
A VELENCEI 18. év fo lyam 9. szám
ÖNKORMÁNYZAT 2010.
LAPJA október

Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010.
október 18-án tartotta alakuló ülését a Kastély házasságkötõ
termében. 

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Benkõ
Istvánné képviselõ, Cserny Vilmos képviselõ, Martinovszky
József képviselõ, Serhók György képviselõ, Dr. Sirák András
képviselõ, Dr. Sirák Andrásné képviselõ, Szávai Jánosné
képviselõ, Uj Roland Gyula képviselõ és dr. Papp Gyula Gábor
címzetes fõjegyzõ.

Az október 3-án lezajló helyhatósági választásokat
követõen Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a
törvényes határidõn belül, október 18-án tartotta alakuló ülését. 
Tekintettel arra, hogy a vonatkozó törvény szigorúan rögzíti az
alakuló ülés kötelezõ elemeit, a testületi ülés nagy része az
ünnepélyesség mellett e számos jogszabálynak való megfe-
lelést is tükrözhette a jelenlévõk számára.   Az alakuló ülést
Cserny Vilmos korelnök vezette. 

Vizer Béla Miklós a Helyi Választási Bizottság (to-
vábbiakban: HVB) elnökeként beszámolt a választás eredmé-
nyérõl, a választással kapcsolatos lényegi tudnivalókról. A
beszámolót teljes egészében e lapszámban megismerheti a
Tisztelt Olvasó. 

A beszámolót követõen került sor a képviselõi eskütételre,
majd az esküokmányok átadására. 

A polgármester eskütétele a már esküt tett képviselõk elõtt
történt meg, melyet szintén az esküokmány átadása követett. 

Fentiek után került sor a Polgármesteri Program ismer-
tetésére, mely e lapszámban megtalálható. A Polgármesteri
Program elfogadásra került, ezzel a következõ négy év Gaz-
dasági Programja lett. 

A programismertetõt követõen meghatározásra került a
Polgármester illetménye, valamint költségátalánya. A döntés
értelmében a Polgármester bére október 3. napjától bruttó
483.125,–Ft, költségátalánya illetményének 30%-a. Mind a
bérösszeg, mind pedig a költségátalány mértéke megegyezik az 
elõzõ ciklusban alkalmazott összeggel. 

Az ülés további vezetését Oláhné Surányi Ágnes polgár-
mester folytatta. A napirendek elfogadását követõen a
bizottságok megválasztására került sor. A Pénzügyi és Telepü-
lésfejlesztési Bizottság elnöke Serhók György képviselõ lett,
tagjai pedig Martinovszky József, Benkõ Istvánné, Uj Roland
Gyula. Miután Dr. Sirák András képviselõ úr a felkérést nem
vállalta, a negyedik tag Szávai Jánosné képviselõ asszony lett. 

A Bizottság munkáját nem képviselõ tagok is segítik, így
„külsõ” tagként megválasztásra került Timár Béla, Galambos
György, Gránitz Gáspár Istvánné és Martinovszkyné Tóth
Veronika. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Mar-
tinovszky József képviselõ lett, tagjai Benkõ Istvánné, Szávai
Jánosné. Nem képviselõ tagja Török Ágnes (Humán
Családsegítõ és Gyermekjóléti Intézményvezetõ).

Az Ügyrendi, Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi és

Hírlevél

(Folytatás a 2. oldalon)

M E G H Í V Ó
Korda György

és Balázs Klári koncertjére
A szervezõ Velence Város Önkormányzata és a

Velencéért Közalapítvány
tisztelettel meghívja és várja Önt

KORDA GYÖRGY ÉS BALÁZS KLÁRI
koncertjére, melyet

2010. november 21-én (vasárnap),
17.00 órakor

rendezünk az
Ifi ház földszintjén (termálfürdõ felöli épület).

Belépõdíj: 1000,– Ft/fõ
Pártoló jegy: 500,– Ft/fõ

A rendezvény bevétele 
Nagy Bence velencei kisfiú

gyógyítására szolgál. 

Jegyek kaphatók: 

Polgármesteri Hivatal (Tópart u.)

Zöldliget Általános Iskola (Bethlen G. u., Kis u.)

Meseliget Óvoda (Fõ u., Szent Erzsébet tér)

Városi Könyvtár (Tópart u.)

Totó-Lottó, Újság (Ország u.)

István étterem (Templom köz)

Zöldség-Gyümölcs (Fõ utca)

Iker ABC (Fecske u.)

Martinovszky Építõanyag 
Kereskedés (Kis u.)

Margit Virágház (Iskola u.)

Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú 
Mûvészetoktatási 
Intézmény Kápolnásnyék

Jegyek a koncert helyszínén is kaphatók 16.00 órától. 

A rendezvényre ingyenes autóbuszjárat indul.
Menetrend a 11. oldalon olvasható. 
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Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnöke Dr. Sirák
Andrásné képviselõ asszony lett, tagjai Martinovszky József
és Serhók György. 

Megválasztásukat követõen a nem képviselõ tagok a HVB
elnök elõtt letették az esküt. 

Az alpolgármester személyére a polgármester Cserny
Vilmos képviselõ urat javasolta. A titkos – egyhangú – sza-
vazás eredményeként az alpolgármesteri posztot Cserny
Vilmos tölti be. 

Megválasztást követõen Cserny Vilmos alpolgármesteri
minõségében is esküt tett, majd tiszteletdíját határozta meg a
Képviselõ-testület. A döntés értelmében 2010. október 18.
napjától kezdõdõen tiszteletdíja havi bruttó 127.000,–Ft
csakúgy, mint az elõzõ ciklusban dolgozó alpolgármesteré. 

A következõ napirend keretében tárgyalta a Képvi-
selõ-testület a Szervezeti és Mûködési Szabályzat
módosítását. Átvezetésre kerültek a csökkentett létszámú
testületbõl adódó változások, módosításra került a helyi
népszavazásra, valamint népi kezdeményezésre irányadó
szabályok. A módosítás értelmében helyi népszavazást akkor
köteles kiírni a Képviselõ-testület, amennyiben azt a
választópolgárok 25%-a kezdeményezi, népi kezdeményezési
ügyekben a helyi választópolgárok 15%-a indítványozhat. 

Az „Egyebek” napirend keretében az önkormányzati
érdekeltségû gazdasági társaságokba történõ képviseletrõl
döntött a Képviselõ-testület. A Velencei-tavi Hulladékgaz-
dálkodási Kft. gazdasági társaság mûködése során indokolt
tulajdonosi képviselet ellátására a testület Galambos
Györgyöt bízta meg. A Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási
Kft. Felügyelõ Bizottságába tagként Horváth Attilát
delegálta. (Juhász Gyula volt képviselõ úr a tagságra való fel-
kérést nem vállalta.)  

A Velence Plus Kft. Felügyelõ Bizottságába tagként 2010. 
október 31-tõl Uj Roland Gyula képviselõ, valamint Zilajné
Simkó Edit lett megbízva. 

A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelõ Bizottságába tagként
továbbra is Dr. Sirák András képviselõt delegálta. 

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.
gazdasági társaság mûködése során indokolt tulajdonosi
képviselet ellátására Galambos Györgyöt bízta meg.

A Velencéért Közalapítvány Kuratóriumi elnöke
Bognár Gyula lett. Tagjai Kovács Istvánné és id. Röthler
György. A Felügyelõ Bizottság tagjai: Tomai Miklósné,
Hausel Béláné és Géjó Irén. 

A Velencei Híradó Szerkesztõbizottság tagjai: Szávai
Jánosné, Szabó Béla László, Serhók György, Cserny
Etelka, Oláhné Surányi Ágnes.  A felelõs szerkesztõje
Szávai Jánosné lett. 

A tervek szerint a Képviselõ-testület három bizottsággal
kíván mûködni, mert azzal, hogy a Testület létszáma majdnem
felére csökkent, lehetetlen lenne több bizottságot érdemben
mûködtetni. A különbözõ feladatok ellátására névszerinti
megbízásról döntött a Testület.  

Fentiek értelmében a sportfeladatok ellátásával és azok
koordinálásával Serhók György képviselõ került megbízásra. 

A nemzeti ünnepek szervezésével kapcsolatos feladatok
ellátásával Szávai Jánosné képviselõ került megbízásra. 

A Nyári Zenés Esték szervezésével kapcsolatos feladatok
ellátásával Máté G. Péter és Nagy Edit került megbízásra. 

Az Önkormányzat kulturális rendezvényeinek szervezé-
sével kapcsolatos feladatok ellátásával Gránitz Gáspár
Istvánné került megbízásra. 

Az idegenforgalmi feladatok koordinálásával Zilajné
Simkó Edit került megbízásra, míg a Környezeti ápoltsággal
kapcsolatos feladatokat a következõ négy évben Benkõ

Istvánné képviselõ koordinálja.  Ezt követõen a Képviselõ-
testület aktuális ügyekkel kapcsolatban tárgyalt. 

A volt „Községháza” épülete 1990-ben a Szakmun-
kásképzõ Intézet mûködéséhez szükséges objektum állo-
mányrészeként használatra átadásra került a Fejér Megyei
Közgyûlésnek, a tulajdonjog fenntartásával. 

A velencei Önkormányzat részérõl évekkel korábban
megfogalmazódott az épület közösségi célú hasznosításának
igénye (Civilház).

Több mint egy éve tartó egyeztetés után Velence Város
Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a Megyei
Közgyûlés Hivatala által megküldött szerzõdés-tervezetet,
amely szerint a Megye használatba visszaadja az épületet,
Velence Város Önkormányzata, pedig átveszi a tervezetben
kikötött feltételekkel. Késõbb a Fejér Megyei Közgyûlés
Velence Város Önkormányzata által már elfogadott
szerzõdés-tervezetet kiegészítette azzal a követeléssel, hogy az
Önkormányzat a jelenlegi épületben foglalt lakásoknak
megfelelõ és hasonló mûszaki paraméterekkel rendelkezõ más
lakásokra biztosítson használati jogot.

A Képviselõ-testület úgy határozott, hogy a módosított
szerzõdés-tervezetben szereplõ kikötés Velence településre
hátrányos, ezért a Fejér Megyei Közgyûlés által utólag
meghatározott csereigény feltételeit nem fogadja el, kéri a már
elfogadott tervezet jóváhagyását. 

A következõkben döntés született arra vonatkozóan, hogy
az Önkormányzat megbízási szerzõdést köt a Hõrich és Varga
Ügyvédi Irodával, egyes önkormányzati ügyek ellátására.

Döntés született arra vonatkozóan is, hogy a Képvi-
selõ-testület a velencefürdõi szabad-strand üzemeltetésének
bérletére vonatkozó szerzõdést felmondja, a bérleti díj
befizetések elmaradása miatt. 

A HUMÁN Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat,
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás Szakmai Programja
jóváhagyásra került, majd döntött arról is, hogy 200.000,–Ft
összeggel támogatja a vörösiszap károsultjait, a Magyar
Kármentõ Alap erre a célra megnyitott számlaszámára történõ
utalással.

Végezetül a Képviselõ-testület egyhangúlag határozott
arról, hogy egy velencei beteg gyermek gyógyíttatását
támogatni kívánja azzal, hogy a 2010. november 21-én 17.00
órakor (Fehér ház) megrendezendõ segélykoncert technikai
feltételeit biztosítja.

Szelei Andrea
aljegyzõ

(Folytatás az 1. oldalról)

MEGHÍVÓ
„Beszélgessünk Velencérõl!”

A Képviselõ-testület tagjai új lehetõségként felajánlják
és kezdeményezik, hogy minden hónap

egy meghatározott estéjén beszélgessünk Velencérõl.
Kötetlen, kulturált beszélgetés keretében szeretnénk a

gondolatok cseréjére lehetõséget biztosítani, és a magunk
részérõl felajánlani.

Idõpontjáról a Velencei Híradóban és a honlapunkon
(www.velence.hu)  adunk tájékoztatást.

Várhatóan havi egy alkalommal, hétfõ estére, 
a Kastély házasságkötõ termébe szól majd a meghívás.

Elsõ ízben:
2010. november 15-én, 18.00 órára

tisztelettel hívjuk, várjuk a beszélgetni vágyókat!

Képviselõ-testület nevében:
Oláhné Surányi Ágnes

polgármester
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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

Velencei-tó Kapuja
Október eleje óta felgyorsultak a munkálatok a nagy-

szabású idegenforgalmi beruházás teljes területén. Kialaku-
lóban van a játszótér (a kisgyermekes szülõk megkérdezésével
már kiválasztottuk a játékokat is), valamint a tóparti sétány
termálfürdõ és a szabad strand közötti szakasza. 

Elkezdõdött a partfal és a szabad strand felújítása, a kikötõ
átépítése, a rendezvénytér, valamint a szolgáltatóház és a korzó
fõépületének megépítése. Jelenleg és a következõ hetekben az
építési terület feltöltése, a cölöpalapozás, a betonszerelvények
elõgyártása, valamint a közmû munkálatok, a víz és
szennyvízvezeték kiváltása folyik. A folyamatban lévõ
munkálatok leglátványosabb része a kikötõi híd hídfõinek
kialakítása.

