u. Minden termékre 10%, +
minden hónapban
aktuális akció 

Ó-Velence Étterem Kemping u. 2. Minden termékre 10%

Smaragd Óra és Ékszerüzlet Arany és ezüst
Tó u. 2. ékszerekre 20%
Part Kávézó Tó u. 1/A Kávé, tea fogyasztás

esetén 10%

Andi Kozmetika Szabolcsi úti Minden hónapban 
Pavilonsor más-más kedvezmény,

Velencei Híradóban
megjelenõ hirdetés szerint!

Tópart ABC  Halász u. 1. Készpénzes vásárlásnál

3.000,– Ft felett 2%,

(kivétel: cigi, újság)

Chemikál Építész Bolt Minden hõszigetelõ

Panoráma u. 3. rendszerre 3%, nettó

20.000,– Ft felett

Velence területén

ingyenes házhozszállítást

vállalunk! (Egyéb

akcióval nem vonható

össze!)

Globál Festékáruház  Minden vásárlásnál 3%,

Balatoni u. 65. (Akciós termékekre nem

vonatkozik!)

Huszti Kertészet Bekötõ u. 42. Minden termékre 10%

Lics Pincészet Pákozd, Hrsz. 056 1-5 ü. bor vásárlása

esetén 5%, 6-tól 10%,

12 ü. feletti vásárlás

esetén ingyenes

kiszállítás a tó körül.

Mamma Mia Pizzéria Agárd, Készpénzfizetésnél

Bevásárló központ ételfogyasztásra 10%

Ács-állványozó, épületasztalos, 

tetõablak beépítõ, gipszkarton 

szerelõ Karanicz Kornél

Tel.: 06-20-464-3286 Munkadíjból 5%

Füri Ker. Kft. Evezõs u. 1. 100% árengedmény

minden termékre, 

minden 100. velencei

kártyatulajdonos vevõ

részére

Boszorkány Pince  Fõ u. 14. Minden termékre 10%

ERDEX Kft. (Kertészet) 

Úttörõ u. 36. Minden termékre 10%

István Étterem Templom köz 10. Készpénzfizetésnél

ételfogyasztásra 10%

Fodor András (Villanyszerelés, 

villamos felülvizsgálatok készítése, 

napkollektorok telepítése, 

fûtésvezérlések készítése 

Tel.: 06-20-951-0267 Munkadíjból 5%

Velence Bence-hegyi Borkert

és Borbarát Klub Sárgaföldes u. 14. Helyben fogyasztásnál 10%
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Tájékoztató
a Szakrendelõ Bónusz Kártya

kibocsátásáról 
A tervek szerint, 2010. május-június hónapban átadásra

kerül a Szakorvosi Rendelõintézet Velencén.
Korszerû, új mûszerekkel ellátott és tapasztalt egészségügyi 

személyzettel rendelkezõ intézmény elsõsorban az ellátási
kötelezettségének megfelelõ nyolc (Kápolnásnyék, Marton-
vásár,  Nadap, Pázmánd, Sukoró, Zichyújfalu, Vereb, Velence)
település állandó lakosait kell kiszolgálja a Rendelõintézet 16
szakorvosi és más kiegészítõ szolgáltatásai tekintetében,
korszerû berendezések és felkészültség hatékony mûködtetése
során. 

A Rendelõintézetnek szabad kapacitása valószínûsíthetõ,
melynek használata tekintetében, a nyolc fenntartó Önkor-
mányzathoz kötõdõ adófizetõ polgárok számára kíván elõnyt
biztosítani. Az elõnybiztosítás egyszerû módja, hogy az
Önkormányzat döntése alapján Szakrendelõ Bónusz Kártya
kerül kibocsátásra. A települések saját döntésük alapján
biztosítják a közigazgatási területükön ingatlannal rendelkezõ
polgárok számára a kártyaigénylés lehetõségét. A kártya az
adatkezelési és adatvédelmi szabályoknak megfelelõen, az
adatkezelési nyilvántartásba jelentkezés alapján, kérelmezõi
nyilatkozatra szerezhetõ meg. 

A kártyakibocsátás ingyenessége a helyi adózót illeti meg.
A kedvezmény természetesen biztosítható más, az adott
ingatlanhoz kötõdõ személyeknek, így a tulajdonostárs,
haszonélvezõ, továbbá a tulajdonos testvére, szülõje, gyermeke 
és házas- vagy élettársa részére. Ezen külön jogosultság külön
igénylés alapján biztosítható, ahol azonban a kártyakibocsátás
költségét meg kell fizetni.

A kártya tulajdonosát az az elõny illeti meg a velencei
Szakorvosi Rendelõintézetben, hogy az intézet szabad kapa-
citásának terhére, a betegfogadási listán a területi ellátási
kötelezettségre jogosultakat követõen elõnyt élveznek az
egészségügyi szolgáltatás igénybevételénél. A kártya sze-
mélyre szóló – név, lakcím adatokkal ellátott – igazolás lesz,
amely a rajta feltüntetett nyilvántartási szám révén, az intéz-
ményben történõ jelentkezéskor elõsegíti a jogosultság gyors
adminisztrációs egyeztetését.

Természetesen, az intézményben az ellátáshoz szükséges
egyéb igazolások, mint pl.: TAJ-kártya, nem mellõzhetõk. 

Fontos tudni, hogy e kártyával biztosított kedvezmény
semmiképpen nem írja felül az egészségügyi ellátásokra
vonatkozó szabályokat, így például: a sürgõsségi ellátások
szabályait sem.

Az Önkormányzat Képviselõ-testülete ezzel a kedvez-
ménnyel kívánja elismerni a területén tulajdonnal rendelkezõ,
nem állandó lakos adófizetõket.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes fõjegyzõ

A házszámtábla fontos!!!
Egy hiányzó, olvashatatlan házszámtábla rengeteg

problémát okozhat. Az ügyeletes orvos hosszan keresi a
megfelelõ házat, a mentõ késik, mert egész egyszerûen nem
találja a jó címet, a posta elkeveredik. 

A hatályos helyi rendelet szerint a lakóház tulajdo-
nosának kötelessége az ingatlanát házszámtáblával – jól
látható helyen – ellátni. 

A házszámtáblák formai elõírásait a Képviselõ-testület
határozta meg, a táblák a Polgármesteri Hivatalban, a pénz-
ügyi osztályon megrendelhetõk.  A házszámtábla ára: bruttó
1500,– Ft. 

A házszámtábla megrendelõ kitöltése, valamint a tábla
árának befizetése után a Hivatal megrendeli a házszámtáblát. 
A tábla megérkezésekor a Hivatal a korábban megadott
telefonszámon értesíti a tulajdonost, hogy átveheti a ház-
számtábláját. 

Az eljárás egyszerû, gyors és egy megfelelõen el-
helyezett házszámtábla sokunk életét és munkáját meg-
könnyíti. 

Kérem, akit érint, rendelje meg a házszámtáblát. 

Szelei Andrea
aljegyzõ

TÁJÉKOZTATÁS 
A 2010. Országgyûlési Képviselõ Választás 1. fordulójáról

2010. április 11-én Velence településen a szavazópolgárok
öt szavazókörben adhatták le szavazataikat az egyéni, illetve
listás jelöltekre.  

A szavazókörök reggel 6.00 órakor rendben megnyíltak és a
nap folyamán zökkenõmentesen, nyugalomban folyt a
választás. Kampánycsend sértésrõl, rendkívüli eseményrõl a
Szavazatszámláló Bizottságok és a Helyi Választási Iroda nem
kapott bejelentést, intézkedés megtételére – indokoltság
hiányában – nem került sor.  A szavazókörök este 19.00 órakor
bezártak, és kezdetét vette a szavazatok összeszámlálása. 

A 3. számú szavazókörben a szavazatok összeszámlálását
kamera közvetítette.  Tekintettel arra, hogy a 4. számú (Gár-
dony) választókerületben az 1. forduló érvényes és eredményes
volt, második fordulóra településünkön nem kerül sor. 

Az öt szavazókör összesített eredményét az alábbiakban
közlöm. Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy a jelöltek,
illetve pártlisták a szavazólapon feltüntetett sorrendben
kerülnek feltüntetésre.

Érvényes szavazatok száma jelöltenként:

Jelölt neve
Jelölõ szervezet

(ek)

Kapott
érvényes
szavazat

1 Ecsõdi László MSZP 874

2 Kránitz László Viktor MDF 149

3 L. Simon László FIDESZ-KDNP 1705

4 Rozgonyi Ernõ Jobbik 340

Pártlistákra leadott érvényes szavazatok 

Lista neve
Kapott

érvényes
szavazat

1 CIVILEK 67

2 Magyar Demokrata Fórum 96

3 Jobbik 329

4 LMP 224

5 FIDESZ-KDNP 1635

6 MSZP 736

dr. Papp Gyula Gábor
Helyi Választási Iroda vezetõ

KÖSZÖNET 
a példaértékû összefogásért

A Velence – Pusztaszabolcs közötti fõutat kb. 4 km
hosszúságban, egy szombati napon a Gurgyal-völgye Va-
dásztársaság, a Kápolnásnyék Földtulajdonosi Közösség és
a VHG Kft. dolgozói több teherautónyi szemetet össze-
szedve kitakarították. Mivel itt élnek, örömmel tették. Kér-
jük, mindenki óvja, ne szemeteljen! 

Kívánjuk, hogy ezen a szakaszon sokáig lehessen akár
lehúzott ablakkal is lassan, jó érzéssel közlekedni!

Mindannyiunk érdekében és nevében köszönöm!

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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T Á J É K O Z T A T Ó
A SZOBAKIADÁSSAL FOGLALKOZÓK

SZÁMÁRA A NAPIDÍJAKRÓL
Az fizetõ vendéglátással foglalkozók és e tevékenységet

fontolgatók ismeretanyagának bõvítésére az üdülõszezon
kezdetén közreadjuk az idegenforgalom keretén belüli
fizetõvendéglátással kapcsolatos fontos tudnivalókat:

A napidíj alanyát a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.
(továbbiakban Htv.) 30.§ (1) bekezdés a) pontja állapítja meg,
mely alapján „Adókötelezettség terheli minden vendégéj-
szaka után azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként,
vagy közeli hozzátartozóként az önkormányzat illetékességi
területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

Velence Város területén a Velence Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének módosított 31/2006.(XII.28.) számú
rendelet 13.§-a szerint a napidíj mértéke 250,– Ft, a kiemelt
övezetben* 300,–Ft/fõ/vendégéjszaka.

*/2/ Velencei-tó partvonala és a Kemping utca, Fõ utca (a
Kemping út és Tópart út közötti szakasza), Tópart út Széchenyi
út és Béke út közé esõ ingatlanok.

A napidíj (IFA) bevallási és befizetési rendjét az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. tv. (továbbiakban Art.) 32.§ (4)
bekezdése illetve II. számú melléklet A/3/b pontja állapítja meg.

Bevallási határidõ: tárgyhónapot követõ 15-éig (nyom-
tatvány letölthetõ: www.velence.hu weboldalról, az önkor-
mányzat/letölthetõ nyomtatványok menüfül alatt.)

Befizetési határidõ: tárgyhónapot követõ 15-éig. Szám-
laszámunk: 11736082-15363107-03090000 (OTP Gárdony)

Kérjük, hogy a bevallások és befizetések határidejének
betartásáról gondoskodni szíveskedjenek. (A határidõ
elmulasztása bírságot, a fizetési határidõ elmulasztása pótlék
felszámítást von maga után).

VÁLTOZÁS! A 70 ÉV FELETTI VENDÉGEK 2010.
JANUÁR 1-JÉTÕL NEM MENTESÜLNEK A NAPI-
DÍJFIZETÉS ALÓL, tõlük is be kell szedni az idegen-
forgalmi adót!

MENTESSÉGEK
Mentes az adófizetési kötelezettség alól (Htv. 31.§):
• a 18. életévet be nem töltött magánszemély 
• közép- és felsõfokú oktatási intézménynél tanulói vagy

hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság
intézkedése folytán, a szakképzés keretében az ön-
kormányzat illetékességi területén tartózkodó magán-
személy (igazolni kell),

• szolgálati kötelezettség teljesítése céljából illetékességi
területemen tartózkodó személy (igazolni kell),

• a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ,
vagy a Htv. 37.§-sának (2) bekezdése szerinti tevé-
kenységet végzõ vállalkozó esetén vállalkozási tevé-
kenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója által
folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illeté-
kességi területén tartózkodó magánszemély (igazolni
kell),

• továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén lévõ
üdülõ tulajdonosa vagy bérlõje, továbbá a használati
jogosultság idõtartamára a lakásszövetkezet tulajdo-
nában álló üdülõ használati jogával rendelkezõ lakás-
szövetkezeti tag, illetõleg a tulajdonos, a bérlõ hozzátar-
tozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló
üdülõ használati jogával rendelkezõ lakásszövetkezeti
tag, használati jogosultságának idõtartamára annak a
hozzátartozója (Ptk. 685.§ b. pontja)

TÁJÉKOZTATÁS AZ EGYÉB ADÓZÁSSAL
ÖSSZEFÜGGÕ KÖTELEZETTSÉGEKRÕL 

Felhívom figyelmét, hogy a rádiózásról és televíziózásról 

szóló 1996. évi I. tv. 80.§ (3) bekezdése rendelkezik arról,
hogy a vendéglátó-ipari egységekben, más kereskedelmi
egységekben, vagy nyilvános területen üzemeltetett
televízió készülékek után üzemben tartási díjat kell fizetni. 

Ezen törvény 83.§ alapján az üzemeltetõ köteles
bejelenteni a készülék üzemeltetését és megfizetni annak
díját az állami adóhatósághoz (APEH), mely jogszabály
betartását a helyi önkormányzati adóhatósága ellenõrzi a
média törtvény 82/a.§ (4) bekezdése alapján.

IPARÛZÉSI ADÓ VÁLTOZÁSOK!
Tisztelt vállalkozók/vállalkozások!
Az alábbi néhány sorban szeretném tájékoztatni Önöket az

iparûzési adó változásaival kapcsolatosan. 2010. január 1-ei
dátummal a helyi önkormányzatok hatásköre megszûnik az
iparûzési adó tekintetében, feladatkörét ezen idõponttól az
állami adóhatóság (APEH) látja el. Mindez a következõket
jelenti:
• a 2009. évben kiadott fizetési meghagyásban megállapított

2010. I. félévi elõleget az önkormányzati adóhatósághoz kell 
megfizetni 2010. március 15-éig.

•  a 2009. adóévrõl a bevallást még az önkormányzathoz kell
benyújtani 2010. május 31-éig. A korábbi évektõl eltérõen
ezen bevallás feldolgozásakor az önkormányzati adóha-
tóság nem bocsát ki fizetési meghagyást.

• a 2009. évi adókülönbözetet az önkormányzat iparûzési
adószámlájára kell megfizetni.

• a 2010. II. félévi elõleget már a vállalkozásoknak maguknak
kell megállapítani a 2009. évi iparûzési adóbevalláson és
ezen összeget az APEH-nak kell már megfizetni 2010.
szeptember 15-éig. 

2010. II. félévi elõleg = 2009. évi adóösszeg (bevétel 1,6%)
– 2010. I. félévi elõleg 

• a tevékenységüket 2009. december 31-éig megszüntetõ
adózóknak az önkormányzati adóhatósághoz kell a záró
bevallást megtenni a törvény szerint elõírt határidõn belül.

