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Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010.
május 17-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban.

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester,
Galambos György alpolgármester, Benkõ Istvánné képviselõ,
Cserny Vilmos képviselõ, Csizmadia Attila képviselõ, Füri
Mihály képviselõ, Gránitz Gáspár Istvánné képviselõ, Juhász
Gyula képviselõ, Martinovszky József képviselõ, Serhók
György képviselõ, Dr. Sirák András képviselõ, Dr. Sirák And-
rásné képviselõ, és dr. Papp Gyula Gábor címzetes fõjegyzõ.

A napirendek elfogadását, valamint a két ülés közötti
eseményekrõl való polgármesteri tájékoztatót követõen a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tárgyalta
és fogadta el a Testület.

A következõ napirend keretében a Lénia2 Kft. ügyvezetõje
tartott projektoros vetítéssel egybekötött ismertetõt a
„Velencei-tó Kapuja” Európai Uniós projekttel kapcsolatos
közvélemény-kutatás záró tanulmányáról.

Napirend módosítást követõen a testületi munka a
Gyógyszertári Kft. „Szindikátusi szerzõdés”-ének módo-
sításával, valamint a Kistérségi épület földszintjének bérletével
folytatódott. A döntések értelmében a Képviselõ-testület
jóváhagyta a Gyógyszertári Kft. belsõ mûködését szabályozó,
korábban elfogadott „Szindikátusi szerzõdés” azon módo-
sítását, amely szerint a belsõ berendezésekre, illetve a
szükséges eszközökre a forrást a Kft. hitelfelvételével bizto-
sítja, mely hitel fedezetét változatlanul a személyi jogos
gyógyszerész biztosítja saját vagyonával. A Képviselõ-testület
felhatalmazta a Polgármestert, hogy a Balatoni út 65. szám
alatti kistérségi épületnek földszinti tulajdonát illetõen, Dr.
Ferencz Péter intézményvezetõ szakmai javaslata alapján
kössön bérleti szerzõdést a létesítményben biztosítandó
egészségügyi szolgáltatások elhelyezésére, a testületi hatá-
rozatban megállapított feltételekkel.

A következõ napirend keretében a Velencéért Köz-
alapítvány, a Polgárõr Egyesület, az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület, a Velence Sport Egyesület, a Velencei-tavi Rózsa I.
számú Nyugdíjas Klub, a II. számú Nyugdíjas Klub, a
Baba-Mama Klub, a Szent Benedictus Borlovagrend, valamint
a Tó Tévé 2009. évi munkájáról szóló beszámolókat tárgyalta a
Képviselõ-testület. A beszámolókat azzal a záró gondolattal
fogadta el a Képviselõ-testület, hogy minden civilszervezet
tiszteletet érdemel azért, hogy térítésmentesen vállalnak fel és
látnak el olyan feladatokat, melyek közérdekûek. Értékelve a
rendelet hatálybalépése óta eltelt idõszak tapasztalatait, a
„Társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérõl”
szóló rendelet módosításra került.

Döntött a Képviselõ-testület arról, hogy a VHG Kft-nél
történjen vizsgálat, melyet külsõ szerv folytasson le, egyúttal a
vizsgálat fõbb területeit is meghatározták.

Hasonló tartalmú határozatot fogadott el a Képviselõ-
testület a Velence Plus Kft. belsõ vizsgálatával kapcsolatban is.

A Gergely Air Kft. fejlesztési javaslatot terjesztett a
Képviselõ-testület elé, a volt laktanya területére vonatkozóan.
Az elõterjesztést a Képviselõ-testület a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevéte-
lével tárgyalta, és úgy határozott, hogy a volt laktanya és
létesítményei hasznosítására a Gergely Air Kft. által benyújtott
fejlesztési elképzelést feltételekkel támogatja. Bérleti
szerzõdés megkötésére csakis a fejlesztés megvalósítását
alátámasztó gazdasági terv ismeretében, az ehhez szükséges
pályázati támogatás, illetve önrész fedezet bizonyítottsága
birtokában kerülhet sor, valamint egyes részkérdésekben a
Képviselõ-testület további kérdéstisztázást tart szükségesnek.
Egyúttal felhatalmazta a Polgármestert, hogy a pályázathoz
szükséges szándéknyilatkozatot a fentiek figyelembevételével
bocsássa ki, illetve a szükséges pontosítások érdekében tovább
egyeztessen.

A Velence Plus Kft. Társasági szerzõdésének módosítását,
valamint az iskola Alapító Okiratának módosítását követõen
zárt ülésen folytatódott a munka.

A zárt ülésen az önkormányzati kamatmentes kölcsön-
kérelmek tárgyában döntöttek a jelenlévõ Képviselõk.

Szelei Andrea
aljegyzõ

Hírlevél

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

2010. július 26-án  (hétfõn) 15.00 órakor
kihelyezett ülést tart

a Meseliget Óvodában
(Fõ u. 79.)

Napirendek:
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2./ 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

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

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

Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

5./ Egyebek

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

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Velence Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete
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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

A kivitelezési munkálatok május

végére lényegében befejezõdtek. Je-

lenleg már csak a bútorok, különféle

eszközök, köztük az orvosi mû-

szerek beépítése, beszerelése ma-

radt.

Akiknek már volt szerencséjük

végigjárni a Szakorvosi Rendelõin-

tézetet, a legnagyobb elismeréssel

beszélnek a látottakról.

Hasonlóan nyilatkoztak azok az

orvosok is, akikkel néhány hét

múlva a 16 féle szakrendelésen

találkozhatnak a Velencén és a
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környezõ településeken élõk. Õk is azon a véleményen

vannak, hogy Magyarországon kevés hasonlóan beteg-

barát és korszerûen felszerelt egészségügyi intézménnyel

találkoztak.
És ha már a rendelõintézet dolgozóit említjük: a

leendõ személyzet egy része, a vezetõ asszisztens, a
gondnok, a recepciós és két takarítónõ június 15-étõl már
munkába állt. A csapat másik része július elejétõl látja el
munkakörét.

A vállalkozó szakorvosokkal folynak a tárgyalások,
többségükkel a megállapodás szintjére jutottak az egyez-
tetések.

A hatósági engedélyek függvényében várhatóan július
1-jétõl (fokozatosan) a betegek fogadása is megkezdõdik.
A Szakorvosi Rendelõintézetnél a parkolás ingyenes.
Autóbuszjárat biztosított a társult településeket érintõen.

A rendelésekre való bejelentkezés a 22/589-515
telefonszámon.

„Velencei-tó Kapuja”
Június elsõ napjaiban lezárult kivitelezési munkák

elvégzésére kiírt közbeszerzési pályázat. Mint korábban
is írtuk, a pályázók között megtalálhatók az ország
legnagyobb építõipari vállalkozásai is.

A „Velencei-tó Kapuja” projekt jóvoltából egy év alatt
valóra válhat egy sor régi tervünk, vágyunk:

– kialakul a régen vágyott városközpont,
– a beruházás révén új munkahelyek jönnek létre,
– a városnak új, különlegesen szép szabad strandja

lesz,
– az új szolgáltatóházban 32 üzlet kap helyet,
– egy szupermarket is lesz,
– a termálfürdõtõl a szabad strandig kiépül a parti

sétány,
– új játszótér épül,
– az új, homokos szabad strandot nyitott és fedett

korzó övezi,

– a korzó fõépültében lévõ díszteremben rossz idõben
is tarthatóak rendezvények,

– átépítjük a kikötõt, a kikötõhöz új gyalogoshíd
vezet,

– a fiataloknak és a középkorúaknak egyaránt lehe-
tõséget kínál a kulturált szórakozásra,

– még több vonzó rendezvény lesz Velencén!
S mindez úgy valósul meg, hogy az Önkormányzat

által biztosított 682 millió Ft-ot, több mint duplájával
egészíti ki az Európai Uniós forrás!

Leegyszerûsítve, közel 300 ezer Ft támogatást kap
minden egyes velencei lakos úgy, hogy személyét
semmilyen teher nem érinti, hiszen az önkormányzati
önrész forrását a beruházás bérletébõl és az idegen-
forgalmi adóbevételek növekedésébõl biztosítani tudja a
mindenkori Képviselõ-testület. Velence Város Önkor-
mányzatának költségvetését, fizetõképességünket a mai
ismereteink szerint, semmilyen veszély nem fenyegeti.

Településünk vagyona tehát ismét, több mint 2
milliárd értékkel fog növekedni.

Nyertes, egyéb
pályázatainkról

Egyéb pályázati forrásokból valósulhatnak meg a
korábbi lapszámainkban már ismertetett beruházások,
így:

– Iskola utcai, volt kisiskola épületének Közösségi
Házzá átalakítása,

– volt Községháza (Fõ u. 64.) Civilházzá történõ
átalakítása,

– játszótér felújítások (Tulipán park, Babák Rózsa-
kertje),

– térfigyelõ rendszer kiépítése.
A fenti beruházások közbeszerzési eljárásai a végéhez

közelednek.
Mindezek mellett folyik az óvodaépítés, a

parkfenntartás, és a közétkeztetés közbeszerzési eljárása
is.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

RÖVID HÍR
Árvíz sújtotta település támogatása

Velence Város Önkormányzata 200.000,– Ft-tal

támogatja az árvíz sújtotta Felsõdobsza (Borsod-

Abaúj-Zemplém megye), Hernád folyó melletti 960

lélekszámú települést.

A Meseliget Óvodánk ehhez csatlakozva, tisztító-

szereket juttat el a település óvodájába.
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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 és a honlapon tesszük közzé azt a cím- listát,

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

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. Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%

Smaragd Óra és Ékszerüzlet Június hónapban óra
Tó u. 2. vásárlás esetén 5%

kedvezmény
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%
CLUB CUE VELENCE Tópart u. 53.
Pizzéria, grill terasz, disco Minden italból 5%
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TÁJÉKOZTATÓ
A SZAKRENDELÕ BÓNUSZ KÁRTYA

IGÉNYLÉSÉRÕL
Mint arról korábbi lapszámainkban beszámoltunk, az

épülõ Szakorvosi Rendelõintézet igénybevételéhez a
fenntartó nyolc önkormányzat az ún. SZAKRENDELÕ
BÓNUSZ KÁRTYA kibocsátásával kedvezményt kíván
biztosítani azon nem állandó lakosok részére, akik a
településre adót fizetnek.

A kártyaigénylések folyamatosan érkeznek a
Hivatalba, és a tapasztalatok azt mutatják, pontosítani
kell, hogy az állandó lakosoknak kell-e igényelni a
kártyát.

Az intézményt fenntartó önkormányzatok állandó
lakosainak – így a velencei állandó lakóknak –

kártyaigénylést nem kell benyújtaniuk, tekintettel arra,
hogy õk az egészségügyi ellátás igénybevételénél a
kártyával rendelkezõket is megelõzve, elsõbbséget
élveznek. (Természetesen az ellátáshoz szükséges igazo-
lásoknak, okmányoknak rendelkezésre kell állniuk.)

Állandó lakóink kérésére, az egyenes ági hozzá-
tartozóik részére Õk is igényelhetnek „Szakrendelõ
Bónusz Kártyát”.

Részletes tájékoztatást, valamint a szükséges „Nyi-
latkozat”-ot is megtalálják a következõ oldalon!

Szelei Andrea
aljegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

2010. évi NYÁRI ÜGYELETI
RENDJÉRÕL

2010. május 29-étõl augusztus 29-éig a Köz-
terület-felügyelet két munkatársa szombati és
vasárnapi napokon 08.00 órától 18.00 óráig ügyeletet
tart.

Az ügyeletet az alábbiakban közölt munkarendben
látják el:

Ablonczi Ernõ:
06-30-588-6416

László Józsefné:
06-30-291-7079

2010. június 26-27.
(08. 00-18. 00)

200. július 3-4.
(08. 00-18. 00)

2010. július 10-11.
(08. 00-18. 00)

2010. július 17-18.
(08. 00-18. 00)

2010. július 24-25.
(08. 00-18. 00)

2010. július 31.-aug.1.
(08. 00-18. 00)

2010. augusztus 7-8.
(08. 00-18. 00)

2010. augusztus 14-15.
(08. 00-18. 00)

2008. augusztus 10-22.
(08. 00-18. 00)

2010. augusztus 28-29.
(08. 00-18. 00)

Kérem a Tisztelt Lakosokat és Üdülõket, hogy csak
indokolt esetben és olyan problémákkal keressék a
közterület-felügyelõket, melyek ténylegesen a
hatáskörükbe tartoznak (pl. közterület használattal és
tisztántartással kapcsolatos ügyek, kerti hulladék
égetése) és a kívánt intézkedés nem várhat a következõ
hét elsõ munkanapjáig.

Szelei Andrea
aljegyzõ

FELHÍVÁS
P A R L A G F Û
elleni védekezésre

Hazánkban az egyik legelterjedtebb gyomnövény a
parlagfû, melynek pollenje rengeteg embernek okoz allergiás
megbetegedést.

A hatályos jogszabályi elõírások szerint a parlagfû elleni
védekezés elsõsorban a föld tulajdonosának, illetve hasz-
nálójának a feladata. Az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§. (4) be-
kezdése szerint: „A földhasználó köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kiala-
kulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a
vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani.”

A június 30-ai dátum az önkéntes, szankciómentes
jogszabálykövetés határnapja. A június 30. határnapot köve-
tõen – amennyiben a földhasználó önként nem gondoskodott a
parlagfû mentesítésrõl –, belterületen a jegyzõ, külterületen az
illetékes megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat elrendeli
a parlagfû elleni közérdekû védekezést.

A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben az
illetékes megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, illetve a
jegyzõ növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek legkisebb
összege 15.000,– Ft, legmagasabb összege 5.000.000,– Ft.

A következõ hetekben-hónapokban Velence város köz-
igazgatási területén fokozottan ellenõrzésre kerülnek az
elhanyagolt, gazos ingatlanok, a parlagfû irtással kapcsolatos
hatósági eljárások soron kívül kerülnek lefolytatásra.

Parlagfûvel borított területek személyesen vagy telefonon a
közterület-felügyelet felé jelezhetõk, a bejelentéseket minden
esetben kivizsgáljuk.

Fentiek ismeretében kérek minden ingatlantulajdonost,
hogy a jogszabályi elõírások szerint folyamatosan gondos-
kodjanak a parlagfû mentesítésrõl.

Szelei Andrea
aljegyzõ
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TÁJÉKOZTATÓ
Mint már korábbi lapszámunkban hírül adtuk, a velencei állandó lakosok a kártyával rendelkezõket is megelõzve,

elsõbbséget élveznek a megnyíló Szakorvosi Rendelõintézetben.

A mellékelt Nyilatkozati ív kitöltésével a velencei állandó lakosok közeli hozzátartozói (házastárs, bejegyzett

élettárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a

nevelõszülõ, valamint a testvér) és hozzátartozói (élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a

jegyes, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa) is

igényelhetik a Szakrendelõ Bónusz Kártyát.

A hozzátartozóknak a kártya elkészítésének díját – személyenként 200,– Ft-ot azaz kettõszáz forintot – kell meg-

téríteniük. A kártyákat elkészülésüket követõen a nyilatkozati íven szereplõ lakcímre küldjük, mellékelve

a készpénz-átutalási megbízást. A csekken szereplõ összeget 8 munkanapon belül kell megfizetni.

Szelei Andrea
aljegyzõ

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

N Y I L A T K O Z A T
Szakrendelõ Bónusz Kártya igényléséhez  állandó lakosok hozzátartozói részére

Alulírott (név): ..............................................................................................................................................................

Velencei lakos neve, címe, akinek a jogán kéri: .............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Hozzátartozói kapcsolat az állandó lakossal: ..................................................................................................................

Állandó lakcím: .............................................................................................................................................................

szám alatti lakos hozzájárulok fenti adataim kezeléséhez a „Nyilatkozat”-on szereplõ információk és a kézhez vett

tájékoztató szerinti „Szakrendelõ Bónusz Kártya” nevemre szóló kibocsátásához.

Jelen nyilatkozatommal egyidejûleg hozzájárulok ahhoz, hogy „A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû

adatok nyilvánosságáról szóló” 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései értelmében, a kártya elkészítéséhez szükséges

mértékéig Velence Város Polgármesteri Hivatala az általam megadott adatokat kezelje.

Hozzájárulásomat kizárólag a „Szakrendelõ Bónusz Kártya” elkészítéséhez adom meg.

Adataim más célra történõ felhasználását nem engedélyezem.

Kelt: ……………………………………….

……......………………………………..
Aláírás
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4/a melléklet

Velence Város vagyonának alakulása 2009. 12. 31-éig
bruttó e Ft

Sor. Megnevezés 01. 01.-i
nyitóérték

NÖVEKEDÉS CSÖKKENÉS

12. 31-i
záróértékBeszerzés,

beruházás Felújítás

Egyéb térítés
nélk.

üzemelt-re
átv.

Értékesítés Selejtezés

Egyéb, térítés
nélk.

üzemt-re
átad.