A munkálatok idején, a balesetek elkerülése érdekében a
tópart egyes részeit a kivitelezõ kénytelen munkaterületként

lezárni a járókelõk és a horgászok elõtt, az érintettek szíves
elnézését kérve.

Október elején mindenkit rossz érzéssel töltött el, hogy a
Velencei-tó Kapuja beruházás munkálatai miatt a kivitelezõ
kénytelen volt 98 fát eltávolítani a területen található 265 fa
közül. A jövõ évi szezon kezdetére viszont a 238 facsemetét,
1702 db cserjét és 320 virágos évelõ növényt ültetnek ki a
területre, a kalodával védett, megmaradó több mint 160  fa
mellé.

A sétányok mentén és a megújuló szabad strand területén
így az eddiginél nagyságrenddel több fa és dísznövény él majd,
kertészmérnök által tervezett, parkosított, a korábbinál
feltûnõen szebb, igényesebb környezetben. A tópart díszparki
jellegét padok, kiülõk, árnyas pergolák teszik majd teljessé.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

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

következõ ülését
2010. november 22-én (hétfõn) 15.00 órai

kezdettel tartja a Kastélyban 
(Tópart u. 52.)

N a p i r e n d :
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok

végrehajtásáról
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2./  2010. III. negyedévi mérleg elfogadása
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3./  2010. évi költségvetési rendelet módosítása 
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4./ 2011. évi költségvetési koncepció
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

5./ Egyebek

* * *
Zárt ülés: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

bírálata

* * *
(Tájékoztató jellegû napirendek!)

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Velence Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete
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Helyi Választási Bizottság beszámolója
a Helyi Önkormányzati Képviselõk és Polgármesterek 

általános választásáról
Helyi Választási Bizottság elnökeként feladatom ismertetni

a 2010. október 3-i helyi önkormányzati választások lényegi
feladatait és az eredményt.

A Magyar Köztársaság elnökének döntése szerint 2010.
október 3-án került sor a helyhatósági választásokra. Velencén
a Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) augusztus
18-án tartotta alakuló ülését, ahol is 3 taggal és 2 póttaggal
kezdte meg érdemi munkáját. 

A választópolgárok által a polgármester és a képviselõ
jelöltekre leadott ajánlószelvények ellenõrzését a HVB a Helyi
Választási Iroda közremûködésével – a jogszabály által elõírt
határidõig – folyamatosan végezte.

A HVB 22 képviselõ-jelölt és 3 polgármester-jelölt esetében
végezte el az ajánlószelvény-ellenõrzést és az egyéb
nyilvántartással kapcsolatos feladatokat. Mivel a jelöltek
kivétel nélkül csatolták a nyilvántartásba vételhez szükséges
dokumentumokat és nyilatkozatokat, és valamennyien
rendelkeztek a szükséges számú, érvényes ajánlószelvénnyel,
visszautasítania senkit sem kellett a HVB-nek, 22
képviselõ-jelöltet és 3 polgármester-jelöltet vett nyilvántar-
tásba. 

A nyilvántartásba vételrõl szóló határozatok közlésre
kerültek a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján, valamint az
önkormányzat honlapján. 

A szavazólap mintákat a Fejér Megyei Területi Választási
Iroda készítette el, a tartalmi megfelelõsségrõl a HVB-nek
kellett döntenie. Ezen döntésével kapcsolatban egy kifogás
érkezett, melyet a Területi Választási Bizottság érdemi
vizsgálat nélkül utasította el, elkésettség miatt. 

A kampány idõszak alatt ugyanazon személytõl két kifogás
érkezett a HVB felé.

A HVB mindkét kifogást érdemi vizsgálat nélkül utasította
el, mellyel szemben a kifogást elõterjesztõ jogorvoslattal nem
élt. 

A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak összetétele a
Képviselõ-testület által a tavaszi országgyûlési választásra
elfogadott személyekbõl tevõdött össze. Felkészítésüket a
választási törvény szerint a Helyi Választási Iroda elvégezte. 

A vonatkozó jogszabály lehetõvé tette, hogy a HVB által
nyilvántartásba vett polgármester, illetve képviselõ-jelöltek a
szavazatszámláló bizottságokba illetve a Helyi Választási
Bizottságba egy-egy tagot delegáljanak. 

A Szavazatszámláló Bizottságok munkáját segítette 16
megbízott (delegált) tag, míg a HVB munkájában 2 megbízott
tag vett részt. Eskütételük és oktatásuk törvényes határidõben
és módon megtörtént. 

2010. október 3-án reggel 06.00 órakor az öt szavazókörben
rendben elkezdõdött a munka. 

A település egészén és a szavazókörökben is nyugalom volt
tapasztalható, a HVB felé bejelentés nem érkezett, a szavazás
minden szavazókörben folyamatosan, zökkenõmentesen zaj-
lott.

A törvényi rendelkezés szerint 19.00 óráig tartottak nyitva a
szavazókörök, majd elkezdõdött a szavazatszámlálás. 

Az összesített szavazóköri adatok szerint a 4570 fõ
választásra jogosult választópolgárból 2611 fõ jelent meg, mely 
57,13%-os részvételt jelent. 
A polgármester-jelöltek tekintetében a szavazatszámok a
következõpépen alakultak:
Ádám Anna Emma Fidesz-KDNP  jelölt 939 

(36,37 %)
Braun Péter Független jelölt 247

(9,57%)
Oláhné Surányi Ágnes Független jelölt 1396

(54,07 %)

A választási eredmény szerint a megválasztott polgármester: 
Oláhné Surányi Ágnes 

A képviselõ-jelöltek tekintetében a szavazatszámok a
következõképpen alakultak
Benkõ Istvánné Független 941
Braun Péter Független 476
Cserny Vilmos Független 1060
Frank Brigitta Fidesz-Magyar 

Polgári Szövetség 713
                                              Kereszténydemokrata Néppárt   
Füri Mihály           Fidesz-Magyar 

Polgári Szövetség 860
                                   Kereszténydemokrata Néppárt   
Horpácsi László Fidesz-Magyar 

Polgári Szövetség 678
                                   Kereszténydemokrata Néppárt 
Juhász Gyula              Fidesz-Magyar 

Polgári Szövetség 795
                                   Kereszténydemokrata Néppárt   
Kapócs György Fidesz-Magyar 

Polgári Szövetség 852
                                   Kereszténydemokrata Néppárt
Kernya Gábor Zoltán Független  531
Martinovszky József Független 1141
Martinovszkiné Tóth Veronika Független           806
Málics-Talabér Veronika Független 387
Dr. Miniskáné Dr. Szabó Irén Független 556
Nagyné Závodi Klára Független 406
Serhók György Független 931
Dr. Sirák András       Fidesz-Magyar 

Polgári Szövetség 1224
                                   Kereszténydemokrata Néppárt
Dr. Sirák Andrásné   Fidesz-Magyar 

Polgári Szövetség 1097
                                   Kereszténydemokrata Néppárt
Szávai Jánosné Független 1042
Uj Roland Gyula Független 958
Urfi András Független 532
Vorák László Imre     Fidesz-Magyar 

Polgári Szövetség 611
Kereszténydemokrata Néppárt

Zilajné Simkó Edit Ilona  Független      877
Képviselõi mandátumot a 8 legtöbb szavazattal rendelkezõ

jelölt kapott, így a megválasztott képviselõk:
Benkõ Istvánné
Cserny Vilmos
Martinovszky József
Serhók György
Dr. Sirák András
Dr. Sirák Andrásné
Szávai Jánosné
Uj Roland Gyula 

A választás eredményét érintõ jogorvoslati kérelem a HVB
felé nem érkezett, a választási eredmények jogerõre emel-
kedtek. 

Megállapítható, hogy a 2010. évi önkormányzati választás
érvényes és eredményes volt. 

Velence, 2010. október 18.
Vizer Béla Miklós

HVB Elnök
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POLGÁRMESTERI PROGRAM
Tisztelt Alakuló Ülés!

Velencének a választópolgárok elhatározott akaratából
Polgármestere és Képviselõ-testülete van. Köszönöm, hogy
ismét lehetõséget kaptam, hogy a 16 éve megkezdett munkámat 
folytathassam.

Büszke vagyok a választás során elért eredményekre, ahol a
választópolgárok többsége 
– elismerte Velence város fejlõdését és ebben az én szere-

pemet, 
– megválasztásommal arról döntött, hogy ez a munka

folytatódjon és az általam meghirdetett program valósuljon
meg, 

– és ehhez többségében az engem támogató jelölteket juttatta a
Képviselõ-testületbe. 
Orbán Viktor miniszterelnök a helyi önkormányzati

választásokat követõen a következõképpen nyilatkozott: 
„Aki elment, felhatalmazást adott, aki otthon maradt,

engedélyt adott a munka folytatására”.
Az elmúlt 20 év folyamatos fejlõdése bizonyítja, hogy

Velence sorsa nem a pártpolitikától függ. A mi városunk
fejlõdését ez idáig és szándékunk szerint a jövõben is a higgadt,
pártpolitikától mentes, ugyanakkor céltudatos, kitartó és
hozzáértõ munka garantálja. 

Az elmúlt évek fejlõdésének eredményeként új korszak
elõtt áll városunk!

A következõ négy év legfontosabb feladatai:
• A nyugodt családi légkör megteremtéséhez járulhatunk

hozzá az óvodai  férõhely növelésével, a korszerûsítéssel,
valamint az általános iskolai oktatás színvonalának meg-
õrzésével.

• A lakókörnyezet biztonságosabbá tétele érdekében:
– járdák felújítása és újak építése,
– a felszíni vízelvezetés megoldása pályázati segít-

séggel a környezõ településekkel együtt, addig is a
meglévõ árkok karbantartása,

– akadálymentesítés,
– a közbiztonság további javítása, még nagyobb

szerepet szánva a Polgárõrségnek.

• Az egész éves turizmus alapfeltételeit a termálvízre épülõ
szálloda és fürdõ, a megvalósuló Velencei-tó Kapuja
beruházás megteremti és egyben új igényeket is támaszt.
Ezek összehangolása, ösztönzése fontos feladat lesz, hiszen
az éven át tartó idegenforgalom számtalan új munkahely
létrejöttét eredményezheti.

• Az egészségügyi alap- és szakellátás tárgyi feltételeit
megteremtettük. Erre építve szûrõ és egészségmegõrzõ
programokkal segíthetjük lakosságunk egészségének meg-
óvását.

• Nagyobb mértékben támogatni az önszervezõdõ civilszer-
vezeteket, egyesületeket és az egyházakat.

• A tókörnyéki településekkel kialakult, eredményes együtt-
mûködést továbbra is a korrektség és az egyenlõség elve
alapján kell folytatnunk, megõrizve Velence függetlenségét
és elismertségét.

• A gyors ütemû fejlõdés mellett ügyelnünk kell a részletekre
is és még jobban ki kell használni a kommunikáció korszerû
lehetõségeit. 

Tovább kell gondolnunk: 
• A település hosszú távú koncepcióját, hiszen az eddigi

terveink többsége megvalósult, környezetünk változott.
• Ki kell dolgozni az idegenforgalom fejlesztésének

módszereit, melyben a helyi vállalkozások megerõsöd-
hetnek és fejlõdhetnek az igényes és sokszínû szolgáltatás
irányába.

• Végig kell gondolni a szelektív hulladékgyûjtés,
komposztálás megvalósítható módszereit, hiszen egyre
érettebb és fogékonyabb állandó- és üdülõlakosságunk a
környezetünk védelmére.

• A parkolási rendszer átalakításának lehetõségeit, a
közlekedés szabályozottságát a közlekedési csomópontok és
a gyalogátkelõhelyek biztonsága szempontjából. 

Fizetési kötelezettségeinket a tervezett bevételeinkbõl –
adóemelés nélkül – is biztosítani tudjuk a jelenleg ismert
önkormányzati rendszerben

Velence város fejlõdésének egyik alappillére, hogy a
korábban is bevált gyakorlatot az alakuló ülésen a
Polgármesteri Program keretében megerõsítjük. 

• Továbbra is maradjon alapelvünk, hogy gazdálkodásunkat a
pénzforgalmi szemlélet alapján valósítjuk meg és a település
vagyona a mûködtetésre továbbra sem fordítható. 

• Testületi ülésünkre hívjuk országgyûlési képviselõnket, a
tanácskozási jogú meghívottakat és Velence lakóit. 

• A helyi újságunkat továbbra is a tárgyszerû és tényszerû
információ eljuttatás meghatározó eszközének tartjuk a
korábbi gyakorlatot folytatva. 

• Az elmúlt évtized kialakult és bevált gyakorlatát folytatva az
Önkormányzat rendezvényeit pártpolitikától mentesen
kívánjuk szervezni és megtartani, valamint nemzeti
ünnepeinken a Képviselõ-testület tagjainak és a helyben
mûködõ intézményeink vezetõinek kívánunk lehetõséget
adni a megnyilvánulásra. 