• a tevékenységüket 2009. december 31-ét követõen
megszüntetõ, vagy megkezdõ adózók 2010. január 1. utáni
idõszakot érintõ adóügyekben már az APEH jár el.
(bejelentkezési és bevallási kötelezettséget már az
APEH-nek kell teljesíteni.)

• Bejelentési kötelezettség határideje: 
– az állandó jellegû adókötelezettség keletkezése illetve

megszûnése esetén a változást követõ 15 napon belül.
– Iparûzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel

folytató adózó adóköteles tevékenységének megkezdése
elõtt, de legkésõbb a tevékenység megkezdésének
napján.

Az adózók kötelezettségeit érintõ változásokról bõvebb
leírást olvashatnak a www.apeh.hu honlapján megtalál-
ható 36. számú információs füzetben.

ÉPÍTMÉNYADÓ
Az állandó lakosoknak az építményadóban a tárgyévre

vonatkozó nyugdíjas kedvezményt 2010. március 31-éig lehet
igényelni. A nyugdíjas kedvezmény a Nyugdíjfolyósító Intézet
által év elején kiadott nyugdíjigazoló lap (nem szelvény)
benyújtásával és a helyi önkormányzatnál beszerezhetõ
igénylõlap kitöltésével kérelmezhetõ. A nyugdíj igazolólap
másolásában az adócsoport ügyintézõi segítséget nyújta-
nak. Amennyiben a nyugdíjas kedvezményre jogosult
személy nem egyedül él egy háztartásban, úgy a vele együtt
élõ hozzátartozók kereset igazolása (január 1-jei állapot-
nak megfelelõen) is szükséges a kérelem benyújtásához.

Adócsoport
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Ki mu ta tás az ok mány iro da mun ká já ról 
te le pü lés szin ten  2010. március 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 24 6 16 24 20 1 8 4 103

Nadap 2 - 1 3 7 1 2 1 17

Sukoró 5 1 2 8 7 1 2 1 27

Pákozd 10 1 3 14 8 - 1 1 38

Pázmánd 11 1 4 23 7 - 2 1 49

Szfvár 3 - - 17 21 - 4 3 48

Ve len ce 37 7 14 36 47 11 11 4 167

Vereb - - - 2 3 - - - 5

Lovasberény 20 1 5 10 3 3 - - 42

Bu da pest 1 - - 5 8 1 1 - 16

Pusztaszabolcs 24 1 7 12 7 - 7 - 58

Gár dony 3 - 2 4 9 - 1 - 19

Vértesacsa 2 1 1 2 6 1 - - 13

Baracska 3 - 1 2 5 - - - 11

Martonvásár 1 - - - 9 - - - 10

Zichyújfalu - - - - 4 - - - 4

Seregélyes 5 1 - - 6 - - - 12

Pátka - - - 1 1 - - - 2

Szabadegyháza - - - - 3 - - - 3

Csákvár 5 - 2 7 6 - 1 - 21

 Besnyõ 1 - - 1 2 - - - 4

Halásztelek 2 1 1 1 - 2 - - 7

Össze sen: 159 21 59 172 189 21 40 15 676

Heinczné Horváth Edina
irodavezetõ

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

* * * 
FIZETENDÕ ILLETÉKEK:
Elsõ sze mé lyi iga zol vány ki vál tá sa (szülõ jelenléte eljáráshoz szükséges):
– elsõ igazolvány kiadása il le ték men tes
– elveszett, megsemmisült, megrongálódott 1.500,–
14. és 70 év között személyi igazolvány kiadása:
– ha van más személyazonosításra alkalmas okmánya 1.500,–
– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya és
   a SZIG lejárt, elveszett, ellopták, megsemmisült, 
   adatváltozás történt 1.500,–
– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya,
   és adategyeztetés, adatpontosítás szükséges 3.000,–
70 év felett személyi igazolvány kiadása:
– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya illetékmentes
– ha van érvényes útlevele, kártya vezetõi engedélye 1.500–
Lak cím iga zol vány 
– lo pás, adat vál to zás ese tén illetékmentes
– adatváltozás esetén 500,–
– elvesz tés ese tén 1.000,–
Út le vél:
– 0-18 éves ko rig, va la mint 70 év fe lett 2.500,–
– 18-70 éves ko rig, 5 évre 7.500,–
– 18-70 éves ko rig, 10 évre 14.000,–
So ron kí vü li el já rás ese tén 
(5 mun ka nap + pos tá zás) il le té kek két sze re se
Ve ze tõi en ge dély ki vál tá sa, hosszab bí tá sa:
– ki vál tás, hosszab bí tá sa 4.000,–
– 62 év fe lett hosszab bí tás 1.500,–
– 1 éves or vo si iga zo lás ese tén 1.500,–
For gal mi en ge dély: 6.000,–
Törzs könyv: 6.000,–
Il le té kek be fi ze té sét csak a Ma gyar Ál lam kincs tár El já rá si il le tékbe vé te li
szám lá ján (10032000-01012107) tud juk el fo gad ni.
Illetékfizetéssel kapcsolatban a velencei okmányiroda a fenti telefonszámokon
tud felvilágosítást nyújtani.

Kerékpárút építés
Velencén

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
pályázat útján állami támogatást szerzett Velencei-tó kö-
rüli egységes kerékpárút hálózat tervezéséhez és megvalósí- 

tásához. 
A kerékpárút tervezési munkái 2008. évben elkészültek,

majd ezt követõen megtörtént az engedélyezési eljárás. A
pályázatnyertes Kistérségi Társulás, mint beruházó képvi-
seletében a Pillars Tanácsadó Kft., mint kijelölt és kötelezõen
igénybe veendõ projekt bonyolító végzi a koordinációt,
folytatta le a közbeszerzési eljárásokat Takács János Pákozd
polgármestere irányításával. Közbeszerzési eljárás során került 
kiválasztásra a beruházás mûszaki ellenõre a Magyar Közút
Nonprofit Zrt., valamint a kivitelezést végzõ MERKBAU Kft.
A beruházás ezen üteme Pákozd, Sukoró és Velence
településeket érinti. A kivitelezõ a tényleges munkákat 2010.
év elején tudta megkezdeni Pákozd területén, illetve Velence

több szakaszán. 
Településünkön a kerékpárút nyomvonala a Kajak-kenu

pályához vezetõ úton majd egy kis közön keresztül az Északi
strand elõtt haladva csatlakozik a Kemping utcán meglévõ
kerékpárút hálózathoz. A Kemping utcán megépül a Tóbíró
közig bezárólag a még hiányzó kerékpárút szakasz. Jelen
beruházás keretében megvalósuló szakasz elsõ ütemét képezi a

megtervezett kerékpárút hálózatnak. 
A további ütemben valósulna meg Velence részén kerék-

párút kiépítése, mely csatlakozna a kápolnásnyéki kerékpárút
hálózathoz a Széchenyi utca, Tópart úton keresztül. Erre
vonatkozó pályázat elõre láthatólag a jövõ évben kerül

elkészítésre és benyújtásra. 
A beruházás elsõ ütemének bekerülési költsége bruttó 450

millió forint, ebbõl a településünket érintõ rész bruttó 30 millió
forintot tesz ki, melybõl az állami támogatás bruttó 23 millió

forint. 
A beruházás településünket érintõ része (Kemping utcán a

Tóbíró köz és a Panoráma Kemping közötti szakaszon,
valamint az Északi strand bejárata és az Evezõs út csatlakozás
közötti szakaszon, illetve az Evezõs út mentén burkolat
felfestéssel Sukoró határáig) várhatólag nyár elejére készül el,

majd ezt követõen kerül átadásra. 

Törjék Zoltán
mûszaki elõadó

Házasságot kötött:

2010. március 17-én:
Ercsényi Gábor István – Váczi Veronika Vanda

Gratulálunk!

Szabó Lászlóné
anyakönyvvezetõ
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ITT A TAVASZ!!!
Véget ért a hosszú, hideg, zord tél. Mindenki elkezdte

takarítani az utcafrontot és a belsõ kerteket. Megállok egy – egy
kertnél és nézem a szebbnél szebb évelõ virágokat, ahogy
hirdetik, itt a tavasz, és itt van a sok-sok munka ideje.

Fellélegzett a város ebbõl a mély álomból, a hosszú télbõl. A 
természetet nem lehet becsapni, a kora tavaszi virágok, cserjék
már szirmot bontottak. Rohamosan közeleg a virágosítási idõ,
szaporodnak a munkák és a feladatok. 

Az idei évben május 15-én (szombaton) 9.00 órai kezdettel
lesz a nagy virágosítás a parkokban és a közterületeken. 

Várunk mindenkit, aki szeretne részt venni a város
szépítésében. 

Az utcavirágosítás május 13., 14-én (csütörtökön és
pénteken) lesz.

Megkérjük az utcabizalmiakat most is, hogy jelentkezzenek 
és jelezzék, hány ház elé kell virágpalánta. Tíz tõ virágzó
palántát osztunk szét házanként, amit az utcarészre kell
kiültetni. Hamarosan összehívjuk az utcabizalmiakat, hogy
közösen beszéljük meg a teendõket. Szeretnénk, ha minél
többen csatlakoznának vállalkozók, intézmények is a „Virágos
Velencéért” mozgalomhoz. 

Sok feladat vár ránk, de ebben az a szép, hogy mindnyájan
egyet akarunk: városunk szép, tiszta legyen és megmaradjon
„csupa virág” üdülõhelynek. 

Velence a tavasz érkezésével minden évben újra és újra
virágba borul. Az idei évben is leközöljük majd a Velencei
Híradóban a szép, tiszta és virágos házak címét.

Kérésünk, hogy minél több szép, virágos ház bekerülhessen
az újságba, ehhez a házszámtáblát helyezzék ki! Köszönjük!  

Az utcavirágosítással kapcsolatos bármilyen kérdéssel és
problémával, ötlettel forduljanak hozzám (Benkõ Istvánné,
Tel.: 06-20-9425-759), vagy a Polgármesteri Hivatal titkár-
ságához.

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 évben.

Cél: a kulturált és egészséges környezet megteremtése, a
vendégváró kép kialakítása.

„Virágos Velence várja Vendégeit!’

* * *

VIRÁG HÍD
Virágos Kistérség!

Nagyon jó gondolat teljesült ki az elmúlt évben, a
gondolatot tett követte, és megvalósult a

„VIRÁG HÍD”
Nagyszerû volt az, hogy együtt tudtunk gondolkodni azon,

az összefogás, a közös munka még jobban összehozza a
Kistérség településeit. Az idei évben is elindítjuk ezt a
programot, mert szeretnénk hagyományt teremteni ebbõl a
mozgalomból a kistérségi településekkel közösen. 

Ezzel a mozgalommal szeretnénk példát mutatni a többi
kistérségi településeknek, hogy összefogással nagyon jó
dolgokat lehet elérni. 

 Benkõ Istvánné képviselõ
Virágos Velencéért Egyesület 

elnöke

Tájékoztatás a Tárnok –
Székesfehérvár vasútvonal

felújításáról
A Tárnok–Székesfehérvár vasútvonal felújításának terve-

zett ütemezésérõl az alábbi tájékoztatást adjuk:
• A Velencefürdõn meglévõ gyalogos felüljáró bontása az

új gyalogos aluljáró átadása után történhet meg, az
utasforgalom zavartalan biztosítása érdekében. Az új gyalogos
aluljáró szerkezete kész, belsõ munkálatok és a lift beépítése
folyamatban van. Az új aluljáró átadása 2010. július hónapban
várható, ez után kezdõdik a felüljáró felújítása, mely 2010.
decemberére befejezõdik. A felújított felüljáró átadására a
gárdonyi tapasztalatok alapján 2011. év elejére kerülhet sor.

• Csiszár Balázs úr tájékoztatása szerint, a megállóhelyi
épületek építési engedélyét a napokban adja ki az Önkor-
mányzat. A folyamatos egyeztetések alapján a kiviteli tervek
már rendelkezésre állnak, az épületek felújítása május hó-
napban megkezdõdik. Egyes munkafázisok a jobb- vagy
baloldali vágányokat is érintik, erre június-július hónapban kért 
vágányzárat a Kivitelezõ. Terveink szerint, a nyár végére
befejezõdnek a munkálatok. Az épületek felújítása után elké-
szülhet a végleges kábelhálózat a térvilágítás, a hangosítás és az 
utastájékoztatás részére, melyet követõen megépül a végleges
térkõ burkolat, valamint elhelyezésre kerülnek az esõbeállók. A 
peron kivitelezési munkái várhatóan 2010. év végére feje-
zõdnek be.

• Velence közúti aluljáró építése 2010. szeptemberében
folytatódik, a tópart felõli kivezetõ szerkezet építésével. Ezzel
párhuzamosan indul a 7. sz. fõút alatti mûtárgy építése. Ezek a
munkák közmûkiváltással is járnak, a 7. sz. fõút, illetve a Béke
u.–Tábor u. közelében. Szeptember–október hónapokban
várható a 7. sz. fõút terelése. A csatlakozó úthálózat, és a
körforgalmak építésére 2011. évben kerül sor. 

• Velence megállóhely új gyalogos aluljárójának építése
április hónapban folytatódik a 7. sz. fõút alatt átvezetõ rész
építésével. Áprilisban a 7. sz. fõút terelése, májusban a fél-
pályás lezárása várható. Elkezdõdik a tópart felõli kivezetõ rész 
építése is. Az elkészült aluljáró átadására 2010. év végén kerül
sor. A Gitáros-emlékhelynél folyamatos az aluljáró szerkezet-
építése. Átadása július hónapban várható. A Velencefürdõ
megállóhelyi új aluljáró átadására, mint fentebb említettük,
2010. július hónapban kerülhet sor.

A megállóhelyi peronok, épületek, valamint a gyalogos
aluljárók végleges átadásáig a tisztelt lakosság, és az utasok
türelmét és megértését kérjük.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.

Molnár Richárd Benyó Balázs
régióvezetõ igazgató

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA 
Kedves Velenceiek!
Csizmadia Attila

Velence Város Fideszes   önkormányzati képviselõjeként 
tisztelettel hívom Önöket képviselõi fogadóóráimra, 
melyeket minden hónap elsõ csütörtöki napján, 

18 órától 20 óráig tartok 
a velencei Kastély házasságkötõ termében. 

Kérem jöjjenek el egy beszélgetésre és mondják el nekem, hogy
milyennek látják Velencét!  

Mi az ami jó vagy éppen gondot jelent, és Önök mit
szeretnének?
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Termálfürdõ
hírei

Kedves Velencei Lakosok!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy kültéri medencéink és

a strand a jó idõ beköszöntével ismételten látogatható.

Aktuális árlistánkat honlapunkon olvashatják. Április 28-ig

tart akciónk, melynek során a velencei lakosok hétfõ, kedd

és szerdai napokon az Önkormányzat 300,– Ft értékû

támogatásán túl további 300,– Ft kedvezményben része-

sülnek  a felnõtt napijegyek árából. 

Április 3-tól áttekinthetõbbé tettük az árlistánkat, illetve

egész napos és fél napos jegyek mellett újabb kedvezményt

vezettünk be, így vasárnaponként  13 órától kedvezményes

árú jeggyel térhetnek be hozzánk (kiemelt idõszakok

kivételével).