1. Immateriális javak 15 774 727 16 501

2. Ingatl. és kapcs.
vagyoni ért. jogok 4 681 033 10 164 781 916 36 825 41 55 923 5 435 974

3. Gép, berendezések 88 710 7 091 267 1 682 1 165 96 585

4. Jármûvek 13 548 13 548

5. Üzemelt-re átadott
vagy. ért. jog 1 648 462 1 648 462

Összesen 6 447 527 17 982 782 183 38 507 41 57 088 7 229 070

Nem aktivált, folyamatban lévõ beruházás, felújítás: 2008 2009 Összesen

Velence Kapuja (2008) 58 920 15 794 74 714

Kerékpárút 2 055 2 055

Egyéb pénzeszközök: 169 910

ELMIB I. részvények 35 870

ELMIB II. részvények 1 030

VHG törzstõke 3 010

Velence Plussz Kft. alaptõke 1 530

Hulladékgazd. Rt. alaptõke 70

Velence-tavi Nonprofit Kft. 79 300

Velence-tavi Nonprofit Kft. (apport) 49 000

DRV részvények 100

Vagyonkez-be, üzemeltetésre átadott vagyon ért. jogok 1 648 462

„Nyugat” szennyvíz 435 321

„Kelet” szennyvíz 68 215

Bence-hegy – Újtelep szennyvíz 1 075 353

Diófa út szennyvíz rendszer 1 248

Diófa út ivóvíz rendszer 1 116

Nadapi út Venezia ivóvíz rendszer 19 207

Nadapi út Venezia szennyvíz rendszer 48 002

Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
10/2010. (V. 03.)  rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az
államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 82. §-ában biztosított jogkörében a 2009 évi
költségvetési zárszámadásról a következõ rendeletet alkotja.

1. §
(1) Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2009
évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., 2.,
számú mellékletben foglaltaknak megfelelõen

1.784.737 ezer Ft bevétellel,
2.151.763 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.
(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a
kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként

részletezve a 1. számú függelék foglaltaknak megfelelõen
fogadja el.
(3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási
elõirányzatának teljesítését címenként 2-3-4-5-6. számú
függelék foglaltaknak megfelelõen jóváhagyja.

2. §
(1) A felhalmozási (fejlesztési) kiadások teljesítését 889.276
ezer Ft fõösszegben, valamint annak feladatonkénti
részletezését a 2. számú mellékletben foglaltak szerint
elfogadja.

(Folytatás a 8. oldalon)
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(2) A felújítási kiadások teljesítését 783.135 ezer Ft
fõösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 2.
számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. §
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a
3. számú melléklet szerint fogadja el.

4. §
Az önkormányzat a 2009 december 31-ei állapot szerinti
vagyonát a 4., 4/a. számú mellékletében foglaltak szerint
elfogadja.

5. §
Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 6. számú
mellékleteknek megfelelõen jóváhagyja.

6. §
Az önkormányzat 2009évi egyszerûsített mérlegét, egy-
szerûsített pénzforgalmi jelentését, egyszerûsített pénzma-
radvány-kimutatását, valamint egyszerûsített eredmény-
kimutatását a 4., 5., 6., számú mellékleteknek megfelelõen
fogadja el.

7. §
A környezetvédelmi alap 2009évi felhasználását a 7. számú
melléklet tartalmazza.

8. §
A több éves kihatással járó döntések számszerûsítését
évenkénti bontásban és összesítve a 8. számú melléklet
tartalmazza.

9. §
A 2009 évi elõirányzat felhasználás ütemét a 9. számú
melléklet tartalmazza.

10. §
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet 6 § (1) bekezdésében foglaltakat a kiegészítõ
melléklet tartalmazza.

11. §
A 2009. évi pályázati támogatás felhasználását a 10. sz.
melléklet tartalmazza.

12. §
A 2009. évi likviditási tervet a 11. sz. melléklet tartalmazza.

13. §
Ez a rendelet 2010. május 4. napján lép hatályba, egyidejûleg a
7/2009. (III. 09.), 11/2009. (III. 30.), 13/2009. (V. 04.),
21/2009. (VIII. 10.), 24/2009. (IX. 21.), 25/2009. (X. 26.),
30/2009. (XII. 21), 4/2010. (III. 08), 9/2010. (IV. 06) rendeltek
hatályukat vesztik.

Velence, 2010. április 19.

Oláhné Surányi Ágnes s.k. dr. Papp Gyula Gábor s.k.
polgármester címzetes fõjegyzõ

A rendelet kihirdetésre került:

Velence, 2010. május 4.
dr. Papp Gyula Gábor s.k.

címzetes fõjegyzõ

(Folytatás a 7. oldalról)

2010. május 13., 14., 15., indult a virágok ünnepe!
Ez a hét csak a virágokról szólt. Nem igazán kedvezett az

idõjárás a virágültetéshez, de a mi kedvünket ez sem rontotta el.
Elsõ nap, május 13-án kezdtük meg az utcabizalmiakhoz

kiszállítani a virágokat, Ó-faluba és a Bence-hegyre. Május
14-én folytattuk az Újtelepre és a számozott utcákba. Az esõs
idõ ellenére mindenhol nagy örömmel és szeretettel fogadtak
bennünket. Az utcabizalmiaknak külön köszönet jár ezért, a
szervezett, összefogott munkájukért.

Megköszönöm az Enyedi utca és a Vasút utca szervezõinek,
hogy a villanyoszlopokra újból felkerültek a csoda szép
futómuskátlik, aminek az árát az utca lakói adták össze. Ezeken
a napokon olyanok vagyunk, mint a szorgos hangyák, mert nem
csak az utcákat virágosítjuk, hanem a parkokat és a
közterületeket is. Egész héten az eget kémleltük bízva abban,
hogy legalább amíg a virágpalánták kiültetésre kerülnek, ne
essen az esõ.

Szombaton reggel 8 órától, szinte megmozdult az egész
város, mindenki sietett segíteni, hogy minél elõbb elültessük a
virágpalántákat.

Mindez, az alábbiak szerint teljesült:

Beültetésre került összesen: 31 ágyás, 50–55 ezer db
palánta közterületre, 22–24 ezer palánta az utcákra.
Összesen:  403.630 m2 a zöldterület, ami gondozás alatt van:
– belterjes 162.000 m2

– külterjes 240.000 m2

– virágágyak 1.630 m2

Oszlopokra: 75 db muskátli.
95 utcába került kiszállításra virágpalánta.
Nagyon nagy köszönet jár mindenkinek: óvodásnak,

iskolásnak, tanároknak, óvónõknek, dadusoknak, nyugdí-
jasoknak, civilszervezeteknek, intézményeknek és város
lakóinak, ezért  az összefogásért és szorgos munkáért.

Ez a nap nálunk a „Virág ünnepe”. A kezdeti lépéseket
óriási mozgalom követi, minden évben újabb és újabb
gondolatokkal gazdagodva, egyre több embert megmozgatva,
eljuttathatnak majd mindannyiunkat oda, hogy verseny akció,
mozgalom nélkül is, a belsõ igényünk által hajtva tesszük
környezetünket egyre szebbé. A rossz idõ ellenére is
rendezettek, tiszták, szépek az utcák és a közterületeink.

Most már csak az a dolgunk, hogy ezt a sok-sok munkát
megbecsüljük, és egész nyáron vigyázzunk arra, hogy ilyen
szépek és tiszták maradjanak a parkok, terek, utcák és
intézményeink.

Tegyünk együtt többet és még többet, hogy mi, és az ide
látogató vendégek is jól érezzék magukat a virágos, tiszta
városunkban!

„Virágos Velence várja Vendégeit!”
Benkõ Istvánné képviselõ

szervezõ
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Kimutatás az okmányiroda munkájáról
településszinten  2010. május hónapban

Település Szem.
ig.

Ideigle-
nes

szem. ig.

Lakcím
kár-
tya

Vezetõi
eng.

Jár-
mû

igazg.

Par-
ko-
lási
ig.

Út-
levél

Ügy-
fél-

kapu

Ösz-
sze-
sen

Kápolnásnyék 20 4 8 18 16 - 9 4 79
Nadap 4 - 2 4 2 - - 1 13
Sukoró 4 - 2 7 6 1 2 - 22
Pákozd 10 - 4 12 3 - 2 - 31
Pázmánd 16 - 5 9 5 1 10 1 47
Szfvár 9 1 6 20 10 - 1 2 49
Velence 31 6 13 43 34 8 26 11 172
Vereb 5 - - - 7 - - - 12
Lovasberény 12 3 8 11 4 - 1 2 41
Budapest 3 - - 5 4 - 1 3 16
Pusztaszabolcs 29 6 14 8 8 1 6 5 77
Gárdony 4 2 2 7 4 - 1 - 20
Vértesacsa 1 - 1 3 5 - - - 10
Baracska 2 - - 4 5 - - - 11
Martonvásár - - - - 2 - - - 2
Zichyújfalu 1 1 - 3 6 - 2 - 13
Seregélyes - - - 2 3 - - - 5
Pátka - - - 2 1 - - - 3
Szabadegyháza 2 - - - 8 - - - 10
Csákvár 4 - 2 8 6 - 3 - 23
Zámoly 1 - - 1 1 - - - 3
Magyaralmás 1 - - - 3 - - - 4

Iváncsa 1 - - 1 - - - - 2
Siófok - - - 1 - - - - 1
Összesen: 160 23 67 169 143 11 64 29 666

Heinczné Horváth Edina
irodavezetõ

OKMÁNYIRODAI HÍREK
Polgármesteri Hivatal Velence, Tópart u. 26.
Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
Hétfõ, kedd, szerda: 8.00 – 12.00 és 12.30 – 15.00
Csütörtök, péntek: 8.00 – 12.00
Tel: 22/589-420 (jogosítvány, útlevél, személyi igazolvány)

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 személyi igazolvány kiváltása (szülõ jelenléte eljáráshoz szükséges):
– elsõ igazolvány kiadása illetékmentes
– 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–
Lakcímigazolvány
– lopás, adatváltozás esetén illetékmentes
– adatváltozás esetén 500,–
– elvesztés esetén 1.000,–
Útlevél:
– 0-18 éves korig, valamint 70 év felett 2.500,–
– 18-70 éves korig, 5 évre 7.500,–
– 18-70 éves korig, 10 évre 14.000,–
Soron kívüli eljárás esetén
(5 munkanap + postázás) illetékek kétszerese
Vezetõi engedély kiváltása, hosszabbítása:
– kiváltás, hosszabbítása 4.000,–
– 62 év felett hosszabbítás 1.500,–
– 1 éves orvosi igazolás esetén 1.500,–
Forgalmi engedély: 6.000,–
Törzskönyv: 6.000,–
Illetékek befizetését csak a Magyar Államkincstár Eljárási illetékbevételi
számláján (10032000-01012107) tudjuk elfogadni.
Illetékfizetéssel kapcsolatban a velencei okmányiroda a fenti telefonszámokon
tud felvilágosítást nyújtani.

Szépek, gondozottak, virággal díszítettek az idei évben is az
ingatlanok elõtti közterületek, ez látható az alábbi felsorolásból is.
Sajnos azonban még mindig vannak olyan ingatlanok, amelyek
említést érdemelnének ugyan, de házszámtábla hiányában nem
beazonosíthatóak.

Meggyfasor 19.
Vörösmarty u. 21., 27.,28., 31., 49., 62., 64., 69., 81., 84., 86., 87., 97.,
100., 102., 109., 111., 112.,
Gárdonyi Géza u. 10., 19/a., 27., 35., 40., 46.,
Petõfi u. 19., 21., 22/a., 39., 48., 51., 68.,70., 71., 73., 75., 79., 95.
Sirály u. 30.
Gesztenyesor 1., 4/b.
Régiposta u. 14., 15., 21., 23., 24., 26., 28., 30.
Kócsag u. 6.
Dévér u. 1., 7., 14., 16.
Arany J. u.17., 52., 56., 70.
Õsz u. 1., 2., 4., 5., 8., 10., 11.,26.
Vihar u. 2.
Ország út 50., 70., 72.,
Tavasz u. 1.
Toldi u. 2/a.
Jókai u. 17/a.
Szabolcsi u. 21.
Iskola u. 14.
II. u. 36., 39., 40., 41., 42., 47., 50., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61.,
63., 74., 75., 76., 78.
III. u. 2., 7., 9., 22., 26., 34., 35., 38., 41., 70.
IV. u. 3., 23., 47., 62., 93.
V. u. 6., 22., 25., 30., 35., 37., 51., 52., 56., 58., 64., 66., 69., 72., 74.,
76., 77.
VI. u. 4., 6., 7., 9., 21., 28., 31., 32., 38., 40., 42., 44., 50., 60., 80.
VII. u. 39., 51., 53., 61., 65., 82.
VIII. u. 1., 3., 5., 19., 21., 35., 56., 60., 62., 64., 77., 78., 82., 89., 91.
IX. u. 5., 7., 10., 15-17., 18., 33., 36., 61., 65., 75., 89.
X. u. 36., 37., 42., 43., 48., 50., 94., 96., 99.
XI. u. 1., 2., 19., 20., 38., 68., 82.
XII. u. 50., 57.
XIII. u. 47., 55., 57., 78., 84., 86., 87., 88., 89., 100., 102.
XIV. u. 8., 13., 42., 46., 72., 102.
XV. u. 8., 10., 16., 25., 31., 60.
XVI. u. 2/a –b., 4., 5., 7., 9., 12., 13/a., 17., 18., 20., 22., 28.

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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T i s z t e l t V á l a s z t ó p o l g á r !
Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól

szóló törvényben meghatározott (bolgár, cigány, görög,
horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák,
szlovén, ukrán) kisebbséghez tartozik, 2010 októberében részt
vehet a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon
tartott települési kisebbségi önkormányzati választáson.
Kisebb- ségi választójogának gyakorlásához összefoglaltuk a
leg- fontosabb tudnivalókat, melyek az alábbiak. Választójog a
nemzeti és etnikai kisebbségek települési önkormányzati
képviselõinek választása:

A települési kisebbségi önkormányzati választáson az
szavazhat, aki
• a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik, és a

kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalja,
• 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állam-

polgár,
• a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek

választásán választójoggal rendelkezik,
• szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.
• Az említett feltételeknek akkor is meg kell felelnie, ha

jelöltként kíván indulni.
• A kisebbségi választásokon tehát csak akkor szavazhat, és

csak akkor lehet jelölt, ha – kérelmére – a jegyzõ felveszi a
kisebbségi választói jegyzékbe!

A KISEBBSÉGI VÁLASZTÓI JEGYZÉK
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételét 2010.

július 15. napján 16 óráig kérheti a lakóhelye szerinti
település jegyzõjétõl a „Kisebbségi választói jegyzékbe vétel
iránti kérelem” nyomtatványon, amelyet kitöltve és aláírva a
polgármesteri hivatal épületében található (Okmányiroda elõtt)
gyûjtõládába dobhat be, vagy levél útján juttathat el a
jegyzõhöz. A felvétel iránti kérelemnek július 15-ig meg kell
érkeznie a polgármesteri hivatalba! Csak egy kisebbség
választói jegyzékére kérheti felvételét, ellenkezõ esetben
valamennyi kérelme érvénytelen.

Ha Ön a kérelemnyomtatványt hiánytalanul kitölti, és
határidõben eljuttatja a jegyzõhöz, továbbá magyar
állampolgársággal és a helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, a
jegyzõ felveszi Önt az adott kisebbség választói jegyzékébe. A
választójogát csak azon a településen gyakorolhatja, ahol
bejelentett lakcímmel rendelkezik. Ha tehát a kisebbségi
választói jegyzékbe vételét követõen más településre költözik,
választójoga is megszûnik! (Ha július 15-e elõtt változtat
lakcímet, akkor természetesen az új lakcíme szerinti
településen még kérheti a választói jegyzékbe vételét.) A
kisebbségi választói jegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat: Ha
a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételét a jegyzõ
megtagadja, errõl Önt haladéktalanul értesíti. A kisebbségi
választói jegyzékbe vételt megtagadó döntés ellen a határozat
kézhezvételét követõ 3 napon belül nyújthat be kifogást a
határozatot hozó jegyzõhöz. Amennyiben a jegyzõ helyt ad a
kifogásnak, módosítja a kisebbségi választói jegyzéket. Ha a
kifogásnak nem ad helyt, azt a beérkezését követõ napon

automatikusan megküldi a helyi bíróságnak, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróságnak. A választás kitûzése: A
kisebbségi önkormányzati választást akkor tûzi ki a helyi
választási bizottság, ha a településen az adott kisebbség
választói jegyzékében szereplõ kisebbségi választópolgárok
száma a választás kitûzésének napján eléri a 30 fõt.

Jelöltállítás: Jelöltet csak olyan – az egyesülési jogról szóló
törvény szerinti, közhasznú vagy nem közhasznú – társadalmi
szervezet állíthat, amelynek a választás évét megelõzõ legalább
3 éve alapszabályában rögzített célja az adott kisebbség
képviselete. Független jelöltek indulására a törvény nem
biztosít lehetõséget.

Jelölt csak a lakóhelye szerinti kisebbségi választói
jegyzékben szereplõ választópolgár lehet. A választópolgár –
lakóhelyétõl függetlenül – bármely településen jelölhetõ. A
lakóhelytõl eltérõ településen jelöltként történõ nyilvántartásba
vételnek nem akadálya, ha a jelölt lakóhelyén nem kerül sor
települési kisebbségi önkormányzati választás kitûzésére.

A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy
• vállalja az adott kisebbség képviseletét,
• ismeri az adott kisebbségi közösség nyelvét,
• ismeri az adott kisebbségi közösség kultúráját és hagyo-

mányait,
• korábban volt-e más kisebbség kisebbségi önkormány-

zatának tagja vagy tisztségviselõje.