A négy évvel ezelõtti Polgármesteri Program bevezetõ
gondolatait most zárógondolatként szeretném megismételni. 

„Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaid!
Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteid!

Ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaid!
Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemed!
S ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat!”

A most elmondott Polgármesteri Program egyben a
ciklusprogram meghatározó része is lesz. Megvalósításához
továbbra is számítok a város lakóinak javaslataira, tenni
akarására, együttmûködõ készségére. Biztos vagyok abban,
hogy az itt ülõ Képviselõ-társaim mindegyike teljes szívvel,
tisztességgel Velence város fejlõdését fogja szolgálni és engem
támogatni a program megvalósításában.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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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 címlistát, ahol a törzsvásárlói kártya
felhasználható. 

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

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

Oláhné Surányi Ágnes
 polgármester

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

Nõi, férfi, gyermekfodrászat  Szabolcsi úti Pavilonsor

– Schwarzkopf Refer. Szalon

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

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

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

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

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

Heiden TÜZÉP Iskola u. 42. Cementre 5%

Dancsó Pince Boróka u. 3. Borkóstolásra 20%

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

Édes Velence Cukrászda Fõ u. 68. Minden termékre 10%
kedvezmény

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%
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Velence Rózsája Díj
átadása

2010. október 2.
Fujtás Józsefné, Márti óvodavezetõ helyettes a kezdetektõl,

1997-tõl aktív, tevékeny részese Velence virágosításának.
Koordinálja az óvodások, szülõk, óvodai dolgozók munkáját,
hogy minél gördülékenyebben készüljön az úgynevezett
„papucs” az újtelepi településrészen, mely szépségével
elsõként köszönti a településünkre érkezõket. Tevékeny
munkássága az óvoda küllemén is megmutatkozik. 

* * *
Varga Miklósné pedagógus a Zöldliget Általános Iskola

újjáalapításának évétõl az iskola dolgozója. Osztályával és a
szülõkkel minden évben részt vett a város virágosításában.
Évek óta tagja annak a csapatnak, amely az önkormányzati
rendezvények színpadi dekorációinak elkészítésében vesz
részt. Gabi hamarosan nyugdíjba vonul, ezért úgy ítéljük meg,
hogy kitüntetése egyben életpályájának egyik elismerése is.

* * *
Vurczinger Zoltánné, Edit három gyermek édesanyja.

Gyermekeivel a kezdetek (1997.) óta minden évben részt vett a
város közterületeinek virágosításában. Legkisebb gyermeke
most 8. osztályos, ezért ez az utolsó év, amikor lehetõségünk
van ezzel a díjjal elismerni és megköszönni a munkáját.

GRATULÁLUNK!

A Képviselõ-testület nevében:

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

2010. november 21. (vasárnap), 
17.00 óra

Korda György és Balázs Klári 
koncertre

induló autóbuszjárat útvonala 
a következõ:

1. Autóbusz indulás az Ó-faluból:
16 óra 15 perc – Larus Holding elõtti buszmegálló (Ország út)

16 óra 18 perc – ÉDOSZ üdülõ elõtti buszmegálló (Ország út)

16 óra 21 perc – Fõ utca – Enyedi utca sarok 

(helyi járat végállomása)

16 óra 24 perc – Kadarka utca – Csongor utcai sarok

16 óra 26 perc – Csongor utca –Panoráma út keresztezõdése

16 óra 28 perc – Panoráma úton  – a Rizling utca sarok

16 óra 29 perc – Panoráma úton –  a Csemete utca sarkán

16 óra 30 perc – Fõ utca – Édes Velence cukrászda melletti

buszmegálló

16 óra 31 perc – Fõ utca – Tûzoltószertár melletti buszmegálló

16 óra 33 perc – Fõ utca – Aranykút vendéglõ utáni buszmegálló

16 óra 36 perc – Fõ utca – Orvosi rendelõ elõtti buszmegálló

16 óra 39 perc – Tópart – Polgármesteri Hivatal elõtti buszmegálló

16 óra 41 perc – Tópart – Könyvtár elõtti buszmegálló

2. Autóbusz indulása Velencefürdõrõl:
16 óra 15 perc – Béke utca 23. 

(Velencefürdõi vasútállomás mellett a tó felõli út)

16 óra 18 perc – Cápa parkolója

16 óra 21 perc – Arany János utcában a X. utca sarka

16 óra 23 perc – Arany János utcában a XIV. utca sarka

16 óra 26 perc – XIV utcában a Vörösmarty M. u. sarok

16 óra 29 perc – XIV utcában a Jókai utca sarok

16 óra 32 perc – Jókai utcában a IX. utca sarok

16 óra 35 perc – IX. utcában a Vörösmarty utca sarok

16 óra 38 perc – Petõfi utcában a  IV. utca sarok

16 óra 41 perc – Iskola utca – Jókai u. sarok (Heidenék mellett)

16 óra 44 perc – Iskola utca – Posta elõtt

16 óra 45 perc – Iskola utcai –  Gyógyszertár elõtt 

16 óra 47 perc  – Kenyérgyári ABC melletti parkoló 

(Faház kocsmával szemben)

16 óra 49 perc  – Határ utca 43. (Tóthék) elõtt

16 óra 50 perc  – Határ utca – Kertész utca keresztezõdése

16 óra 51 perc  – Kertész utca – Vadász utca sarok  

(telefonfülke  mellett)

16 óra 52 perc  – Akácfa utca 20. elõtt

Visszaindulás: a mûsort követõen.

Házasságot kötött:

2010. október 16-án:

Ackermann Szabolcs – Czémán Szilvia

Pál Péter – Kovács Mónika

Gratulálunk!

Egri Andorné
anyakönyvvezetõ
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Új vasúti aluljárók építése 
Velencén

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt-tõl kapott
információk alapján a Velence belterületén létesítendõ közúti,
valamint gyalogos aluljárók építési munkái folyamatosan
zajlanak. A Szabolcsi út és a 7-e számú fõút keresztezõdésében
épülõ közúti aluljáróhoz kapcsolódóan jelen pillanatban ivóvíz, 
szennyvíz, termálvezeték és elektromos hálózat közmû
kiváltási munkái folynak. Az idõjárás függvényében elõre
láthatólag ezeknek a munkáknak a nagy része még az idei évben 
elkészül, valamint ebben a csomóponti keresztezõdésben a 7-es 

számú fõút forgalmának elterelése is meg fog valósulni. Az
aluljáró 7-es számú fõutat érintõ szakaszának építése még akár
az idei évben is elkezdõdhet, de amennyiben a csapadékos
idõjárás oly mértékben feláztatja az altalajt, hogy az
munkavégzésre alkalmatlanná válik, úgy csak jövõ év elején
kezdi meg a kivitelezõ a tényleges munkákat. 

A Kis utcai keresztezõdésben a 7-es számú fõút
forgalomterelése mellett épül a gyalogos aluljáró fõutat
keresztezõ szakasza. Itt elõre láthatólag a munkálatokat még a
tél beállta elõtt befejezik és a forgalomterelés megszûnik. 

Törjék Zoltán 
mûszaki elõadó

Európai vasút épül Budapest
és Székesfehérvár között 

Korszerûsítik a páneurópai V. közlekedési korridor részét
képezõ, Budapest-Kelenföld és Székesfehérvár közötti
vasútvonalat. A fejlesztés magában foglalja a vasúti
infrastruktúra fejlesztését, a kapacitás és a biztonság növelését.
A felújítást követõen a szakasz megfelel majd a modern
közlekedési rendszerekkel szemben támasztott európai
követelményeknek. A korszerûsítés pénzügyi hátterét döntõen
az Európai Unió biztosítja.

A Budapest–Székesfehérvár vasútvonalszakasz a Transz-
európai Közlekedési Hálózatok V. folyosójának részét képezi,
Magyarország második legforgalmasabb vasútvonala (naponta 
több mint 100 vonat közlekedik irányonként). Ez a vonal viseli
a Boba és Budapest közötti nemzetközi forgalmat is.
Kimagasló utasforgalmat bonyolít a nyári idõszakban
Budapestrõl és részben Kelet-Magyarországról, ezen a vonalon 
lehet megközelíteni ugyanis a Velencei-tavat és a Balaton teljes 
üdülõövezetét. A vasútvonal jelenleg sem a tengelyterhelés,
sem a vonatok megengedett hosszúsága, sem a vonat-
befolyásoló rendszer szempontjából nem felel meg a modern
közlekedési rendszerekkel szemben támasztott európai
követelményeknek.

Az 1980-as évek elején óránként 120 kilométeres
sebességre átépített pálya a karbantartás hiánya és a nagy
forgalom miatt rendkívül rossz állapotba került, jelentõs
hosszon 40-60-80 km/órás korlátozás van érvényben. Ezek a
korlátozások, már a menetrendbe is beépültek (58 perc – 1 óra
25 perc a menetidõ), ennek ellenére nem ritkák a 30 perces
késések. Az állomások átépítése az 1980-as évek elején nem
történt meg teljes körûen, széles peronok akkor sem épültek, a
minél nagyobb tehervonati tárolókapacitás kialakítása volt a
cél. Az állomások rendkívül balesetveszélyesek.

A korszerûsítés során átépítik és óránként 160 kilométeres
sebességre is alkalmassá teszik Kelenföld és Tárnok, illetve
Tárnok és Székesfehérvár között a meglévõ pályákat, ennek
érdekében telepítik az ETCS L2 vonatbefolyásoló biztonsági
rendszert. Ugyancsak részben felújítják Budapest-Kelenföld
állomást, a vonalon lévõ biztosítóberendezéseket, továbbá
felújítják a villamos és távközlõ rendszert. 

A kijelölt állomásokon biztosítják a 750 méter hasznos
vágányhosszt. Akadálymentesítik az állomásokat, valamint a
hiányzó 20 kilométeres szakaszon a kapacitáshiány
megszüntetése érdekében második vágányt építenek ki.

A beruházó Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ (NIF) Zrt.
szabályszerû közbeszerzési pályázaton választotta, illetve
választja ki a kivitelezõket. A projekt a Közlekedés Operatív
Program (KÖZOP) részeként valósul meg az Európai
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával. A
támogatás összege valamivel több mint bruttó 119 milliárd
forint, ebbõl 15 százalék az operatív programon belüli hazai
forrás, 85 százalék pedig uniós támogatás.

Tárnok – Székesfehérvár
vonalszakasz átépítése

2010. október havi jelentés
DINNYÉS MEGÁLLÓHELY: Dinnyés megállóhelyen a

peronburkolat készítésével együtt a térvilágítási kandeláberek
elhelyezése is folyik. Elkezdõdik a bejáró út, buszforduló,
parkoló és kerékpártároló építése. Folyamatos az új gyalogos
aluljáró építése, jelenleg belsõ szigetelési, betonozási
munkálatok folynak. Ó-Dinnyés állomásnál az átépült útátjáró
befejezõ munkálatai folynak, a Vállalkozó október 30-ig készre 
jelenti a munkálatokat és megtörténik az új útszakaszok és
vasúti átjáró Közlekedési Hatóság általi használatba vétele.
Folyamatban van a zajvédõ fal építése.

AGÁRD MEGÁLLÓHELY: Agárd megállóhelyi épület
alapozása elkészült, jelenleg a közmûbekötések elhelyezése
van folyamatban, ezután kezdõdnek a falazási munkák. Sze-
retnénk a szerkezetépítést a téli idõszak beállta elõtt befejezni.
A megállóhelynél található útátjáró átépül, jelzõlámpás
csomópont lesz, a biztonság növelése érdekében. Ennek
útépítési, burkolatszélesítési munkálatai folynak, elõrelát-
hatólag november végéig tart a lezárás. Addig az Õrház utcai és
Posta utcai átjáró felé kell kerülni.
A megállóhelyen folyik a meglévõ aluljáró átalakítása liftes
aluljáróvá, jelenleg bontási, talajmegerõsítési munkák zaj-
lanak. 

GÁRDONY ÁLLOMÁS: Gárdony állomáson elkezdõ-
dött a Keszeg utca felõli régi kerítés bontása, felújítása. Folyik
az aluljáró lépcsõk, rámpák lefedéseinek szerelése, térvilágítás
szerelése. Az új aluljáró belsõ szigetelési, burkolási munkái
folynak, valamint elkezdõdik az állomás épület és a vágányok
közötti tér rendezése.

VELENCEFÜRDÕ MEGÁLLÓHELY: Az állomásépü- 
let külsõ burkolási munkái mellett a peron végén lévõ új
aluljáró belsõ festési munkái folynak. Elkezdõdik az aluljáró
kijáratai körüli terület rendezése.