Masszázskínálatunkat új, exkluzív masszázsokkal egé-

szítettük ki: Shadiva olajos masszázs Indiából, Khanya

masszázs Afrikából, lélekmasszázs Ausztráliából, Lomi-

lomi masszázs Polinéziából. Idõpont foglalással  és infor-

mációval kapcsolatban a SPA recepció  589-971 telefon-

számán lehet érdeklõdni.

Fittness részlegünk változatos kínálatai közül íme két

nagyon hatékony módszer a testi-lelki feltöltõdés bizto-

sításához a túlhajszolt hétköznapok után. 

A jóga lényege az összpontosítás, tudatirányítás és ennek 

segítségével a test-lélek-szellem harmóniájának létrehozása 

vagy az egyensúly megtartása. 

Rugalmassá válunk testben és lélekben, megismerjük

önmagunk erõsségeit és gyengeségeit valamint segít

határainkat kiterjeszteni. Idegrendszerünket lecsendesít-

hetjük a tudatosan irányított légzõ gyakorlatok – Pránájama

– gyakorlásával. 

Mozgásterünk minden értelemben tágul a kitartó erõ-

feszítéssel végzett ászanák gyakorlásának hatására, energi-

áink tisztulnak, harmonizálódnak.

A Pilates-módszer egy olyan nyújtó és erõsítõ gya-

korlatokból álló mozgásforma, melynek alapja a mozgás-

kontroll és a koncentráció. Hasonlóan a jógához, a test-lélek

harmóniájának helyreállításában segít. A jógánál kicsit

dinamikusabb mozgás, melyet a mozgásfolyamatosság,

pontosság, és tudatos összehangolt légzés jellemeznek.

Egyszerûen elvégezhetõ talajgyakorlatokat tartalmaz,

melyet mindenki a saját légzésritmusában tud végezni. 

Az edzést kellemes lágy háttérzene kíséri, ami segít az

ellazulásban. 
Szalczgruber Mariann

marketing manager

KISTÉRSÉGI HÍREK
Összefoglaló

a Velencei-tó Környéki Többcélú
Kistérségi Társulás 2010. február 19-ei,

soros ülésérõl

A soros ülésen elfogadásra került a VKTKT és

intézményeinek 2010. évi költségvetésének elsõ olvasata.

A jelenlévõk meghallgatták a „Mozdulj, Velencei-tó!”

2009. programsorozatról szóló beszámolót, majd döntöttek

arról, hogy 2010-ben is szeretnék folytatni a prog-

ramsorozatot az eddig is résztvevõ négy településen

(Velence, Gárdony, Sukoró, Pázmánd).

Javaslat hangzott el a 2010. évi szúnyoggyérítés és

információs füzet vonatkozásában. A Tanács felkérte a

településeket, hogy nyilatkozzanak a részvételi szán-

dékukról és felkérte az irodavezetõt az elõkészítõ munkák

elvégzésére.

A Tanács döntött a VKTKT 2010. évi közbeszerzési

tervének elfogadásáról és a Chernel István Általános Iskola,

Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mûvészetoktatási

Intézmény Nemeskócsag Tagiskola akadálymentesítésének

a közbeszerzési eljárásának megindításával kapcsolatosan.

A Tanács tagjai tájékoztatót hallgathattak meg a VKTKT 

közoktatási intézményeiben tanuló autista tanulók

ellátásáról és a Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási

Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság

és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat megkeresésérõl.

A Tanács döntött arról, hogy a VKTKT szeretne részt

venni három pályázaton: a TÁMOP 3.1.5./09/A/2. Peda-

gógusképzések (a pedagógia kultúra korszerûsítése,

pedagógusok új szerepben) címû pályázaton, a TIOP

1.1.1/07/1 digitális táblák beszerzése az oktatási intéz-

ményekben címû pályázaton és a TIOP 1.1.1/09/1 tanulói

laptopok beszerzése az oktatási intézményekben címû

pályázaton.

Végül a Tanács határozott a Chernel István Általános

Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mûvé-

szetoktatási Intézmény magasabb vezetõi megbízására

vonatkozó pályázatának kiírására, mivel a jelenlegi

fõigazgató kinevezése 2010. augusztus 31-én lejár.

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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ÓVODA I  H Í R E K
Családi délután az óvodában

Március 29-én és 30-án tartottuk húsvéti családi játszó-
délutánunkat. A tavaszi ünnepkör egyik jelentõs eseménye
vidám hangulatú programmal kezdõdött.  A gyerekek által már

jól ismert elõadómûvész – Rosta Géza – zenés elõadását
hallhatták a jelenlévõk. (A programot óvodánk alapítványa
finanszírozta.)

Az ünnepi készülõdéshez a különféle technikákkal készült
díszek, tojások, húsvéti jelképek készítése is hozzátartozott. 

Minden csoportban lázas munkálkodás kezdõdött. Készült
pl. hímes tojás, ajtódísz, nyuszis zacskó, kiscsibe, nyuszi,
kiskacsás gyertyatartó, mókás, zsálya hajú nyuszi tojáshéjból.

Az elkészült díszeket örömmel vitték haza a gyerekek. Ilyen 
mozgalmas nap után nem csoda, ha az óvodából hazafelé is
kedvenc versikéjüket mondogatták többen a gyerekek közül: 

„Ne siess úgy nyuszi pajtás,
Jöjj be hozzánk egy kicsit,
Nyújtsd ide a tapsi füled,
Súgok bele valamit.
Közeledik húsvét napja,
El ne felejtsd kedvesem,
Hogy a piros cukortojást,
Nagyon-nagyon szeretem.”

A tavasz számtalan lehetõséget kínál még húsvét után is,
amit igyekszünk kihasználni, hogy minél több élményhez
juttassuk óvodásainkat. 

Fujtás Józsefné
Csiga csoport

óvodavezetõ-helyettes

 LEENDÕ  ÓVODÁSOK...
„Ha a gyermek együtt él a biztonsággal,
meg tanul hinni a környezetében.”

 Igen! A biztonság nagyon fontos a kisgyermekek számára
mind az óvodáskor elõtt, de  az óvodáskorban is. Mivel
számunkra nagyon fontos, hogy a kicsik óvodai életének
megkezdése ne okozzon nagy törést a gyermekekben, ezért
szervezzük meg minden évben februártól-áprilisig, havonta

egy-egy alkalommal a leendõ óvodások találkozóját. Ez immár
hagyomány óvodánk életében. Ezek a találkozások remek
alkalmak a közös, kölcsönös ismerkedésre. Mind az anyukák,
mind az apróságok ízelítõt kapnak az óvodai élet
tevékenységeibõl.

Megismerkedhetnek a csoportszobával, a berendezéssel, a
játékokkal. Mindezt biztonságban az édesanyjuk szeretõ
jelenlétében. Amíg a gyerekek „birtokba” veszik a csoport
játékait, s ismerkedtek velük, addig lehetõség nyílt egy kis
beszélgetésre. A szülõk már most feltehették a kérdéseket az
óvodával kapcsolatban, ami  a legjobban érdekelte õket. A játék 
után énekkel, rövid mondókákkal, versikével és minden
alkalommal egy-egy mese bábozásával kedveskedtünk a
gyerekeknek. A mese után a tevékenykedést festéssel,
gyurmázással fejeztük be, amit haza is vihettek a kicsik.
Nagyon jó érzés volt látni, hogy a gyerekek örömmel,
érdeklõdéssel vettek részt ezeken a találkozókon. Még egyszer
szeretettel várjuk a leendõ óvodásainkat, mégpedig a mindig
vidám, jó hangulatú Családi napon, ahol sok-sok érdekes
program várja õket. Ha gyermekeink biztonságban, szeretetben 
nõnek fel, nyugodtak lehetünk, hogy békés és boldog
felnõttekké válnak. Mi a szülõkkel együtt ezt szeretnénk!

Kívánunk sok ilyen jó hangulatú közös, együtt töltött
idõt!

„Ha pici ajkán kél csacska beszéd,
Csengõ muzsika hullámzik feléd”

Pencs Tamásné
óvodapedagógus

Maci csoport

Szülõi értekezlet a
gyermeki agresszióról

Óvodánkban „interaktív” szülõi értekezletet tartott az
Eleven Team Csoport Jávori Ildikó vezetõ szakértõvel. Már
nem elõször járnak nálunk, így a szülõk érdeklõdve fogadták a
háromfõs csapatot. Munkájuk során hiperaktív, diszlexiás,
figyelemzavaros, tanulási részképesség problémás, tanulási
zavaros, viselkedészavaros gyermekeket fejlesztenek. 

Az értekezlet témája a gyermeki agresszió volt, melynek
feltárásához és a megfelelõ módszer kiválasztásához a
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résztvevõk aktív közremûködéséhez volt szükség. A közös
problémafelvetés és kiértékelés elõtt minden résztvevõ vidám
hangulatú és igen elgondolkodtató játékokon vett részt. 

Ennek kielemzése után, – melynek a középpontjában
természetesen a gyermekek viselkedése állt – minden résztvevõ 
saját (gyermekével kapcsolatos), egyéni problémáját tárhatta a
hallgatóság elé, melyre a megoldást közösen és a szakértõk
kiváló pedagógiai irányításával és módszereikkel találták meg.

Elmondhatjuk, hogy ez a „tréning” minden szülõt pozitív
irányba aktivizált és irányt mutatott az elbizonytalanodók
táborának gyermekeik nevelésével kapcsolatban.

Vidáman és sok-sok ötlettel gazdagítva mondtak búcsút a
résztvevõk az Eleven Team Csoport tagjainak.

Bencsik Éva óvodapedagógus
Meseliget Óvoda

Összeállította:
Serhókné Varjas Edit

óvodavezetõ

I S KO LA I  H Í R E K
KÖSZÖNET

A Zöldliget Alapítvány tisztelettel megköszöni mindazok
támogatását,  akik adójuk 1%-val hozzájárultak az Alapítvány
költségvetéséhez. 

Az így befolyó összegbõl a nyári táborozást,  valamint az új
iskola felszereltségét tudjuk bõvíteni,  a gyerekek hétköznapjait 
segíteni.

Zöldliget Alapítvány
18495951-1-07

Maci-nap a 2. a-ban
Még februárban ugyan, de Maci-hetet tartott a  2. a osztály.

Mindenki hozta az õ kedvenc kis maciját, amire lehetett
szavazni, hogy melyik a legkedvesebb, legcukibb. 

„Nagyon jó volt a Maci-hét. Nemcsak nagyon jó volt, de
sokat tanultam is belõle, például, hogy mit eszik, milyen a
járása, milyen a bundája.”

Hegedûs Máté

„Elsõ lettem, mert sokan szavaztak a macimra. Egy csupor
méz lett a jutalmam. Nagyon jó volt a kiállítás. Viccesek voltak
a felöltöztetett macik. Annamari néni is hozott.”

Molnár Anna

„Szeretem a mézet, mint a maci. És gratulálok a gyõzte-
seknek.”

Szakács Bence

Kedves Anyukák, Apukák,
Gyerekek!

2010. május 8-án, szombaton ismét vidám tavaszi túrát
szervezünk a Velencei-hegységben. Minden osztályból
8-10 fõs csapatok vagy baráti társaságok (több csapat is
lehet) jelentkezését várjuk, szülõk, gyerekek vegyesen. A
túra útvonalán játékos feladatokkal várják a tanárok a
csapatokat.

Az útvonal: Nadap, Meleg-hegy, Angelika-forrás,
Hurka-völgy, Sukoró, Nadap (körtúra).

A táv: kb. 11 km.
Gyülekezés idõpontja: A nadapi focipályán: 8.45
A TÚRA UTÁN MINDEN RÉSZTVEVÕT FINOM

EBÉDDEL VÁRUNK.
A nevezési díj személyenként 100,– Ft, hat éves korig

díjtalan.
A nevezési lapokat és díjakat április 30-áig kérjük leadni

Nagy Edit Nünü néninek!

Mindenkit szeretettel vár:
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Almás lepény sütés 
a 3. b-ben

Az iskolánkban mindennap minden gyerek kap egy almát. A
változatosság kedvéért, és mert a Zöld részben van egy prímán
felszerelt konyha kitaláltuk, hogy a megmaradt almából almás
lepényt sütünk. 

Segítségül Kovács Luca
nagymamáját hívtuk március
5-én délelõttjére.  Elõször
meghámoztuk az almát és
lereszeltük. Ezután össze-
állítottuk a tésztát. A süte-
mény alja kakaós piskóta volt,
a középsõ réteg almás és a
tetejét tejszínes krém borí-
totta. Mindenki nagyon lel-
kesen segített.

Betettük a sütõbe és vára-
koztunk. Egy kis idõ múlva
elkészült. Kivettük a sütõbõl.
Gyönyörû szépen megsült.
Felvágtuk és belekóstoltunk,

nagyon finom és ízletes volt. 
A nap végén elbúcsúzott Luca nagymamája. Mindenki jól

érezte magát, tetszett ez a nem mindennapi esemény. Remélem
máskor is lesz hasonló jó program.

Mákos Dániel 3.b

Megfordítottuk
Április 1. a Bolondok napja. Nálunk az iskolában ez a nap, a

Fordított nap. Fordítottan mûködik az iskola. Diákok mondják
meg mi legyen, a tanár pedig a padban ülve figyelget.

Hetek munkája elõzte meg ezt a napot. A végzõs diákok
közül négyen – Balázs Viktória, Bajári Szabina, Karácsony
Janka, Kovács Balázs – adták be pályázatukat az igazgatói
posztra. Ezt a Diákönkormányzat és az iskola vezetése átnézte,
majd elindulhatott a versenyhadjárat. Az iskola kisszínpadán
bemutatkozott a négy jelölt. Kis csapatok verbuválódtak azért,

hogy ki-ki a maga jelöltje mellé vonzza a tömegeket az
iskolában. Volt léggömb, sütöttek muffint, transzparensekkel,
rigmusokat kiabálva vonultak szünetekben a folyosókon.
Mindezt nagyon fegyelmezetten, ötletesen és kedvesen. Majd
megtörtént a hivatalos, titkos szavazás. Elsöprõ gyõzelmet
aratott Karácsony Janka. Õ maga mellé kijelölte két segítségét,
Dancsó Virág igazgatóhelyettest és Heiden Barbara iskola-
titkárt. 
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A nagy napon mindhárman ünneplõbe öltözve, csodaszépen
és tele izgalmakkal érkeztek az iskolába, ahol már a diák-

ügyeletesek, Teplánszky Martin, Oláh Vanda és Czombos Luca
várták õket. Hamarabb mehetett mindenki az osztálytermébe,
ahol ezen a napon debütált az iskolatelevízió. Élõ, egyenes
adásban jelentkezett be a diákigazgató és mondta el, hogy
aznap milyen programok várhatók. Minden óra elején volt egy

kis vetélkedõ. Csak úgy száguldottak a meg- oldásokkal.
Lehetett szavazni a legszebb alsós kislányra és kisfiúra. A
nyertesek: Karácsony Tamara, Enyedi Laura, Hegedûs Máté
és Tóth Dominik voltak. Tanár Oscar-díjat nyert Legjobban
magyarázó kategóriában Karsai Dénes, Leg- viccesebb
kategóriában Bartos Gyuláné és Legtrendibb kategóriában
Szigeth Szilvia. Órákat látogatott az iskola diákvezetése, bár
temérdek feladatuk között alig jutott rá idõ. Telefonok,
nyomtatás, statisztika, ebéd és létszámjelentés, sõt egy kis

televíziós riport. A déli ebédeltetést is diákok oldották meg:
Hamary Vivien, Gyõrfi Petra, Federi Fanni. A hatodik órában a 
három végzõs osztály diákjai és egy tanár csapat mérte össze
tudását.

