
A VELENCEI 17. év fo lyam 1. szám
ÖNKORMÁNYZAT 2009.
LAPJA január-február

MEGHÍVÓ
Velence Város Önkormányzat

Képviselõ-testülete munkaterv szerint
2009. február 23-án (hétfõn) 

15.00 órai
kezdettel  ülést tart a Kastélyban

(Tópart u. 52.)
Napirendek:

1./ Jelentés a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról

    Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

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

polgármester
3./ Március 15-ei ünnepség elõkészítése

Elõadó: Fehér Györgyné Kulturális, 
Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke

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

odaítélése 
* * *

2009. március 16-án (hétfõn) 
15.00 órai

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

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

polgármester
2./ Rendõrkapitány beszámolója 

az éves munkáról
Elõadó: Dr. Sági János

rendõrkapitány
3./ Tájékoztató a két tannyelvû

oktatás bevezetésérõl és a
szükséges okirat módosítása
Elõadó: Czuppon István

iskolaigazgató
4./ Tájékoztató a VHG Kft. 2008. évi

gazdálkodásáról
Elõadó: Kovács Attila ügyvezetõ

igazgató
5./ Városi Könyvtár 2008. évi

tevékenységérõl tájékoztatás
Elõadó: Sinkáné Mihály Zita

könyvtárvezetõ
6./  Egyebek:

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

(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegû
napirendek!)

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Velence Város Önkormányzat 
     Képviselõ-testülete

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

szeretettel hívja és várja  Velence Lakosságát
2009. március 15-én (vasárnap) 10.00 órakor

a Hõsök parkjában tartandó ünnepségre. 

Program:
Himnusz

Ünnepi megemlékezés
Zöldliget Általános Iskola mûsora

Velencéért Emlékérem átadása
Koszorúzás

Szózat

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Velence Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Velence Város Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete 2008. december 8-án
15.00 órai  kezdettel tartotta következõ
soros ülését a Kastélyban. 

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes
polgármester, Galambos György alpol-
gármester, Benkõ Istvánné, Cserny Vil-
mos, Csizmadia Attila, Fehér Györgyné,
Gránitz Gáspár Istvánné, Juhász Gyula,
Martinovszky József, Serhók György,
Sénik István, Dr. Sirák András, Dr. Sirák
Andrásné képviselõk.

A lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról szóló beszámolót követõen,
megtárgyalta a 2008. évi költségvetési
rendelet aktuális módosítási elõter-
jesztését. Az elõterjesztés a központi
elõirányzatok szerinti változásokat, illet- 
ve a Képviselõ-testület által egyedi dön-
téseinek szerepeltetését tartalmazta. A
költségvetési rendeletet a Képviselõ-tes-
tület az elõterjesztésnek megfelelõen
módosította. 

Az éves terv szerint, a Bizottságok

tárgyévi munkáiról szóló beszámolók
kerültek napirendre. A Képviselõ-tes-
tület megállapította, hogy a Bizottságok
a feladatukat lelkiismeretesen és jó
színvonalon végezték, és ezért a bizott-
sági munkában résztvevõ tagokat kö-
szönet illeti.

Napirendre került a Képviselõ-tes-
tület 2009. évi Munkaterve is, azonban a
képviselõi jelzést elfogadva, a Testület
úgy döntött, hogy a Polgármester
elõterjesztését elsõ olvasatnak tekinti, és
egy késõbbi ülésen dönt a munkaterv
végleges tartalmáról az idõközben bekért 
javaslatokat is figyelembe véve.

Döntött a Képviselõ-testület a 2009.
évi lakossági hulladékszállításra vonat-
kozó díjakról. Figyelemmel az elõter-
jesztésre, illetve a korábbi referenciákra,
Képviselõ-testület úgy foglalt állást,
hogy a kommunális háztartási hulladék
mellett, a zöldhulladék gyûjtésének és
elszállításának díjtétele közösen képezi a 
szemétszállítási díj összegét. Felkérte a
szolgáltatót, hogy a szelektív hulla-
dékgyûjtés megkezdett szervezõmun-
káját a lakossági kapcsolatokra építve
folytassa, és a tevékenység hasznos-

Hírlevél

(Folytatás a 2. oldalon)
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ságának tudatosításáért mindent kövessen el. A Képviselõ-
testület az elõterjesztést az elõzetes egyeztetéseknek megfelelõ
tartalommal elfogadta. (A rendeletet a jelen lapszámunkban
közzé tesszük.) 