A jelölt nyilatkozata nyilvános, azt bárki megismerheti.
Szavazás: A szavazásra településenként e célra létrehozott,

önálló szavazókörben (szavazókörökben) kerül sor, melynek
címérõl és a szavazás idõpontjáról a jegyzõ a választás kitûzését
követõen értesítõt küld.

A szavazólapon az érintett kisebbség minden jelöltje
feltüntetésre kerül, kisorsolt sorrendben. A települési
kisebbségi önkormányzat képviselõ-testülete 5 tagú, ezért
szavazni legfeljebb 5 jelöltre lehet. Képviselõk a legtöbb
szavazatot kapott jelöltek lesznek.

Személyes és különleges adatok kezelése a kisebbségi
választáson: A választás során a személyes és különleges
adatok kezelése mindvégig az adatvédelmi jogszabályoknak
megfelelõ módon történik. A törvény meghatározza az
adatkezelés célját és az adatkezelõk körét is. Ennek
megfelelõen a kisebbségi választói jegyzék – a számadatok
kivételével – nem nyilvános, abba csak a választási iroda, a
választási bizottság és a bíróság tekinthet bele feladatainak
végrehajtása érdekében.

A kisebbségi választói jegyzék a szavazás eredményének
jogerõssé válását követõen haladéktalanul megsemmisítésre
kerül. Területi és országos kisebbségi önkormányzatok:
Amennyiben az adott kisebbség megfelelõ számú települési
kisebbségi önkormányzattal rendelkezik, 2011 márciusában a
kisebbség területi és országos önkormányzatot hozhat létre. A
területi és országos önkormányzatot a települési kisebbségi
önkormányzati képviselõk (elektorok) választják.

Választási Iroda
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KITÜNTETETTJEINK
KIVÁLÓ VÉDÕNÕ

A Védõnõk Napja alkalmából, az ÁNTSZ Közép-dunántúli
Regionális Intézete kiemelkedõ szakmai munkája alapján
Torma Csabáné-t a Közép-dunántúli Régió kiváló védõnõje
elismerésben részesítette.

Torma Csabáné 1995. június 7-én szerezte meg védõnõi
diplomáját a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem

Egészségügyi Fõ-
iskolai karán.

Ugyanezen év-
tõl dolgozik Velen-
ce I. számú védõnõi
körzetében. A kör-
zetbe tartozó okta-
tási intézmények-
ben az iskolaegész-
ségügyi feladatokat
is ellátja.

Az elmúlt évek
alatt több szakmai
képzésen vett részt,
melyet munkája
során kiválóan tud
alkalmazni. Baba-
masszázs tanfolya-
mot, iskolai prezen-

tációkat és a Baba-Mama Klubban elõadásokat tart.
GRATULÁLUNK!

Arany Katedra Emlékplakett kitüntetést
kapott Szávai Jánosné

a mindenki által ismert Edit néni!
Az Önkormányzat

felterjesztésére, az Ok-
tatási és Kulturális Mi-
nisztertõl ezzel a kitün-
tetéssel Szávai Jánosné
egész életútja került elis-
merésre 1982-tõl (diplo-
mázásától) a mai napig
mindig Velencén tanított.
Szakmai tudása kimagas-
ló, és emellett igazgató-
ként, majd igazgatóhe-
lyettesként mindig szer-

vezõje volt az iskolai és települési közéletnek egyaránt.
Tevékenységével tiszteletet és tekintélyt szerzett peda-

góguskollégái, a szülõk és a gyermek elõtt egyaránt.
GRATULÁLUNK !

* * *
Eötvös József Emlékplakett kitüntetést kapott

Önkormányzatunk az Országos Pedagógus Szakszervezettõl,
amellyel a Hivatal munkáját köszönték meg. A szervezet
évente három önkormányzatot tüntet ki ezzel a címmel – olyan
településeket, akik „lehetõségeikhez képest a legtöbbet tették
nevelési – oktatási intézményeik színvonalas fenntartásáért,
eredményes mûködéséért, ahol a szakmai és munkavállalói

El kell mondanom …
Valahányszor belépek az „új” Liget iskolarészbe,

„belépnek” velem a régi képek is. Kevesen vagyunk régi
„öregek”, de a százkét akkori iskolás körül többen, akik
emlékezni tudnak.

Honnan is indultunk 1993-ban? Négy tanterem padokkal,
és két televízió.

Hol tartunk ma 2010-ben?! Közben folyamatos építkezés,
harc, küzdelem. Mert ma kapott kitüntetést az Önkormányzat, a
település vezetése, de az elõdöket is megilleti az elismerés.
Nem említem a neveket, hiszen az itt élõk tudják. Akik azóta
érkeztek nem. Nekik az a természetes, ami ma van, vagy még ez
sem elég. Szeretném, ha tudnák valamennyien, hogy minden
elõd támogató segítségével tartunk itt. Hogy még jobb csak
akkor lehet, ha valamennyien „beszállnak” és segítenek a
továbbiakban is. Ha meghatott vagyok ma, az a múltnak és a
jelennek is szól. A közös munkát végzõk, elvégzõknek, akik
tudtak és akartak tenni a gyerekekért. Mert harcoltunk és
harcolunk ma is értük. Minden értelemben.

Köszönöm a sorsnak, hogy megérhettem a mai iskolát, mert
tudom, csak akkor természetes ez, ha olyan harcostársak voltak
és vannak, mint akik velünk élnek a gyerekekért.

Fehér Györgyné képviselõ
címzetes igazgató

érdekeket egyaránt figyelembe veszik, s a pedagógusok,
közalkalmazottak élet- és munkakörülményeit helyi
többletforrásokkal is javítják.” – áll a kitüntetésen, melyet a
Zöldliget Általános Iskola tanévzáró ünnepségén adtak át
számunkra.

KÖSZÖNJÜK!

A Képviselõ-testület nevében:

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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V á r o s l á t o g a t ó i n k v o l t a k …
A székesfehérvári Tarsoly Ifjúságért Egyesület több

szervezet támogatásával (Külügyminisztérium, SZMM,
Székesfehérvári Önkormányzat, a szlovákiai Szövetség a
Közös Célokért Egyesület) „A mi Európánk” címmel
vetélkedõt szervezett közép-dunántúli és felvidéki
magyar középiskolások számára. (A játék részletes
lebonyolításáról további információ szerezhetõ a
www.tarsoly.shp.hu honlapon)

A vetélkedõ sikeresen befejezõdött. Az elsõ helyezett
csapatok (egy felvidéki és egy közép-dunántúli) Herczog
Edit és Mészáros Lajos Európa parlamenti képviselõk
vendégeként brüsszeli utazáson vesznek részt.

A második helyezett felvidéki csapatot hat fõ
középiskolás diákot és az Õket kísérõ két felnõttet pedig
magyarországi négy napos kiránduláson látták vendégül.
Ennek a programnak a részeként terveztek be budapesti
látogatást, és ismerkedést Velence városával, és a
Velencei-tó környékével!

E nap folyamán megismerhették a kápolnásnyéki
Vörösmarty Múzeumot, Kupi László Kovácsmûhelyét és
ásványkiállítását, az új Zöldliget Általános Iskolánkat –
ahol ebédet is biztosítottunk számukra –, majd városunk

településrészeinek bemutatása, ezen belül a Bence-hegy a
csodálatos panorámája következett. Az önkormányzati
program a Dancsó-pince megtekintésével ért véget. A nap
további részét a Termálfürdõben töltötték el.

Köszönetet mondunk a programot biztosító Kupi
László és Dancsó Gábor uraknak, valamint Czuppon
István igazgató úrnak, és a Hivatal részérõl Balogh
Erikának, akik a nap folyamán „idegenvezetõként” végig
kísérte vendégeinket.

Köszönjük, hogy településünket választották!

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Házasságot kötött:

2010. május 22-én:
Döme János – Németh Zsuzsanna

Boda Krisztián – Szalai Rita

Gratulálunk!
Szabó Lászlóné és Egri Andorné

anyakönyvvezetõk

A házszámtábla fontos!!!
Egy hiányzó, olvashatatlan házszámtábla ren-

geteg 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 pénzügyi 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 házszámtábláját.

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

Kérem, akit érint, rendelje meg a házszámtáblát.

Szelei Andrea
aljegyzõ
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2010. évi velencei programok
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

Jegyek rendelhetõk: Nagy Edit szevezõnél
Telefon: 06-30-927-0418

* * *
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
18.30 óra A Zöldliget Táncszínház és
MusiXinház társulata bemutatja:
„Lehetsz király…” címû mûsorát

kb. 20.15 óra Con-Fusion Dance:
„Kortárs Ír Tánc” címû látványos mûsora
kb. 22.15 óra Ignácz Attila és zenekara

Két óra az elmúlt harminc év legjobb
magyar és külföldi számaival

augusztus 21. (szombat):
Velence Város Születésnapja
XIII. Nemzetközi Fúvószenekari
és Mazsorett nap
Tûzijáték és nosztalgia buli
14.00 órától: Színpadi látványosság
16.00 órától: Fúvósok és mazsorettek
felvonulása
kb.17.18 órától:
Színpadi programok.
Fúvós együttesek és mazsorett
táncegyüttesek mûsora
21.30 órától: TÛZIJÁTÉK
kb.22.00 órától: SMASH disco

A programok ingyenesek, a rosszidõ nem akadály!

Rendezvénysátor, étel, ital, mi szem-szájnak ingere!

* * *
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

V Party Plus bemutatja!
2010. június 26. Azzurro Party

Egy csipetnyi Dolce Vita a forró magyar nyárban.
Hangulatfelelõs: Gianni, DJ Smash Italianodisco, az örökzöld olasz

slágerek, Erox Martini, Ricchi e Poveri
Éjfélkor tûzijáték. Az elsõ 100 belépõ hajóról nézheti végig a

tûzijátékot! Dress Code: Azzurro Kék
2010. július 3. Fever Side Party

Annyi nyár este van egy évben, hogy elég nehéz megkülönböztetni
õket. Hangulatfelelõs: Gönczi Gábor

90 percben énekel és elkápráztat: Szinetár Dóra, Bereczki Zoltán,
DJ Zsiráf Saturday Night Fever
2010. július 10. Ladies Night

Ez az este a nõi szépség ünnepe (de sok úriembert is várunk a közös
ünnepre). Hangulatfelelõs: DJ Radnai.

Zsédenyi Adrienn, Dukai Regina, Fresh, Janza Kata és Polyák Lilla,
ABBA Show, Görög Zita

2010. július 17. Chili Saturday Ritmo Latino
Hangulatfelelõs: Luanda.

Tátrai és Szûcs Latin Duó, Gál Gábor és Sipeki Zoltán gitár duó,
Salsa Latin Táncshow, DJ Candela

2010. július 24. Rock and Roll Jamboree
Hangulatfelelõs mint Elvis Presley: Beleznay Endre

A Jamboree díszvendége: Fenyõ Miklós, Komár László
Sárga Taxi, Subidubi Bogie-Vogie Táncklub,

Holdugatók rock and  roll színház . Álomautó bemutató

2010. július 31. Whisky Party
A whisky nagykövet, az este igazmondója: Réz András

Jelen lesz: Jamie Winchester, Charlie, Budapesti Skót Táncklub,
Peet Project Jazz, Dagda autentikus skót népzene.

Vendégünk a Tér-Film-Zene Fesztivál
2010. augusztus 7. Napfény Part

Eléggé laza lesz a hangulat és a stílus.
Káton áj dzsó/várjál segítek: 1994 REDNEX

Nagy Adrienn, G&B
2010. augusztus 14. Nosztalgia Party

Házisüti-házibuli-házisárkány
Újra a Velencei-tónál a kultikus ARATÓ DISCO

Dolly Roll, UFO, Somló Tamás,
Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar

* * *
A jegyek korlátozott számban kaphatók!

Ákos Jegyiroda/Kristóf Ticket/Ticketpro hálózat valamint a
helyszínen.  Elõvételben: 3500 Ft (mely magába foglal egy VVV

strandbelépõt) Helyszínen: 4200 Ft VIP: 7500 (kizárólag
elõvételben kapható meghatározott számban $ VIP parkoló/VIP

helyszín/közönségtalálkozó/svédasztalos vacsora)
A jegyvásárlásnál Üdülési csekket elfogadunk!

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Kapunyitás: 20.00 óra Zárás: 2.00 óra

www.vparty.hu
Velencei Vízi Vár Rendezvénypark
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TERMÁLFÜRDÕ
HÍREI

Kedves Velencei Olvasó!
Újra itt a nyár, strandunk teljes kapacitással üzemel és várja

a fürdõzni, pihenni vágyó vendégeket. Gyermekjátszó,
parkosított és füves terület, valamint kényelmes napozó ágyak
várják a felüdülésre vágyókat.
Megnyitottuk strandbüfénket is, ahol – a tavalyihoz hasonlóan
– frissítõ alkoholmentes italokat, sört, fõtt kukoricát, dinnyét,
pizzaszeletet és fagylaltok széles választékát kínáljuk. A nyári
idõszakban tóparti strandunkon térítési díj ellenében
lehetõséget biztosítunk különféle vízi sport- és egyéb eszközök
bérlésére, mint pl. vízibicikli, napozósziget, tengeri kajak, surf,
strandkajak, kenu, csónak. Igény szerint surf-oktatásra is van
lehetõség.

Rajtunk nem múlik, hogy nyáron is formában maradjon!
Változatos fitness foglalkozásainkon várjuk a hölgyeket
különbözõ idõpontokban, választhatnak hastánc, pilates, step
aerobic, spinning, alakformáló torna közül.
A már ismert sportfoglalkozásokon túl minden hétfõn este
BodyArt edzést tartunk.

A BodyArt lényege az alábbiakban fogalmazható meg:
A fitness evolúciójának legutolsó állomása a jóga alapjaira

épül, gyógypedagógusok alapos ismereteivel van alátámasztva.
Visszaadja a testnek azt a fajta mozgásszabadságát, amelyet az
ember egészséges gyermekként természetesnek él meg.
Ránézésre egy jóga vagy pilates-órára hasonlít leginkább, ahol
a testedzés egyfajta mentális jólétet is eredményez, amely aztán
közvetve az egész egészségre kihatással van.

Reméljük, hogy Önt is hamarosan vendégeink között
üdvözölhetjük!

Részletekért és bõvebb információért kérjük, hívja spa
recepciónkat a +36 22/589-971-es telefonszámon, vagy láto-
gasson el weboldalunkra: www.velencespa.com

Szalczgruber Mariann
marketing manager

KISTÉRSÉGI HÍREK
Összefoglaló

a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi
Társulás 2010. május 27-ei, soros ülésérõl

A soros ülésen elfogadásra került a VKTKT és intézményei
2009. évi költségvetésének módosítása, majd a VKTKT és
intézményei, a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és a
Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény 2009. évi költségvetési beszá-
molói kerültek elfogadásra.

A Tanács döntött a VKTKT és a települések közötti 2009.
évi költségelszámolás vonatkozásában is.

Javaslat hangzott el a 2010. évi szúnyoggyérítést végzõ cég
kiválasztására vonatkozóan. A Tanács a beérkezett ajánlatok
közül a Corax Bioner Zrt. ajánlatát választotta ki.

A Tanács tagjai támogatták a Chernel István Általános
Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény Zichyújfalusi Fekete István Tagiskola
felújításának és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
akadálymentesítésének közbeszerzési eljárásait megindító
hirdetményeket.

A Tanács tagjai tájékoztatót hallgathattak meg a VKTKT
közoktatási intézményeiben tanuló autista tanulók ellátásáról.

Végül a Tanács döntött a VKTKT fenntartásában mûködõ
mûvészeti iskolákban a 2009/2010-es tanév II. félévében
fizetendõ térítési-, és tandíjfizetési kötelezettségekrõl.

Gárdonyi Kistérségi Iroda
Velence, Balatoni út 65.

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

Kutai Tibor Kelemen Szabolcs
VKTKT elnöke irodavezetõ

Vállalkozásokat segítõ pályázatok
Az Új Magyar-

ország Fejlesztési
Terv számos pályá-
zata nyújthat se-
gítséget a kistérség
vállalkozásainak
fejlõdéséhez.

A megújuló energiák használatára, eszközbeszerzésre
és telephelyfejlesztésre lehet forrásokat igényelni június
hónap folyamán.

MEGÚJULÓ ENERGIA
A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 4.2.0 A

jelû konstrukció esetében fontos kiemelni, hogy a pályázatok
elbírálása folyamatosan történik, nem egy szakaszban, így
célszerû minél elõbb beadni azokat.

A konstrukció keretében vállalkozások és önkormányzatok
egyaránt pályázhatnak. A támogatható tevékenységek között
van fûtési energiaigények kielégítése, használati melegvíz
elõállítása, gyártás-termelési folyamatok közvetlen hõ-
igényének ellátása, mindhárom esetben megújuló energiafor-
rásból. Ez a forrás lehet napenergia, hõszivattyús megoldás

használata, szilárd halmazállapotú biomassza felhasználása.
Fontos kiemelni, hogy a használati melegvíz elõállításának
kivételével kötelezõ elvégezni az épület(ek) energia auditját.
Ennek megléte a pályázat benyújtásának feltétele

A konstrukció során 1 millió–50 millió forint közötti
összegre lehet pályázni, kis- és középvállalkozásoknak
maximum 50, míg az önkormányzatoknak legfeljebb 60
százalékos támogatási intenzitást lehet elérni.

TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program legnépszerûbb

pályázatai a 2.1.1 A jelû, amelynek keretében mikro-, kis és
középvállalkozások pályázhatnak komplex technológiafejlesz-
tésre 1 és 20 millió forint között, a térségben 30 százalékos
támogatottsággal. A kiírás keretében lehetõség nyílik
eszközbeszerzésre, informatikai fejlesztések támogatására –
beleértve a honlapkészítést is – valamint minõségbiztosítási
rendszerek bevezetésére. A pályázati eljárás ún. automatikus
eljárásrendû, amely során a pályázat mintegy hat hét alatt
elbírálásra kerül. Ugyanebben a konstrukcióban a B és C
komponensekben lehetõség van nagyobb volumenû beru-
házások megvalósítására is.

TELEPHELYFEJLESZTÉS
A pályázati kiírásra iparági megkötés nélkül bármilyen



A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

2010. JÚNIUS                                                                          VELENCEI HÍRADÓ 17

vállalkozás pályázhat, kivéve az olyan vállalkozásokat,
amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének
több mint 50%-át mezõgazdasági tevékenység teszi ki. A
konstrukcióban önállóan támogatható új épületek (raktárak,
üzemcsarnokok) építése vagy meglévõk fejlesztése. Pályázati
támogatással bérelt ingatlanok is felújíthatók, amennyiben az a
pályázó használatában marad a fenntartási idõszak végéig, azaz
a projektzárást követõ három évig. A pályázaton 10 -100 millió
forint közötti vissza nem térítendõ támogatás nyerhetõ, ötven
százalékos támogatási intenzitás mellett.

A fenti pályázatok megtalálhatóak a Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség honlapján (ww.nfu.hu). Részletesebb tájékoztatást
kérhet a Kistérségi Koordinációs Hálózat tagjaitól a Gárdonyi
kistérség Új Magyarország Pont Iroda az alábbi elérhetõségein.

Pályázati tanácsadók a Gárdonyi kistérségben:
dr. Pálmainé Folmeg Zsuzsanna
Tel: 30/668-8049
E-mail: zsuzsa.palmaine@umpont.hu
Vágnerné Farkas Mária
Tel: 30/864-9697
E-mail: maria.vagnerne@umpont.hu

Fesztiválok Éve
LEADER támogatással rendezvények

a tó körül
LEADER térségen belüli együttmûködések és helyi

rendezvények megvalósítására 15 pályázó nyert 1,4 millió és
2,4 millió forint támogatást a 48 nyertes pályázó közül.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és a
LEADER pályázatok nyertesei által megvalósított fejlesztések
és új beruházások körbe ölelik a tavat, kiegészítik egymást,
szervesen kapcsolódnak ahhoz a stratégiai célhoz, amelyet a
kilenc település képvisel, hogy a térségben megvalósulhasson a
négy évszakos turizmus, a szálláshelyek, szolgáltatások
korszerûsödésével, az attrakciók bõvülésével, rekreációs
minõségi modell értékû turisztikai desztináció jöjjön létre.

A HVS (Helyi Vidékfejlesztési Stratégia) stratégiában
elsõsorban azok a fejlesztési elképzelések kaptak lehetõséget,
amelyek a legrövidebb idõszak alatt biztosíthatják a települések
identitásának növelését, idegenforgalmi bekapcsolódását a
turizmusba. A szolgáltatások hatással vannak a helyi
vállalkozások megerõsítésére, a helyi táj, vonzerõ egyediségét
kihasználva erõsítik az együttmûködéseket. Kapcsolódnak a
nagyobb beruházásokhoz (Velence Resort&Spa, Nautis Hotel,
Velencei-tó környéki kerékpár út, Pákozd Tematikus
Történelmi út, Velencei-tó Kapuja, Dinnyési Hagyományõrzõ
Központ stb.), meghatározzák a tó arculatát, és a térség
ismertségét növelik.

Figyelembe véve a kilenc település adottságait, természeti
táj, a tó, az épített környezet, az egyedi madárvilág, és a
környezetben rejlõ lehetõségeket egyértelmû, hogy a fejlõdés a
kistérségen is túl mutat mind a foglalkoztatottságot, mind a
jövedelemtermelõ képességet tekintve. Az elmúlt években
jelentõsen visszaesett az idegenforgalomból származó bevétel,
jelentõsen csökkent a vendégéjszakák száma, ami a
legfontosabb megélhetési forrás a kistérségben. A turizmusnak
a foglalkoztatásban betöltött szerepe jelentõs, térségünkben
közel 1000 vállalkozás és ennek nagy része kisvállalkozás a
turizmusból él.

A szolgáltatások, látnivalók, programok minõségi kínálata
elõsegíti, hogy térségünk valóban kiemelt turisztikai vonzerõvé
váljon.

Sorozatunkban elõször a rendezvények és a térségen belüli
együttmûködések nyertes pályázatait mutatjuk be.

Nyertes pályázatok 2010.

április 30 - május 2. Gárdony
III. Velencei-tavi Hal-

Vad-Bor- és
Pálinkafesztivál

május 7-8. Vereb
Vereb Vitéz napja,

Emlékkapu avatása a
Pogánysírnál

május 29. Velence
Orbán-nap 2010 -

Bence-hegy

június 4-6. Gárdony
III. Országos Öko-expo
és Biofesztivál a Sport

Beach-en

június 8-12. Agárd
Vízi-világ Kenutúra a

Velencei-tavi
tanösvényen

június 12. Sukoró
III. Sukorói Szent Iván

Éji Táncfesztivál

június 12. Agárd
TóParty Kavalkád az

AGÁRDEN-en

június 18-20. Velence

Szezonnyitó
Térségajánló fesztivál -
Velencei Vizi Vár Északi

Strand

június 28. Agárd
Zsongó Szünidõ

Gyermekprogramok

július 3. Agárd
IV. Cigánymeggymeggy

fesztivál - Agárdi
Pálinkafõzde

július 25. Velence
Velencei Nyári Zenés

Esték I.

július 31. Gárdony - Agárd
Velencei-tavi Mûvészeti

Fesztivál Nyári
Zeneakadémia

augusztus 19. Pázmánd Máté Péter Emlékest

augusztus 20-23. Pázmánd
Pázmándi

Hagyományõrzõ Lovas
Nap 2010

A programokról, nyertes pályázatokról bõvebben olvashat:
www.velenceitoleader.eu honlapon.

Stadler Klára
Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület
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Családi nap az óvodában
2010. május 14-én 13 órától tárt kapukkal várta a Meseliget

Óvoda az oviba járó, vagy azzal még csak ismerkedõ
gyerekeket és családjukat. Családi nap keretében ünnepeltük
meg az óvoda 4. születésnapját és a közelgõ Gyermeknapot.

Sokféle program biztosította vendégeink részére a
tartalmas idõtöltést. A Holló, és a Bohóc együttes mûsora alatt
benépesült a színpad környéke. A Kölyökidõ Alapítvány által

biztosított ugráló várnál és arcfestõknél is sok volt az
érdeklõdõ. Az arcfestésbõl az óvó nénik is kivették a részüket:
egész délután segítették a gyerekek mesés átalakulását. A
„Ládafia” körhintában ülve a kicsik erõt gyûjthettek a további

mókázáshoz. A programokat csak egy rövid zápor zavarta meg,
de ez az idõ sem telt tétlenül: kisorsoltuk a tombolákat. A
nyertesek sok értékes ajándékot vihettek haza a számos
felajánlás jóvoltából.

Az együtt töltött órákat finom falatokkal és tortával zártuk.
Reméljük, hogy vendégeink jól érezték magukat nálunk, és
jövõre újra együtt tölthetünk egy vidám, kötetlen hangulatú
délutánt!

Pirosné Kovács Viktória
óvodapedagógus Süni csoport
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Köszönjük
Köszönjük Családi napunkon az esõ elõl is biztonságot

nyújtó sátrakat és a színvonalas Holló együttes mûsorát
Görgicze Zoltán úrnak.

A szervezésben, szállításban, hangosításban nyújtott
segítségét Sári Kálmánnak, Bruck Józsefnek, Tóth Lászlónak,
Szûcs Attilának.

A tombola sikeres megvalósításához: Juhász Gyula
képviselõ, Serhók György képviselõ, Rózsa család, Vorák
család, Szondi család, Kövesdiné Benedek Csilla, Pencs
Tamásné, Somogyi Tiborné, Gajdos András Géza vállalkozó,
Gerhart család, Munició 42, Dimitrov Dánielné, Molnár
család, Varázsceruza, GILA Állateledel, Fésû Ferenc
Virágbolt, Bogár család, Serena-Kiss család, Bársony család,
Skultéti-Lampert Anna, Kovács család, Naár család, Endrõdi
család, Pál Sándorné, Dávid család, Kunos család, Benkei
család, Bóra család, Póder család, Piros család, Márhoffer
család, Dorgai család, Parahauser család, Halmai család,
Kulifai család, Surányi család, Szõke család, Hajdu család,
Lonkai család, Bogdán család, Bodoki család, Fésûs család,
Búza család, Horváth család, Ibolya Lottózó, Martinovszky
család, Szûcs család, Berczi család, Teplánszki család, Rácz
család, Kovács L. család, Sénik család, Kõszegi család, Kiss
család, Diósi család, Hérics család, Kovács K. család, Csányi
család, Grozev család, Várnai család, Centgráf család,
Bukovics család, DUNA-PACK MAGYARORSZÁG, Nelli
Gazdabolt, Mini-mix Csemege bolt, Smaragd Óra-és ékszer
bolt, Márta család, Turi család, Bándi család, Baptista
Szeretetszolgálat, Sinkovics család, Bárándi család, Juhász
család, Lévai család, Igariné Weiszlemlein Irén, Styevkóné
Márton Anita Piramis cukrászda.

Egy nap a gyermekekért
Igazán tartalmas nap várt azokra a családokra, akik

kilátogattak az Orbán-napi hegyünnep programjaira. Játékos
gyermekprogramok, versenyek várták az érdeklõdõket. Részt
vehettek mesetúrán, ahol a mesék hõsei várták a gyermekeket
és családjaikat, a bátorságukat, ügyességüket kipróbálókat. Sok
apróságnak jelentett örömet az „idõutazáson” való részvétel,
ahol a hagyományõrzõ népi játékokkal, fa körhintával, törzsi
nyilazással ismerkedhettek meg és mulathatták az idõt.

A kézmûves foglalkozásról, ahol gyöngyöt is fûzhettek,
saját készítésû ékszerekkel térhettek haza. Sok kis eltévedt
pillangókkal, oroszlánokkal találkozhattak az arra járók, ami az
arcfestõk tehetségét, kézügyességét dicsérték.

Az egészen pici gyermekek szórakoztatásáról a nap
folyamán a Mikkamakka és a Levendula Játszóház gon-
doskodott érdekesebbnél, érdekesebb játékokkal. A Meseliget
Óvoda Nyuszi és Maci csoportjának gyermekei zenés-táncos
elõadásával köszönték meg a szervezõknek, résztvevõknek ezt
a felejthetetlen szép napot. A közönség tapssal jutalmazta az
óvodások kedves, vidám mûsorát.

Ezután Bohócparádé és a Mese Kocsi színház elõadása
nyújtott nagy élményt mind a felnõtteknek, mind a
gyermekeknek. Ezen a jól sikerült napon sok gyermek arcára
csalt mosolyt a sok program, játék és legfõképpen az õket
körülvevõ figyelem. Volt, aki meg is fogalmazta, milyen jól
érzi magát. Ezért mi felnõttek bizakodva mondjuk, hogy
reméljük:

„JÖVÕRE VELETEK UGYANITT!“

Pencs Tamásné, Kovács Károlyné
Maci csoport óvodapedagógusai

Gratulálunk!
angolgyerekkonyvek.hu „Kedvenc angol mesehõsöm”

országos rajzpályázatán Lukovszki Melitta pillangó csoportos
óvodásunk rajzát a három nyertes pályamû közé választották. A
nyereménye mellé óvodájának, a Meseliget Óvodának is
választhatott 10.000,– Ft értékben angol gyermekkönyvet.

Gratulálunk Melittának és további sikereket kívánunk.
Serhókné Varjas Edit

óvodavezetõ

Évzáró
a Meseliget Óvodában

Mint minden évben, idén is eljött az óvodai ballagások és
tanévzárók ideje. A Meseliget Óvoda nagycsoportos óvodásai
2010. június 5-én ballagtak el szeretett óvodájukból. Az évzáró
és ballagás alkalmából ezúttal is megtelt az óvoda udvara.

Ezt az alkalmat is nagy sürgés-forgás és készülõdés elõzte
meg. A dadus nénik napokig szépítgették az óvoda udvarát és a
csoportszobákat. Emellett még igyekeztek minél többet se-
gítkezni az óvó néniknek is, akik idén is emlékezetes mû-
sorokkal készültek és virágba borították az óvodát, a ballagó
gyermek tiszteletére. A sok szép virágot ezúton is szeretnénk
megköszönni a kedves szülõknek.

Ebben az évben már három csoport készült lelkesen a
búcsúztató mûsorral, és a nagycsoportosaink is, régi hagyo-
mány szerint két mûsorral lepték meg a vendégeket, így
búcsúztak el õk óvodájuktól.

Nagy dolog ez a gyermekek életében, mikor itt hagyják
három-négy év után a szeretett óvó nénijüket, dadus nénijüket
és átlépnek egy újabb világba, az iskola világába, ahol a
meseszõnyeg helyett már az iskolapad várja õket. Reméljük,
hogy mindannyian nagy örömmel indultok erre az útra és az itt
szerzett tudást majd kamatoztatjátok az iskolában, és mindig
örömmel gondoltok majd a sok szép élményre, amit itt
szereztetek nálunk.

A kiscsoportosok búcsúztatóversébõl, Iványi Mária sorait
idézem:

„…Játék közben, mese közben
Gondolunk majd rátok.
Ti se felejtsétek soha

Régi óvodátok!
S kukkantsatok be-be néha

Mikor erre jártok!...”

Kellemes nyarat és piros pontokban, csillagokban gazdag
elsõ tanévet kívánunk nektek!

Mikodi Adrienn
óvodapedagógus Pillangó csoport
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Felhõtlen, boldog iskolás éveket kívánunk nagycsoportos
óvodásainknak, akik búcsúztak az óvodától és õsszel iskolába
mennek:

Bajnok Dóra, Bogár Nikoletta, Bukovics Barbara, Farkas
Bence, Grozev Erik, Halász István Árpád, Ható Hanna, Kapócs
Júlia, Katona Martin, Kiss Virág, Kozicska Zsanett, Kõszegi
Zoltán, Lévai Levente, Márta Rebeka, Molnár Zoltán, Németh
András, Németh Attila, Nyárs Lili, Veres Vivien, Vorák Martin,
Badics Anna, Bándi Bernadett, Bársony Szonja, Benkei Panna,
Bóra Eszter, Dávid Dorka, Erdélyi Nikol, Frantsik Ferenc,

Görgicze Karolina, Gráf Kristóf, Kovács Dávid, Kovács Lili,
Kunos Réka, Mákos Kata, Mészáros Dominik, Naár Barbara,
Palágyi Norbert, Páli Zsombor, Serfõzõ Ákos, Sipos Alex,
Szávai Flóra, Szegedi Csinády Balázs, Szegedi Csinády
Csongor, Tar Krisztián, Törjék Szofi, Vörös Richárd,
Zsengellér Nóra.

Összeállította:
Serhókné Varjas Edit

óvodavezetõ

I S KO LA I H Í R E K
Rám-szakadék

Student Survivor
Április 30-án egy különleges „magyar-angol” tanulmányi

kiránduláson vehettünk részt. Rendhagyó kirándulásunk elsõ
részének kommunikációs nyelve az angol volt, délután pedig
egy túlélõ túrát teljesítettünk a Pilisben. 4-8. osztályos
gyerekek és néhány segítõkész szülõ társaságában indultunk el.

A buszon már angol nyelvû „idegenvezetést” hallottak a
tanulók anyanyelvi tanárunktól, Mr Reidtõl, majd ezzel
kapcsolatosan feladatokat kaptak. Reggel 8 óra körül érkeztünk
a Budai várba, ahol angol nyelvû idegenvezetés után a
csoportoknak angol nyelvû szórólapokat kellett gyûjteniük. 9

órakor indultunk a Vigadó térre, ahol hajóra szálltunk és kb.
egy órás városnézõ túrát tettünk. A különbözõ nevezetes-
ségekrõl szintén angolul hallottak információkat a tanulók.

A hajókázás után 1 óra körül érkeztünk meg a Pilisbe, a
Rám-szakadékhoz, ahol egy izgalmas teljesítménytúrán
vettünk részt, mely megtanított bennünket a természetben való
túlélés mellett az erdõ legfontosabb írott és íratlan szabályaira.
Az út során ellenõrzõpontokon haladtunk át, ahol feladatokat
kellett megoldanunk (álcázás, lövészet, tájékozódás, elsõ-
segély szimuláció, menedéképítés, víztisztítás, tûzgyújtás). A
túrát szerencsére mindenki túlélte!

Köszönöm a szülõk kitartását és lelkesedését, a gyerekek
hozzáállását és az anyanyelvi tanárunk közremûködését.
Remélem, a következõ „két tannyelvû kiránduláson” is ilyen jól
érezzük majd magunkat!

Tóthné Benkõ Mónika
pedagógus, ig. h.