És tudja, Kedves Olvasó, nagyon kellemesen sikerült ez a
nap. A lányok, bocsánat a diákigazgató és csapata derekasan
helytállt. A nap végére ugyan kényelmetlen volt az ünneplõ,
magas sarkú cipõ, de az élmények kavalkádja egy életre
megmarad. Jól érezte magát diák és tanár, illetve tanár és diák
is.

NAGY VAGY!!!
15 hét, fantasztikus játékok, elszánt versenyzõk, és egy

fergeteges hangulatú sportaréna. Ez a Nagy Vagy! egy játékos
csapatverseny, amelyben mindenki megmutathatja, mire képes.
Az ország különbözõ általános iskoláinak csapatai
versengenek egymással földön, vízben és levegõben a
fantasztikus fõdíjakért. A csapatok élén egy-egy ismert ember
áll, akik hihetetlen elánnal és odaadással küzdenek a
továbbjutásért.

A Nagy Vagy! 2. szériájának felhívására rengeteg csapat
jelentkezett, de a mûsor közvetlen megkeresésére is sokan
válaszoltak. Nehéz volt kiválasztani a versenyben résztvevõ 48
csapatot, de végül megszületett a végsõ lista.
www.nagyvagytv.hu-n 

A 2010. tavaszi szériában már 48 csapat küzd az egymillió
forintos fõdíjért, fordulónként 6 iskola gárdája méri össze
tudását! A helyszín ezúttal is a Sportmax Hegyvidék
Sportcsarnok, a csapatkapitányok viszont újak és egy új taggal

bõvült a zsûri is! A versenyt a TV2 közvetíti. www.v-to.info 
A Zöldliget Iskola csapata továbbjutott, s a második

fordulóban április 18-án is versenghetett a továbbjutásért.

Egy izgalmas délelõtt
2010. húsvétjára készülõdtünk. Elhatároztuk, hogy sütünk

egy húsvéti süteményt, tubukát, bíbicet madárfészekben. Itt,
ebben az új épületben még nem sütöttünk, így izgalmas órák
vártak ránk. 

Szókártyákat húztak a gyerekek, így alakult meg a tojás, a
nyúl és a bárány csapat. Azután mindegyikbõl 2-2 ember
végezte a tészta összeállítását, addig a többiek készülõdtek a
húsvéti vetélkedõre, jegyzeteltek, búvárkodtak. Majd
elmentünk úszni. Mire az osztály visszaért, a tészta megkelt.
Két gombócot kapott mindenki. Az egyikbõl csavarással
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elkészítettük a fészket, a másikból csavarással és hurkolással
formáztuk a madarat. Majd lekentük az egészet tojássárgájával, 
s be a sütõbe.

 Ezután izgalmas verseny várta a gyerekeket.
 Végül megismerkedtek a tojásgurítással (sejberolással) is.

Egy szélesebb deszka egyik végét megemeltük. Onnan gu-
rították le a mûanyag tojásokat. Akinek a tojása hozzáért a
másikéhoz, õk pontot szereztek a csapatnak. Nagy örömmel,
lelkesedéssel töltöttük ezt a délelõttöt. A nap fényét emelte,
amikor Domi anyukája megérkezett a friss kalácstésztából
készült tojásokkal, amit jóízûen fogyasztottak el a gyerekek.

Másnapra pirosak lettek a tojások is, amit közben festettünk.
Szép, piros tubukákkal és festett tojásokkal indultak haza a
negyedikesek. 

Papp Sándorné Zsóka
4/a. 

NÉMETORSZÁG –
HONISMERETI VETÉLKEDÕ

A vetélkedõ témája Németország volt. Ezen a „rendez-
vényen” hat csapat vett részt. A versenyt és a feladatokat
összeállította Nemes Rita.

Az elsõ feladatban híres német épületeket kellett puzzle-ból
kirakni. Késõbb a versenyzõk összemérhették tudásukat a sport 
és futballal kapcsolatos kérdések terén.

Mindezek után a zsûritagok, Tóthné Benkõ Mónika és Nagy

Edit megkóstolták a versenyzõk által készített süteményeket
(Lebkuchen: nürnbergi mézeskalács), majd pontozták.

Utána Rita néni levetített két kis filmet Németország egyik
leghíresebb városáról, Münchenrõl. Majd kérdéseket tett fel a
kisfilmekkel kapcsolatban. A filmes kérdések után összesí-
tettük a pontokat.

Ezek után honfoglaló játékot játszottunk. Tartományokra
lehetett kiváltani a pontokat. 

A verseny szoros volt, minden csapat jól teljesített.
Magyar Melinda

Varga Bettina
Fekete Nikolett

8.a osztályos tanulók

ZÖLDLIGET HÍREK
Április 9-én Bendegúz Nyelvész Verseny megyei döntõ.

Nyolcan jutottak be iskolánkból, s közülük Kedves Tamara 2.a
és Érsek Máté 3.b osztályos tanulók utaznak majd Szegedre az
országos versenyre.

Március 25. és 26. Pázmánd Kempelen Napok. A
matematikai versenyen helyezett lett Ratkovics Flóra 3.a és
Kedves Tamara 2.a osztályos tanuló.

Március 19. Megyei Népdaléneklési Verseny A februári
tordasi elõdöntõ után Balázs Viktória (8.c) március 19-én
Soponyán folytatta a Fejér Megyei Népdaléneklési Versenyt,
ahol a döntõn vett részt. Több, mint nyolcvan általános, közép-,
vagy mûvészeti iskolás szólóénekes, éneklõ csoport, és
hangszeres együttes mûsorát értékelte a zsûri. A magas
színvonalú produkciókat minõsítõ oklevelekkel jutalmazta a
népzenészekbõl és zenetudományi szakemberekbõl álló zsûri.
Viki ezüst oklevelet kapott. Reméljük, jövõre is szurkolhatunk!

GRATULÁLUNK NEKIK!

• Május 1. szombat – Városi Majális a Kastélynál. Színes
programok, fõzés, jókedv.

• Május 8. szombat – Zöldliget Túranap. Minden
információ a felhívásban. 

• Május 15. szombat – Virágosítás délelõtt; Zöldliget Bál
19 órától

• Május 29. szombat – Zöldliget Táncszínház Évadzáró 19 
órától. Belépõ 500,–, melyet a Zöldliget Alapítványnak
adományoz a Táncszínház, hiszen évek óta támogatja munkáját 
az Alapítvány.

A MÚLT MEGIDÉZÕI
Hosszú évek óta minden tavasszal megrendezésre kerül

iskolánkban a házi történelemverseny. 
Ezt a hagyományt folytatva idén tavasszal is meg-

csillogtathatták történelemtudásukat tanulóink. 81 diákunk 19
csapattal vett részt a megmérettetésben. Két délutánon át folyt a
küzdelem.  

Március 10-én az ötödik és hatodik osztályosok, március
31-én pedig a hetedik és nyolcadik osztályosok versengtek.

Idén, kihasználva új iskolánk oktatástechnikai felsze-
reltségét egy új elemmel bõvült a szokásos feladatok köre.
Minden csapatnak egy prezentációt kellett készítenie elõre
megadott témában.  

Ezek bemutatása az iskolánk aulájában lévõ projektor se-
gítségével történt meg a kisszínpadon. 

A témák a következõek voltak ötödiktõl nyolcadik osztályig:
Mumifikálás az ókori Egyiptomban,
Egy Árpád-házi királyunk bemutatása,
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Életmód a dualizmus idején,
Életmód a Horthy korszakban.

A versenyzõ gyerekek nagy lelkesedéssel és izgalommal
készültek e munkájuk bemutatására, hiszen társaik, tanáraik elé
kiállva kellett a vetített képekkel összhangban az adott témáról
beszélniük.

A bemutatók után évfolyamonként külön tanterembe
vonultak a csapatok egy-egy tanár vezetésével, s a szokásos
módon különbözõ játékos feladatlapot oldottak meg.

Az eredmények kihirdetése, az oklevelek, emléklapok és
tárgyjutalmak átadása iskolagyûlés keretében történt meg.

5. osztály
1. helyezett:  Szávai Szonja, Smatkó Vanessza, Berta

Kristóf, Fehér Marcell, Vass Krisztián (5.b)
2. helyezett: Czombos Luca, Csányi Abigél, Oláh Vanda,

Stockinger Bea, Veress Kata (5.a)
3. helyezett: Szabó Dániel, Nagy Krisztián, Serfõzõ Dániel,

Antal Krisztina, Sarkadi Ferenc (5.b)
6. osztály
1. helyezett: Karácsony Tamás, Faragó Bálint, Zahorecz

Krisztián, Pucsek Zoltán (6.a)
2. helyezett: Demény Jennifer, Csere Gergely, Füredi

Barbara, Heidrich Barna (6.a)
3. helyezett: Váczi Virág, Gyõrfy Gergõ, Horváth Bence,

Federi Fanni, Fedor Eszter (6.b)
7. osztály
1. helyezett: Hajdú Ágoston, Béla Boglárka, Bukor Csongor, 

Nagy Anita, Vurczinger Zsófia (7.b)
2. helyezett: Szelei László, Tóth Benjamin, Hamary Vivien,

Gáncs Klaudia, Kovács Liza (7.a)
Nemet János, Cseh-Bognár Szabina, Imre Szilveszter,  

Martinovszky Zsanett, Pataki Réka (7.a)
3. helyezett: Nagy Boldizsár, Bicskei Patrik (7.b)
8. osztály
1. helyezett: Pucsek Dávid, Silhány Tamás (8.a)
2. helyezett: Erdei Péter, Polónyi István, Szabó Gergõ (8.c)
3. helyezett: Balla Olivér, Kovács Balázs, Dóczi Eszter, Tu-

nikolt Bence (8.b)
Szigetközi Tímea

 

NYÁRI-kaland-TÁBOR
2010. július 19-24.
Balatonföldváron

Jelentkezni lehetett, elõleggel: március 25-ig Annamária
néninél 12.000Ft. 

A második részletet május 21-ig kérjük, szintén: 12.000Ft. 
A harmadik részletet induláskor július 19-én 12.000Ft,

hétfõn reggel 9 órakor kell hozni a Lídóhoz. 

A befizetés összege a táborozás összes költségét fedezi:
szállás, étkezés, belépõk, utazás, kirándulás, programok. 

A táborozáshoz induláskor, utazás elõtt 3 napnál nem
régebbi orvosi igazolást kérnénk! 

Baglyasné Szécsi Annamária

Összeállította:
Nagy Edit
pedagógus
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A Gyermekjóléti Szolgálat Tanácskozása 2009. évben végzett
gyermekjóléti munkájáról

A hatályos szabályozás szerint a gyermekjóléti szolgálatnak 
a 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 15.§. (7) és (8) bekezdése
alapján minden év március 31-ig tanácskozást kell szerveznie.

A tanácskozáson a jelzõrendszer tagjainak írásos tájé-
koztatóit figyelembe véve átfogóan értékeli a jelzõrendszer
éves mûködését, áttekinti a település gyermekjóléti alapel-
látásának valamennyi formáját, szükség szerint javaslatot tesz
mûködésük javítására.

Velencén 2010. március 23-án megtartott tanácskozás
résztvevõi:

Védõnõi szolgálat részérõl Torma Csabáné és Mészáros
Renáta védõnõk

Meseliget Óvoda részérõl Kovács Károlyné és Bartos
Zoltánné gyermekvédelmi felelõsök,

Zöldliget Magyar-Angol Két tanítási Nyelvû Általános
Iskola részérõl Nagy Edit gyermek és ifjúságvédelmi felelõs,

Gyermekjóléti Szolgálat részérõl Török Ágnes intézmény-
vezetõ, Vajda Rita, Csincsi Éva, Horváth Zsuzsanna, Bencs
Ákos, Dózcziné Horváth Erika családgondozók,

Önkormányzat részérõl Szelei Andrea aljegyzõ és
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezetõ,

Kecskés Márta Mikkamakka Játéktár vezetõje,
Varjas Edit Csõrike Családi Napközi vezetõje.

A Szolgálat által településünkön biztosított szolgáltatá-
sok az elmúlt évben:
• Gyermekjólét
• Családsegítés
• Rendszeres szociális segélyezettek együttmûködése
• Mikkamakka alternatív napközbeni ellátás
• Házi segítségnyújtás
• Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
• Közösségi ellátás  (pszichiátriai, szenvedélybetegek részére)
• Jogi tanácsadás
• Pszichológiai tanácsadás

A gyermekjóléti alapellátások formái településünkön:
1. Gyermekjóléti szolgáltatás: Gyermekjóléti Szolgálat
2. Gyermekek napközbeni ellátása és formái telepü-

lésünkön:
Óvoda, iskolai napközi,
Családi napközi: A településen immár három családi

napközi is mûködik, a Csõrike Családi Napközi, a Velencei
Csemeték Családi Napközi és a Babakert Családi Napközi.

3. Gyermekek átmeneti gondozása: Helyettes szülõ

A tárgyévben jelzõrendszer által küldött jelzések száma
2009.

A jelzést küldõ Küldött 
jelzések
száma

Jelzésekre tett
intézkedések

Egészségügyi szolgáltató
(védõnõk)

3 3 eseti ellátás

Személyes gond. nyújtó
szoc. szolgálat

1 1 alapellátás

Közoktatási intézmény 13 11 eseti, ebbõl 2
továbbirányítás

2 alapellátás

Rendõrség 8 1 eseti
3 alapellátásban
gondozott
4 védelembe vett
gondozott

Ügyészség, bíróság 3 3 védelembe vett
gondozott

Társadalmi szerv.,
egyház, alapítvány

– –

Pártfogó felügyelõi
szolgálat

2 2 védelembe vett
gondozott

Önkormányzat, jegyzõ 2 2 védelembe vett
gondozott

Állampolgár, szülõ 7 7 eseti ellátás

Összesen 39 39

� HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT tájékoztatója
2481 Velence, Tópart u. 52.

Telefon: (22) 470-288; fax: (22) 589-157
E-mail: human01@freemail.hu

Tájékoztató: JOGI ÉS PSZICHOLÓGIAI TANÁCSA- 
DÁSOKAT CSAK ELÕZETES BEJELENTKEZÉS
ALAPJÁN LEHET IGÉNYBE VENNI: 
Pszichológiai tanácsadás: Csincsi Éva pszichológus,
minden kedden 14.00 órától 16.00 óráig.
Jogi tanácsadás: Dr. Várhelyi Tamás jogász minden hónap 
elsõ szerdai napján 14.00-16.00 óráig; Dr. G. Szabó Szilvia
jogász.
A tanácsadások térítésmentesen vehetõk igénybe a
Szolgálatnál. 
Helyszín: Velence, Tópart u. 52. Kastély épülete. Kérjük
az elõzetes bejelentkezést a 470-288-as telefonszámon!
Ügyfélfogadási idõ: Velence Tópart u. 52.