VELENCE MEGÁLLÓHELY: Velence megállóhelyi
épület belsõ festési munkái zajlanak. A peronvégi új aluljáró
7-es út alatti tartószerkezete és a födém elkészült, a 7-es út
burkolatának visszaépítése után a forgalmat visszatereljük az
eredeti helyére. A félpályás lezárás, váltakozó irányú áthaladás
érvényben marad, mivel az aluljáró kijárati szerkezetének
(lépcsõ és lift) építése megkezdõdik az út mellett. Elkezdõdött a 
Pusztaszabolcsi út vonalában épülõ új közúti aluljáró építése, a
közmûvek kiváltásával. Még ez évben megkezdõdnek a
szerkezetépítési munkák, a Tábor utca mellett. Velence és
Kápolnásnyék között folyamatos a zajvédõ falak építése.

KÁPOLNÁSNYÉK ÁLLOMÁS: Kápolnásnyék állomá-
son elkezdõdtek az új közúti aluljáró szerkezetépítési
munkálatai. Folyamatban van a 7. számú fõút terelõútjának
építése. A jövõ évi átépítéshez az ideiglenes kábelhálózat
telepítése kezdõdött el. Folyik az új felvételi épület építése,
melynek alapozását a magas talajvízszint miatt meg kellett
változtatnunk.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
Titkárság és Kommunikációs Iroda
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TÁJÉKOZTATÓ 
A SZAKRENDELÕ BÓNUSZ KÁRTYA 

IGÉNYLÉSÉRÕL
Mint arról korábbi lapszámainkban beszámoltunk, a Szakorvosi

Rendelõintézet igénybevételéhez a fenntartó nyolc önkormányzat az
ún. SZAKRENDELÕ BÓNUSZ KÁRTYA kibocsátásával kedvez-
ményt 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 igazolásoknak,
okmányoknak rendelkezésre kell állniuk.)  

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

Szelei Andrea
aljegyzõ

FELHÍVÁS!
Csapadékvíz elvezetés Velencén

A Meteorológia Szolgálat távlati elõrejelzése alapján az év
további részében is jellemzõ lesz a korábbiakhoz hasonló, szélsõséges
viharos és csapadékos idõjárás, mely komoly károkat okozhat az
ingatlanokban.

Velence belterületén sok helyen tapasztalhatjuk, hogy az ingatlan
tulajdonosai betemetik a vízelvezetõ árokrend- szereket, illetve nem
gondozzák azt rendszeresen ez által megakadályozzák csapadékvíz
szabályozott elvezetését, mellyel veszélyeztetik más tulajdonát. 

A fentebb leírtak alapján kérünk minden Ingatlan-
tulajdonost arra, hogy az ingatlana elõtti vízelvezetõ rendszert és
átereszeket rendszeres idõközönként tisztítsák ki, és folyamatosan 
gondozzák. A közterület-felügyelõk, illetve a településõrök a
jövõben ellenõrizni fogják a vízelvezetõ rendszereket, és
jogszabályi hivatkozás alapján kötelezhetik az Ingat-
lantulajdonosokat a vízelvezetõ árok gondozására, helyreállí-
tására. 

Törjék Zoltán
mûszaki elõadó

Tájékoztató az iskoláztatási
támogatásról

2010. augusztus 30-ai hatállyal bevezetésre került az
iskoláztatási támogatás jogintézménye (családi pótlék). Az
új jogintézmény célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a 
gyermek helyes irányú fejlõdésének elõsegítése. 

Ha a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és
összegyûlik 10 igazolatlan órája, az iskola ezt jelzi a gyermek
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõ felé. A
jegyzõ végzésben figyelmezteti a szülõt arra, hogy az adott
tanévben mulasztott ötvenedik igazolatlan óra után el fogja
rendelni az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és ezzel
egyidejûleg a gyermek védelembevételét. Amennyiben a
gyermek továbbra sem teljesíti tankötelezettségét és 50
igazolatlan órája összegyûlik, a jegyzõ – az iskola jelzése
alapján – felfüggeszti az iskoláztatási támogatást és
védelembe veszi a gyermeket. A jegyzõnek e körben
mérlegelési lehetõsége nincsen, az 50 igazolatlan óra
automatikusan az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével és
a gyermek védelembevételével jár. 

Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése határozatlan
idõre történik. Háromhavonként és a tanév végét követõen a
jegyzõnek felül kell vizsgálnia, hogy továbbra is indokolt-e a
felfüggesztés, azaz a gyermek helyzete rendezõdött-e,
teljesíti-e tankötelezettségét. A jegyzõ csak akkor szüntetheti
meg a felfüggesztést, ha a felülvizsgálattal érintett
idõszakban a gyermek egy óráról sem hiányzott igazo-
latlanul. 

Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének idõtartama
alatt a támogatás egy eset kivételével a családtámogatási
folyószámlán gyûlik. A felfüggesztés megszüntetésekor az
összegyûlt iskoláztatási támogatás – az eseti gondnok
közremûködésével – természetben kerül a gyermek számára 
biztosításra. A természetbeni juttatást ekkor sem egyszerre,
hanem a felfüggesztés idõtartamával megegyezõ számú
hónapra elosztva, részletekben kell nyújtani. Rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek esetén a
támogatás felfüggesztésének idõtartama alatt az iskoláztatási
támogatás teljes összegét természetben kell nyújtani. 

Az iskoláztatási támogatás megszüntetését követõen a
gyermek védelembevételét még legalább a felfüggesztés
idejével megegyezõ idõtartamig, de legkésõbb a nagykorúság
eléréséig fenn kell tartani, megelõzendõ az újbóli tan-
kötelezettség mulasztást.

Heinczné Horváth Edina
igazgatási osztályvezetõ

KÖSZÖNET
Köszönjük, hogy a Velencei Híradóban megjelent felhívásunkra

nagyméretû szobanövényeket adományoztak a Szakorvosi
Rendelõintézet, valamint a Meseliget Óvoda új épületrészének
dekorálására:

Gerlang József  Fecske u. 11.
Rohr-Bau BT Árok u.
Véghelyi Károlyné Szél u. 32.
Horváth Imre Vajda J. u. 16.
Oros Endréné Szél u. 34.
Majorosi Gyula Pannónia u. 12.
Kiss Mihályné Meggyfasor u. 41.
Molnár András IV. u. 93.
Váczi Lászlóné Tópart u. 6.
Donkó László Határ u. 42.
Dombóvári család Tópart u. 12.
Vidákovicsné Bús Erzsébet Balatoni u. 58.
Kéring Miklósné Agárd, Zrínyi u. 25.
Egri Andorné Daru u. 9.
Uszkai Ferenc Fõ u. 21.
Bolló Péter Halász u. 12.

    Szerkesztõbizottság 

* * *
A 2010. október 1-jén megtartott Idõsek Világnapja

rendezvényen immár másodszor igen nagy sikert aratott a helyi
vállalkozók, vállalkozások által felajánlott tombolatárgyak sorsolása! 

Köszönet érte a következõknek: Smaragd Óra Ékszer Szaküzlet,
VHG Kft., Zilaj Bringa Kft., Iker ABC, Dr. Entz Ferenc
Mezõgazdasági Szakiskola és Kollégium, Andi Süti Szalon, Globál
Festékbolt, L. Simon László országgyûlési képviselõ, Benkõ Istvánné
képviselõ, Serhók György képviselõ, Juhász Gyula képviselõ,
Horpácsi László bizottsági tag, Calla Virág Ajándék,  129. Coop Maxi
ABC, Emese Drogéria, Velence Gyógyszertár Kft., Sinkáné Mihály
Zita könyvtárvezetõ, Török Ágnes intézményvezetõ, Kövesdi Rita
fodrász és Fodor Rita fodrász, Lidó Divat, Gila Állateledel, Huber
Kertészet, Huszti Kertészet, István Étterem, Walczer Étterem, Velence
Resort & Spa, Éva Szépségszalon, Kukacka Horgászbolt, Margit
Virágbolt.

A vacsorához bort ajándékozott: L. Simon László országgyûlési
képviselõ, Benkõ Istvánné, Serhók György, Horpácsi László, amit
szintén ezúton is köszönünk!

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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Ki mu ta tás az ok mány iro da mun ká já ról 
te le pü lés szin ten  2010. szeptember hónapban

Te le pü lés Szem.
ig.

Ide ig le -
nes

szem. ig.

Lak cím 
kár-
tya

Ve ze tõi
eng.

Jár-
mû

igazg.

Par-
ko-
lási
 ig.

Út-
le vél

Ügy-
fél-

kapu

Ösz-
sze-
 sen

Kápolnásnyék 29 2 13 26 19 - 9 1 99

Nadap 6 - 2 5 6 - - - 19

Sukoró 7 2 3 5 9 - - 2 28

Pákozd 13 - 6 10 14 - - 1 44

Pázmánd 13 2 7 10 12 2 4 1 51

Szfvár 3 - 1 8 13 - - - 25

Ve len ce 38 5 11 34 52 3 12 6 161

Vereb 2 - - 5 6 - 1 - 14

Lovasberény 6 1 3 12 12 - 1 1 36

Bu da pest 3 1 1 9 9 - 1 - 24

Pusztaszabolcs 18 4 8 30 6 1 - - 67

Gár dony 4 2 1 2 6 - - - 15

Vértesacsa 4 1 - 1 5 - - - 11

Baracska 5 3 1 2 7 - - - 18

Martonvásár - - - 1 7 - 1 - 9

Diósd 1 - - - - - - - 1

Seregélyes 2 - 1 4 4 - - - 11

Pátka - - - 1 6 - - - 7

Törökbálint 1 - - - - - - - 1

Csákvár 6 2 2 3 10 - 2 - 25

 Orosháza 1 - 1 1 - - - - 3

Gánt - - - 1 2 - - - 3

 Szentes 1 - 1 1 - - - - 3

 Magyaralmás 1 - - 1 - - - - 2

 Vál 2 1 - - 4 - - - 7

Össze sen: 166 26 62 172 209 6 31 12 684

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

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

Ki mu ta tás az ok mány iro da mun ká já ról 
te le pü lés szin ten  2010. október hónapban

Te le pü lés Szem.
ig.

Ide ig le -
nes

szem. ig.

Lak cím 
kár-
tya

Ve ze tõi
eng.

Jár-
mû

igazg.

Par-
ko-
lási
 ig.

Út-
le vél

Ügy-
fél-

kapu

Ösz-
sze-
 sen

Kápolnásnyék 17 1 5 19 27 2 3 1 75

Nadap 4 - 2 2 5 1 1 - 15

Sukoró 5 - - 8 5 - 3 - 21

Pákozd 13 2 5 13 11 1 2 1 48

Pázmánd 10 1 4 13 13 1 9 - 51

Szfvár 3 - - 8 21 - - 2 34

Ve len ce 21 5 6 47 45 3 10 4 141

Vereb 3 - 1 4 6 1 - - 15

Lovasberény 12 5 4 6 9 1 2 3 42

Bu da pest 2 - - 6 11 1 2 1 23

Pusztaszabolcs 14 1 3 9 16 - - 1 44

Gár dony 5 - 2 4 12 - 1 1 25

Vértesacsa 3 1 2 1 3 - - - 10

Baracska 2 - 1 2 2 1 - - 8

Martonvásár - - - - 5 - - - 5

Zichyújfalu - - - 2 6 - - - 8

Seregélyes 2 - - 1 5 - - - 8

Pátka - - - - 2 - - - 2

Csákvár 13 2 7 5 7 - 1 - 35

Zalaszentgrót - - - 2 - - - - 2

 Szolnok 1 - 1 2 - - - - 4

Kajászó 3 2 1 - - - 1 - 7

 Lepsény 2 2 1 - - - - - 5

 Nagyatád 1 - - - - - - - 1

Össze sen: 136 22 45 154 211 12 35 14 629

Heinczné Horváth Edina
irodavezetõ

KISTÉRSÉGI HÍREK
Összefoglaló

 a Velencei-tó Környéki Többcélú
Kistérségi Társulás

2010. október 22-ei alakuló ülésérõl
A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

Tanácsa alakuló ülésén megválasztotta a Társulási Tanács
elnökségét: az önkormányzati választási ciklus idejére a
Társulás elnökének titkos szavazással Tóth Istvánt, Gárdony
város polgármesterét választották meg; majd az elnök
javaslatára alelnöknek szintén titkos szavazással Oláhné
Surányi Ágnest, Velence város polgármesterét és Takács
Jánost, Pákozd község polgármesterét választották meg. 

Gárdonyi Kistérségi Iroda
Velence, Balatoni út 65.