Ezt követõen, a Képviselõ-testület döntött a Velence-
Bence-hegyi kilátóterület (118 hrsz-ú) megosztásának
elfogadásáról, amely lehetõvé teszi az útlejegyezést, a kilátó
alatti területek elkülönítését, illetve a tófelõli erdõs terület
leválasztását. Ez utóbbiban korábbi döntés alapján létrejött a
tulajdonostársi közösség létrehozása.

A Velence Plusz Kft. a termálvezeték üzemeltetésére
létrehozott gazdasági társaság megbízása, szerzõdése az év
végén lejár. A Képviselõ-testület támogatta a szerzõdés meg-
hosszabbítását, amely egyben szükséges feltétele volt a vezeték 
üzemeltetés hatósági engedélyezésnek is. 

Az óvodavezetõ elõterjesztésében tájékoztatta a Képvi-
selõ-testületet arról, hogy kezdeményezésre teljes körû
felmérést végzett a két tagóvodában a szülõk bevonásával az
óvodai nyitva tartás témakörében. A felmérés eredményét
figyelembe véve, illetve mérlegelve a környezõ településeknél
az óvodák kialakult nyitva tartási rendjét, javasolja, hogy a
délutáni nyitva tartást 16.30 óráról 17.00 órára módosítsa a
Képviselõ-testület. Jelezte azt is, hogy az elõterjesztés
támogatása esetén, a költségvetési többletkiadással kell 
számolni, mivel ezt a többletmunkát már a meglévõ létszámmal
nem tudja biztosítani. Képviselõ-testület az elõterjesztést
elfogadta, és az óvoda nyitva tartást meghosszabbító döntést
hozott.

Az ismételt egyeztetések eredményeként, megállapodási
szándék körvonalazódott az iskolai úszásoktatásnak a
termálfürdõben történõ biztosítására. A tárgyalófelek állás-
pontja közeledett, és a Képviselõ-testület úgy döntött, vállalja a
termálfürdõ üzemeltetõje által már csökkentett, de a korábbinál
még így is magasabb bérleti díj mellett a szerzõdéskötést. 

Felhatalmazta az Iskolaigazgatót, miután a költség forrását
biztosítja a költségvetésében, a bérleti szerzõdést kösse meg.

A Polgárõrség – a szolgálati jármûvük üzemállapotához és
mûszaki állapotához kötõdõ többletköltségek miatt – támo-
gatás kiegészítési igénnyel fordult az Önkormányzathoz. A
Képviselõ-testület 200 ezer Ft soron kívüli támogatásról hozott
döntést. Döntött a Képviselõ-testület a Boróka utcának a
torkolati szakaszában 78 m2 földterület értékesítésérõl. Felkérte 
a Testület két képviselõtársát, Benkõ Istvánnét terület-
szépészeti és közterület fenntartási munkák koordinálására,
valamint Cserny Vilmos képviselõt városfejlesztés és
városszépítés területén a koordinációs munkák ellátására.
Partnerségi szerzõdés megkötésérõl döntött Székesfehérvár
Várossal, Székesfehérvár Kistérséggel, az Adonyi Kistér-
séggel, az Ercsi Kistérséggel, a Velencei-tó Vértes Fejlesztési
Tanáccsal, a Regionális Marketing Igazgatósággal, a Szent
Benedictus Borrenddel és a Vörösmarty Alapítvánnyal. Ezt
meghaladóan, partnerséget ajánl minden olyan szervezetnek,
aki a partnerségi együttmûködési megállapodást elfogadja. A
megállapodás megkötését a TIT Fejér Megyei Egyesületével
közmûvelõdési feladat ellátásra. 