Szerintem ez a túra nagyon különleges volt. Legjobban az
tetszett benne, amikor az izgalmas mászás során mindenki vizes
lett. A túrán angolul is még több dolgot megtanultunk, na meg a
túlélés szabályait is elsajátítottuk. Közte volt a tûzgyújtás, az
íjászat és az álcázás. A csapatmunka fontossága hangsúlyos
szerepet kapott. Mindenki mindent beleadott. Remekül éreztük
magunkat! Szerintem mindannyian elmennénk még egyszer
egy ilyen túrára! Paládi Zsófia 5.a

KÜLFÖLDI TÁJAK
KALANDORAI

Hagyományteremtõ szándékkal idén elõször rendeztük meg
2010. május 12-én az iskolai földrajzversenyünket. A 7. és 8.
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évfolyamosok 42 fõvel és 9 csapattal képviseltették magukat e
megmérettetésben.

Hasonlóan az iskolai történelemversenyhez most is két
fordulóból állt a vetélkedõ.

Kihasználva új iskolánk oktatástechnikai felszereltségét
minden csapatnak egy prezentációt kellett készítenie elõre
megadott témában. Ezek bemutatása az iskolánk aulájában lévõ
projektor segítségével történt meg a kisszínpadon. A témák a
következõek voltak hetediktõl nyolcadik osztályig:

Japán bemutatása
Közép-Európa egy választott országának bemutatása
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.
7. osztály
1. helyezett: Hamary Vivien, Gáncs Klaudia, Kovács Liza,

Szelei László (7.a)
2. helyezett: Hajdú Ágoston, Béla Boglárka, Nagy Anita,

Vurczinger Zsófia, Bukor Csongor (7.a)
3. helyezett: Nagy Boldizsár, Bicskei Patrik Gergely

Barnabás (7.b)
8. osztály
1. helyezett: Takács Viktória, Gáncs Barbara, Heiden

Hajnalka, Karácsony Janka (8.a)
2. helyezett: Faragó Anna, Bukor Boglárka, Balázs Viktória,

Polónyi István (8.c)
3. helyezett: Varga Bettina, Pucsek Dávid, Zsolnai Márk,

Fekete Nikolett (8.a)
Szigetközi Tímea

NyelvÉsz
Szegeden tartották május 15-én, szombaton az Országos

Bendegúz NyelvÉsz versenyt. Iskolánkból két tanuló jutott el
ideáig, Kedves Tamara 2.a, és Érsek Máté 3.b osztályos
tanulók. Már ez is nagyon szép eredmény.

„Környezetvédelem
a jövõnkért”

Iskolánk három 8.c osztályos tanulója: Balázs Viktória,
Bukor Boglárka és Faragó Anna 2010. május 21-én a
VISTEON Hungary Kft. által rendezett csapatverseny megyei

Kedves Tamara I. helyezés
2. a osztály

Érsek Máté IV. helyezés
3. b osztály
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döntõjén 1. helyezést
ért el. 24 iskola 3-3
fõs csapata mérte
össze tudását egy-
mással Székesfehér-
váron. A feladatok
ötletesek és válto-
zatosak voltak pl: ke-
resztrejtvény, kísér-
let, szelektív hulla-
dékgyûjtés, általunk
– az újrahasznosítás

jegyében – itthon készített hangszerekkel zenélés, éneklés.
Szükség volt a tanórákon szerzett tudás alkalmazására, az
iskolában és otthon elsajátított környezettudatos magatartás
ismeretére, a világunkban való tájékozottságra, a logikus
gondolkodásra, ügyességre és gyorsaságra.

Jó hangulatban telt a közel két és fél óra. Az ered-
ményhirdetéskor egyre fokozódott az izgalom. Nem akartunk
hinni a fülünknek, mikor megtudtuk, hogy mi nyertük a
versenyt.

Kaptunk egy szép oklevelet is, amit úgy döntöttünk, az új
természettudományi elõadóban fogunk elhelyezni.

Gratulálok a csapattagoknak!
Sántáné Magyar Judit

kémia tanár

Két keréken
A területi kerékpáros ügyességi versenyen egy alsós csapat

juthatott tovább és a felsõs tanulókból az elsõ két helyezett lány
és fiú.

Csapat versenyben: I. alsós csapatunk: Nagy Ludassy
Fruzsina 4.a oszt., Szalay Viktória 4.a oszt., Urschler Máté 4.a
oszt., Pataki Máté 4.a oszt.,

Egyéniben: I. Demény Jennifer 6.a oszt., II. Hamary Vivien
7.a oszt., I. Molnár Ákos 5.a oszt., II. Joós Norbert 6.b oszt.

Így Õk képviselték iskolánkat Székesfehérváron május
27-én a megyei kerékpáros versenyen.

Köszönjük a szervezõ rendõrök, Juhász Krisztián és társai
munkáját, a felkészüléshez nyújtott segédanyagokat, a jó
hangulatú versenyt, a finom uzsonnát és a sok ajándékot.
Természetesen folyatjuk a készülést elméletben és gyakorlat-
ban is, hogy minél jobb eredményt érjünk el a megyei döntõn.

Baglyasné Szécsi Annamária
pedagógus

Megyei kerékpáros kupa: Demény Jennifer III. hely. Õ
továbbjutott az országosra, Szegedre.

Molnár Ákos V. hely., Joós Martin VII. hely., Hamary
Vivien X. hely.

Ezen a versenyen volt a „KI A MESTER 2 KERÉKEN?”
Demény Jennifer I. hely, Molnár Ákos II. hely.

„Alkotás megapixelen”
vetélkedõ

A Kodolányi János Fõiskola Informatika Tanszéki
Csoportja „Alkotás megapixelen” címmel hirdetett számí-
tógépes grafika versenyt 5-12. évfolyamos tanulók számára.
Iskolánk négy tanulóval képviseltette magát a Kodolányi
Fõiskolán május 22-én megrendezett döntõn.

A résztvevõk elméleti és gyakorlati feladatok megoldásával
adtak számot tudásukról, melynek során elsõként egy 40
kérdésbõl álló – a digitális képalkotással kapcsolatos, számí-
tógépen megjelenített – tesztet kellett kitölteniük.

A gyakorlati feladatok során – mint azt már megszokhattuk-
környezetünkkel, környezetvédelemmel kapcsolatos prezentá-
ciót, és honlapot kellett készíteni. Ebben az évben az 5
diakockából álló bemutatóban, és az egy nyitó, illetve három
belsõ oldalt tartalmazó honlapon az izlandi hamufelhõ
környezetünkre gyakorolt hatását kellet bemutatni.

A második feladatot nehezítette, hogy egy rövid animációt is
kellett készíteni, melyben egy „tiszta” repülõgép átrepülve a
hamufelhõn összepiszkolódva jelenik meg a túloldalon, majd
ezt az animációt a honlap fejlécébe kellett illeszteni.

A versenyen iskolánkat négy tanuló képviselte, szép
sikerrel. Az általános iskolások csoportjában Teplánszky
Martin 6.b osztályos tanuló elsõ, Serfõzõ Dániel 5. osztályos
tanulónk pedig második helyet ért el, de a versenyen nyújtott
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teljesítménye alapján nincs oka szégyenkezni másik két
diákunknak, Szabó Gergõnek és Szabó Dánielnek sem.

Gyermeknap
Az utolsó tanítási nap játékosan telt. Anzel manós zenés,

táncos mulatsággal az alsó tagozatosoknak, rádiós, kivetítõs
vetélkedõvel az egész iskolának. Alsó évfolyamok közül a 3.a
osztályé lett a pálma, a felsõsök közül pedig a legtöbb ponttal, –
bár szoros versenyben – a 6.b osztályosok nyertek.

Mindenkinek jutott viszont jó hangulat, vidámság. S közben
kitört a várva várt VAKÁCIÓ is, amit a gyerekek az egyik
feladatban így fogalmaztak meg:
1.b Hurrá itt a Vakáció!

Gond nélkül játszani jó.
Úszógumi, hajó, csónak,
Vízre száll majd minden kicsi és nagy.

2.a Hurrá, megint nyaralunk!
Csopakra is eljutunk.
Lábunkat csak lógatjuk,
A vízben nagyot csobbanunk.

3.b Áció, Káció, itt van már a Vakáció!
Mindenki várja már milyen lesz a nyár.
Fürdõruha, úszógumi, kezdõdhet a nyári buli.
Aki igazi gyerek, irkát, tollat elfeled.
A sok-sok élmény mind vár rád,
Augusztus végéig tart a nyár.
S szeptemberben sok élménnyel találkozunk
mindenkivel.

4.a Hurrá, itt a VAKÁCIÓ
gyerekek arcára mosolyt oszt a Káció,
mindjárt itt a nyaralás,
remélem a tengeren nem lesz apadás.
Megyünk újra nyaralni,
A rádió is mondja már,
Hurrá, hurrá, itt a nyár!
Szörfözünk és hajókázunk,
Úszunk is, meg napozunk.

Hajókirándulás
Egy szép péntek este Joli néni hajókázásra hívott minket

4. b-seket és szüleinket a Dunára.

Autókkal mentünk Budapestre, át az Erzsébet hídon. A
Vigadó elõtt sok hajó várakozott. Mi a Hunyadi nevû hajóra
szálltunk fel. Kényelmesen elfértünk az asztaloknál. A szüleink
finom süteményeket hoztak nekünk. Csendes zene szólt, az alsó
szinten négy hegedûs játszott. Mikor megtelt a hajó,
elindultunk.

Sose láttam még Budapestet este. Minden épület és a hajók is
meg voltak világítva. Gyönyörû látvány volt; olyan volt, mint
egy álom. Megkerültük a Margit szigetet, és lementünk egészen
az új Nemzeti Színházig.

Kár, hogy haza kellett jönni, szívesen maradtam volna még
ott. Köszönöm, hogy elvittek! Imádom Budapestet!

Pomsár Katinka
4. b.

Bolondballagás
Hosszú, nagyon hosszú volt ez a tanév. De megérte minden

perce! A költözések ide-oda, ki és be. No, de fõleg a be. Az
annyira csodálatos volt. S ez a csodálat, bûvölet azóta is tart.
Sajnálatos, hogy a most végzõs diákjaink mindezt csak hat
hónapig élvezhették. Ám bizonyára vissza-visszajönnek hoz-
zánk majd késõbb is. Az utolsó hónapok, hetek, napok, órák
õróluk szóltak. Fõként nekünk nyolcadikos osztályfõnö-
köknek. A mindennapi darálók mellett szinte folyamatosan
nyüstöltük csemetéinket: „Tanuljatok, hamarosan itt a
felvételi!” Aztán mindennap vártuk a híreket, kinek hova
sikerült bejutnia. Apránként apró kõdarabok estek le
szívünkrõl, hogy diákjaink reményei, álmai teljesülnek-e a
továbbtanulást illetõen. Mindeközben persze az épület falain
belül az élet megy tovább, s mi csak nevelünk, csak mondjuk
nekik a magunkét, s mintha õket már nem is érdekelné semmi…

Hát nem biztos, hogy mindig minden úgy sikerült, ahogyan
terveztük, vagy szerettük volna, s mégis, ahogy a vége közeleg,
egyre nehezebb. Érezni rajtuk is, hogy most már valami
ráébredés kezd mocorogni bennük. Órákon keresztül
gyakorolni a ballagási dalokat, sõt a ballagást magát. Ki mond
beszédet, ki verset, ki köti a szalagot az iskola zászlójára,
egyenruha, tabló, tanárbúcsúztató… Ám, mivel a fiatalság
bohó, a legfontosabb: minek is öltözünk be bolondballagás
alkalmával. Megvan az ötlet!!! Mit fogunk akkor majd
csinálni? Annyira tündérien próbálkoztak mindenféle
kérdéssel, hogy vajon ezt és azt a badarságot megtehetik-e. A
válasz egy tompa NEM. Jó gyerekek!!! Felszabadultan,
viccesen, kedvesen, sõt bájosan búcsúztak el bolondozva a
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Hivatal, a Családsegítõ, az Óvoda dolgozóitól, s végül saját
iskolájukban, második otthonukban tanáraiktól és
diáktársaiktól. S mi felnõttek, osztályfõnökeik is velük együtt
összekacsintva a huncutságban bohókásan bolondoztunk. Az
utca népe pedig kedvesen mosolygott rájuk, az autók többsége
türelmesen várta, míg végig vonulunk a zebrán, s akadt, aki
még kürtjével is jelezte, tetszik neki ez a mulatság. Hát ennyi
volt Lányok, Fiúk! Szabadok vagytok, lassan felnõttek.
Repüljetek! Sorsotok vigyen Benneteket olyan széllel és olyan
helyre mindig, ahol igazán boldogok és büszkék vagytok.
Nekünk pedig marad az a dal, amivel bolondosan
elbúcsúztatok: Zöldliget az én sulim, ott vannak barátaim!… S
valóban. Vannak itt barátaitok. Gyertek vissza olykor
hozzájuk!

Nagy Edit
pedagógus

Tanévzáró 2010
Czuppon István iskolaigazgató úr tanévzáró

beszéde 2010. június 12-én
Ebben a tanévben annyi minden történt velünk, hogy más

iskolában lehet, hogy 2-3 év alatt sem történik ennyi változás!
Beindult a két tannyelvû oktatás az elsõ osztályban, a Zöld

Iskolarészben. A Liget Iskolarész ideiglenesen a Fehér Házban
kezdte a tanévet, ahova vissza kellett pakolni a bútorainkat, hisz
motelként mûködtek a nyár alatt osztálytermeink. Januárban
beköltözhettünk a „Csodapalotába”, birtokba vehettük a Liget
iskolarészt, amely minden tekintetben megújulva a kor
legújabb vívmányaival felszerelve várt bennünket! Nem kis
feladat volt végig csinálni ezt a beruházást! A pályázatírás, a
tervezés, a közbeszerzési eljárások sora, a kivitelezõvel való
folyamatos egyeztetések, az iskola belsõ tereinek meg-
tervezése, kivitelezése. Úgy gondolom, hogy a sok munka
megérte! Köszönjük mindazoknak, akik ebben hittek végig és
kitartottak olyan helyzetekben is, mikor például a felszámolás
alá kerülõ kivitelezõvel kellett megvívni a csatákat. A
Képviselõ-testület, a Polgármester asszony a Jegyzõ úr, a
mûszaki osztályvezetõ, a pénzügyi osztályvezetõ és minden
hivatali dolgozó tette csendben a dolgát!

Mi, pedagógusok is csendben tettük a dolgunkat, de
tanítványaink legtöbbje is nagyon igyekezett, igaz õk nem
annyira csendben minden esetben. Az iskola tanulóinak
magatartása nagyban javult az elõzõ évekhez viszonyítva, ezt
mi sem bizonyítja jobban, hogy a fegyelmezõ intézkedések

száma csak 108 eset, addig a jutalmazásoké 640! Tehát
körülbelül csak minden harmadik tanulónkat kellett
figyelmeztetni, de dicséretbõl átlagban mindenkire kettõ jutott.

A tanulmányi munkában is jeleskedtek tanítványaink!
Nevelõtestületi dicséretben kiváló tanulmányi munkáért 38
tanuló részesült! Õk a következõk: Fedor Eszter, Dancsó
Virág, Karácsony Janka, Hajdú Ágoston, Béla Boglárka,
Szávai Szonja, Balázs Viktória, Faragó Anna, Csányi Abigél,
Erõs Ferenc, Domján Nóra, Budai Dóra, Hedrich Barna,
Füredi Barbara, Federi Fanni, Teplánszki Martin, Bukor
Boglárka a felsõ tagozatból, míg az alsó tagozatból: Molnár
Eszter, Orisek Milán, Kedves Tamara, Habán Lea, Enyedi
Bianka, Molnár Anna, Magyar Bálint, Szabó Anna, Balogh
Anita, Ratkovics Flóra, Érsek Máté, Mákos Dániel, Müller
Kornélia, Szabó Tamara, Fedor Emese, Heiter Laura, Nagy
Ludassy Fruzsina, Szalai Viktória, Széplaki Gergõ és
Zimmerman Ádám. Gratulálunk!

Van olyan is, aki nem a legkiválóbb tanulmányi munkájával
tûnt ki, de mindenben segítette az iskola dolgozóit, a
rendezvények lebonyolítását! Szeretnénk ezzel a fúrógéppel
megköszönni az itt végzett évek alatt Németh Ádám munkáját!

Akkor jöjjenek a legjobbak! Az Országos Bendegúz verseny
helyezettjeit fogom szólítani:

11. helyezést el Magyar Bálint, 10 lett Szabó Anna, 8.
helyezett lett Say Borbála és elsõ helyezett Fedor Eszter.

A Kvalitás Extra országos verseny legjobbjain a sor:
Természetismeretbõl 3. helyezett: Enyedi Bianka 2.a
Szövegfeldolgozásból 2. lett: Kedves Tamara 2.a
Ismerd meg Magyarországot kategóriában 1. helyezett:

Kedves Tamara 2.a
NyelvÉsz országos verseny két legjobbja:
4. helyezett Érsek Máté 3.b, 1. helyezett Kedves Tamara 2.a
A Gyermeknapon rádiós vetélkedõt szerveztünk. Ennek elsõ

helyezettje a 6.b osztály. Második a 7.b, harmadik az 5.a
osztályok.

Iskolánk nevelõtestülete két elismerõ oklevelet adományoz
ebben a tanévben a nyolcadik osztályt végzett tanulóknak:

Az iskolában nyolc éven keresztül végzett kimagasló
tanulmányi munkájáért, diákigazgatói tevékenységéért Kará-
csony Janka 8.a osztályos tanulót elismerõ oklevéllel jutalmaz-
zuk!