Tel: 22/589-593
www.velencei-to.hu 

irodavezetõ@velenceito.hu

Tóth István Galambos Zsuzsanna 
elnök megbízott irodavezetõ

VKTKT
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Szakorvosi Rendelõintézet
betegforgalma

2010. szeptember 13 – október 28-ig

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:

Város Esetszám
Martonvásár 247
Kápolnásnyék 450
Pázmánd 254
Velence 1960
Sukoró 115
Nadap 153
Zichyújfalu 50
Összesen 3229

Bónusz kártyával és a szabad kapacitás terhére ellátott betegek
száma: 

Város Esetszám

Budapest 92

Érd 2

Perbál 2

Dunaújváros 2

Hantos 2

Besnyõ 7

Tordas 17

Gyúró 6

Baracska 33

Kajászó 1

Gárdony 130

Agárd 99

Dinnyés 2

Pusztaszabolcs 42

Szeged - Kiskundorozsma 1

Sárbogárd 2

Székesfehérvár 20

Fehérvárcsurgó 2

Bakonycsernye 2

Mór 2

Zámoly 2

Lovasberény 5

Pákozd 28

Seregélyes 5

Csõsz 1

Aba 3

Dégq 1

Jenõ 1

Siófok 1

Ismeretlen 19

Telki 1

Kulcs 2

Ráckeresztúr 1

Tatabánya 1

Jászberény 1

Balinka - Eszény 1

Sárkeresztúr 2

Mezõszentgyörgy 1

Ajka 1

Zalaegerszeg 1

Gyõr 1

Összesen: 545

Mindösszesen: 3774

A Velence Spa élményfürdõ
hírei

Kedves Velencei Olvasó!
A borongós õsz ellenére élményfürdõnkben töretlen lelkesedéssel, 

új fitness és wellness szolgáltatásokkal várjuk kedves vendégeinket! A 
velencei lakosoknak továbbra is adjuk a 300,–Ft-os kedvezményt
fürdõbelépõinkbõl az önkormányzat támogatásával. Hétköznap
délutáni árainkkal igyekszünk a környéken lakók kedvében járni, sõt,
hétvégén is szeretettel várjuk õket, ezért vasárnap délután már 13
órától vásárolhatók kedvezményes belépõjegyeink!

Megnyitottuk BolloVital EgészségCentrumunkat Dr. Bollo-
básné Asztalos Mária természetgyógyász vezetésével.  Az Egész-
ségCentrum 4 átfogó életmód programot kínál az egészséges életvitel
megteremtéséhez a fogantatást megelõzõ idõszaktól az idõskori
vitalitás megõrzéséig a legkülönfélébb életciklusokban. A Vital
Programban speciális masszázsokat vonultatunk fel akár kialakult
problémák kezelésére, akár kényeztetõ
jelleggel. A Reflexológia Program
talpreflexológiás eljárásokon alapuló keze-
léseket kínál személyre szabott állapotfel-
méréssel egyszeri alkalommal, kúraszerûen
vagy bérletes formában egyaránt. Baba
Programunk a terhességre való felkészü-
lésben, a várandóság idõszakában támogatja az 
anyukákat, a babáknak pedig 3 hetes kortól
immunerõsítõ, nyugtató babamasszázzsal
segít felkészülni a téli vitaminhiányos
idõszakra. Otthoni alkalmazásra baba-
masszázs tanfolyamot szervezünk kitérve a
baba reflexpontjaira, valamint gyógynövényes és aromaterápiás
gyógymódokra. Kéz- és lábápolási Programunkkal az ápolt
kezekrõl és lábakról sem feledkezünk meg.

Új thai masszázs kínálatunkban szerepel a tradicionális és olajos
thai masszázs, valamint a talp- és fejmasszázs. Mivel itt is fontosnak
tartjuk a kiváló minõséget, szakképzett masszõreink egyenesen
Thaiföldrõl érkeztek. Félelmetes, ahogy ezek az alázatos, szerény
lányok megtapossák, végigropogtatják egész testünket, de az
eredmény magáért beszél. Egyszer mindenképp érdemes kipróbálni.

Nagy örömünkre 
szolgál, hogy fitness
órarendünk is új,
izgalmas órákkal
bõvült. Törekedtünk
rá, hogy végre min-
den korosztály talál- 
hasson nálunk testre
szabott mozgásfor-
mát, emellett óráink
élvezetesek, egy-
szerre töltenek fel
energiával és élet-
kedvvel is.

A legnagyobb érdeklõdés a zumba, fitt ball, pom-pom aerobic
órákat övezi, emellett nem feledkeztünk el a babákról, az ovis,
kisiskolás, tini és junior korosztályról sem, valamint speciális
órákkal várjuk a súlyproblémákkal vagy gerincbántalmakkal,
sportsérülésekkel küzdõ felnõtteket és gyerekeket egyaránt. A tánc
& fitness óráinkon kívül újdonság a fitt ball relax óra, ahol
gyertyafényben újulhat meg testünk és lelkünk egyaránt.

Nagy sikernek örvendett az október 24-én megrendezésre került I.
Velence Spa Egészségnapunk, ahol ingyenes próbamasszázsokkal,
fitness bemutatókkal, fürdõruha és mazsorett felvonulással, mentõs
bemutatóval, számtalan kóstoltatással, kiállítóval, és végül lufiesõvel
igyekeztünk felhívni vendégeink figyelmét az egészség megõrzésére
és az ehhez nyújtott szolgáltatásaink lehetõségeire. 

A nagy sikerre való tekintettel hasonló rendezvényekkel
szeretnénk a jövõben is elérhetõbbé tenni Velence város lakói számára 
széles körû szolgáltatásainkat.

Önt is várjuk szeretettel élményfürdõnkbe, gyógyvizünkbe,
wellness kezeléseinkre és fitness óráinkra egyaránt!

Besenyei Rita
wellness & spa menedzser
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„Olyan ez az óvoda, mint egy mesepalota.

Csupa dal, csupa vers, csupa játék.”
Az óvoda kiemelten fontos helyszín, ahol a gyermekek

érzelmileg, szociálisan és értelmileg gazdagodhatnak,
képességeik kibontakozhatnak, úgy hogy boldog gyermek-
korukat megõrizzék. Ehhez elengedhetetlen az olyan óvoda,
amelyet a gyermek szeret, ahol barátokra lel, ahol segítõ
óvodapedagógusok és dajkák egyengetik az útját.

A gyermekek fejlõdése szempontjából sorsdöntõ az
óvodában eltöltött pár év, ezért nem mindegy, milyen is az az
óvoda. 

Hiszem, hogy jövõnk szempontjából kincs a gyermek, akit
stabil személyiséggé kell formálni.

A jövõt a gyermekekben látó, gyermekszeretõ Velence
Város Képviselõ-testülete és Oláhné Surányi Ágnes
polgármester asszony kitûzték a nemes célt, megteremtették a
pénzügyi feltételeket és elindították az óvoda építését. S ezután
elkezdõdött a kõ-papír-olló játék a valóságban. Álmaink
mesepalotáját, elképzeléseinket Tõrös Csaba, Bán János
tervezõk a papírra varázsolta, s láthatóvá váltak álmaink a
képeken. Ezután kezdõdött a kõ korszaka a játéknak. Hiszen az
építõk sokasága a sok beton, tégla, vakoló, térburkoló anyag
beépítésével az építõk keze nyomán pedig a tervek, a Meseliget
Óvoda, a mi csodapalotánk egy része már a valóságban is áll, s
örömmel vettük birtokba. Két csoportszobával, gyermek-
mosdókkal, szülõi mosdóval, orvosi szobával, elkülönítõ
helységgel, kiszolgálóhelységekkel bõvült az óvodánk. A
legfontosabb, hogy még 60 gyermek befogadására alkalmas
épületet határolnak a kövek. Azt gondolom azonban, hogy
óvodásaink legjobban az udvarnak örülnek, ahol minden
elõírásnak, szabványnak megfelelõ udvari játékok kerültek
beszerzésre. Célunk volt olyan kültéri játszóhelyek, eszközök
telepítése, amelyek jól szolgálják a gyermekek igényeit,
kényelmét, biztonságát. Nem volt olyan nap, hogy ne az
óvodánk építésénél kezdtem volna a napot, és olyan este, hogy
ne ott fejeztem volna be, boldogan látva, hogy változik, épül
percrõl, percre az óvoda, s nem volt olyan nap, hogy ne
találkoztunk volna és ne egyeztettünk volna Tóth Anita
építéshatósági ügyintézõvel, aki apró részletekre is figyelve
ügyelt mindenre az építkezés menete alatt. Mi az óvoda
dolgozói tudtuk (velünk együtt még sokan így gondolták, s
köszönjük nekik, hogy támogattak bennünket és velünk együtt
hittek), hogy 72 nap alatt elkészül az óvoda.

A KÕ-PAPÍR-OLLÓ játéknak vége, és mint azt mindenki
láthatja nem volt eredménytelen, elkészült a Meseliget Óvoda
bõvítésének és álmunknak egy része. 

Megköszönöm mindazoknak, akik hittek és tettek is
azért, hogy birtokba vehessük az új óvodarészt:

Velence Város Képviselõ-testületének,
Oláhné Surányi Ágnes polgármester asszonynak, 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes fõjegyzõnek, 
Tóth Anita építéshatósági ügyintézõnek, 
Tõrös Csaba, Bán János tervezõknek, 
Az építõknek: Marjanek Józsefnek, Varga Zoltánnak,

Kovács Attilának, Mészáros Andrásnak, 
Viszoki Tibornak az ALEX bútor Kft. igazgatójának. 
Köszönjük az alvállalkozóknak: a Körmendi Bau-nak,

Rutér Kft-nek, Mászáros és Társa Kft-nek, Paksi Lajos, Vócsi
István, Szabó László, Smolkó Tamás, Székely Csaba egyéni
vállalkozóknak.

Köszönöm a gyermekeknek és szüleiknek a megértést,
kitartást és bíztatást. Sénik István képviselõ úrnak az
ünnepségre a palotás tánc ruhái anyagának finanszírozását,
Horváth Istvánné Szilvinek a ruhákhoz készített díszítést.
Görgicze Zoltán úrnak a sátrakat, kollégáinak azok felállítását,
Lászlóné Zsuzsának, Sári Kálmán, Tóth László, Bruck József,
Szûcs Attila önkormányzati dolgozóknak a szállításban,
bútorok rakodásában nyújtott segítségét, s utolsóként, de nem
utolsó sorban kollégáimnak, akik az átadó napján velem együtt
az ünnepség elõtt még fél órával bútorokat cipeltek,
takarítottak. MEGÉRTE!!

Kodály Zoltán szavainak szelleme végig kísérte az
óvodabõvítés minden egyes napját az átadásig, s az új óvodai
rész birtokba vétele után is, hiszen szebbnél szebb virágokat
kaptunk a szülõktõl, nagyszülõktõl, s ismeretlenül is, ezáltal is
csinosítva környezetünket.

,,Hozzon a gyerekeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, 
örömet.”

Serhókné Varjas Edit
óvodavezetõ

Kenyeret sütöttünk
Az egyik napsütéses õszi napon meghívást kapott

csoportunk Nagy Zsófikáékhoz.
A kenyérsütés fortélyait tanulhattuk meg, illetve azt, hogy a

búzaszemektõl hogyan jutunk el a frissen illatozó kenyérig. 

Mindenkinek volt feladata, a lányok válogatták, a fiúk
õrölték a búzát. Akinek kedve volt a dagasztásban vett részt.  

Míg kelt a tészta énekeltünk, játszottunk, melegedtünk a
kemence mellett.

A kenyér kisülését már nem tudtuk megvárni, de mire
befejeztük az ovis ebédet, addigra Zsófika édesanyja elhozta a
kisült kenyeret, amibõl mindenkinek jutott kóstoló.  
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Köszönjük, jól éreztük magunkat, köszönjük a vendég-
látást!

Fujtás Józsefné
Csiga csoport 

Ovisok az Idõsek Világnapján
 Október 1. az idõsek világnapja. Velence város is ezen a

napon köszöntötte idõsebb lakosait.

Már hagyománnyá vált, hogy ezen a szép napon a Meseliget 
Óvoda óvodásai mûsorukkal fejezzék ki tiszteletüket az
idõsebb korosztálynak.

A Pillangó csoport nem elõször készülhetett, hiszen õk
tavaly is (akkor még középsõ csoportosként) részt vehettek

ezen a rendezvényen. Az idén viszont a Nyuszi csoport is
türelmetlenül várta a pénteki délutánt. Mindkét csoport már
hetekkel elõtte elkészítette, gyakorolta mûsorát. Egy jól
kiválasztott zene, tánc, vagy mozgás még az 5-6 éves
gyermekek kedvét is meghozza a szereplésre, nem beszélve az
alkalomhoz és zenéhez illõ szép ruhákról. Ezért számukra
inkább szórakozás, jó játék volt a felkészülés.

A helyszínen, a szépen megterített asztalok körül hamar
elfogytak a helyek. Oláhné Surányi Ágnes polgármester
asszony köszöntõje után felhangozhatott a Pillangó csoport
elsõ mûsorszámának zenéje: Erkel Ferenc: Palotása. A
gyönyörû, magyaros ruhákban, fegyelmezetten táncoló kis
ovisok egyformán csaltak könnyet és mosolyt a vendégek
szemébe. A jól megalapozott hangulatot még fokozta a népi
csúfolódós mókás, zenés produkció, szintén a kis „Pillangók”
elõadásában. Eközben türelmesen várakozott a Nyuszi csoport,
hogy végre õk is megmutathassák, milyen jól felkészültek. Az
õ  „Örömtánc” c. produkciójuk méltó befejezése volt az
óvodások mûsorának. A vastaps, ujjongás, mosoly és
könnycsepp elárulta a hálás közönség minden érzését, azt,
amiért mentünk. Nincs is szebb annál, mikor együtt ünnepelnek 
a legifjabbak és a legidõsebbek.