Elfogadta a Polgármester beszámolóját az Önkormányzat
2008. évi környezetvédelmi feladatairól.

Határozott idejû bérleti szerzõdés megkötésérõl döntött a
Millenniumi park volt cukrászdaépültének hasznosítására. Az

elképzelés szerint, a GondolA Rádió Kft. stúdió céljára veszi
bérbe a létesítményt.

Képviselõ-testület elfogadta a Polgármester beszámolóját
az Önkormányzati Társulások 2008. évi tevékenységérõl.

Elfogadta a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás elõterjesztését a Társulási megálla-
podás módosítása tekintetében. 

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes fõjegyzõ

* * *
Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008.

december 11-én rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri
Hivatalban. 

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester,
Galambos György alpolgármester, Benkõ Istvánné képviselõ,
Cserny Vilmos képviselõ, Fehér Györgyné képviselõ, Gránitz
Gáspár Istvánné képviselõ, Juhász Gyula képviselõ, Mar-
tinovszky József képviselõ, Serhók György képviselõ, Sénik
István képviselõ és dr. Papp Gyula Gábor címzetes fõjegyzõ.

A rendkívüli ülésre három halasztást nem tûrõ téma
szolgáltatott indokot. 

Elsõként tárgyalta a Képviselõ-testület a Kistérségi
Járóbeteg szakellátó kiviteli tervei készítésére vonatkozó
ajánlat bírálatot.  Korábban a Képviselõ-testület már döntött
arról, hogy a kiviteli tervek készítésére közbeszerzési eljárást ír
ki.  Az egyszereplõs közbeszerzési eljárás befejezõdött, a
Bíráló bizottság ezt követõen áralkut folytatott le. Ennek
eredményeképpen a pályázó nettó 16, 5 millió Ft-os ajánlatával
szemben az alku eredménye nettó 14,5 millió Ft lett. (E
tevékenységre nettó 15 millió Ft áll rendelkezésre) 

A Képviselõ-testület úgy határozott, hogy a Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó Központ kiviteli terveinek elkészítésével
a Közép-pannon Regionális Fejlesztési Zrt-t bízza meg, nettó
14,5 millió Ft tervezési díjért. 

A következõ napirend a három nagy projekt jogi
szolgáltatásaira vonatkozó ajánlatok bírálata volt. A három
nagy projekt – Zöldliget Általános Iskola bõvítése és felújítása,
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ, Velencei-tó Kapuja –
jogi jellegû szolgáltatásának szükségességét korábban már
elismerte a Képviselõ-testület. Ezért közbeszerzési program
listáján szerepeltette. Három ügyvédi iroda kapott ajánlattételi
felhívást, ebbõl két iroda tett érvényes ajánlatot. 

A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy a három nagy
projekt jogi szolgáltatásainak elvégzésére kiírt ajánlati
felhívásra benyújtott ajánlatok közül a 3 millió Ft-tal
kedvezõbb ajánlatot tevõ Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Irodát 
bízza meg, nettó 32 millió Ft szolgáltatási díjért. 

Utolsó napirendként tárgyalta a Képviselõ-testület a
Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási
szerzõdésének módosítását. 

A módosítást egy jogszabályi elõírás indokolta, mely
szerint a szerzõdésnek kötelezõen tartalmaznia kell azt, hogy
bármely társult önkormányzat nem fizetése esetén a fenntartó
önkormányzat jogosult beszedési megbízással az érintett
önkormányzat fizetési hátralékát kiegyenlíteni. 

A képviselõ-testület a Társulási Megállapodás fenti
szabályozási eljárás szerinti kiegészítését elfogadta. 

Egyéb napirend nem lévén a polgármester az ülést lezárta. 

* * *

(Folytatás az 1. oldalról)
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Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008.
december 20-án rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri
Hivatalban. 

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

A rendkívüli testületi ülést a „Velencei-tó Kapuja” projekt
támogatási szerzõdéséhez szükséges döntések meghozatala
indokolta. 