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

A nyugdíj és társadalombiztosítási szaktanácsadás,
ügyintézés:  Bencsik Ferencné  
szerda 9.00–11.00 óráig.  Velence, Tópart u. 52. Kastély
házasságkötõterem (Tel.: 472-453). Elérhetõség: 472-384.

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

Török Ágnes Csincsi Éva
intézményvezetõ családgondozó
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Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma
típusa szerint 2009.

Megnevezés Kezelt
problémák

száma

Anyagi 9

Gyermeknevelési 14

Gyermekintézménybe való beilleszkedési
nehézség

1

Magatartászavar 11

Családi konfliktus 4

Szülõk vagy a család életvitele 8

Szülõi elhanyagolás 10

Családon belüli bántalmazás (fizikai,
szexuális, lelki)

1

Fogyatékosság, retardáció –

Szenvedélybetegségek –

Összesen 58

Pályázatok, kérelmek:
A Héra Alapítványhoz benyújtott pályázaton 6 család ré-

szére áramdíj támogatást nyert Szolgálatunk 459.730,– Ft
összegben. 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár: OEP-nél lehetõ-
ség van egyszeri segélyt igényelni, az elmúlt évben 8 esetben
kapott a kérelem pozitív elbírálást, családonként
20.000–30.000,– Ft összegben.

Krízishelyzetbe került személyek támogatására a társult
települések közül Velence Város Önkormányzata ún.
krízistámogatást nyújt, amelyet évente két alkalommal,
30 eFt–50 eFt-ig terjedõ összegben igényelhetnek Velence
polgárai.

Török Ágnes  Csincsi Éva
intézményvezetõ  pszichológus-családgondozó

Egészséges
és Kulturált Emberekért
Egyesület – EKEE

Velence, Árok u. 2. tel: 06-70/313-6198
(Törökné Fellner Márta) • http://egyesulet.extra.hu

Rendszeres foglalkozásaink:
– Chuan Shu  (harcmûvészet): hétfõ, csütörtök 18-20 óra

kezdõknek hétfõ, csütörtök 18-19 óra 
(Érd.: Sánta József 06-70-313-6190)
Helyszín: Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános iskola tornaterme, Velence, Bethlen u. 14)

– Csi kung: szombat 7-9 óra
(Érd.: Sánta József 06-70-313-6190)
Helyszín: Velence, Iskola u. 2. (régi iskola)

– Callanetics torna: szerda 19-20 óra
(Érd.: Csipszer Csilla: 06-20-208-3030)
Helyszín: Velence, Iskola u. 2 (régi iskola)

– Törzsi hastánc: szerda 17.30-19 óra
(Érd.: Balláné Pozsgai Eszter: 06-30-701-5020)
Helyszín: Velence, Iskola u. 2. (régi iskola)

– Gitárklub: szombat 10.30-12.30 óra
(Érd.: Kalapos Örs 06-70-320-0601
Helyszín: Velence, Iskola u. 2. (régi iskola)

Ha tartalmasan szeretnéd eltölteni a szabadidõdet, 
ha egészséges szeretnél maradni, ha kell egy jó társaság, ha

mozogni szeretnél, ha szellemi utakat keresel,
 akkor gyere el hozzánk!

Kedves Kismamák, Anyukák, 
Babák, és Totyogók!

Elõször is szeretnénk, azoknak a klub-
tagoknak, akik visszaálltak a munkába, sok sikert 
kívánni és megköszönni részvételüket prog-
ramjainkon, amelyekre ha idejük engedi
továbbra is szívesen várjuk õket! Két kis
klubtagunknak Barninak és Beninek illetve
szüleiknek pedig gratulálunk a kislány testvéreik születéséhez! 

Április elsõ szerdáján a Városi Könyvtárba látogattunk el,
ahol Sinkáné Mihályi Zita könyvtárvezetõ vezetett bennünket
körbe, és elmondta, hogy városunk könyvtára már a
legapróbbakat is szívesen várja a Baba olvasójeggyel.
Látogassatok hát el bátran városunk könyvtárába, amely
Babának és Mamának is kellemes programlehetõség. 

Április végén és májusban az alábbi programokkal várjuk a
Babákat és Mamákat:

2010. április 28.
Nevelési hibák
elkövetésének
megelõzése

Závodi Klára
pszichológus
elõadásában

2010. május 5.

9.00 Baba
masszázs a
gyakorlatban 
(1 éves korig)

Mittich Anett
gyógypedagógus-
sal

10.00 Hogyan
nyerjük vissza
alakunkat

Balláné Pozsgai
Eszter elõadása

Amit a
babaúszásról tudni 
kell

Hortobágyi
Sarolta - Lotti
elõadásában

2010. május 12. A fejlesztõ játékok
Mittich Anett
gyógypedagógus-
sal 

2010. május 19.

Beszélgetés az
elõzõ hét
eseményeirõl és a
nyári
programjainkról

Egymás között

2010. május 26.

Kirándulás (rossz
idõ esetén – erõs
szél és/vagy esõ –
játék a
Mikkamakkában)

Pákozdi
Arborétum

Kismama Klub legközelebbi idõpontja, ahová már
pocakosan jöhettek, május 13-án lesz 17.00 órakor a Kastély
Házasságkötõ termében. Gyertek és osszátok meg velünk és
más Kismamákkal a várandóság örömeit és nehézségeit.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, régi és új tagunkat
összejöveteleinken szerdánként 9-12-ig a Mikkamakka
Játéktárban, Velencén a Kastélyban (Tópart út 52.)!
www.babaklubvelence.hu

Elérhetõségeink:

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

vtalaber@vipmail.hu toth_vera@freemail.hu
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SZÜLETÉS HETE FESZTIVÁL 2010.
A Születés Hete…..

Idén májusban nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre
az országos Születés Hete Fesztivál,  melyhez ismét csatlakozik 
Velence városa. A 2003-ban útjára indult rendezvénysorozat
keretében az érdeklõdõk az ország számos városában, tele-
pülésén találkozhatnak a várandóssággal, szüléssel, születéssel
kapcsolatos hasznos információkkal.  A május 2–9. közötti
programokat a velencei Baba-Mama és Kismama Klub szer-
vezi.

A programsorozatra szeretettel várunk minden érdek-
lõdõt!

Pocakos kismamát és kispapát, kisgyermekes anyukát és
apukát, gyerkõcöket, nagyszülõket.

A „Születés Hetérõl” és programjainkról részletesebben a
www.szuleteshete.hu oldalon olvashattok. A programokon
való részvétel ingyenes. Az elõadásokon részt vevõ Kismamák
apró ajándékcsomagot kapnak.

A velencei Baba-Mama Klub…
A Baba-Mama Klubot Velencén élõ kisgyermekes anyukák

szolgálatára hoztuk létre mi, anyukák, önkéntes munkával, az
Önkormányzat támogatásával és a Mikkamakka Alapítvány
segítségével. 

Kezdeményezésünk a velencei Kastélyban található Mik-
kamakka Játszóházban talált helyet. 

Összejöveteleinket heti rendszerességgel szervezzük meg.
A gondtalan játék mellett a felmerülõ problémákat egymás
között próbáljuk megbeszélni, és ha nem találjuk a megoldást,
akkor szakértõ segítségéhez fordulunk.

Rólunk és programjainkról részletesen a
www.babaklubvelence.hu weboldalon olvashat.

VELENCEI PROGRAMOK
2010. május 2-9.

Május 2. Vasárnap – Családi Nap a velencei Kastélynál
 A színpadon és a parkban:   
 10.00 Megnyitó, Anyák napi köszöntõ és a rajzpályázatok
eredményhirdetése
10.00-13.00 Kincskeresõ Kalandjárat – Játékos akadály-
verseny gyerekeknek! (Jelentkezni 12 óráig lehet.) 
15.00 Fortélyos mester, a ravaszdi c. mesejáték
17.00 Apacuka zenekar zenés mûsora 
Házasságkötõ terem elõadásai
11.00 Dietetikus tanácsai várandósoknak és szoptatós
anyukáknak – Szakács Viktóriával
12.00 Bababarát szálláshelyek, a Magyar Turizmus Zrt.
elõadása 
 14.00 Részlet vetítése a Világra jönni c. filmbõl, majd utána
beszélgetés Kelemenné Márta szülésznõvel
16.00 Ha nyuszi, hörcsög, degu van otthon – Tanácsok a 
rágcsálótartáshoz

Május 3. hétfõ – Bemutatkozik a velencei Szakorvosi
Rendelõintézet
15.00 Az épület bejárása és a szolgáltatások bemutatása

Május 4. kedd – Beszélgetések a velencei Kastélyban
15.00 Beszélgetés az anyaságról, a kezdeti nehézségekrõl
Kenéz Kírával, kismama és szoptatós könyvek írójával,
gyakorló anyukával
17.00 Nõnek és anyának lenni – Egyedül nem megy. Dr. Bálint
Sándor szülész-nõgyógyász elõadása
A könyvtár egész nap (11.00–17.00)  kiemelten kismamák-
nak, babáknak és gyerekeknek kínálja szolgáltatásait

Május 5. szerda – Egy nap a sportról
Beszélgetések a Mikkamakka Játéktárban a következõ té-
mákban
 9.00 Baba masszázs Mittich Anettel

10.00 Hogyan nyerjük vissza alakunkat? Balláné Pozsgai
Eszter elõadása
11.00 A Babaúszásról Hortobágyi Sarolta Lotti elõadásában
Nyitott órák az EKEE Egyesület közremûkõdésével az
Újtelepi Közösségi Házban (Velence, Iskola u. Régi iskola)
15.00 Kismama jóga – Szender Nikivel
16.00 Intim torna – Végh Károlyné Piroskával és Mózer Edittel
17.30 Törzsi hastánc – Gajerszky Éva – Gajával
19.00 Callanetics torna – Csipszer Csillával

Május 6. csütörtök – Minden, ami a Székesfehérvári Szent
György Kórházban történik...
13.00 Szervezett szülõszoba látogatás csoportokban 
Bejelentkezés szükséges Doblerné Dr. Magyar Mónikánál 
(Tel.: 70/262-0965 e-mail: pharmamona@freemail.hu)
A szülõszoba szívesen vár minden leendõ anyukát és apukát
elõzetes bejelentkezés nélkül is minden szerdán 14.00-kor!
Utána várunk mindenkit a székesfehérvári kórház Auditó-
riumába a következõ beszélgetésekre:
14.30 …ha nem jön a gólya? Dr. Rubliczky Levente fõorvos
elõadása a meddõségrõl és fogantatásról
15.00 Családközpontú szülészet Székesfehérváron. Dr. Hagy-
másy László Ph.D. osztályvezetõ fõorvos elõadása
15.30 Kötetlen beszélgetés Dr. Rubliczky Levente fõorvossal,
Bozsa Anikó szülésznõvel és Bali Marianna védõnõvel 

Május 7.  péntek  – Információs nap
8.00 Nyitott babaúszás órák Lottival a Velence Resort &
Spa-ban
Elõadások a velencei Kastély Házasságkötõ termében
10.00 Ami az anyákat illeti: munkajog, munkaerõpiac,
juttatások, segélyek – Kerekasztal beszélgetés szakértõkkel 
14.00 Különleges helyzetek, kezdeti nehézségek. Makai Kinga
IBCLC tanácsadó elõadása
15.30 Egy gyerek – egy fog? Kovácsné Haász Éva fogászati
tanácsadása 
18.00 Beszélgetés az apaságról – Kezdõ és gyakorlott apukák
társaságában, a P’Art Kávézóban (Velence, Béke u.)

Május 8. szombat – Börze és szabadtéri program
9.00 Használt baba/gyermekruha és felszerelés BÖRZE a
Zöldliget Iskolában (Velence, Bethlen G. u.). 
Árusítók jelentkezhetnek!
15.00 Közös játék a Babák rózsakertjében batyus uzsonnával

Május 9. Vasárnap – Gyermekelsõsegély
9.00 Gyermek Elsõsegély Tanfolyam a Gyermekmentõ Ala-
pítvány elõadásában a Zöldliget Iskolában (Velence, Bethlen
G. u.)
Belépõ: 1000,– Ft/család, melyet az Alapítvány részére aján-
lunk fel.
Mindenkit szeretettel várunk programjainkra!
A programváltozás jogát fenntartjuk.
Programjaink támogatói: Velence Város Önkormányzata,
Székesfehérvári Szent György Kórház, Velence-tavi Nyári
Játékok, Halywood Food Kft., Katica Kft., Rex Fontana Kft.,
Tó-Vill Bt., Part-Vill, Fehérvár Rádió, Velence Resort&Spa, 
Mikkamakka Játéktár, Mandarin Szolárium és Szépségszalon,
Zöldliget Általános Iskola, V-max Pizzéria, Lidó Divat, Nexus
Kft., Turbo Office, Ex/T Csemege Bt., Dobler Viktor
bútorasztalos, Rex Bt., Hall-Vill Szer Kft., Horváth László,
Geofény Bt., Tó-Ház Kft., Jáme-Holz Faipari Kft., Erika
Csemege, P’Art Kávézó, Kata boltja, Orisek László Papírbolt,
Hajdú Imre, Tó Sörözõ, Margit Virágház, Magyar Cukor Zrt.

Elérhetõségeink: Baba-Mama Klub Velence
 Martinovszkyné Tóth Veronika: 06 30 543 19 05

Málics-Talabér Veronika: 06 20 570 58 76
 www.babaklubvelence.hu

http://www.szuleteshete.hu
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Visszacsempésztük a majális
hangulatát!?

(Emlékeztetõ: a 2009-ben rendezett MAJÁLISRÓL)

„Május elsején a Kastélyparkban 11 csapat részvételével
nagysikerû fõzõversenyt rendeztünk. A jó hangulatú nap
nagyszerû lehetõséget adott a régi és új kapcsolatok
ápolásának, a tavalyi borocskák, pálinkák és a többféle pogácsa 
amatõr zsûrizésének.. 

(Nem) Mellesleg fõztünk is! Remek ételek rotyogtak a
bográcsokban, üstökben és sültek a tárcsán. Készült: „Csoda-
gulyás” – Meseliget módra, „Ûzött vaddisznó”-ragu  Shiitake
és  Rókagombával – rozscipóban tálalva – Várbarátnõk módra,
Marhapörkölt –„Jázmintarhonyával, Csili-csalamádéval –
Virágos módra, Takarékos slambuc – iskolát(át)építõ módra,
„Hivatalos”csülökpörkölt, de volt egyszerû és nagyszerû
marhalábszár pörkölt, pacal,  „vadász” káposzta, Brassói és
„Királyi” pácolt pulyka „titkos” receptû salátával. 

A résztvevõ csapatok nemcsak az ételeikkel, de a
megjelenésükkel is különleges élményt nyújtottak. Mindenki
igyekezett öltözékében is kifejezni csapata jellemzõit. A
tûzoltók, a mentõszolgálat képviselõi, a Zöldliget iskola
tantestülete és a focicsapat szakácsai „egyen” mezben fõztek, a
többiek erre az alkalomra készítettek egyedi jelmezeket.
Nagyon aranyosak voltak az óvoda dolgozói és a velük együtt
sürgõ-forgó rengeteg szülõ – a velencei színekben készült
kuktasapkáikban –, õk a legtöbb résztvevõt megmozgató csapat 
címet is kiérdemelték. A Virágos Velencéért Egyesület tagjai a
mozgalmukat jelképezõ virágos fejfedõikben sürgölõdtek. A
Gurgyalvölgyi Vadásztársaságot képviselõ vadászok alkalmi
tölténytára mini pálinkás-likõrös üvegekbõl állt. A
„legötletesebb öltözék”cím a Polgármesteri Hivatal „Csipet-
csülök” csapatának járt, akik virágos kötényt varrtak és a
fejükre zöldségekkel díszített kalapot készítettek.