Velence idõs lakosait ezúton is köszöntik a Meseliget
Óvoda dolgozói, óvodásai.

Cselkó Béláné 
óvodapedagógus
Pillangó csoport

Rózsaünnep a babákért
Velence közösségének legvidámabb õszi eseménye, a

Babák Ünnepe, amelyen a város köszönti újszülöttjeit, és a
beköltözõ családok picinyke gyermekeit. Ez az örömteli nap a
felnõtteknek kedves ünnep, míg az apróságoknak számtalan
játékos, tréfás meglepetést tartogat. Óvodásaink közül sokan

emlékeznek arra, milyen jó volt kisbabaként ezen a játszótéren
játszani. Még ma is ujjongva várják a gyerekek, hogy sétánk
során felolvassuk a pavilonban elhelyezett névre szóló
táblácskákat. Ezért is szívesen készültünk arra, hogy egy-egy
kedves tánccal köszöntsük a babákat. 

A Csiga és a Nyuszi csoportos gyermekek lelkesen
gyakoroltak, míg egyszer csak elkészült az igazi örömtánc. 

Azon a borongós õszi napon telve izgatottsággal, de nagy
szeretettel léptünk színpadra és adtuk át azt az „ajándékot”
melyet szívbõl készítettünk. 

Jó érzés volt látni az anyukák és apukák bíztató tekintetét és
a gyermekek csillogó mosolyát. 

Örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a szép, színes,
forgatagos délelõttnek. 
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Igen, ez a mi közös ünnepünk volt. 
Kövesdiné Benedek Csilla 

óvodapedagógus 
Nyuszi csoport

„Ovisok lettünk”
Örömteli várakozás elõzte meg a Meseliget Óvoda

2010/11-es tanévének kezdetét, mivel teljesen új óvodarészben
kezdhették meg a kiscsoportosok az évet.

Mindennap figyeltük, hogyan épül, szépül az új ovi. Végre
elérkezett a várva várt nap: szeptember 30. Az átadási ünnepség 
mind a felnõtteknek, mind a gyerekeknek emlékezetes maradt.

A nagycsoportosok szép mûsort adtak, táncoltak, verset
mondtak. Ezután Rosta Géza mûvész és a Marcipán Cica
bábtársulat szórakoztatta a gyerekeket. Az új óvodarészt,
amelyben két hatalmas, gyönyörû csoportszoba és kiszolgáló
helyiségek lettek kialakítva, mindenkinek lehetõsége nyílt
megcsodálni. 

A két kiscsoport (Csipet-csapat, Piros alma) kisgyermekei
igazából pénteken, október elsején vehették birtokba a
csoportszobákat. Elõször megilletõdve álltak és csodálták az új
színes bútorokat, amelyeken vadonatúj játékok sorakoztak.
Bátorításunkra egymás után bontották ki a játékokat, majd igazi 
önfeledt közös játék kezdõdött. Az elsõ napok óta lassan három
hét telt el.

Az egyre szépülõ, otthonosabbá váló csoportokba a
gyerekekeink vidáman jönnek. A nagy terek lehetõséget
biztosítanak sok-sok mozgásnak és a kényelmes pihenésnek
egyaránt.

Bóra Csilla óvodapedagógus
Piros alma csoport 

Összeállította:
Serhókné Varjas Edit

óvodavezetõ

Tisztelt Szülõk,
Támogatók!

A „Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány Kura-
tóriuma ezúton megköszöni a SZJA 1%-ának
felajánlását.

A befizetett összegbõl óvodánk udvari játék-
állományát is tudtuk bõvíteni: Bohóc hinta, polip
rugós játék, melynek ára: 357.500,–Ft 

2009-ben 510.868,–Ft került átutalásra, szám-
lánkra, melybõl és az elõzõ években fel nem használt,
maradék összegbõl alapítványunk 2010-ben az
alábbi programokat tudta támogatni 914.243,–Ft
értékben 

• Óvodai kirándulások
• Családi óvodai rendezvények (farsang,

Gyermeknap)    
• Ballagás – nagycsoportos óvodásoknak

(tarisznya, album)
• Új óvodás gyermekek ajándékozása

(Meseliget emblémás pólók)         

Köszönjük az eddigi felajánlásokat, várjuk
további támogatásukat!

Meseliget Óvodásaiért Alapítványunk
adószáma: 

18492587-1-07

Vargáné Dr. Oszvald Éva Fujtás Józsefné
Kuratórium elnöke  kuratóriumi tag 
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ARADI VÉRTANÚK
Október 6-án iskolánk ötödik évfolyamos tanulói

színvonalas mûsorral emlékeztek meg az Aradi vértanúkról.
Az ünnepség díszvendége volt Mattyasovszky-Zsolnai
Tamásné dr. Vécsey Eszter, gróf Vécsey Károly mártírhalált
halt honvédtábornok leszármazottja.

Támogatás
A Zöldliget Iskola tanulói, szülei és dolgozói – szülõi

kezdeményezésre – gyûjtöttek tisztítószereket, tanszereket és
egyéb eszközöket, valamint ruhákat a devecseri iskolának, s
ezeket a Baptista Szeretetszolgálat segítette eljuttatni a
károsultaknak.

Ezen kívül a Zöldliget Alapítvány 40.000,–Ft, azaz
negyvenezer forinttal támogatja az iszapkatasztrófa káro-
sultjait. Az összeget a megadott számlaszámra átutalta.

Döbbenettel hallottuk, hogy egy velencei 9 éves kisfiú
milyen súlyos betegséggel küzd. Iskolánk Diákönkor-
mányzatának képviselõi egyhangúlag megszavazták, hogy a
megadott számlaszámra, 20.000,–Ft, azaz húszezer forint
támogatást utaljunk át, melyet meg is valósítottunk.

Nagy Edit
DÖK-öt segítõ pedagógus

Tök jó nap!
A Zöld Iskolarész napközisei október 8-án rendeztek

kézmûves-foglalkozásokat az õsszel kapcsolatosan, s
készítettek madárijesztõt, mécsest, tökös ablakdíszeket,
valamint sütöttek tököt is. A kellemes délutánról készültek az
alábbi képek is:

Tanulmányi kirándulás
Szentendrén

A 8. évfolyam októberben Szentendrére és a Skanzenbe
kirándult. Reggel nyolc órakor indultunk busszal az iskolától.
Az odavezetõ úton mindenki nagyon izgatott és kíváncsi volt. 

Elõször a városban egy Cool-túra nevezetû programon
vettünk részt. Egy feladatlap és térkép segítségével csapatokra
osztva jártuk be a belvárost. Sok érdekes dolgot tudtunk meg a
játék közben a város történetérõl. Szentendre gyönyörû volt, az
emberek pedig kedvesek és segítõkészek. Miután minden

csapat visszatért, ki-
hirdették az eredmé-
nyeket. A nap további
részét a Skanzenben
töltöttük, ahol rengeteg 
érdekes dolgot láttunk.
Megnézhettük, hogy az 
ország különbözõ táj-
egységein milyen há-
zakban éltek az em-
berek. Láttunk szür-
kemarhát, lovat, disz-

nót, galambokat, szamarat, kecskét és rackajuhot. Az állatoktól
nem messze ott állt egy malom, ahol meg lehetett nézni hol
lakott, hogyan dolgozott régen a molnár.

Mikor végeztünk, buszra szálltunk és elindultunk haza. A
buszon már mindenki fáradt volt, de sokat beszélgettünk az
élményeinkrõl. 

Halász Orsolya 8.a
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„Én elmentem a vásárba....”
Pénteken délután

Mihály napot tartot-
tunk. Ágota néni és
Vali néni sok min-
dennel készültek. Úgy,
mint tavaly, most is
lehetett kézmûves-
kedni. Idén fejthettünk
keresztrejtvényt is és

hallgathattunk népme-
séket, mert aznap volt a 
Magyar Népmesék Vi-
lágnapja. A végén Mi-
hály napi vásárt tar-
tottunk, ahol a délután

készített tárgyakat le-
hetett „Fabatkáért”
megvásárolni. Nagyon
jól éreztem magamat.

Remélem jövõre is lesz 
Mihály napi vásár a
napköziben. 

Én már nagyon
várom!

Szabó Anna 3.b 

Árny alatt – A Gaja-völgyben
Az õszi napsugarak

melengetõ szárnyai
alatt indult osztályki-
rándulásra a két ötödik
osztály. Nem voltunk
nagyon távol az is-
kolától, ám annál ka-
landosabb, tanulságo-
sabb programunk volt. 

Elsõ – elõre be nem
tervezett – állomásunk
egy nagy buszmosó.

Nem volt még részünk ilyenben, így ez is csodálattal telt. Aztán
egy számunkra igen kalandos, érdekes interaktív kiállítás.
Hogyan élik vak embertársaink a mindennapokat? Hogyan
tájékozódnak térben és idõben? Hogyan írnak-olvasnak?
Hogyan közlekednek és vásárolnak? Hogyan „néznek”
televíziót? Csupa-csupa eddig megválaszolatlan kérdés. A
LÁRKE segítségével ezekrõl mind hallhattunk, láthattunk. Aki
teheti látogasson el az Aszalvölgyi út 5. szám alatti kiállításra! 

Aztán irány a Keleti-Bakony. A sok-sok csapadék után
bõségesen feltöltõdött Gaja-patak a völgyben, s az azt
körülölelõ fakoszorú-rengeteg, a szikrázó ég, a daloló madarak
vártak bennünket. Meg is érkeztünk. A dalolás kicsit alább
maradt, de a természet továbbra is gyönyörû volt, s kellemes

feltöltõdéssel ajándékozott meg. A legközelebbi kalandunk a
Magyar Televízióba vezet minket. Már azt is alig várjuk.

Kirándulások
Október 7-én, csütör-

tökön elmentünk Buda-
pestre tanulmányi kirán-
dulásra a 6.b osztállyal.
Vonattal mentünk a
Déli-pályaudvarig. Már
az utazás során remekül
éreztük magunkat. A
lányokkal rengeteget
énekeltünk és poénkod-
tunk az utasfülkében. 

A Déli-pályaudvartól
gyalog mentünk a Had-
történeti Múzeumig a
Budai Várba. A fiúk odá-
ig voltak a fegyverektõl,
amiket a Múzeumban
láttunk. 

Ezután elmentünk a
Csodák Palotájába. Ott az a legjobb, hogy érdekes dolgokat
lehet kipróbálni! Például ráfeküdtünk egy szöges ágyra,
beülhettünk forgó kabinba, tükörfalú labirintusban ker-
getõztünk. Aztán beültünk egy elõadóterembe, ahol kémiai
kísérleteket mutattak nekünk.

Az egész nap jó hangulatban telt, nagyon jó volt a társaság.
Remélem a következõ osztálykirándulás is ilyen szuper lesz.

Oláh Vanda 6.a

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 keddi 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 telefon-
számon!
Ügyfélfogadási idõ: Velence Tópart u. 52.

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

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  pszichológus -családgondozó

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A házi segítségnyújtás célja a szolgáltatást igénylõk saját

lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történõ segítése, életvitelük
megkönnyítése. Gondoskodunk idõskorú személyekrõl, pszichiátriai
betegekrõl, fogyatékos személyekrõl, valamint szenvedély-
betegekrõl, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel
kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de
egyébként önmaguk ellátására képesek, valamint azokról az egészségi 
állapotuk miatt rászoruló személyekrõl, akik ezt az ellátási formát
igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.

A házi gondozó feladata során segítséget nyújt ahhoz, hogy az
ellátást igénybe vevõ fizikai, mentális, szociális szükséglete saját
környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának
megfelelõen, meglévõ képességeinek fenntartásával és felhasz-
nálásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Alapvetõ gondozási, ápolási feladatok a háziorvosi elõírás
szerint, segítségnyújtás a higiénia megtartásában (mosdatás, fürdetés
stb.), közremûködés az ellátást igénybe vevõ háztartásának vitelében
(bevásárlás, takarítás, mosás stb.) , az ellátást igénybe vevõ segítése
a számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban.