Az iskolai rendezvényeken nyolc éven át nyújtott
szereplésekért, önzetlen segítségért szintén elismerõ oklevelet
adományoz a nevelõtestület Heiden Barbara 8.a osztályos
tanulónak!

Iskolánk legmagasabb elismerése a Zöldliget Emlékérem.
Ebben a tanévben két tanuló neve kerül ki az aulában a
dicsõségtáblára.

Az elmúlt nyolc év alatt kimagasló tanulmányi munkájáért,
szorgalmáért Zöldliget Emlékérmet kap Balázs Viktória.

A másik Emlékérmet a Diákönkormányzat munkájában
végzett munkájáért, jó tanulmányi munkájáért, a leköszönõ
Diákönkormányzat vezetõjeként Dancsó Virág kapja!

Köszönöm mindannyiótok munkáját, bízom benne, hogy
jövõre még több országos versenyen nyújtott kiváló
teljesítményért tudunk jutalmat osztani.

Mielõtt a bizonyítványokat megkapjátok, szeretnék egy-két
aktualitásról szólni:

– Gyûjtést szervezünk az árvízkárosultak javára. Június 14.,
15., 16-án lehet leadni az adományokat az iskola titkárságán!
Tartós élelmiszereket, tisztítószerekre lenne a legnagyobb
szükség! Az adományokat június 17-én csütörtökön szállítja el
a Babtista Szeretetszolgálat iskolánkból! Bízom benne, hogy
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tudunk segíteni a bajbajutottakon, bár tudjuk, hogy ez csak egy
csepp a tengerben, de a tenger ettõl kisebb lenne!

– Napközis tábort szervez Papp Sándorné tanítónõ július
12-tõl 16-ig a Baptista Imaházba, nála lehet jelentkezni.

– A balatonföldvári kalandtáborba július 19-én indulunk.
Baglyasné Szécsi Annamária tanítónõnél lehet a táborról
információkat kapni és nála kell a második részletet befizetni.

– Felhívom minden tanuló figyelmét, hogy a jövõ heti
Csopaki táborba tartsa be a tábori házirendet, ellenkezõ esetben
értesítjük a szülõket, hogy gyermeküket hozzák haza a tábor-
ból! Külön felhívom a fürdés a közlekedés szabályainak
betartására mindenki figyelmét. Remélem, nem rontja el
semmilyen rendkívüli esemény a tábor hangulatát!

– A következõ tanévrõl:
Az ünnepélyes tanévnyitó 2010. augusztus 31. 17. óra Zöld

iskolarész! A tankönyvek árusítása a Liget iskolarészben lesz,
2010. augusztus 30-án és 31-én! Akinek van pótolni valója, az
augusztus 25-én 9 órakor kezdõdõ pótvizsgára, annak jó
felkészülést kívánok!

Felhívom minden érintett figyelmét, hogy a tankönyv-
vásárláshoz és a kedvezményes étkezések igénybevételéhez az
igazolásokat szíveskedjenek beszerezni, mert csak ezek
megléte esetén áll módunkban a kedvezmények biztosítása.

A nyári szünetre kívánok mindenki számára jó pihenést,
mert azt gondolom megérdemlitek! Szép napokat a nyárra
mindenkinek!

Búcsú a ballagó
diákoktól

„Elindulunk és járunk az úton,
Valamit várunk s azt kergetjük folyton.
Az idõnk rövid, mégis lehet esély,
Hogy teljesül egy álom.

Az erõ kevés és túl sok a csapda,
fegyverek nélkül indulunk harcba,
És törékenyen állunk, ha jön a vihar,
Csak reméljük, hogy nem lesz baj.

Valaki gyorsan él és bízik a sorsban,
Valaki lassan és sokszor megtorpan,
Választani kell, hogy mi is a cél,
A te álmod...az hol van?

Mert álom kell, hogy gyermek maradj az életben.
Az idõ múlhat, de az álmot õrizd
Örökre a szívedben!
Sok álom kell, hogy gyermek maradj a lelkedben,
Az idõ múlhat, de az álmot õrizd
Örökre a szívedben!”

(Bon Bon Örökre a szívedben)
Teljesült egy álom? Tényleg fegyverek nélkül indultok a

harcba? Törékenyen álltok, ha jön a vihar? Választottatok mi is
a cél?

Én nagyon remélem, hogy ezekre a kérdésekre nem az élet
fogja megadni számotokra a válaszokat, hanem azok belõletek
fakadnak, saját erõtökön és elhatározásotokon múlnak majd.

Bízom benne, hogy vannak és lesznek álmaitok, reálisak és a
realitásokon túlmutatók, olyanok, melyekért érdemes elviselni
a fájdalmat, tûrni a megpróbáltatásokat. Megvalósításra váró
álmaitok sora reményt és hitet ad majd nektek, segít

megmaradni fiatalnak, megõrizni valamit abból a gyermekbõl,
akik most vagytok.

Minden ember arra törekszik, hogy saját vágyait
megvalósítsa. Szüleitek sokszor sajátjukat is háttérbe szorítva
tesznek meg mindent azért, hogy a tieitek beteljesedjenek.

Soha ne mondjatok le arról, ami fontos, legyenek céljaitok,
és elérésükhöz ne sajnáljátok az idõt! Az idõ múlhat, de
álmaitokat örökre õrizzétek meg a szívetekben.

Így tettem én is, nem mondtam le arról, hogy egyszer
eljussak Londonba, Párizsba és így életem egyik legnagyobb
álmának beteljesülését még emlékezetesebbé tette az, hogy ezt
néhány most ballagó nyolcadikos tanulóval közösen élhettem
át.

Olyan nyolcadikosokkal, akiket még nem én köszöntöttem
elsõ napjukon az iskolában, hiszen az együtt töltött évekbõl
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nekem csak 7 jutott, mégis abban reménykedem, hogy
emlékezetetekben nagyon sok közös emlék szépül majd még
szebbé!

Az elsõt és az utolsót én sem fogom soha elfelejteni. Az
elsõt, amikor együtt gyalogoltunk a fertõdi vasút állomástól a
tábor felé, és a hirtelen leszakadó esõben bõrig áztunk. És az
utolsót, mikor a májusi kirándulásunk alkalmával a
kerékpártúrán nem elég, hogy beleragadtunk a sárba, de a

hirtelen jött felhõszakadásban újra bõrig áztunk. Na de Cipõ is
azt énekli „Nagy esõk jönnek és elindulok, elmegyek innen
messze…”

Ti is elindultok.
Van, aki nyolc évet töltött itt ebben a velencei iskolában,

mégis legalább két, vagy három épületben volt otthona, de
legalább ötször változott az iskola neve is az elmúlt évek alatt!
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Jártatok a velencei Általános Iskola és Zeneiskolába, voltatok a
Zöldliget Általános Iskola és Zeneiskola tanulói, kaptatok
bizonyítványt a Zöldliget Általános Iskola és Mûvészeti
Alapiskolától, tanultatok a Zöldliget Általános Iskolában és
most a Zöldliget Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskolából ballagtok el.

Látjátok, sok mindenrõl hisszük azt, hogy változik, pedig a
valóságban ugyan az marad. Legyen ez így céljaitokkal is!
Változzanak, de a legnemesebbek elérésétõl ne tántorítson el
benneteket semmi!

„ Mert álom kell, hogy gyermek maradj az életben.
Az idõ múlhat, de az álmot õrizd
Örökre a szívedben!
Sok álom kell, hogy gyermek maradj a lelkedben,
Az idõ múlhat, de az álmot õrizd
Örökre a szívedben!”

Czuppon István
igazgató

Reményik Sándor:
Mi mindíg búcsuzunk

Mondom néktek: mi mindíg búcsuzunk.
Az éjtõl reggel, a nappaltól este,
A színektõl, ha szürke por belepte,
A csöndtõl, mikor hang zavarta fel,
A hangtól, mikor csendbe halkul el,
Minden szótól, amit kimond a szánk,
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,
Minden sebtõl, mely fájt és égetett,
Minden képtõl, mely belénk mélyedett,
Az álmainktól, mik nem teljesültek,
A lángjainktól, mik lassan kihûltek,
A tûnõ tájtól, mit vonatról láttunk,
A kemény rögtõl, min megállt a lábunk.

Mert nincs napkelte kettõ, ugyanaz,
Mert minden csönd más, – minden könny, – vigasz,
Elfut a perc, az örök Idõ várja,
Lelkünk, mint fehér kendõ, leng utána,
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.
Hidegen hagy az elhagyott táj, –
Hogy eltemettük: róla nem tudunk.
És mégis mondom néktek:
Valamitõl mi mindíg búcsuzunk.

Összeállította:
Nagy Edit
pedagógus
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� HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI

SZOLGÁLAT
2481 Velence, Tópart u. 52.

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

TÁJÉKOZTATÓJA
JOGI ÉS PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁSOKAT
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

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

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

Török Ágnes Csincsi Éva
intézményvezetõ családgondozó

JELZÕRENDSZERES HÁZI
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

MÛKÖDÉSÉBEN TÖRTÉNÕ
VÁLTOZÁS

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az Alvinczi Péter
Szeretetszolgálat által mûködtetett jelzõrendszeres szolgáltatás
megszûnt.

A kihelyezett jelzõrendszeres készülékek a HB
Rendszerház Kft. (1028 Budapest, Kerényi Frigyes utca 55.
Tel: 06-40-400-600) tulajdonában vannak. A készülékek
mûködtetését a továbbiakban, más feltételekkel a HB
Rendszerház Kft. végzi.

A rendszerház képviselõje: Kónya Sándor (Tel.:
06-30-573-6119, Tel.: 06-40-400-600) a már kihelyezett
készülékek használóit az otthonában felkeresi és tájékoztatást
ad a jelzõkészülékek mûködésének további lehetõségeirõl.

A HB Rendszerház Kft. a továbbiakban az alábbi módon
biztosítja a szolgáltatást:

Ügyfél típus Bruttó ár (Ft/hó)

Üzleti alapon csak értesítéses, ahol már le
van telepítve a készülék:

1800

Üzleti alapon kivonulásos, ahol már le van
telepítve a készülék:

2000

Üzleti alapon csak értesítéses, ahol még
nincs letelepítve a készülék (új belépõ):

2200

Üzleti alapon kivonulásos, ahol még nincs
letelepítve a készülék (új belépõ)

2500

A már meglévõ, illetve az új készülék igénylése esetén
hívható:

Kónya Sándor Tel.:06-30-573-6119, Tel.: 06-40-400-600
Török Ágnes Csincsi Éva

intézményvezetõ családgondozó

Tehetséggondozó nyári tábor
Velencén augusztus 9. és 13. között

Örömmel számolunk be arról, hogy az ,,Oktatásért
Közalapítvány” pályázatán egy regionális tehetséggondozó
tábor szervezésének lehetõségét nyertük. A tábor programját a
Mikkamakka Játéktár keretein belül már megismert, az elmúlt
nyarakon lezajlott táborokéhoz hasonlóan szervezzük,
résztvevõi a környékbeli települések iskolás tanulói, 6-tól 12
éves korig, összesen 20 fõ. A gyerekeket a kápolnásnyéki,
pákozdi, sukorói, illetve a velencei iskola tehetséges tanulói
közül választottuk ki pedagógusaik segítségével.
Utaztatásukat, étkezéseiket és a teljes hét programját ingyen
biztosítjuk a pályázat segítségével.

A tábor színes, változatos idõtöltést biztosít résztvevõinek,
programunk az ,,Öt nap alatt a Föld körül” címet kapta, és a sok
kreatív feladaton kívül budapesti állatkerti látogatás, valamint
hajókirándulás is helyet kap majd benne. A hasznos és kellemes
idõtöltés mellett célunk az is, hogy a résztvevõ gyerekek
meglévõ tehetségét erõsítsük, esetleges elmaradásukat pedig
kompenzáljuk.

A tábor eseményeirõl és tapasztalatairól a késõbbiekben
beszámolunk.

Köszönetünket fejezzük ki a velencei önkormányzatnak,
valamint a Humán Családsegítõ Szolgálatnak a pályázat
támogatásáért.

A tehetséggondozó tábor szervezése mellett a jövõben
tervezzük egy helyi Tehetségpont kialakítását, amely életkortól
függetlenül támogatná minden olyan civil szervezõdés,
valamint intézmény összefogását, amelyek a helyi közösségek
életét gazdagíthatják a tehetségek találkozásával, bemu-
tatásával és fejlesztésével.

A tehetséges gyerekeket szeretettel várják a szervezõk:
Czövek Julianna (30-506-5504) és Aschermann Gabriella
(20-349-4607) pedagógusok, Závodi Klára drámapedagógus
és pszichológus (20-554-9195) a Mikkamakka Játéktárban és a
velencei kastély parkjában augusztus 9-étõl.
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Kedves Anyukák és Kismamák, Nagymamák, Gyerekek!
Bár nehezen indult a nyár, de itt van! Persze mindennek

leginkább a gyermekek örülnek, de a felnõttek sem
búslakodnak. Lehet, medencét tölteni, kéthetente
füvet vágni, bográcsozni, szalonnát sütni,
strandolni, Fesztiválokra járni, játszóterezni és
még sorolhatnám a nyár örömeit, melyek
nemcsak gyermekeinknek, de nekünk is
kikapcsolódást jelentenek. Felgyorsult
életvitelünk miatt a nyár is gyorsan eltelik, ezért

próbáljuk meg minden percét kiélvezni! Nyár eleji prog-
ramjaink folyamán kirándultunk a Pákozd-Sukorói Arbo-
rétumba és elvonatoztunk Székesfehérvárra, a Béke-téri
játszótérre. Mindkét alkalommal kellemesen elfáradtunk.

Szeretettel várunk Klubunk nyári programjaira! A Babák
Rózsakertjében található játszótéren fogunk mondókázni és
kézmûves foglalkozást tartani. A sétahajózás idõpontja a
késõbbiek folyamán, a weboldalunkon lesz megtalálható.

JÚNIUS
Június 30. Északi Strand Velence
JÚLIUS
Július 7. Gárdonyi Ökostrand
Július 14. Sukoró játszótér
Július 21. Tóbíró-strand
Július 28. Babák Rózsakertje játszótér
AUGUSZTUS
Augusztus 4 Agárdi Popstrand
Augusztus 11. Nadap játszótér
Augusztus 18. Tóbíró-strand
Augusztus 25. Babák Rózsakertje játszótér
A programváltozás jogát fenntartjuk. Friss infót a Heti

Hírlevelek és a honlapunk tartalmaz.

Rossz idõ esetén a programok elmaradnak, de lehetõség és
igény szerint pótlásra kerülnek. A strandokra és más
települések játszótereire kérem, jelezzétek elõre részvételi
szándékotokat! Köszönöm! www.babaklubvelence.hu

Babának, Mamának kellemes kikapcsolódás!

Málics - Talabér Veronika
Tel.:20/570-5876

vtalaber@vipmail.hu

Nemes Nagy Ágnes

Nyári rajz
Hogy mit láttam? Elmondhatom.
De jobb lesz, ha lerajzolom.
Megláthatod te is velem,
csak nézd, csak nézd a jobb kezem.
Ez itt a ház, ez itt a tó,
ez itt az út, felénk futó,
ez akác, ez itt levél,
ez a nap, ez itt a dél.
Ez borjú itt, lógó fülû,
hasát veri a nyári fû,
ez itt virág, ezer, ezer,
ez a sötét gyalogszeder,
ez itt a szél, a repülés,
az álmodás, az ébredés,
ez itt gyümölcs, ez itt madár,
ez itt az ég,
ez itt a nyár.
Majd télen ezt elõveszem,
ha hull a hó, nézegetem.
Nézegetem, ha hull a hó:
ez volt a ház, ez volt a tó.
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Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub
Levelemben utoljára jeleztem a Szakorvosi Rendelõintézet

megnyitását, ami hamarosan, a napokban megtörténik. Nagyon
örülünk neki, nem kell Székesfehérvárra menni az SZTK-ba az
ilyen ügyekben.

Itt a nyár, igen forrón érkezett, elõtte a nagy esõkkel, amit
szomorúsággal hallgatunk a nagy árvizekkel kapcsolatban.
Klubunk úgy döntött, hogy mi is hozzájárulunk a
megsegítésükhöz. Csekken, a Tavi Rózsa Klub nevében,
10.000,– Ft-tal, erõnkhöz mérten segítünk a sok, házuk nélkül
maradt embereken. Gondolatban velük vagyunk.

Kell, hogy pár szót ejtsek a virágültetésben résztvevõkrõl.
Nagyon büszke voltam tagjainkra, aki csak fel tudott állni, a 83
évével ott volt. Köszönöm mindenkinek a részvétel, a
segítséget.

Voltunk az Orbán-napi ünnepségen is. Változatos volt a
borrendek színes felvonulása, a fúvószenekar pattogós, színes
mûsora. A Velencei Mazsorett táncosok – akik négyféle ruhát
váltva – nagyon mutatós, szép táncokat adtak elõ. Nagyon szép
magyar nótákat adtak elõ a vendég, bõ ruhás Hévízi
Asszonykórus. Nagy sikerük volt. Színes mûsorukkal fellépett
a Koós-família is. Sokan voltak, finom borokat lehetett
fogyasztani. Színes volt kezdéstõl fogva a végéig. Megtartottuk
a Klubunkban a Férfi-napot. Ajándékot kaptak, finom bort
hoztak. A hölgytagjaink süteményekkel kedveskedtek, és
pezsgõvel köszöntöttük férfi klubtársainkat. Jó egészséget
kívánunk továbbra is nekik.