Külön dicséret illeti a Helytörténeti Egyesület és a Vár-
barátok (barátnõk) csapatát, akik kiállítási tablókon mutatták be 
a tevékenységüket.

Nekem, mint szervezõnek a legnagyobb örömet az okozta,
hogy a csapatok nem csak a kötelezõen kiírt 3–5 fõvel kép-
viseltették magukat, hanem mindegyik csapat nagyszámú
„szurkológárdát”, barátokat, családtagokat is vonzott.

A nagyszerûen eltöltött nap után így váltunk el: 
Jövõre találkozunk!
Veletek újra, és remélhetõleg még másokkal is bõvülve,

ugyan itt!
Addig pedig Velence érdekében a munkás hétköznapokon!

Gránitz Gáspár Istvánné képviselõ

A fõzõverseny támogatták, ill. a díjakat felajánlották:
Aranykút étterem, István étterem, Szt. Orbán vendéglõ, Hotel
Juventus, Tekergõ étterem Velence Resort &Spa, Walzer
étterem, VVV Északi strand, Martinovszky Károly kertészete,
Zólyomi Csaba kertészete, Bió süti. Köszönjük szépen a
segítségüket! ” (archív 2009.)

REMÉLEM AZ ÍGÉRETÜNKHÖZ HÛEN AZ IDEI
ÉVBEN IS TALÁLKOZUNK!

KEZDÉS: 2010. május 1-én 9.00 órakor!

2010. évi velencei
programok:

május 1. Majális a Kastélyparkban
Szereplõk: Általános Iskola, Meseliget Óvoda,
Mikkamakka Játéktár, fõzõverseny résztvevõi 

május 2–9. Születés hete – Baba-Mama Klub
május 14-21. Bence-hegyi kilátó pályázatai, 

és a képzõmûvészeti munkák kiállítása
(Meghívó a 4. oldalon)

május 15. Virágosítás
Részt vevõk: intézmények és a lakosság

május 29. Orbán-nap – Gyermeknap
Bence-hegy – Panoráma úti parkoló

június 18. – augusztus 14. 
Velencei-tavi Nyári Játékok
www.vnyarijatekok.hu
Északi-strand – rendezvénysátor 

* * *
július 27 – augusztus 1-ig:

40. Országos és Nemzetközi Túrakerékpáros
Találkozó,  
Különleges Kerékpárok Fesztiválja

                      Dr. Entz Ferenc Szakiskola és Kollégium – 
Ország út 19.

* * *
Velencei Nyári Zenés Esték

www.velence.hu
www.velenceiszinhaz.fw.hu
(Helyszín: Északi – strand)

július 25. (vasárnap) 20.30 órakor:  Sziget Színház
Dzsungel könyve – musical

augusztus 1. (vasárnap) 20.30 órakor:  Fogi Színháza 
Az ördög nem alszik – zenés vígjáték  

augusztus 8. (vasárnap) 20.30 órakor: Sziget Színház
Egy szoknya egy nadrág – zenés vígjáték

augusztus 15. (vasárnap) 20.30 órakor: Turay Ida Színház 
Csak semmi szexet, kérem, angolok vagyunk 

                      –  vígjáték
* * *

augusztus 19. (csütörtök):  Nemzetközi Néptáncest 
augusztus 20. (péntek):   10.00 óra 

Szent István napi ünnepség
Fõ utcai Katolikus templom melletti parkban

augusztus 20. (péntek): 
Velencei Zene és Tánc Napja

augusztus 21. (szombat): 
Velence Város Születésnapja
XIII. Nemzetközi Fúvószenekari 
és Mazsorett nap
Tûzijáték és nosztalgia buli

* * *
október 1.  (péntek): Idõsek Világnapja
október 2 –3. (szombat – vasárnap): 

Babák Rózsakertje ünnepség és
Nyárbúcsúztató

október 23. (szombat) 10.00 óra Nemzeti ünnep
Hõsök parkja

október 29. (péntek) 16.00 óra  Halottak napja
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Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub
Nagyon vártuk, hogy jön a szép tavasz, de igen

hûvösen érkezett. Ami igen szomorú, hogy a héten egyik
este elég nagy szemû jég esett, sok esõvel. Már nagyon
várnánk a napsütést. Reméljük, csak megérkezik.

Eljött a Húsvét a Klubunkba is. Férfi klubtársaink
verset mondtak. A hölgyek piros tojással, csoki tojással és 
nyuszival kedveskedtek. Volt egy kis finom sajtos
pogácsa, üdítõ és forralt bor is, amivel az egyik kedves
tagunk kedveskedett a megjelenteknek. Az elmúlt
napokban termékbemutatót tartottak a Klubban, így:
gõzölõs porszívót, immunerõsítõt, porc- és csonterõsítõt,
látáserõsítõt (Augo Samin), ami a cukorbetegeknek is jó.
Voltak persze krémek is többek között.

Szerdán megtartottuk tagjainkkal a finom kacsazsíros
kenyér partit. A szomorú az, hogy többen vannak
betegeink, akik nem tudtak közöttünk lenni. Nekik ezúton 
is kívánunk mielõbbi gyógyulást.

Voltunk a dunaújvárosi fürdõben, viszonylag olcsó
belépõjeggyel és fuvardíjjal.

Elkészítettük az elsõ félévi programot, de elõfor-
dulnak eltérések, mint például a dunaújvárosi is. Itt csak
hónap végén volt a fürdõzésre lehetõség

Minden nyugdíjas velencei lakosnak jó egészséget
kívánunk!

Bicskei Józsefné
klubvezetõ

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. számú Nyugdíjas Klub tagsága nevében,

elsõsorban köszönetünket fejezem ki a Polgármester
asszonynak és a Képviselõ-testület tagjainak azért, hogy
2010. évben is anyagiakkal segítenek bennünket, így a
klubéletünk tovább folytatódhat. 

Ezáltal nagyon jól érezzük magunkat együtt, még a
„zsíros kenyér” is finomabb a Klubban, mint otthon.

Minden második pénteken találkozunk, élményekkel
telvén beszélgetünk: mi asszonyok „különösképpen”.
Témáink fõleg az unokák, és sajnos sok esetben a
betegségek is, de nagyon sokat tanulunk még mindig
egymástól sütni, fõzni, pedig ilyen idõs korunkra már volt 
idõnk tanulni, de mindig vannak újabbnál újabb dolgok,
amit mi is elsajátíthatunk. 

Április 17-én Komáromban voltunk kirándulni,
fürödni, ahol nagyon jól éreztük magunkat, nótaszóval
jöttünk hazafelé.

Május 23-án a Stefánia palotába megyünk Nótadélu-
tánra. 

További programjaink alakulása a Kulturális 
Bizottság egyeztetésével történik, mivel városunkban is
lesznek programok, melyeken szeretnénk mi is részt
venni.

Minden kedves Olvasónak, Klubtagnak, Nyugdíjas
társamnak jó egészséget kívánok!

Vén Lászlóné
klubvezetõ

Nyug dí jas Klu bok hí rei

Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület
FELHÍVÁSA

Kedves Olvasó!

A Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület

befogadott pályázata segítségével megvalósulhat a

Velencei-tó környéki egységes – bõvíthetõ – üzleti

névjegykártyarendszer. 

Felhívjuk azon vállalkozók, üzletek, szálláshelyek,

turisztikai kiszolgálóegységek figyelmét a lehetõségre,

akik szeretnének részt venni a programban, keressék meg

mihamarabb Egyesületünket.

Elérhetõségeink: Tel.: 06-70-6290-894, 

e-mail: galambosne.marika@gmail.com

Önnek nincs más dolga, mint összegyûjteni adatait:

név, cím, elérhetõség (tel., e-mail cím, honlapcím), nyitva 

tartás, két frappáns mondat a tevékenység bemutatásáról,

egy fotó, vagy logó, vagy a profilra jellemzõ kép, vagy

grafika.
Galambos Györgyné 

Helytörténeti Egyesület elnöke

Példa (eredetileg névjegykártya nagyságban):

xy  vendéglõ pl.: 60 személy  befogadására 

alkalmas

vendégl. egység

házias ételek, udvarias kiszolgálás

ugyan ez angolul 

esetleg németül

kép

logo

grafika mini térkép, hogy hol található

cím, elérhetõség

nyitva tartás 

elsõ oldal hátoldal
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Velencei feltámadás
Érdekes ismertetést olvastam egy amerikai filmrõl,

amelynek szerzõje ezt a címet adta: Sötétben a világ.
A film meséje szerint, egy tudós régész ásatásokat végez

Jeruzsálemben a Golgota környékén. Az egyik nap bejelenti:
megtaláltam Jézus sírját, Arimateai
József sírkamráját és a sír nem volt 
üres.

Egy múmia feküdt benne, Krisztus
holtteste, amit bárkinek meg tudok
mutatni. A rádió, a televízió, a sajtó
azonnal fölkapta a hírt és világgá
kürtöli a szenzációt: megtalálták
Krisztus holttestét, illetve csontvázát.
Kíváncsi turisták özönlenek Jeru-
zsálembe, mindenki látni akarja a
különös leletet. A kíváncsiskodók
tömegén túl azonban sokkal nagyobb
a megrendült, a kétségbeesett emberek 
tömege. A hír hallatára, amely szerint
Jézus nem támadt föl, valami sötét
fátyol, szemfödõ borul a világra. Mindenki, aki eddig Jézusba
vetette reményét, kétségbeesik. Bezárják a templomokat,
lebontják a katedrálisokat, ledöntik az útszéli kereszteket. A
csalódott emberek elégetik a múzeumokban található
Krisztusképeket. A hithirdetõk hazatérnek, a papok is más
foglalkozás után néznek. Sötétség borul a világra, mert kialudt
a legszebb remény csillaga. A film azzal végzõdik, hogy a
haldokló régész bevallja hazugságát: Krisztus sírját valóban
üresen találta…

Ez a történet – jóllehet az emberi képzelet szülötte –,
találóan érzékelteti azt az igazságot, hogy milyen roppant
jelentõségû Krisztus föltámadása. Fölismerte ezt már Pál
apostol is, aki nyíltan kijelentette híveinek: Ha Krisztus nem
támadt föl, hiába való a mi igehirdetésünk, s hiába való a ti
hitetek… 

Az említett film szerzõje nagyon helyesen ismerte föl Jézus
föltámadásának jelentõségét, de azt a valóságot is, hogy a mai
világban inkább, mint valaha, roppant erõfeszítéseket tesznek
annak érdekében, hogy Jézus föltámadása helyett halálát

bizonyítsák. Sokan úgy vélekednek napjainkban, hogy az
emberiség nagyszerû jövõje, boldogsága attól függ, hogy
sikerül-e a „megölt Istent” véglegesen eltemetni.
Buzgólkodnak a temetkezési vállalkozók, újabb és újabb
gyászjelentéseket fogalmaznak Isten haláláról. Ki kell irtani a
kereszteket, el kell némítani az evangéliumokat, múzeummá
kell átalakítani a templomokat! Krisztus maradjon a sírjában

végérvényesen, és ne hitegessék
állítólagos föltámadásával az örök
életre vágyó emberiséget. Meg kell
halnia Istennek, hogy az ember szabad 
és igazán nagy lehessen. Ezt hirdetik
szerte a világon, de kivétel nélkül,
valamennyien adósok maradnak a
bizonyítékokkal. Nincs senki a
világon, aki bebizonyítaná, hogy
Krisztus nem támadt fel halottaiból, és
az apostolok közönséges csalók
voltak. Nincs senki a világon, aki
szebb eszméket hirdetne és nagyobbra
hívná az embert, mint Jézus Krisztus.
Nincs senki a világon, aki tisztább
erkölcsöt hirdetne Krisztus erköl-

csénél. Nincs senki a világon, aki be tudná bizonyítani, hogy az
emberek megjobbítására van jobb kovász, mint Jézus tanítása. 
Nincs senki a világon, aki bebizonyítaná, hogy van az
emberiségnek önzetlenebb barátja annál a Krisztusnál, aki
életét áldozta övéiért. Az ember sohasem lesz olyan szép, olyan
tiszta és igaz, mintha Krisztust ölti magára. 

Ezt ragyogóan bizonyítják azok a szentek, akik komolyan
vették és valóra váltották az evangéliumot. 

Húsvét ünnepén azért is jövünk közös otthonunkba, a
templomba, hogy megerõsödjünk ebben a hitünkben. És még
valamiért! Nem elegendõ Húsvét ünnepén annak
örvendeznünk, hogy valóban föltámadt az Úr, és ezzel utat
nyitott a mi föltámadásunknak is. Az apostolok, a tanítványaik,
a jámbor asszonyok nemcsak azért örülnek, mert Jézus
föltámadt, hanem hogy Vele együtt õk is föltámadtak.
Örömünk azonban csak akkor lesz igazi, ha jómagunk is
föltámadunk. Erre meg van a lehetõségünk. Hiszen Jézus azért
támadt föl egyszer Jeruzsálemben, hogy Velencén is
föltámadhasson!                                                        Imre atya

Keresztvállaló keresztyénség
Olvasandó:
II. Kor. 1:8-10.
Pál apostol olyan élményrõl ír, amelyrõl semmit nem tudunk.

Nagy szenvedésben-nyomorúságban lehetett része. Tövis
adatott a testébe. De hát létezik-e keresztyénség a szenvedés
vállalása nélkül? Az Imitatio Christi, a Krisztus-követés azt is
jelenti, hogy vállalom a krisztusi utat, a szenvedés, a kereszt
útját, a via crucist.

Babits Mihály írja: „Szenvedni annyi, mint diadalt aratni...” 

Nagypéntek nélkül nem lehetett volna Húsvét a Krisztus
ügyének világméretû gyõzelmévé. Amikor feltámadása után
Krisztus megjelent a tanítványoknak, õk látták a szegek helyeit a
testén. A Jelenések könyve szerint õ a halálra sebzett Bárány, aki
elveszi a világ bûneit. Olyan Urunk van, aki a szenvedéseken
ment át a dicsõségbe. 

Pálhoz hasonlóan hányszor kerülünk olyan helyzetbe, mint a
tanítványok a viharos tengeren, amikor így kiáltottak: – Uram,
elveszünk! S Jézus így válaszol: – Ó, ti kicsinyhitûek! Igen, õ

megtart az erõtlenségben, a reménytelenség és szenvedés
mélységébõl kiemel, életviharainkat lecsendesíti, és segít
elhordozni keresztjeinket. Csak rá kell tekinteni, Jézusra, aki
Pálnak is oly nagy vigasztalást adott a legnagyobb
nyomorúságban is. Hisz még a filippi börtön poklából is így tud
írni az apostol: „Örüljetek, mindenkor örüljetek”. S hogy kezdi
ezt a  is  levelét?  „Áldott az Isten, ami Urunknak, a Jézus
Krisztusnak atyja, az irgalom atyja, és minden vigasztalások
Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban,
hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyo-
morúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal
minket…”

Bárcsak találkoznánk a Feltámadottal életutunkon, mint az
emmausi tanítványok, s köszöntene bennünket is: „Békesség
néktek!”