Bevezetõjében a Polgármester elmondta, hogy a „Velencei- 
tó Kapuja” projekt támogatási szerzõdés aláírása a napokban
esedékes. Minden pályázati szerzõdés aláírás elõtt gyakorlat,
hogy a Bíráló Bizottság minden egyes dokumentumot újra
átnéz, valamilyen szempont szerint mérlegel és dönt. A
„Velencei-tó Kapuja” projektnél is ez történt, a döntés szerint a
szolgáltató ház részének a támogatási intenzitásából vettek el.
Az indoklás szerint azért, mert csak azt kívánják támogatni,
amelyek közvetlenül idegenforgalmi célt szolgálnak. Az, hogy
ez konkrétan mit foglal magában, nem egyértelmû. A
támogatási összeg nagyságrendileg 100 millió forinttal lett
kevesebb, de így is közel 1,5 milliárd forint a támogatási
összeg. 

Mivel a pályázati tartalmat csökkenteni nem lehet, kötelezõ
feladatot nem lehet elhagyni, az önkormányzatnak kell a
hiányzó összeget pótolni. Ha ez nem sikerül, akkor nem tudják
a támogatási szerzõdést aláírni.

A fejlesztési tartalék lehetõvé teszi a hiányzó összeg
pótlását, ezért a Polgármester azt javasolta, hogy ezt a
megoldást fogadja el a képviselõ-testület.  

Az elõterjesztéssel kapcsolatban jó néhány képviselõi
kérdés, hozzászólás hangzott el, melyekre a polgármester és a
jegyzõ adott választ.

A Képviselõ-testület úgy határozott, hogy a „Velencei-tó
Kapuja” c. projektet 1.493.851.918,– Ft támogatással meg
kívánja valósítani. 

A megvalósításhoz szükséges 772.179.362,– e Ft, de maxi-
mum 780 millió forint összegû önrészt vállalja. 

Szintén döntés született arra vonatkozóan is, hogy a
Képviselõ-testület hozzájárul a projekt megvalósítása során
létrejött ingó- és ingatlanfejlesztési tárgyakra vonatkozó
elidegenítési és terhelési tilalom alapításához, a pályázati
kiírásban szereplõ feltételeknek megfelelõen. 

Egyéb napirend nem lévén a polgármester az ülést lezárta. 

* * *
Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008.

december 30-án rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri
Hivatalban. 

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

A két ülés között történtekrõl szóló beszámolójában a
Polgármester elmondta, hogy a Velencei-tó Kapuja támogatási
szerzõdés aláírásra került, valamint sikeresen befejezõdött az
általános iskola átköltöztetése, január 5-én az új helyen rendben 
kezdõdhetett az oktatás.

Elsõként tárgyalta a Képviselõ-testület a fejlesztési tartalék
lekötésérõl szóló napirendet. A jelenlévõ pénzügyi szakértõ
elmondta, hogy másnap 640 millió forint lekötése jár le, fontos
volt a soron kívüli ülést megtartani, hiszen döntés hiányában
tetemes napi veszteséggel kellene számolni. A bankoktól
bekérésre kerültek az ajánlatok. 

A képviselõk hosszan tárgyalták az elõterjesztést, majd a
következõ döntést hozták: Velence Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 400 millió Ft fejlesztési tartalékot 2009.
január 1. – 2009. december 31. közötti idõintervallumban
10,7%-os kamattal, 100 millió Ft-os fejlesztési tartalékot 2009.
január 1. – 2009. október 30-áig 10,73%-os kamattal és 140
millió forintot 2009. január 1. – 2009. szeptember 31-éig
10,75%-os kamattal kívánja lekötni. 

A következõ napirend a mûszaki ellenõri tevékenység
pályázatnyertességének megállapítása volt.  Korábban a 3
kiemelt projekt – Zöldliget Általános Iskola bõvítése és
felújítása, Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ,
Velencei-tó Kapuja – építési munkáinak mûszaki, ellenõri
tevékenységére közbeszerzési eljárás került kiírásra. 

Három érvényes pályázat érkezett, a Bíráló Bizottság a
legkedvezõbb ajánlatot adó Aggházy-Bau Kft-t javasolja
pályázatnyertesnek. 