Szomorúan búcsúzunk régi alapító tagunktól, Kovács
Zsuzsi nénitõl, aki 88 éves korában hunyt el. Nyugodjék
békében.

Megtartottuk az I. félévi névnapokat, volt finom vacsora és
tombola is, nagyon jól sikerült.

Minden kedves velencei nyugdíjas lakosnak nagyon jó
egészséget, békés, szép napokat kívánok!

Bicskei Józsefné
klubvezetõ

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. sz. Nyugdíjas Klub tagsága ezúton köszöni meg

Martinovszky Károly úrnak a sok szép muskátlit, amelyet nõi
tagjaink részére eljuttatott. Meglepetés volt és nagy öröm!
KÖSZÖNJÜK!

Programjaink között még mindig a legfõbb téma városunk
virágosítása, jó kedvvel tettük és azóta is figyeljük munkánk
eredményét. Megköszönöm azoknak, akik a virágosításban
részt vettek, viszont keresem az okát, hogy miért ilyen kevesen
voltunk. Talán betudható annak, hogy egy év is sokat számít, a
betegségek elodázását nem tudjuk megállítani.

A péntek estéken a nyári idõszakban is marad a „zsíros
kenyér parti”, és természetesen kirándulni is fogunk.

Velence város kulturális eseményei is nagyon fontosak
számunkra, amelyeken részt fogunk venni. Jó kis csapat
vagyunk, csatlakoztak hozzánk a pázmándi nyugdíjasok is
páran, akik jól érzik magukat velünk és ugyanúgy fizetnek
tagdíjat, mint mi, bármilyen költség merül fel, közösen
megoldjuk.

A Tisztelet Társaság egyik elõadásán Verebes István
mûvész úr ajánlatot tett arra, hogy a Társaság névszerinti
belépõt adjon nekünk a Mikroszkóp Színpad elõadásaira
30%-os kedvezménnyel. Névsort kellett küldeni, mely szerint
már meg is küldték a belépõkártyát. Utólag még elküldésre
kerültek azok a nevek is, melyek elõször kimaradtak, és ha már
mindenkinek (klubtagjainknak) megérkezik a belépõkártya,
azután keresem meg Verebes István mûvész urat, és élünk a
felajánlott 30%-os kedvezmény lehetõségével.

Minden kedves Olvasónak, Klubtagnak, Nyugdíjas társam-
nak jó egészséget kívánok!

Vén Lászlóné
klubvezetõ

N y u g d í j a s K l u b o k h í r e i

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)

FELHÍVÁS: JÓGAOKTATÓT KERESÜNK!
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!

Szeretettel várom gyógyulni vágyó kedves
vendégeimet!

Jádeköves masszázságyon kezelést vállalok.
Izmok lazítása, csigolyák beállítása, idegszálak szabaddá

tétele, izületek, izom fájdalmak enyhítése, salaktalanítás,
méregtelenítés, kalcium beépülése és keringésjavulás, az erek
kitágulása, a zsibbadások megszûnnek, menopauza tüneteinek
megszûnése, migrénes fejfájás enyhülése. Csökken a meszesedés,
a vérnyomás rendezõdik, javítja a közérzetet, erõsíti
immunrendszert, segíti a vérkeringést, segíti D-vitamin beépülését
a szervezetbe.

Kínai masszázzsal: segíti az egészség megõrzését, az
akupunktúrás csatornákban helyreállítja az energiák áramlását,
erõsíti a test ellenállását, javítja az izomproblémákat.

Sánta Gábor 06-70-779-65-75 Velence, Vásártér utca 49.
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JÉZUS BARÁTSÁGA
(Mk. 3,20-35)

Hálásak lehetünk Szent Márk evangélistának, aki néhány
mondatban felidézi azt a lelkesedést, ami Jézus nyilvános
fellépését kísérte. Találkozása a tömegekkel olyan lenyûgözõ
volt, hogy jómaga és hallgatói még az evésrõl is
megfeledkeztek.

Ennek láttán többekben megszületett a gondolat, hogy
Jézus elveszítette az eszét. Errõl tudósít az (Mk 3,20–35)
evangéliumi szakasz. Nem kétséges, hogy a megszokás
kitaposott útján járó hallgatóság körében megdöbbenést
ébresztettek Jézus merész és újszerû tanításai.

A botránkozásban élén jártak az írástudók és a farizeusok.
Hogy merészel ez a tanulatlan názáreti ács beleszólni a vallás
dolgaiba? Hiszen ebben õk a szakemberek. Bolondokat beszél,
ami csak azzal menthetõ, hogy elvesztette az eszét. Ezzel a
véleményükkel azóta sokan egyetértenek. Az új utakat
keresõknek mindig számolniuk kell azok ellenkezésével, akik
görcsösen ragaszkodnak a kényelmet biztosító régihez. A
szellemi restség mindig is kerékkötõje volt és lesz a haladásnak.
Mivel pedig az írástudók is tudomást szereztek Jézus csodáiról,
felelõtlenül megrágalmazzák: Az ördögök fejedelmével ûz
ördögöt. Ez a vád olyan nevetséges, hogy nem volt nehéz
megcáfolni. Az írástudók magatartása figyelmeztet arra a
veszélyre, mely elutasítja az újat anélkül, hogy megvizsgálná
igazságát. Sohasem szabad úgy ragaszkodni a régihez, hogy
lehetetlenné váljék a jobb felismerése.

1910-ben halt meg Florence Nightingale angol nõ, aki
olyan sokat tett népéért beteggondozó szolgálataival. Tizenhét
éves korában ezt írta naplójába: „Szólt hozzám az Isten,
meghívott szolgálatára. Azt azonban nem mondta meg, hogy
miként kell szolgálnom.”

Ezután szüleivel együtt hosszú utazásokat tesz, majd
bálokba jár, társaságokban tündököl intelligenciájával,
szépségével. Ez azonban nem tudja kielégíteni. 1842-ben
alkalma nyílik megtapasztalni, hogy hazájában milyen rossz a
betegellátás, mekkora a szegények nyomorúsága. Elhatározza,
hogy ennek az ügynek szenteli életét. Mindenki megbotrán-
kozik annak láttán, hogy egy elõkelõ angol hölgy betegápolásra
adja a fejét. Õ kitart elhatározása mellett, világosan látja, hogy
az igazi vallásosság nem templomi ájtatoskodás csupán, hanem
áldozatos munka, Krisztus szolgálata az elesettekben. Nincs
mennyország, ha nem dolgozunk rajta. Isten dicsõségét akkor
szolgáljuk valóban, ha küzdünk a nyomor ellen. Ez az angol
lány így gondolkozott és nem törõdött az emberek elmarasztaló

véleményével. Tudta, hogy az Isten és gyermekeinek bölcses-
sége sokszor oktalanság a világ szemében.

A Mk 3,20-35 evangéliumi részlet arra a fontos kérdésre
válaszol, hogy ki tartozik igazán Jézushoz. Erre maga Jézus
válaszolt, mikor tanítói körútja alkalmával édesanyja és
rokonai fölkeresték. A tömeg miatt Mária nem tudott Fia
közelébe jutni. Egy jó szándékú ember segített és
figyelmeztette Jézust: Anyád és testvéreid kint állnak és
keresnek. Erre hangzik fel a talán tapintatlannak is tûnõ válasz:
Ki az én anyám és kik a testvéreim? Az, aki teljesíti Atyám
akaratát. Ezzel nem akarta megbántani anyját és rokonait, csak
hangsúlyozni a lelki kapcsolat fontosságát. Nem a test és a vér
egyesíti az embereket, hanem a barátság. Szent Ágoston írja
Vallomásaiban, hogy sokáig nem tudta elképzelni életét
asszonyok nélkül. Megtérése után mégis le tudott mondani
róluk. Viszont nem tudott barátok és barátság nélkül élni.
Krisztushoz fûzõdõ barátságunknak életünkben kell megnyil-
vánulnia. A neves vallásfilozófus, Martin Buber írja: egy zsidó
tudóst felkeres szolgája és bejelenti: Mester, azt mondják,
megjelent városunkban a Messiás. A bölcs öreg az ablakhoz lép
és kitekint rajta. Majd megjegyzi: Nem látok semmi változást.
Ezzel leül és folytatja munkáját.

Nem véletlen, hogy Jézusunk a nagy Átváltozás asztala
mellett gyûjti össze mindenkori híveit. Minden szentmise,
minden Úrfelmutatás figyelmeztetés elsõrendû keresztény
feladatunkra: életünk átváltoztatására. Ez komoly és állandó
erõfeszítést igényel. Azokat, akik eddig teljesítették ezt a
parancsot, bolondnak tartották. De „minden nagy változást a
kevesek hajtották végre.” (Newman) Semmi akadálya, hogy mi
is ezekhez a kevesekhez csatlakozzunk!

Imre atya

TÁJÉKOZTATÁS!
Tájékoztatjuk Velence Város Lakosságát

és minden érdekeltet, hogy a településen lévõ
temetõk kapukulcsai, esetenként elkérhetõk

az alábbi helyeken:
Római Katolikus Egyházközség

Plébánia Hivatalában: Fõ u. 70.
Tel.: 22/472-149

Református Egyházközség
Parókiáján (templom udvarában):
Templom köz 1.  Tel.: 22/472-372

vagy:
Szórády András – Fõ u. 62.
(Ó-falusi óvodával szemben)

Tel.: 22/472-081

„Egy napon gyermekeket vittek Jézushoz, hogy áldja
meg õket. De a tanítványok elutasították õket. Amikor Jézus
észrevette, helytelenítette:

– Hagyjátok! Hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, hisz
ilyeneké az Isten Országa!

Aztán ölébe vette és megáldotta õket.” (Mk 10-13)

Szentháromság vasárnapján köszöntöttük a velencei
katolikus templomban az új elsõáldozókat. Gyönyörûen
feldíszített templom várta a gyerekeket és a híveket.

A Zöldliget Általános Iskola hat tanulója Ratkovics
Flóra, Halász Dávid, Kovács Szabolcs, Müller Kornélia,
Say Borbála és Mákos Dániel járulhatott elõször Szentál-
dozáshoz.

Reméljük mindig emlékezni fognak fogadalomtételükre.
A Úr áldása kísérje õket útjukon!
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K Ö Z É R D E K Û I N F O R M Á C I Ó K

Tájékoztatás kéményseprõ-ipari közszolgáltatás
éves ütemezésérõl

Mint a település kéményseprõ-ipari közszolgáltatója ezúton
tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy kéményseprõ
munkatársaink a településen található kémények ellenõrzé-
se/tisztítása céljából az ingatlantulajdonosokat az alábbi
idõszakokban keresik fel:

I. félév: 2010. június 18-tól.
A kéményseprõ-ipari közszolgáltatás elsõdleges célja az

élet- és vagyonvédelem. Ennek érdekében, a kéményseprõk
minden évben – kéménytípustól függõen – egyszer, vagy
többször ellenõrzik, szükség esetén tisztítják a kéményeket. A
tevékenységet szabályozó 1995. évi XLII. Törvény (az egyes
helyi közszolgáltatások kötelezõ igénybevételérõl), valamint
az 51/1999. (XII. 25.) BM rendelettel módosított 27/1996. (X.
30.) BM rendelet (a kötelezõ kéményseprõ-ipari köz-
szolgáltatásról), illetve egyéb rendelkezések vonatkozó
paragrafusai alapján a közszolgáltatás igénybevétele kötelezõ.

A munkavégzés során, a kéményseprõ minden hasz-
nálatban lévõ, illetve tartalék kéményt tüzetesen megvizsgál. A
vizsgálat során ellenõrzi a kémények állapotát, a szükséges
tartozékok meglétét és azok megfelelõségét. Amennyiben a
kéményben a megfelelõ mûködést korlátozó anyag található,
azt a kéményseprõ a rendelkezésre álló kéményseprõ
szerszámokkal megkísérli eltávolítani. A munkavégzés során
tapasztaltakról, illetve a legfontosabb tudnivalókról a ké-
ményseprõ a helyszínen írásban és szóban tájékoztatja az
ingatlantulajdonosokat.

Kéményseprõ munkatársaink a munka megkezdése elõtt, a
Polgármesteri Hivatalban jelentkeznek, hogy a szükséges
egyeztetéseket (helyi speciális igények, elvárások, Önkor-

mányzathoz befutott megkeresések, reklamációk stb. ügyé-
ben) elvégezhessék.

A közszolgáltatással kapcsolatban felmerülõ kérdésekben
Ügyfélszolgálatunk áll szíves rendelkezésükre az alábbi címen
vagy telefonszámon:

Fejér Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai ZRt.
8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11.

Tel.: 22/550-100 Fax: 22/550-162
Email: kemenyzrt@kemenyzrt.hu

www.kemenyzrt.hu
Segítõ együttmûködésüket megköszönve tisztelettel:

Bartos Tamás s.k.
szolg. ig.

AZ ÖN KÉMÉNYSEPRÕJE
2010. június 18-tól

bekopogtat!
Kérjük tegye lehetõvé a lakásba való

bejutást, illetve biztosítsa a kémények,
valamint szerelvényeik (pl. koromzsák,

bekötések) megközelíthetõségét,
padlásra való feljutását!

8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11.
Tel.: 22/550-120; fax: 22/550-162
E-mail: kemenyzrt@kemenyzrt.hu

www.kemenyzert.hu

B e m u t a t k o z á s
Nagy szeretettel köszöntjük a velencei lakosságot, és

megtiszteltetésnek vesszük, hogy itt folytathatjuk tovább
szolgálatunkat!

Mátészalka közelébõl, Nagydobosról származom,
feleségem pedig Erdélybõl, Nagykárolyból.

Isten 1995-ben hívott el a lelkipásztori szolgálatra, és
feleségemmel együtt igent mondtunk rá. Akkor már három
gyermekünk volt, és 8 éve dolgoztam a Mátészalkai Tejipari
vállalatnál villanyszerelõként.

Jelentkeztem a Baptista Teológiai Akadémiára, és ezzel
egyidejûleg meghívtak egy Nógrád megyei kis faluba,
Galgagutára, hogy hétvégenként ellássam ott és a körzetében az
igehirdetés szolgálatát. Az itt töltött évek alatt, 2004-ben, Isten
megajándékozott a negyedik gyermekünkkel. 15 évi szolgálat
után, hozott minket Isten ide Velencére, feleségemmel,
Marikával, és négy gyermekünkkel, (Melinda 18, Mária 17,
Péter 15, és Laura 6).

Június 1-jén költöztünk ide, és 6-án vasárnap volt a beiktató
Istentisztelet a Velencei Hajnalpír Baptista Gyülekezetben.

Az ünnepi Istentiszteletet meglehet nézni a gyülekezet
honlapján. (www.baptista.hu/velence)

Szeretnénk hasznos és építõ tagjai lenni Velence város
közösségének, elsõsorban azzal, hogy betöltjük Istentõl kapott
küldetésünket.

Ez a küldetés pedig nem más, mint bemutatni, láthatóvá

tenni beszédünkkel és életünkkel a názáreti Jézust, Aki a
Krisztus, az Élõ Isten Fia.

Mert „nincs senki másban üdvösség (bûnbocsánat,
szabadulás, gyógyulás, helyreállás, megtartatás); mert nem is
adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene
nekünk megtartatnunk” (Apostolok Cselekedetei 4,12).

Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

F E L H Í V Á S
GYÛJTÉS

ÁRVIZKÁROSULTAK RÉSZÉRE!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben támogatni

szeretnék az árvízkárosultakat, azt a következõ módon
tehetik: A Magyarországi Baptista Egyház Alapítványának
számlaszámára utalással, vagy az Egyház által kiadott
csekken történõ befizetéssel, amelyet a Velencei
Szeretetszolgálatnál (Szabolcsi u. 3.) lehet átvenni.

Számlaszám:
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány:

KDB Bank 13555555-55555555-55555555
Az átutalás közleményébe feltétlenül írják be „árvíz-

károsultak 2010”.
Amennyiben az árvízkárosultak táboroztatásához

kívánnak hozzájárulni, úgy a közlemény rovatba azt írják:
„árvízkárosult gyermekek táboroztatása 2010”.
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K Ö Z É R D E K Û I N F O R M Á C I Ó K

Jelentés a Tárnok – Székesfehérvár vonalszakasz
átépítésérõl

Tárnok – Martonvásár állomásköz:
Május 29-én befejezõdött a Martonvásár elõtti ívek

átépítése. A nyílt vonal átépítésére 2011-ben kerül sor.

Martonvásár állomás:
Az új gyalogos aluljáró belsõ szerelési munkái folynak.

Elhelyezésre kerültek a liftek. Május második felében a befolyó
víz elleni védekezés hátráltatta a munkálatokat. Júniusban a
világítás kiépítése, tereprendezés történik.

Az állomás bal oldalán felsõvezetéki munkálatok folynak,
valamint a távközlési kábelek kiváltása történik, az idõjárástól
függõen.

Martonvásár – Kápolnásnyék állomásköz:
A Baracska megállóhelynél, a Váli völgyben épülõ

kétoldali támasztótöltések építése az esõzés miatt szünetel, az
elkészült rézsûk javítására van folyamatosan szükség.
Pettend megállóhelyen az épülõ aluljáró kétoldali rámpáinak
betonozása, szigetelése zajlik.