Bárcsak az Õ békessége tölthetné be életünket!

Ámen
Pápai Szabó György

református lelkipásztor
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„Tudod, van egy barátom…”
Így kezdõdik egy keresztény gyerekdal: 
„ Tudod van egy barátom Jézus, 
Vele mindent megbeszélhetek.
 Tudod van egy barátom Jézus,
 Õ megvigasztalja szívemet.
 És ha elrontottam valamit, 
és ha elhibáztam százszor.
 Mindig meghallgatja panaszom,
 és egy új reményt adott.”
Húsvét után néhány nappal, a feltámadás erejétõl

megerõsödve, megújulva, annak a biztos tudatában, hogy
mindig velünk van Õ, az igaz barát, örömmel és reménységgel
tekinthetünk a mindennapok elé.

Jöhet az életünkben bármi nehézség: betegség, gyász, az
emberek elutasítása, anyagi nehézségek, munkanélküliség,
akkor is Hozzá kell fordulnunk. Isten ezeket a helyzeteket
használja arra, hogy felkészítsen bennünket arra a feladatra,
amelyet nekünk szánt.

Isten egy meghatározott céllal helyezett ide a földre minket.
Te megtaláltad már a tiédet? Erre áldoztad-e az életedet úgy,
hogy minden másodperc igazán értékes volt? Pál így tett és
végezetül ezt írhatta: „Elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama 
nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet
megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája,
amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de
nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják
az Õ megjelenését.” 2 Timóteus 4: 6-8.

Ha Krisztust megváltódként ismered, akkor a legjobb még
hátra van. „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz
énbennem, ha meghal is, él, és aki él és hisz énbennem, az nem
hal meg soha. Hiszed-e ezt?” János evangéliuma 11:25-26.

Hálásnak kell lennünk mindenért, amivel megajándékozott
minket. Hogy mik ezek? A gyönyörû természet, ami temérdek
kincsét rejtegeti számunkra. Ha megállunk a napi rohanások
közepette, észrevesszük a szép tájat, a madarak énekét, Isten

alkotásait. Próbáljunk meg több idõt tölteni Vele csendben!
Megláthatjuk Õt egy mûalkotásban, vagy zenében!

Isten arra alkotott, hogy közösségben legyünk másokkal.
Sok olyan ember vesz körül bennünket, akit a Jóisten felhasznál 
arra, hogy formáljon, alakítson minket. Ezek közül nem
mindenki a mi barátunk. Legyünk hálásak minden ember-
társunkért! 

Hálásak lehetünk gyermekeinkért, házastársunkért, szü-
leinkért, az anyagi helyzetünkért s azért a talentumért, amivel
megajándékozott bennünket Isten. Hálás lehet a szívünk a
munkahelyünkért, a fõnökeinkért, a gyülekezetünkért és a
testvéreinkért az Úrban, a szomszédainkért, városunkért, orszá- 
gunkért.

Hálás lehetsz azért, mert észreveszed az éhezõt és enni adsz
neki. 

Hálás lehetsz azért, mert az Úr erõt és anyagiakat adott arra,
hogy segíts másokon. 

Hálás lehetsz azért, mert észreveszed a hétköznapokban a
szenvedõt. 

Hálás lehetsz azért, ha az életed minden napján tudsz adni
valamit: szeretetet, jó szót, simogatást, karnyújtást, meg-
bocsátást, biztatást, idõt a másik embernek.

Ha hálaadó szívvel éljük az életünket, akkor jól érezhetjük
magunkat a bõrünkben. 

Ahogy gondolkodunk, meghatározza azt, amit érzékelünk,
és az amit érzékelünk, meghatározza az érzelmeinket. Az
érzelmek a lélek színei: látványosak és csodálatosak. Amikor
semmit sem érzel, a világ unalmassá és színtelenné válik. 

Tegyük színessé gondolatainkat, gondoljunk arra, Aki
annyira szeret, hogy képes volt meghalni értünk és feltámadni.
Az élet és a megmaradás csak Õbenne van. Õ képes arra, hogy
átformálja az embereket, megváltoztasson mindent! Ha
befogadjuk a szívünkbe, akkor az életünk ura lesz. Isten
gyermekeivé válunk.

Olyan erõt és bátorságot ad ez nekünk, hogy szinte hegyeket 
is képesek vagyunk elmozdítani.

„De akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek,
mint a saskeselyûk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és
nem fáradnak el!” Ézsaiás 40:31.

Kívánom, hogy megismerjétek az Úr Jézust, és a feltámadás 
ereje hassa át minden napotokat!

Papp Sándorné Zsóka
Hajnalpír Baptista Gyülekezet

Felhasznált irodalom: Szent Biblia,
 W. M. Paul Young: A viskó,
Mai ige folyóirat áprilisi száma

Római Katolikus Egyházközség 
miserendje:

Templom (Ó-falu – Fõ u.):
 hétfõtõl – péntekig: 18.00 óra

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

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

* * *

Református Egyházközség
istentiszteleteinek idõpontjai:

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

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

* * *

Baptista Gyülekezet istentiszteleteinek
idõpontjai:

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

szerda: 18.00 óra Imaóra
péntek: 17.00 óra Ifjúsági alkalom
vasárnap: 10.00 óra Istentisztelet

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  

(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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Megújult az ügyfélfogadó iroda
Évente több mint hatezer ügyet intéznek a DRV

velencei információs pontján
Megújult környezetben várja a Dunántúli Regionális

Vízmû Zrt. fogyasztóit Velencén, Oláhné Surányi Ágnes
velencei polgármester és Veigl Gábor értékesítési igazgató a
Víz világnapja alkalmából rendezett ünnepség keretében
avatta fel a felújított irodát.

27 településen mintegy 28 000 fogyasztási hely tartozik a
megújult velencei információs pont vonzáskörzetébe, a víz- és
csatornaszolgáltatásban részesülõ lakosság száma a nyári
idõszakban a többszörösére emelkedik az üdülõterületen,
ennek megfelelõen állandó és idényes fogyasztók ügyeinek
kezelésére is berendezkedett az iroda. Mindez azért sem jelent
gondot, mert lakóhelytõl függetlenül intézhetõek a személyes
megkeresések a DRV minden ügyfélszolgálati irodájában és
információs pontján, de ez csak egyike a számtalan
lehetõségnek, amelyek megkönnyítik az ügyintézést. A
személyes kapcsolatfelvétel a második legnépszerûbb módja az 
ügyek intézésének a DRV-nél, ennél gyakrabban csak a
telefonhoz nyúlnak a fogyasztók a szolgáltató hat megyét
felölelõ mûködési területén.

Az ügyfélszolgálati tevékenység mintegy 700 ezer lakos
észrevételeinek, bejelentéseinek, panaszainak kezelését jelenti
a Dunántúlon, több mint 100 munkatárs kizárólag ezeknek a
feladatoknak az intézésével foglalkozik a szolgáltatónál.
Képzésük folyamatos, hiszen szigorú jogszabályi elvárásoknak 
kell megfelelniük munkájuk során, miközben folyamatosan
bõvül feladataik száma. Így Velencén – a DRV-nél egyelõre
egyedülálló módon – már az új bekötésekkel kapcsolatos
ügyintézés is lehetséges a most átadott irodában. Mindez az
egykapus ügyintézés jegyében zajlik, azaz a szolgáltató
minden, a fogyasztókat érintõ ügyet egy ügyintézési csatornán
és szervezeten, mégpedig az ügyfélszolgálaton keresztül
intézhetõvé kíván tenni a továbbiakban. 

Veigl Gábor értékesítési igazgató az átadást követõen
elmondta: „Hatalmas feladatot jelent fogyasztóink teljes körû
kiszolgálása, hiszen több tucat üggyel találkoznak
kolléganõink nap mint nap. Ezen tevékenység sikerességérõl
azonban szerencsére egyre gyakoribbak a visszajelzések,
példaként említhetnék a Magyar Víziközmû Szövetség egésze
alatt szervezett Országos Ügyfélszolgálati Versenyt, amelyen
tavaly a második helyezést érte el csapatunk.” A
víziközmû-szolgáltató a közelmúltban korszerûsítette mûszaki
és ügyfélkapcsolati tevékenységét, létrehozva ezzel többek
között éjjel-nappal elérhetõ mûszaki hibabejelentõ szolgálatát,
amely a bejelentések fogadása mellett munkairányítási
tevékenységet is végez.

A Dunántúli Regionális Vízmûrõl
A Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. – az ország területileg

legnagyobb víziközmû-szolgáltatója – állami és önkormány-
zati tulajdonban lévõ vízellátó- és szennyvízrendszereket
üzemeltet, a közmûvagyon értéke meghaladja a 64 milliárd
forintot, a társaság jegyzett tõkéje 4,44 milliárd forint.
Alaptevékenységét képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás,
ivóvíz-értékesítés, szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint az
iparivíz-termelés és -szolgáltatás. Kiegészítõ tevékenységként
– többek között – laboratóriumi tevékenységet végez, illetve
mûszaki szolgáltatásokat nyújt. 

A társaság tevékenységét a Dunántúl hat megyéjében –
Baranya, Fejér, Somogy, Veszprém, Tolna és Zala megyében –
végzi, mintegy 700 ezer lakos közmûves ivóvízellátásáról
gondoskodik, és 430 ezer lakos számára biztosítja a
csatornaszolgáltatást. A DRV Zrt. vízátadóként közremûködik
többek között Dunaújváros, Székesfehérvár, Ajka, Mohács,
Pécs és Komló ellátásában.

Az ügyintézés lehetõségei a DRV Zrt. ügyfélszolgálatán: 
– DRV INFO Vonal: 06 40 240 240 
A DRV INFO Vonal tárcsázása az ügyintézés legké-

nyelmesebb módja. A helyi tarifával hívható telefonszámon 
munkatársaink hétfõn, kedden, szerdán és pénteken
7.30-tól 15-30-ig, csütörtökönként 7.30-tól 20.00-ig fo-
gadják a hívásokat. Automata információs szolgáltatásunk és
az önkiszolgáló menüpontok (mérõállás bediktálás, folyó-
számla egyenleg lekérdezése) a nap 24 órájában ügyintézõvel
történõ beszélgetés nélkül is igénybe vehetõk. 

A DRV INFO Vonal kényelmes ügyintézési lehetõség to-
vábbá:

– közterületi hibabejelentésre (a nap 24 órájában, 1-es
menüpont)   

– részszámla mennyiség módosítására, 
– a számlázással kapcsolatos és a mûszaki természetû

kérdések, problémák rendezésére, 
– idõpontok egyeztetésére (pl. mérõcseréhez, helyszíni

kivizsgáláshoz)
– általános tájékoztatás kérésére
– Faxszámunk: 06-84-501-299
– Velencei Információs Pont
Hétfõn és szerdán 8.00-tól 15.00-ig, pénteken 8.00-tól

13.00-ig, június–augusztus hónapokban kedden és
csütörtökön is 8.00-tól 15.00-ig személyesen intézheti ügyeit 
megújult Velencei Információs Pontunkon (Velence,
Szabolcsi u. 40.). 

– www.drv.hu
Honlapunkon minden, a DRV szolgáltatásaival és az

ügyintézés lehetõségeivel, módjával kapcsolatos információt
megtalálhat településére szabottan. Emellett mérõállás
diktálására és folyószámla egyenlegének lekérdezésére,
valamint a különbözõ ügyeinek intézéséhez szükséges nyom-
tatványok letöltésére is lehetõség van. 

– Postai úton vagy elektronikus levél formájában 
Írásban a 8601 Siófok, Pf. 888. postacímen fogadjuk

leveleit, vagy az egyes ügyek intézéséhez szükséges doku-
mentumokat, formanyomtatványainkat. 

2009. évben fogyasztói elégedettség felmérést végzett
Társaságunk. A DRV Zrt. munkatársainak ügyfélkezelését
ötfokozatú skálán ítélték meg a megkérdezettek. Fogyasztóink
körében 4,5 pontos elégedettségi átlagértéket regisztráltunk.

Ügyfélszolgálatunk továbbra is kiemelt hangsúlyt fordít 
az udvarias ügyfélkezelésre, a gyors, szakszerû ügyinté-
zésre! Köszönjük fogyasztóink eddigi bizalmát!

Tisztelettel: 

Dunántúli Regionális Vízmû Zrt.
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Rendõrkapitány beszámolója  az éves munkáról

2009. évben a Gárdonyi Rendõrkapitányság az elé kitûzött
célokat túlnyomórészt megvalósította. Kiemelt feladatként
jelentkezett a turisztikai szezon rendõri biztosítása, melyet
eredményesen hajtottunk végre.

Területünkön a lakosság biztonságérzetét súlyosan
negatívan befolyásoló erõszakos, leszámolás jellegû bûn-
cselekmény nem történt.

Velence Városban 2009-ben 207 bûncselekmény vált
ismertté, amely csökkenést mutat a 2008. évi 384 ismertté
vált bûncselekménnyel szemben. 2007. évben 304, 2006-ban
294, 2005-ben 389, 2004-ben pedig 268 bûncselekményt
regisztráltunk.

Az egyes kiemelt bûncselekmények esetében az ismertté
válás különbözõ mértékû volt. A személy elleni bûn-
cselekmények száma 6-ról 12-re nõtt, a közlekedési
bûncselekmények száma 25-rõl 15-re csökkent. A vagyon
elleni bûncselekmények a korábbi évhez képest 310-rõl 148-ra
csökkentek, azonban sajnálatosan mind a lopások, mind a
betöréses lopások száma is emelkedett. Rablás nem történt, a
garázdaságok száma gyakorlatilag stagnált (6).

Az erõszakos és garázda jellegû bûncselekmények száma
csökkent, a közterületen elkövetett bûncselekmények száma
emelkedett. Ez utóbbiakat nem a térfigyelõ kamerákkal védett
helyszíneken követték el.

Az egyenruhás rendõrök által közterületen töltött órák
száma – évek óta elõször – emelkedett. Nõtt a bûncselekmény 
elkövetésén tettenéréses elfogások, a bûncselekmény gyanús
elõállítások, a saját kezdeményezésû büntetõ,  és szabálysértési
feljelentések, a mintavételre elõállítások, az ittas szabálysér-
tések, a pozitív alkoholszonda alkalmazások száma.

A közlekedésrendészeti tevékenység vonatkozásában
célkitûzéseink nem teljesültek. Bár Velence bel és
külterületén 2009-ben halálos baleset nem történt, 2009. évben
8 súlyos sérüléses, 5 könnyû sérüléses, és 22 sérülés nélküli
anyagi káros közlekedési balesetnél intézkedtünk. Ugyanezek
a számadatok 2008-ban 6, 3, illetve 21-gyen voltak jelöltek. A
balesetet okozók közül 2008-ban 2, 2009-ben pedig 1 fõ volt
ittas. 

Az igazgatásrendészeti szakterületre továbbra is
jellemzõ volt a magas ügyforgalom. A jelentõs terhelés ellenére 
az állomány törvényesen, szakszerûen, jó színvonalon látta el
feladatait. 