Érdekképviselet: szociális és egyéb hivatali ügyintézés segítése.
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történõ

beköltözés segítése.
Jelenleg a házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 650,–

Ft/óra. 
A személyi térítési díj: intézményi térítési díj szorozva agondozási

idõvel. A személyi térítési díj összege csökkenthetõ, illetve
elengedhetõ, ha az igénylõ jövedelme ezt indokolttá teszi:

1 2 3

Jövedelem 0-57 000 Ft 57 001-85 500 Ft 85 501 Ft

Intézményi
térítési díj
fizetendõ %-a

0% 50% 100%

Fizetendõ
gondozási óradíj

0 330 Ft 650 Ft

Információ és jelentkezés:
Tel.: 22/ 470-288,
Palánki Katalin

Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 
Velence Tópart u. 26 (Kastély)

Kedves Anyukák, Nagymamák, Babák és Gyermekek!
Bár kicsit korábban

és talán gyorsabban is
köszöntött ránk az õsz,
mint azt vártuk és
immáron visszavon-
hatatlanul vége a me-
leg, hosszú nappalok-
nak, azonban az õsz
nemcsak az elmúlás
gondolatát idézheti fel
bennünk, hanem a
természet a maga

színpompájával gyönyörûvé is varázsolhatja ezt az idõszakot. 
Otthonunk díszítésekor meríthetünk a fák látványának

színgazdagságából, melyre csak a természet képes mielõtt téli
álomba merül. A különbözõ bokrok, fák, száraz termései,
levelei, bogyói, kérgei összegyûjtve igazán kedvezõ alapul
szolgálhatnak ennek az évszaknak a felidézésére
otthonunkban. 

Közös õszi sétánk alkalmával mi is gyûjtöttünk gesztenyét,
mogyorót, makkot, melyekbõl a következõ héten Makk
Marcikat és Gesztenye Gusztikat készítettünk.

Az õsz kezdetén vendégünk volt a Helen Doron

nyelviskola, beszélgettünk a Mikkamakka Játéktárról, Hipp
termékbemutatót szerveztünk, vendégeink voltak városunk
védõnõi, akikkel a hozzátáplálásról és az immunerõsítésrõl
beszélgettünk. A novemberi programjainkat alább láthatjátok,
decemberben pedig hozzánk is ellátogat majd a Télapó.

Novemberi programjaink:

2010. 
november 10.

Beszélgetés
Velencérõl

Oláhné Surányi
Ágnes 

Velence Város
Polgármestere

2010. 
november 17.

A megfázás
megelõzése és

mikor párásítsunk

Dr. Oszvald Éva
gyermekorvos

2010. 
november 24.

Készülõdés az
Adventre

Adventi koszorú
ötletek

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, régi és új tagunkat
szerdánként 9-12-ig a Mikkamakka Játéktárban Velencén 

a Kastélyban (Tópart út 52.)
www.babaklubvelenvce.hu
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Kedves Kismamák!
Legközelebb november

11-én (csütörtök) 17.00
órakor várja a velencei Baba-
váró Klub a Kismamákat
beszélgetni, ismerkedni, bá-
natban, örömben osztozni.
Helyszín a velencei Kastély
Házasságkötõ terme (Tópart
út 52.)

A Klubhoz bármikor lehet csatlakozni. Gyertek és
látogassatok meg minket, hisz olyan barátságokat köthettek,
melyek a szülés után is hasznosak lehetnek.

Kérdés esetén keressetek, írjatok bármikor a következõ
elérhetõségen:

Málics-Talabér Veronika
06/20-570-5876 ; vtalaber@vipmail.hu

Nyug dí jas Klu bok hí rei

Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub
Most, hogy írom e pár sort, õszre hajlik az idõ, hûvösebbek

lettek az éjszakák, lassan itt lesz az év vége. Mint látható,
átépül, megújul az Iskola utcai „Közösségi Ház”, és így vele
együtt a klubhelyiségünk is, ami miatt most „kényszerszünetet” 
tartunk a Klubban. 

Idõközben voltunk – szeptember végén – kirándulni Pápán,
ahol megtekintettük a Kékfestõ Múzeumot. Élmény volt látni,
hogyan készült a szép kékfestõ anyag, motívumokkal együtt.
Nagyon kemény munka volt, már kevesen vannak, akik még
foglalkoznak kékfestéssel. Délután fürdés volt a pápai
Termálfürdõben, majd hazafelé, a Húskombinát üzletében
mindenki vásárolhatott, kinek mire volt szüksége. Elmond-
hatom, jól sikerült ez a nap.

Október 1-jén részt vettünk az Idõsek Világnapja önkor-
mányzati rendezvényen.  Köszönjük a Polgármester asszony-
nak, a Képviselõ-testületnek, hogy ezt a szép hagyományt
megtartják és munkájukkal segítik a rendezvény sikerességét.
Nagyon köszönjük még a Hivatal részérõl Balogh Erikának,
aki lelkes ügyintézõje volt az elõkészületektõl egészen a
befejezésig. Nagyon szép mûsort adtak elõ az óvodások és az
iskolások, köszönet ezért az Õket felkészítõ tanároknak és
óvodapedagógusoknak. Nagyon szép, csodálatos mûsor volt,
mondhatom sokunknak könnyet csalt a szemébe. Nagyon jól
sikerült az este, finom volt a vacsora, jó volt a zene, sikeres a
tombola.

Sok idõs ember alig tudott eljönni, de ott voltak, jól érezték
magukat. Nagyon nagy köszönet jár mindenkinek, aki részt vett 
a szervezésben és a lebonyolításban, hogy ez a szép este
létrejöhetett és igen jól sikerült. Köszönjük!

Másnap a Babák Rózsakertjében vettünk részt a szintén
évek óta szokásos ünnepségen, ahol átadásra került a Velence
Rózsája Díj, majd következett a babáknak a rózsaültetés.
Nagyon sokan voltak, anyukák, apukák, gyönyörûség volt látni
a sok-sok gyermeket. Mi nyugdíjasok is kivettük a részünket az
ünnepségbõl, süteménnyel készültünk, öt fõ nyugdíjas társunk
sütötte a finom süteményeket. Nagyon köszönöm minden-
kinek, akik egy szóra segítettek.

Az Idõsek Világnapjára viszont a fiatalabb anyukák, a Baba
Mama Klub részérõl sütötték a sütiket nekünk. Köszönjük az
összefogást!

A Klubban most nem tudunk találkozni az átépítés miatt,
csak majd ha elkészül.  

Mindenkinek jó pihenést, jó egészséget kívánok!
Bicskei Józsefné

 klubvezetõ

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. számú Nyugdíjas Klub tagsága örömmel üdvözölte

október 1-jére, az „Idõsek Világnapja” alkalmából szóló
meghívást. Most is, mint minden évben, október 1. nagy ünnep
a város nyugdíjasainak, ahol régi ismerõsök köszönthették
egymást, miután ismét egy kellemes estét tölthettünk együtt.
Köszönjük ezt, a velünk való törõdést a Polgármester
asszonynak és a Képviselõ-testület tagjainak. Mosolyt, és
vidámságot hoztak el hozzánk a kis óvodások, iskolások, a
nagyon szép mûsoraikkal. Köszönet jár ezért az Õket felkészítõ
pedagógusoknak, a kedves szülõknek, akik idõt, fáradtságot
nem kímélve, eljöttek közénk, egy kis idõt töltöttek velünk.
Hálásan köszönjük a finom süteményeket, amivel megleptek
bennünket a Baba Mama Klub tagjai.

A klubtagok továbbra is minden második héten találkoznak. 

(Folytatás a 24. oldalon)



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

24                     VELENCEI HÍRADÓ     2010. OKTÓBER

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

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

az aláb bi he lye ken:
Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség 

Plé bá nia Hi va ta lá ban: Fõ u. 70.  Tel.: 22/472-149  
Re for má tus Egy ház köz ség  

Pa ró ki á ján (temp lom ud va rá ban):  
Temp lom köz 1.  Tel.: 22/472-372  

vagy:  
Szórády And rás – Fõ u. 62.   
(Ó-fa lu si óvo dá val szem ben) 

Tel.: 22/472-081

Hiszek...
A Reformáció havában járunk. A 16. századi hitújítás egyik, 

ha nem legfõbb alapigazsága és felismerése ez volt: „sola fide”
– vagyis: „egyedül hit által”. Tehát csak a bennünk lévõ hit
által juthatunk üdvösségre. A hit mindig személyes hit,
személyhez kötött, hisz más nem hihet énhelyettem. Ezért a hit
mindig személyes hitvallás. Egyetemes keresztyén
hitvallásunk is errõl a személyes hitrõl beszél. 

Az Apostoli Hitvallás elsõ mondata így hangzik: „Hiszek
egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek
teremtõjében…” Ezt minden keresztyén egyház vallja, ahogy
maga az Apostoli Hitvallás is (325) „közös kincs”, tehát az
„egyetemes keresztyén anyaszentegyház” egységes, közös
hitvallása. Ez a hitvallás bizonysága a Krisztus alapította
egyház régi egységének, és hisszük, hogy bizonysága mai
„lelki egységének” is. Ennek az örökségnek részese minden
Krisztust-hívõ felekezet, így a Magyar Református Egyház is.
Az Apostoli Hitvallás bizonyítja, hogy a Krisztust követõ
egyházak liturgiai-vallási-kegyességi-teológiai eltéréseik
ellenére is egyek, s ez az egység erõsebb, mint különbözõségük. 
Egy tõrõl fakadnak, Krisztus fájából, a keresztfából, az
Üdvösség Fájából. Bölcsõje tehát mindegyiknek: Nagypéntek
Golgotája. 

Különbözõségében is egy az Anyaszentegyház, mert
valljuk a Szentháromság Egy Istent, aki lényegét tekintve egy,
de személyében három: az Atya Isten, aki teremtette, a Fiú
Isten, aki megváltotta és a Szentlélek Isten, aki megszentelte a
világot. 

Sok minden elválaszt bennünket, de ez a hit mindennél
erõsebben összeköt.

„Hiszek…” (Credo…) – erre a selyemszálra vannak
felfûzve az Apostoli Hitvallás egyes tételei, mint gyöngyök: –
Hiszek egy Istenben… – Hiszek Jézus Krisztusban… – Hiszek a
Szentlélekben… Hiszek egy egyetemes keresztyén
anyaszentegyházat… a bûnök bocsánatát… testünknek
feltámadását… és az örök életet…

Tehát öröktõl fogva mindig, újra és újra, az
örökkévalóságig: HISZEK.

Sokan úgy gondolják ma: nem érdemes! Idejét múlt, lejárt
lemez... Kiment a divatból… 

Kiment a divatból a HIT? Mintha azt mondanánk: – kiment
az Élet a divatból… Hisz a HIT maga az ÉLET! S, ha a hit (az
élet) kiment a divatból, akkor nekünk már csak a Halál maradt.

Nem azért nem hisz ma sok ember, mert tudásunk szemben
áll a hittel, hanem azért, mert kiüresedett, lélektelenné,
magányossá vált ma mai ember. Enerválttá, közönyössé. A hitet 
tehát nem a „tudás” gáncsolja, hanem a félelem, a csalódás, a
keserûség, a kishitûség, az emberi vakság. Ezek hajtják a mai
világot a hitetlenség, az ördög markai felé. S a szeretetlenség és
a gyûlölet. Valamint az önzés…

A hit egy merész vállalkozás, melyben nemet mondok a
rosszra, bûnre és nihilre, a káini emberképre. S dacára minden
visszahúzó erõnek és félelemnek, rábízom életemet Valakire,
egy láthatatlan Valóságra, akire – mind híd a pilléreire –
támaszkodik életem és jövõm. Õ az, a teremtõ Isten, aki most is
megszólít, kézen fog, átölel, megvigasztal, erõt ad, megtisztít,
gyõzelemre vezet és éltet. Igen, „sola fide”, egyedül hit által…
tartatunk és újulunk meg, amikor is az Ige szerint valóra válik:
„a régiek elmúltak, és ímé, újjá lett minden…!” (2 Kor 5:17)

Nagytiszteletû 
Pápai Szabó György

református lelkipásztor
(Velence)

Római Katolikus Egyházközség 
miserendje:

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

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

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

* * *
Református Egyházközség istentiszteleteinek

idõpontjai:
Templom (Ó-falu – Templom köz): vasárnap 10.30 óra
Imaház (Újtelep – Kossuth L. u.1.):  vasárnap 9.00 óra 

* * *
Baptista Gyülekezet 

istentiszteleteinek idõpontjai:
Baptista templom (Újtelep, Haraszti park)

kedd: 18.00 óra Bibliaiskola
szerda: 18.00 óra Imaóra

péntek: 17.00 óra Ifjúsági alkalom
vasárnap: 10.00 óra Istentisztelet

A nagy beszélgetések és a „zsíros kenyér” hiányozna, ha nem
tudnánk rendszeresen találkozni a klubhelyiségünkben.

Október 23-án részt vettünk a Hõsök parkjában megtartott
ünnepségen, ahol koszorút is helyeztünk el.

Október 29-én a közelgõ Halottak Napja és a
Mindenszentek ünnepe alkalmából, a temetõk takarításában
(falevél, stb.) is részt vettünk a klubtagokkal. 

Szintén e napon, délután az Önkormányzat és az Egyházak
közös Halottak napi megemlékezésén egy szál virággal és

gyertyával emlékeztünk azokra, akik itt vannak eltemetve a
katonatemetõkben. Valahol Õket is siratják. 