Kápolnásnyék állomás:
Folyik az állomás átépítésének elõkészülete, a

rakodóterület és a GMPSZ telep kiürítésével. (GMPSZ:
Gépesített Mozgó Pályamesteri Szakasz, 1970-es években
létezett MÁV pályafenntartási szervezet megnevezése. A telepet
a fõpályamesteri szakasz használta, de a MÁV-os megnevezése
továbbra is a GMPSZ telep maradt.) A GMPSZ telepen tárolt,
muzeális értékû személykocsi és teherkocsi elszállításra került
a Vasúttörténeti Parkba. Az 1945-ben, Dunakeszin gyártott
személykocsi, valamint az egykori Déli Vasút egyetlen
megmaradt kéttengelyes teherkocsija közúton utazott
Rákosrendezõ állomásra.

A GMPSZ telep helyén elkezdõdik a közmûvek kiváltása, a
parkoló és buszforduló építése.

Kápolnásnyék – Gárdony állomásköz:
A vízelvezetõ árkok építése az idõjárás okán szünetel. A

gitáros emlékhelynél, illetve Velencefürdõn épülõ aluljáró
betonozási munkái folynak.

A vágányok jótállási szabályozása után, a nyári menetrendi
idõszak kezdetével az állomásközben a pályasebesség 120
km/h-ra emelkedik. Kérjük a lakosságot, az üdülõ- és
utazóközönséget, fokozott figyelemmel közlekedjenek a vasúti
pálya közelében.

Gárdony állomás:
Az új gyalogos aluljáró Keszeg utca alatti szakaszán

elkészült a résfal és a födém. Május 31-én a Keszeg utcát és a
parkolót visszaadtuk a forgalomnak. A munkálatok nyáron az
aluljárón belül folynak, a strand és a tóparti utcák forgalmát
nem zavarják.

A felújított gyalogos felüljárót május 28-án forgalomba
helyeztük.

Gárdony – Ó-Dinnyés állomásköz:
Április 28-án elkezdõdött a bal vágány átépítése, jelenleg az

új vágány szabályozása, felsõvezeték építése folyik. Agárd
megállóhely peron mindkét vágány mellett ideiglenes

burkolattal kerül forgalomba. A végleges burkolat a
megállóhelyi épület újjáépítése után készülhet el.

Folyamatban van Dinnyés megállóhelyen az új gyalogos
aluljáró szerkezet építése. A vonatok május 30-tól már az új
megállóhelyen állnak meg Ó-Dinnyés helyett. A peron
megközelítésére ideiglenes járda és átjáró épült. Az ideiglenes
peronra térvilágítást, hangos utastájékoztatást is telepítettünk.
A régi Dinnyési állomás megszûnésével, és az új megállóhely
kialakításával együtt a megnevezésük is megváltozott. A volt
állomás mostantól Ó-Dinnyés forgalmi kitérõ, az új megálló
Dinnyés megállóhely néven szerepel.
Az állomásközben minden gyalogos és közúti átjáró nyitva van,
lezárásuk az átépítés üteme szerint legfeljebb egy-egy napra
várható. A bal vágány forgalomba helyezésére a nyári
menetrendváltással kerül sor.

Ó-Dinnyés forgalmi kitérõ:
Befejezõdött az állomás bontása, átalakítása nyílt vonali

forgalmi kitérõvé. Elkezdõdött az útátjáró átépítése, melyet az
idõjárás okozta akadályok miatt július 18-án adunk vissza a
közúti forgalomnak. Az átépítés alatt a forgalmat a 7. sz. fõút
felé tereljük.

Mellékvonal, Pusztaszabolcs – Székesfehérvár
szakasz:

A mellékvonal felújítási munkái befejezõdtek. Ezek
keretében megújult a pálya, az útátjárók és a biztosító
berendezés. Zichyújfalu állomás 4 vágánya átépült, az utasok
részére új peront építettünk. Jelenleg az új berendezések
próbaüzeme zajlik.

A nyári menetrend kezdetétõl a pályasebesség 80 km/h lesz.
A kiépítés lehetõvé teszi a pályasebesség felemelését 100
km/h-ra, valamint a tengelyterhelés növelését 225 kN-ra. A
szükséges eljárást a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál
elindítottuk.

Börgönd – Szabadbattyán szakasz:
A pálya felújítása a felsõágyazat cseréjével, vízelvezetés és

az útátjárók kiépítésével befejezõdött. Elkészült a távközlési
rendszer. Ezen a szakaszon is folyik a berendezések és a pálya
próbaüzeme.

Mivel a vonalon 16 éve szünetelt a vasúti forgalom, kérjük a
keresztezõ közutakon közlekedõket (különösen a nagy
forgalmú 63. sz. fõúton), fokozott figyelemmel közelítsék meg
a vasúti átjárókat. A nyári menetrend kezdetétõl teher- és
személyvonatok is közlekednek majd a vonalon.

A Velencei-tó vízszintje, és ezzel együtt a talajvíz szintje a
rendkívüli csapadékos idõjárás miatt megemelkedett. Ez a
munkákat megnehezíti, sok esetben az érdemi munkavégzés
helyett kárelhárítással, kárenyhítéssel kellett a kivitelezõknek
foglalkozni.

A teljes munkaterületen folyamatos a kismûtárgyak
(kerethidak, boltozatos hidak, átereszek) felújítása, a
kapcsolódó mederrendezés, valamint a vízelvezetõ árkok
rendezése.

Fazakas Orsolya
kommunikációs vezetõ
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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 közvilágítási lámpatestek
felszereltetésének lehetõsége

A Képviselõ-testület döntésének megfelelõen, ha az
állampolgárok megfizetik a közvilágítási lámpatest árát, amely
61.000,– Ft + 25% Áfa, az energiadíjat az Önkormányzat felvállal-
ja. Azok az ingatlantulajdonosok lehetnek érintettek, ahol a közvi-
lágítási hálózat jelenleg is mûködik, de sûrûbben, az ingatlanok
elé is szeretnék, ha a lámpatest felkerülne.

Megrendelni a VHG Kft. irodájában lehet:
Polgármesteri Hivatal

2481 Velence, Tópart u. 26. Telefon: 22/472-111
Ügyfélfogadás: hétfõtõl péntekig: 8-12-ig

OKMÁNYIRODA
ÜGYFÉLFOGADÁSA

POLGÁRMESTERI HIVATAL Velence, Tópart u. 26.
Hétfõ-szerda:         8.00–12.00 és 12.30–15.00
Csütörtök-péntek: 8.00–12.00

Telefon:  589-420 (személyi igazolvány, útlevél,
jogosítvány), 589-428 (jármûigazgatás)

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

SPORTHÍREK
A Velence SE fennállá-

sának legnagyobb sikerét érte
el 2009-ben.

Az NB III. Duna csoport-

jának ezüstérmese lett csa-
patunk. Nem várt nagy siker
volt ez, tudtuk, hogy jól
fogunk szerepelni, mivel az
elõzõ két évben megnyertük a

Fejér Megyei Labdarúgó Bajnokságot, de ekkora sikerre
mi sem számítottunk.

Sajnos anyagi nehézségeink végett, az õszi
bajnokságot a Megyei I. osztályban kezdtük el, vissza
kellett lépni egy osztályt. Több játékos távozott az
Egyesülettõl, mivel másutt jó ajánlatot kaptak. Maradt az
a lehetõségünk, hogy a város vezetése által meghatározott
1 – 5 hely valamelyikét szerezzük meg. Ezt több ember
nem érti meg, de sajnos tudomásul kell venni, hogy egy
erõs és ütõképes csapat szerepeltetése anyagi felada-
tokkal jár.

Az Önkormányzat segít, de tudomásul kell venni,
hogy a városban Görgicze Zoltán úron kívül, nagyon
kevés vállalkozó van aki segít, akár csekély felaján-
lásokkal is. Maradunk a földön és csináljuk azt, amit egy
egyesületnek csinálnia kell.

Örömteli, hogy Ifi-csapatunk is jól szerepelt, a
megszerzett 7. hely önmagáért beszél. Nagy sikernek
könyvelhetjük el, hogy szinte az Ifi-ben is velencei saját
nevelésû fiatalok vannak.

Van három sukorói fiatal is, aki nálunk játszik, mivel
ott nincs sportolási lehetõség. Az 5. korosztályos
csapatunk a dobogó 2. fokán végzett, ami szintén
dicséretes teljesítmény. Itt kizárólag velencei játékosok
szerepeltek.

El kell mondanom, hogy jelenleg Bicske ellen
kiharcoltuk az Országos Táblára kerülést a Magyar Kupa
Küzdelmeiben (talán lesz egy újabb Debrecen).

Továbbra is az utánpótlás neveléssel foglalkozunk
három edzõvel, mert azt tartjuk fontosnak, hogy a
gyerekek a jó levegõn és a pályákon érezzék jól magukat,
minthogy valamely módon elkallódjanak.

Ennyit röviden, tesszük és csináljuk becsületesen a
dolgunkat és ígérem, hogy fogunk/fognak még a Velence
SE nevérõl hallani a sajtóból ország – világ elõtt.

Kiss Tibor
SE elnöke
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
VELENCE  VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

TELEFONSZÁMAI
ADÓ OSZTÁLY
Kovács Jánosné 589-413 gépjármûadó, építményadó
Szikora Melinda 589-409 iparûzési adó, talajterhelési

díj, beszedett napidíj
Galambos Erzsébet 589-419 telekadó, idegenforgalmi adó
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Heinczné Horváth Edina 589-412 osztályvezetõ
Török Tiborné 589-400/124 gyermekvédelmi kedvezmény,

egészségügyi szolgáltatás,
védendõ fogyasztók
kapcsolatos ügyintézés

Szabó Lászlóné 589-417 anyakönyvezés,
lakcímbejelentés, hagyatéki
ügyintézés, gyámügyek,
mozgáskorlátozottak
közlekedési támogatása

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

Kallós Éva 589-420 szálláshelyszolgáltatói
engedélyek

ALJEGYZÕ
Szelei Andrea 589-418 birtokháborítás, szabály-

sértés, oktatási ügyek,
lakásépítési kedvezmény

MÛSZAKI OSZTÁLY
Csiszár Balázs 589-406 építési és használat-

bavételi engedélyek,
rendezési terv

Tóth Anita 589-401 építési és használatbavételi
engedélyek

Törjék Zoltán 589-405 utak, járdák, közterületek
használata,  felbontása,
vízelvezetés, vízjogi,
tûzgyújtási
engedélyezés

Mohai Beáta 589-407 mûszaki adminisztrátor
társulati ügyintézõ

KÖZTERÜLETFELÜGYELET
László Józsefné mobil: 06-30-291-7079
Ablonczi Ernõ mobil: 06-30-588-6416
PÉNZÜGYI OSZTÁLY
Filler Erna 589-414 pénzügyi osztályvezetõ
Molnár Ferencné 589-410 költségvetéssel

kapcsolatos ügyek
Karaniczné Fodor Éva 589-415 könyvelés
Csikmérõ Enricóné 589-411 könyvelés
Egri Andorné 589-411 könyvelés
Mészárosné
Molnár Krisztina 589-423 pénztár

TITKÁRSÁG (polgármester és jegyzõ elérhetõsége)
Géjó Irén 589-402
Balogh Erika 589-425
Kusnyérné
Retezi Gyöngyi 589-416
IKTATÓ, KÖZPONT
Kõváriné Zsovák Nóra 589-400 mûködési engedélyek, iktató

ÜGYFÉLFOGADÁSI NAPOK
Polgármester: hétfõ: 8.00–12.00-ig

szerda: 12.00–15.30-ig
Jegyzõ: szerda: 8.00–15.30-ig
Ügyintézõk: hétfõ, péntek: 8.00–12.00-ig

szerda: 8.00–15.30-ig
Pénztári órák nyitva tartása:

hétfõ: 10.00–12.00 -ig
szerda: 9.00–12.00 -ig

13.00–15.00 -ig
péntek: 9.00–12.00 -ig

...de természetszerûleg munkaidõben, sürgõs esetben, félfogadási
idõn kívül is felkereshetõ. A hivatal gyámügyi igazgatás kivételével,
minden önkormányzati elsõfokú hatáskörrel rendelkezik.

E-mail: hivatal@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
Szakorvosi Rendelõintézet (Balatoni u. 65.) 22/589-515

Orvosi ügyelet: 472-242
Hívható hétfõtõl-csütörtökig: 17.00–7.00 óráig,

péntek 17.00 órától hétfõ 7.00 óráig folyamatosan.

Helyi Tûzoltó Egyesület 06-30-6315-666

Polgárõrség: Hívható szombat-vasárnap 06-30-9270-422
és ünnepnap 12.00–20.00 óráig.

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

Humán Családsegítõ Szolgálat
E-mail:human01@freemail.hu 470-288

Magán állatorvos: Dr. Berta Gyula jogosult állatorvos 472-310

MOHOSZ Velence Tavi Kirendeltsége 370-339
Vezetõje: Sebestyén András 06-30-9540-731
MOHOSZ Velence Tavi Halõr csoportvezetõ
Schwaller Mihály 06-30-748-8355

Falugazdász:
Dózsa Márta mezõgazdasági tanácsadás 06-70-247-0746
Ügyfélfogadás: minden kedden 10-11-ig Kastély – házasságkötõterem

Hulladék szállítással
és közvilágítással kapcsolatban 472-111

Folyékony hulladék elszállítása megrendelhetõ:
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 Áramszolgáltató (ingyen hívható): 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 adásnapjai
Hétfõ: 18-19 óráig (szerdai adás ismétlése)
Szerda: 18-19 óráig (élõ adás)
Szombat: a Fehérvár TV adásán belül

(a Fm-i Hírlapban megjelentetett idõpontban)

Szerkesztõségi közlemény
A Velencei Híradó szerkesztõsége, valamint az újságba

cikket írók, munkájukért anyagi juttatásban nem részesül-
nek, valamennyien ellenszolgáltatás nélkül végzik e tevé-
kenységüket.
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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:
Anna Gavalda: Kis kiruccanás

Ljudmila Ulickaja: Kukockij esetei
Gróf Nádasdy Borbála: Maradni zabad!

Sebastian Barry: Egy eltitkolt élet
José Saramago: Az elefánt vándorútja

Milan Kundera: Találkozás
Bolgár György: Vasárnap délután a Grande Jatte-szigeten

Fejõs Éva: A mexikói
Vavyan Fable: Csontfuvola

Paulo Coelho: Brida
Sidney Sheldon: A kõr dáma

Faludy György: Elfeledett versek
Mikszáth Kálmán: A százegyedik asszony

Gyina Rubina: A Leonardo-kézírás
Kittenberger Kálmán: Elsõ elefánton

L. Simon László: A római szekér
Kóka Rozália: Napsugárkisasszonyok a történelem sodrában

Zelina György: Úton – Szerednyey Béla
Gálvölgyi János: Jókedvet adj!
Böjte Csaba: Út a végtelenbe

Jeff Beneke: Játszóeszközök családi környezetbe
Naomi Novik: Elefántcsont birodalom
Roderick Gordon: Zuhanás a mélybe

Kate Bloom: Borostyán és a bûvös barátság
Bálint Ágnes: Kukori és Kotkoda

Csukás István: Szegény Gombóc Artúr
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
könyvekre a könyvtár késedelmi díjat számít fel: 25,– Ft/hetente/könyvenként.
Ingyenes szolgáltatások: helyben olvasás, katalógusok, kézikönyvtár
használata.
Térítéses szolgáltatások: Internet használata: 200,– Ft/óra (100,– Ft/félóra)

fénymásolás: A/4 15,– Ft/oldal, A/3 25,– Ft/oldal
nyomtatás: 15,– Ft /oldal

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:
Kedd: 10–17
Szerda: 13–17
Csütörtök: 10–17
Szombat: 10–15

Felhívom a kedves olvasók figyelmét, hogy a könyvtár
június 24-tõl július 19-ig szabadság miatt zárva lesz.

Utolsó kölcsönzési nap: június 23. (szerda)
Nyitás napja: július 20. (kedd)

A VELENCEI KÖNYVKLUB legközelebb szeptemberben várja
az érdeklõdõket.

Sinkáné Mihály Zita
könyvtárvezetõ

Velence Város
Önkormányzat Képviselõ-testülete

2010. évben az alábbi ingatlanait
kívánja értékesíteni:

(irányár minimum)

Sszám        Helyrajzi szám     m2 Cím                             nettó euro/m2

1.                   1623/22 1.983 Zárt u. 88

2.                      26/9 1.471 Csemete u. 53

Vásártér utcai lakótelkek (összközmûves):

Sszám        Helyrajzi 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

Azonos árajánlat esetén a licitszabályzat szerint történik az értékesítési eljá-
rás!

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

VELENCE TÖRTÉNETE KÖNYV
ALAKBAN

Városavató ünnepségünkre elkészült Kupi László feldol-
gozásában „Velence város volt és város lett” címmel Ve-
lence története könyv alakban.

A könyv méltóan mutatja be településünk múltját, szinte
napjainkig a jelenét. A könyv megvásárolható a Könyvtár-
ban (Kastély, Tópart u. 52.), a Polgármesteri Hivatalban és
a Papírboltban (Kápolnásnyék, Fõ u. 37.).

A könyv ára keménytáblás kötés esetén
bruttó  1900,– Ft,

puha kötés esetén 1200,– Ft.
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