Személyügyi szempontból évek óta kedvezõtlen évet
zárunk. A rendõrkapitányság létszámhelyzete az értékelt évben
összességében nem javult, a bûnügyi állományt érintõ
áthelyezések és nyugállományba vonulások miatt az értékelt
esztendõ elején ismételten jelentõs nehézséggel kellett
szembenéznünk.

A gazdálkodás keretében a szakmai feladatok végre-
hajtásához szükséges alapvetõ anyagi-technikai, valamint
pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. Biztosított volt az
objektumaink és jármûveink (hajóink) üzemeltetése. A
rendõrkapitányság elhelyezési körülményei nem változtak.
Csak a halasztást nem tûrõ karbantartási munkák kerültek
végrehajtásra. 

Az értékelt év tavaszán megérkeztek a Velencei-tó Vértes
Térségi Fejlesztési Tanács közremûködésével és segítségével
pályázaton megnyert technikai eszközök, amelyek jóvoltából
informatikai eszközproblémánk megoldódott.

Velence Városban 2008-ban 34, 2009. évben pedig 33
bûnelkövetõ vált ismertté. A bûnelkövetõk jól bevált mód-
szerként alkalmazták a betöréssel elkövetett jármûlopások

elkövetését is, amelyek elkövetõit elfogtuk, és tavaly bünte-
tõeljárás alá vontuk.

2009. évben Velence területén – különösen a számozott
utcákban – több alkalommal regisztráltuk besurranás jellegû
bûncselekmények elkövetését. Az elmúlt évben sikerült e
bûncselekmények vonatkozásában két elkövetõi kört is
büntetõeljárás alá vonnunk.

A felderítést nehezítette a terület jellege, mivel az
elkövetõk túlnyomó része nem helyi lakos volt, hanem utazó
bûnözõ. Illetékességi területünk Budapest és Székesfehérvár
közötti fõ közlekedési útvonal és vasútvonal mellett
helyezkedik el, így az átmenõ forgalom nagymértékû. 

Az ellenõrzések során a vízi-rendészeti tevékenységet
ellátó körzeti megbízottak 184 (2008-ban 156, 2007-ben 122,
2006-ban 67) szabálysértési feljelentést tettek, helyszíni bírság
kiszabására hasonlóan az elõzõ évekhez, nem került sor.
Tevékenységük során az elõzõ évi 36 fõhöz képest 2009. évben
47 fõt (2008-ban 65 fõt) mentettek ki a vízbõl. 2009. évben
személyi sérüléses vízi baleset és vízbefulladás 2 történt,
amelyek közül azonban klasszikus vízbefulladásként egy eset
értékelhetõ.

A bûnözés fõ okai között területünket az anyagi
haszonszerzés és átmeneti pénzzavar jellemezte, ami az évek
során nem változott. A lecsúszott, anyagi lehetõségekben
korlátozott személyek továbbra is potenciális elkövetõként
vehetõk számításba.

Velence földrajzi elhelyezkedésébõl következõen, a rajta
keresztül haladó fõközlekedési útvonalak, és a több irányba
vezetõ mellékútvonalak miatt az átutazó jellegû bûnözés
dominált (hasonlóan a rendõrkapitányság egészéhez). 

A regisztrált bûncselekmények számát, összetételét
nagyban befolyásolta a terület turisztikai, idegenforgalmi
szerepe. A nagy számban található hétvégi házak, az
idegenforgalmi szezonon kívül hosszú ideig üresen álltak. 

A betöréses lopások esetében a sértetti kör, jellemzõen
rosszul értelmezett takarékossági megfontolásokból a jelentõs
anyagi javak és értékek védelmében gyakran a legalapvetõbb
védelmi intézkedéseket sem tette meg. 

Gépkocsi feltörések esetén nagy volt a sértetté válás
azokban az esetekben, amikor az értéktárgyakat jól látható
helyen tartották az autókban, s ezen értékek gyakran
eltulajdonításra kerültek.  

Egyre gyakoribbá váltak területünkön a sértettek figyel-
metlenségét kihasználva elkövetett bûncselekmények, ame-
lyek során a nyitott ajtón keresztül jutnak az elkövetõk a
sértettek értékeihez.      

Összességében a feljelentõk sérelmére elkövetett bûncse-
lekmények okaként kiemelhetõ az óvatosság hiánya és az
alapvetõ vagyonvédelmi intézkedések figyelmen kívül ha-
gyása.

A turisztikai idény kezdetén, majd a nyári idõszakban több
alkalommal szórólapot (idegen nyelvût is) osztottunk szét a
területünk több – külföldiek által gyakran látogatott – pontján
annak érdekében, hogy felhívjuk figyelmüket a rájuk leselkedõ
veszélyre. A strandok bejáratánál szintén idegen nyelvû
ismeretterjesztõ plakátokat függesztettünk ki. A strandok
területén naponta többször is hallhattak bûnmegelõzéssel
kapcsolatos tanácsokat az üdülõk. A megelõzés érdekében a
tömegkommunikáció lehetõségeit aktívabban használtuk ki,
rendszeres megjelenéssel a helyi írott és elektronikus médi-
ában. 

A bûnmegelõzés vonatkozásában igyekeztünk a két
(Folytatás a 26. oldalon)
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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.

Ve len ce Vá ros 
Ön kor mány za t Képviselõ-testülete 

2010. évben az alábbi ingatlanait
kívánja értékesíteni:

 
(irány ár mi ni mum)

Sszám        Hely raj zi szám     m2           Cím                             nettó euro/m2

1.                   1623/22 1.983 Zárt u. 88
2.                      26/9 1.471 Cse me te u. 53

Vásártér utcai lakótelkek (összközmûves):
Sszám        Hely raj zi szám     m2                                               nettó euro/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 euró/m2 egységár alapján, az
aktuális forint-euró árfolyamnak megfelelõen.)

1. 1610 hrsz. 954 m2 Árok u. 11. sz. lakóház 
és udvar bruttó 24.000.000,– Ft

2. 1202 hrsz. 817 m2 Szél u. bruttó  13.700,– Ft/m2

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!

Érdeklõdni: Géjó Irén – titkárság (22) 589-402

K Ö Z É R D E K Û  I N F O R M Á C I Ó K

legveszélyeztetettebb csoportot megcélozni, amelynek
érdekében osztályfõnöki órák és nyugdíjas összejövetelek
keretében tartottunk bûnmegelõzési elõadásokat.

Az értékelt évben Velence Város Önkormányzata anyagi
eszközökkel is támogatta a rendõri feladatok eredményes
végrehajtását.

A velencei polgárõrség 2009. évi munkája, a közterületen
való rendszeres megjelenésük nagyban hozzájárult Velence
közbiztonságának biztosításához. Velence város polgármes-
terének ösztönzésére és segítségével megalakítottuk SZEM
mozgalmat, mely önmagában is jelentõs segítséget nyújthat a
város közbiztonságának lokális javításában.

Megszerveztük és bevezettük a körzeti megbízotti
fogadóórák tartását, amelyek idõpontjairól folyamatosan
tájékoztattuk, és tájékoztatni kívánjuk a jövõben is a
lakosságot.

Köszöni megtisztelõ figyelmüket:  
Dr. Sági János 

r. alezredes 
rendõrkapitány

(Folytatás a 25. oldalról) ISMÉTELTEN 
A RÓKAVESZÉLYRÕL…

Lakossági bejelentés érkezett az
Önkormányzathoz, az újtelepi Szárcsa
utcában fényes nappal rókát láttak jár-
kálni.

Ez a helyzet minden évben tavasszal
megismétlõdik, amikor a hétvégiház tu-
lajdonosok megjelennek és megzavarják
õket. A rókák éjszaka vadásznak, ha
nappal kimerészkednek a kotorékjukból,
akkor valószínûleg az éhség hajtja õket,
ezért keresnek valami ehetõt. Legtöbb-

ször felborogatják az utcákra kihelyezett kukákat, és a benne
található ételmaradékokat elfogyasztják. 

A helyzetet az súlyosbítja, hogy a mozgáskörletükben van
az óvoda, az új, gyönyörû szép, modern iskola a sok gyerekkel,
a melegvíz-fürdõ, az épülõ rendelõintézet, ahol megsok-
szorozódik az emberek mozgási létszáma.

A rókák gyérítésére nincs lehetõség! A vadászok lakott
területen nem lõhetik ki õket, mérgezni tilos, a valamikori
kotorékgázosítás szintén tilos!

Marad a békés együttélés. 
A rókák, ha nem zavarják õket, nem kergetik, nem akarják

megfogni õket, nem támadják meg az embert – esetleg keresik a 
társaságukat –,  de ha kutyákkal találkoznak, azokkal össze-
marakodnak. 

Annak ellenére, hogy a veszettség elleni vakcinát
repülõgéprõl leszórják a város nem lakott területére, melyet a
rókák szívesen elfogyasztanak, immunizálódnak a betegséggel
szemben. Nem zárható ki, hogy néhány róka a preparált
csalétket nem találta meg – így nem immunizálódott – a
veszettség vírusával szemben. Az ilyen róka, ha össze-
marakodik oltatlan kutyával, azt megfertõzheti, és az viszont
tovább adhatja a vírust a kutyagazdának. 

Az emberi veszettség gyógyíthatatlan, halálos betegség.
Ezért fontos az ebek évenkénti megelõzõ veszettség elleni
védõoltása! A macskáké is ajánlott.

A rókák száma mértani haladvány szerint nõ. A nálunk élõ
Canis Vulpes vörös rókaanya 4 – 6 – 8 rókafit ellik évente, kb.
55 nap vemhességi idõ után. 

A felnövõ állatok 8–10 hónapos korban lesznek ivarérettek,
és a szaporodás folyik tovább.

ÖSSZEGEZVE a védekezés lehetõsége:
„Békés együttélés?!!!”  – a veszettségre érzékeny ebek,

macskák évenkénti megelõzõ kötelezõ veszettség elleni
védõoltása.

Ebben, a veszettségi témában sokszor leírtam már a
védekezési tanácsokat a VELENCEI HÍRADÓ hasábjain. A
városban veszettség emberi vonalon nem fordult elõ még
sohasem. 

Köszönöm, ha figyelmesen elolvasták értekezésemet.

dr. Berta Gyula
jogosult állatorvos
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HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST 
VÁLLALUNK

Velencei Húsbolt – ABC, Halász u. 1. 

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

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

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

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

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
61.000,– Ft + 25% 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
Ügyfélfogadás: hétfõtõl péntekig: 8-12-ig

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.

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

VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.

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

Szolgáltatásaink:
Könyvkölcsönzés
Folyóirat olvasás

Olvasóterem
Elõjegyzés

Fénymásolás
Internet használat

Számítógép használat
Nyomtatási és szkennelési lehetõség

Könyvújdonságok:
Alison Weir: Lady Jane

Nagy Bandó András: Sosemvolt Toscana
Darvasi László: Virágzabálók

Rudyard Kipling: Kívánságok háza
Cormac McCarthy: Az út

Chitrita Banerji: Végigettem Indiát
Nicolas Sparks: Az utolsó dal

Jeffrey Archer: Megmondjuk az elnöknek?
Mark Seal: Vadvirág

Eliot Pattison: Tibet szellemei
Griffin: Becsületbeli ügyek 4.

Harrison Fawcett: A korona hatalma
Christophe Ono-Dit-Biot: A burmai nõ

Thomas Quinn: Velence kardja
Charles Dowding: Biokertészkedés a gyakorlatban

Miért kacag a patak?: 1700 találós kérdés
Jo Bird: Lovaglóiskola (Kezdõ lovasok kézikönyve)

Huszti Péter: Kik vagytok, hé !
Ranschburg Jenõ: A mélységbõl kiáltok

Stella Weller: Hátfájósok könyve
Kovács Lajos: A Mór megtette…

Erich von Daniken: Égig érõ lépcsõ
Sarah Mlynowski: Hálózsák és hókuszpókusz

Beatrix Potter: Tüskés néni kalandjai
Sally Boysen: Bolygónk legokosabb állatai

Rácz Ildikó: Magyarország képes földrajzi atlasza
Mary P. Osborne: Kalózok hajóján (Csodakunyhó)

Terry Farley: Musztángszív
Helyismereti gyûjteménybe:

Lukács László: Sárfõtõl Mezõföldig:
 táj- és népkutatás Fejér megyében

Ezer év öröksége: Fejér megye múltjáról és jelenérõl
Magyar Erzsébet: Ki volt Meszlényi Zoltán? 

Beiratkozási díjak:
A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek beiratkozása ingyenes.
Velence Város Önkormányzat alkalmazásban álló pedagógusok és köztiszt-
viselõk a könyvtár szolgáltatásait, illetve a könyvkölcsönzést ingyenesen
vehetik igénybe. A beiratkozási díj 2010. 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 köny-
vekre a könyvtár késedelmi díjat számít fel: 25,– Ft/hetente/könyvenként. 
Ingyenes szolgáltatások: helyben olvasás, katalógusok, kézikönyvtár haszná-
lata.
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
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
VELENCE  VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 

TELEFONSZÁMAI

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

díj, beszedett napidíj
Galambos Erzsébet 589-419 telekadó, idegenforgalmi adó
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Heinczné Hor váth Edi na 589-412 osz tály ve ze tõ
Tö rök Tiborné           589-400/124 gyermekvédelmi kedvezmény,

egészségügyi szolgáltatás,
védendõ fogyasztók
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

Kerékgyártó Zoltánné 589-408 aktívkorúak ellátása,
közgyógyellátás, lakás
fenntartói támogatás,
szociális segélyek

Kallós Éva 589-420 szálláshelyszolgáltatói
engedélyek

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

kap cso la tos ügyek
Karaniczné Fo dor Éva 589-415 köny ve lés
Csikmérõ Enricóné 589-411 köny ve lés
Egri Andorné 589-411 köny ve lés
Mészárosné 
Molnár Krisztina 589-423 pénztár

TITKÁRSÁG (polgármester és jegy zõ el ér he tõ sé ge)
Géjó Irén 589-402
Ba logh Eri ka 589-425
Kusnyérné 
Retezi Gyöngyi 589-416
IKTATÓ, KÖZPONT 
Kõváriné Zsovák Nóra 589-400 mûködési engedélyek, iktató

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

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

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

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

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

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

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

Rendõrkapitányság Gárdony
közrendvédelmi 

és víziközledés-rendészeti osztály

TÁJÉKOZTATÓ
Velencei körzeti megbízottak:

LITS RÓBERT r. zls. 
Tel.: 06-20-368-0235

JUHÁSZ KRISZTIÁN r. tõrm. 
Tel.: 06-20-368-0565

A körzeti megbízotti fogadóórák helyszíne: 
Velence, Tópart u. 52. 

(Kastély – házasságkötõ terem) 

A fogadóórák idõpontja: 
Minden második héten keddi napon  8.00 órától 9.00 óráig

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.

Helyi Tûzoltó Egyesület 06-30-6315-666

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:  06-30-291-7079;  06-30-588-6416

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

Ma gán ál lat or vos: Dr. Ber ta Gyu la  jogosult állatorvos 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

DRV Zrt. információs Pont – Szabolcsi út 40.
(ügyfélfogadás: hétfõn és szerdán 8.00–15.00, pénteken: 8.00–13.00
június–augusztusban kedd és csütörtökön is 8.00–15.00)
Fax: 06-84-501-299
Ügyintézés: 06-40-240-240

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

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

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

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.