November 7-én a Stefánia palotában – a már rendszeresnek 
számító, mivel minden hónapban részt veszünk – egy
szórakoztató mûsoron voltunk. 

November 12-én egy hosszú hétvégére megyünk
Hajdúszoboszlóra, aminek már szintén hagyománya van,
mindig jó társaság jön össze, és nagyon jól érezzük magunkat.

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

Vén Lászlóné
klubvezetõ

Nyug dí jas Klu bok hí rei
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Rendõrkapitányság Gárdony
közrendvédelmi 

és víziközledés-rendészeti osztály
TÁJÉKOZTATÓ

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

JUHÁSZ KRISZTIÁN r. törm.  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

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST  VÁLLALUNK
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

Sikeres TÁMOP-TIOP projektek a velencei
Gyermekotthonban

Ez év tavaszán örömmel értesültünk, hogy a TÁMOP –
3.1.5. – 09/A/2 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra
korszerûsítése, pedagógusok új szerepben) címû pályázatban:
„Innovatív gyógypedagógusok Velencén” elnevezéssel 3
gyógypedagógus kollegánk, név szerint: Csáp Mónika, Katona
Olga és Hivekovics László vesz részt a projekt végrehajtásában, 
képezhetik magukat. Mindhárman az Eötvös Lóránd
Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar által
meghirdetett szakirányú továbbképzésben tanulnak, ketten
gyógypedagógus szakvizsgára készülnek, a megszerzett
szakképzettség feljogosítja õket arra, hogy vezetõtanárként,
vagy gyakorlatvezetõként alkalmazzák a megszerzett
tudásukat. Az intézménynek nagy szüksége van a speciális
szaktudásra, mivel három egyetemmel állunk megállapodásban 
fõiskolai hallgatók felkészítése céljából. A harmadik
gyógypedagógusunk „Autizmus spektrum zavarok peda-
gógiája” címû kurzusra jelentkezett, szintén nagy szükség van
erre a speciális szaktudásra is, mert egyre több tanuló speciális
nevelési, fejlesztési szükségleteit kell kielégítenünk.

A pályázaton elnyert összeg 12 millió.
A hallgatók minden erkölcsi és anyagi segítséget

megkapnak a pályázat segítségével úgy, mint 50%-os
munkaidõ-kedvezményt, tanulmányaikhoz egy-egy laptopot, a
tandíjat és az útiköltséget is térítjük. A megszerzett szaktudásuk 
hosszú távon biztosítja az igényes, minõségi gyógypedagógiai
fejlesztést – sok gyermek és család megelégedésére. 

A TIOP – 1.2.3. – 09/1 Könyvtári szolgáltatások

összehangolt infrastruktúra – fejlesztése „Tudásdepo –
Expressz” c. pályázat, amelynek megnevezése:

„Olvasóterembe várjuk a sajátos nevelési igényû
tanulókat.”

A pályázat konzorciumban készült, konzorciumvezetõ
intézmény mi vagyunk, konzorciumi tag pedig a Fejér Megyei
Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája,
Készségfejlesztõ Speciális Szakiskolája és Diákotthona, az
elnyert támogatás összege 7,8 millió, ebbõl 4,6 milliót a
velencei intézmény használ fel olvasóterem berendezésére és
speciális gépekre, programokra.

Miért fontos számukra mindez?
Tanulóink többsége az egész napot az intézmény falai

között tölti, így ismereteit, gyakorlati és érzelmi tapasztalatait
itt szerzi. Ehhez a folyamathoz nyújt segítséget a könyvtár
olvasóterme. A csendes környezetben rendelkezésre álló
kézikönyvek, gyermek- és ifjúsági olvasmányok között
lehetõsége nyílik tanulóinknak mind az irányított, mind az
önálló ismeretszerzésre, mûvelõdésre, kikapcsolódásra. A
könyvtár korszerûsítése (számítógépekkel, audiovizuális
eszközökkel és dokumentumokkal, logopédiai, tantárgyi
programokkal) tartalmi és technikai segítséget jelent
halmozottan hátrányos helyzetû, tanulási, olvasási
nehézségekkel küzdõ növendékeink fejlesztésében. A gépek,
eszközök használatának elsajátíttatása esélyegyenlõségük
minimális feltétele az új évezredben. Másik hozadéka a
pályázatnak az, hogy a kollégáink lépést tarthatnak a
gyógypedagógia, a speciális szakoktatás, a pszichológia
fejlõdésével. Tanóráikhoz, foglalkozásaikhoz új módszereket,
színes anyagot gyûjthetnek, így az olvasóterem fejlesztésétõl
napi munkájuk hatékonyságának növekedését várjuk.

Malomvári Klára
igazgató

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



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

26                     VELENCEI HÍRADÓ     2010. OKTÓBER

VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.

Tel.: 472 – 453 • e-mail: konyvtar.velence@freemail.hu
honlap: www.velence-bibl.eoldal.hu

Szolgáltatásaink:
Könyvkölcsönzés
Folyóirat olvasás

Elõjegyzés
Fénymásolás

Internet használat
Számítógép használat

Nyomtatási és szkennelési lehetõség

Könyvújdonságok:
Ken Follett: A titánok bukása
W.E.B. Griffin: Tábornokok

Agatha Christie: A sittafordi rejtély
Frei Tamás: A Megmentõ

Bohumil Hrabal: Macska-maszkabál, avagy gyónás feloldozás nélkül
A. C. Doyle: Sherlock Holmes and the Duke’s Son

Moldova György: Harcolj vagy menekülj!: Riport a tûzoltókról
Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek

Nelson DeMille: A tábornok lánya
Mario Vargas Llosa: Négy óra a Catedralban

Nick Hornby: Vájtfülûek brancsa
Nora Roberts: Bor, boldogság, Bretagne

Eva-Maria Dreyer: Vadnövények, bogyók és gombák
Geoffrey Cornelius: Csillagképek kézikönyve

Steve Backshall: 60 állati kalandom
Róka Sándor: 2000 feladat az elemi matematika körébõl

Sárközi Mátyás: Vérbeli várbeliek
Ungvári Tamás: A feledés enciklopédiája

Allan Folsom: A Hadrianus-akta
Sigrid Schmidt: Bach-terápia: természetes gyógyulás hatékony

virágeszenciákkal
Palcsó Brigitta: A teremtõ önismeret

Pierre Restany: Hundertwasser
Vámos Miklós: A csillagok világa

Geronimo Stilton: Kirándulás a Niagara-vízeséshez
Torsten Becker: Egzotikus gyöngyállatok

Czigány Zoltán: Csoda és Kósza
Fabian Lenk: Drake kapitány, a királynõ kalóza

Beiratkozási díjak: A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek beiratkozása
ingyenes. Velence Város Önkormányzat alkalmazásában álló pedagógusok és
köztisztviselõk 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: 300,– Ft
– diák, velencei oktatási intézményben tanulók
     (16 év feletti ), nyugdíjas: 150,– Ft
– gyed, gyes, szociális segély, ápolási díj: 100,– Ft
Egyéb településrõl:
Beiratkozási díj: 850,–  Ft
Diákoknak (16 év feletti): 425,– 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

 

Vendégünk volt Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely

2010. október 19-én délelõtt 11 órakor a könyvtár vendége
volt Nógrádi Gábor több nagysikerû gyermek és ifjúsági regény 

írója, valamint a szerzõ fia, Nógrádi Gergely író, újságíró,
operaénekes. A jó hangulatú találkozón a gyerekek
kérdezhették az írókat könyveikrõl, történeteik keletkezésérõl.

Befejezésként  sor került a könyveik dedikálására.

Sinkáné Mihály Zita
könyvtárvezetõ

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

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

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

A Kép vi se lõ-tes tü let dön té sé nek meg fe le lõ en, ha az állampolgárok
meg fi ze tik a köz vi lá gí tá si lám pa test árát, amely 61.000,– Ft + 25% Áfa,
az ener gia dí jat az Ön kor mány zat fel vál lal ja. Azok az in gat lan tu laj do no -
sok le het nek érin tet tek, ahol a köz vi lá gí tá si há ló zat je len leg is mû kö dik,
de sû rûb ben, az in gat la nok elé is sze ret nék, ha a lám pa test fel ke rül ne.  

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

2481 Ve len ce, Tó part u. 26.  Te le fon: 22/472-111
Ügyfélfogadás: hétfõtõl péntekig: 8-12-ig
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
VELENCE  VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 

TELEFONSZÁMAI

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

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

egészségügyi szolgáltatás,
védendõ fogyasztókkal
kap cso la tos ügy in té zés

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

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

Kallós Éva 589-420 szálláshelyszolgáltatói
engedélyek

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

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

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

bavételi en ge dé lyek, 
ren de zé si terv

Tóth Anita 589-401 építési és használatbavételi
engedélyek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Szakorvosi Rendelõintézet (Balatoni u. 65.)  
központi telefonszáma: 22/589-515

Velence Gógyszertár (Balatoni u. 65.) 22/589-524

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

Helyi Tûzoltó Egyesület 06-30-6315-666

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2010. évben az alábbi ingatlanait
kívánja értékesíteni:

 (irány ár mi ni mum)
Sszám        Hely raj zi szám     m2           Cím                             nettó euro/m2

1.                   1623/22 1.983 Zárt u. 88

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

Vásártér utcai lakótelkek (összközmûves):

Sszám        Hely raj zi szám     m2                                               nettó euro/m2

1.                    1578/8 630 38

2.                    1578/9 630 38

3.                    1578/11 630 40

4.                    1578/12 630 40

(A vételár forintban kerül meghatározásra euró/m2 egységár alapján, az

aktuális forint-euró árfolyamnak megfelelõen.)

1. 1610 hrsz. 954 m2 Árok u. 11. sz. lakóház 

és udvar bruttó 24.000.000,– Ft

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

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

rás!

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



A ve len cei internetes hon lap meg ta lál ha tó a www.velence.hu cí men
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OKMÁNYIRODA ÜGYFÉLFOGADÁSA
POLGÁRMESTERI HIVATAL Ve len ce, Tó part u. 26.
Hét fõ-szer da:         8.00–12.00 és 12.30–15.00
Csü tör tök-pén tek: 8.00–12.00

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

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy okmányirodánk a Központi
Okmányiroda tagjaként érkezési sorrendben fogadja
ügyfeleit. Az utolsó okmánykészítést hétfõ-szerda napokon
15.00 órakor, csütörtök-péntek napokon 11.30 órakor végezzük,
ezért elõfordulhat, hogy nem tudunk minden megjelent
ügyfelet adott napon fogadni. 
Fenti idõpontok után ügyfélfogadásra nincs lehetõség.
Amennyiben 0-6 éves korú gyermek részére készíttetnek
okmányt, elõzetes egyeztetés alapján lehetõség van arra, hogy
ügyfélfogadási idõ elõtt 7.30–8.00 óra között történjen az
ügyintézés. Idõpontot egyeztetni a 22/589-420 telefonszámon
lehet.

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

ban „Ve len ce vá ros volt és vá ros lett” cím mel Ve len ce tör té ne te
könyv alak ban.  A könyv mél tó an mu tat ja be te le pü lé sünk múlt ját,
szin te nap ja in kig a je le nét. A könyv  meg vá sá rol ha tó a Könyv tár -
ban (Kas tély, Tó part u. 52.), és a Pol gár mes te ri Hi va tal ban.

 A könyv ára ke ménytáb lás kö tés ese tén 
brut tó  1900,– Ft,   puha kö tés ese tén 1200,– Ft.

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 Gyógyszertár, Balatoni u. 65. 
(Tel.: 22/589-524) 

hétfõtõl-péntekig:   8.00–20.00 óráig 
szombaton:   8.00 –14.00 óráig

Velence, Halász utca (Tel.: 22/471-596):
Hétfõ-péntek:   9.00–15.00 óráig

Velence, Iskola utca (Tel.: 22/472-074):
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

K Ö S Z Ö N E T
Köszönjük mindazoknak, akik szavazataikkal 

támogatták közösségünket, személyünket!

Együtt Velencéért:
Oláhné Surányi Ágnes

Benkõ Istvánné
Cserny Vilmos

Martinovszky József
Martinovszkyné Tóth Veronika

Serhók György
Szávai Jánosné

Uj Roland Gyula
Zilajné Simkó Edit

Általános iskolás, és középiskolás tanulóknak humán
tantárgyakból együtt- tanulást, illetve felzárkóztatást kínálok!

(Magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, biológia, földrajz, filozófia,
mûvészettörténet...) Tanulási nehézséggel küzdõ, de tudni, sikereket
akaró gyerekeket várok.  Hétfõn, szerdán,valamint csütörtök 13 és 18 óra
között.  V izsgákra való felkészítés miatt szombaton is 9 és 14 óra között. 

Érdeklõdni délelõtt, vagy 18 óra után: 22/470-015, 20/421-24 98.