A Képviselõ-testület a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva 
az Aggházy-Bau Kft-t nevezte meg pályázatnyertesnek, a
tevékenységi díja nettó 23.850.000,– Ft. 

A harmadik napirend keretében arról döntött a Képviselõ-
testület, hogy a Velencei-tó Kapuja projekt kivitelezõjének
kiválasztására pályázati felhívást bocsát ki a közbeszerzési
tanácsadó által elõkészített tartalommal. 

Egyéb napirend nem lévén a polgármester az ülést lezárta. 

* * *
Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009.

évi elsõ ülését január 19-én   tartotta a Polgármesteri Hiva-
talban

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Galam- 
bos György alpolgármester, Benkõ Istvánné képviselõ, Fehér
Györgyné képviselõ, Gránitz Gáspár Istvánné képviselõ,
Martinovszky József képviselõ, Serhók György képviselõ, Dr.
Sirák Andrásné képviselõ, és dr. Papp Gyula Gábor címzetes
fõjegyzõ.

A rendkívüli testületi ülés megtartását nagyrészt a köz-
beszerzési eljárásokkal kapcsolatos halaszthatatlan döntések
indokolták. 

Elsõként tárgyalta a Képviselõ-testület azt az Együtt-
mûködési Megállapodás-tervezetet, mely alapján lehetõség
nyílik arra, hogy az Önkormányzat részt vegyen egy pá-
lyázaton, melynek eredményeképpen az Önkormányzat részére 
hasznos mediációs tevékenységet tudnak biztosítani. 

A megállapodás értelmében az együttmûködés vezetõje –
Negos Kft. – pályázatot nyújt be, és nyertesség esetén meg-
valósítja az Önkormányzat által meghatározott célkitûzéseket. 

Az Önkormányzat számára ez anyagi terhet nem jelent. 

(Folytatás a 4. oldalon)
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A Képviselõ-testület az Együttmûködési Megállapodás
megkötését támogatta. 

A következõ napirend az Iskola kivitelezésének köz-
beszerzési eljárása kapcsán szükséges döntéseket tartalmazta.
A közbeszerzési eljárást törvény szerint kellett érvénytelennek 
nyilvánítani. A pályázatokban minden ajánlattevõ magasabb
árat nyújtott be annál, mint ami az Önkormányzat ren-
delkezésére áll, illetve a projektterv elõirányzata tartalmaz.

A Képviselõ-testület az érvénytelenséget tartalmazó
döntését követõen külön rendelkezett arról, hogy ismételten
ajánlati felhívást bocsát ki az Iskola bõvítési, felújítási
munkálataira.  

Hasonlóan döntött a Képviselõ-testület a Marketing- fela-

datok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás kapcsán. A 3
nagy projekthez kapcsolódó marketingfeladatok ellátására kiírt 
eljárást a meghatározottnál magasabb költségek miatt ered-
ménytelennek nyilvánította, majd döntött az e tárgykörben való
ismételt pályázati felhívás kibocsátásáról. 

Az utolsó két napirend során döntött a Képviselõ-testület
arról, hogy a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ
építészeti objektumainak kivitelezésére ajánlati felhívást
bocsát ki, valamint döntés született arra vonatkozóan is, hogy a
„Velencei-tó Kapuja” projekt kiviteli terveit az engedélyezési
terv készítõjével, az Artonic Design Építészeti Kft-vel
végezteti el, nettó 44,5 millió Ft tervezési díjért. 

Egyéb napirend nem lévén a polgármester az ülést lezárta. 
Szelei Andrea

aljegyzõ

(Folytatás a 3. oldalról)

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K
Pályázati nyertesség utáni folytatás

Újságunkból, honlapunkról és a média egyéb híradásaiból is értesült már a Tisztelt Olvasó, hogy három nagy pályázaton lett 
nyertes városunk.  Ígéretünk szerint, rendszeresen tájékoztatást adunk arról, hogy az elõkészítésnek és megvalósításnak
aktuálisan milyen feladatait végeztük el, vagy végezzük éppen.

Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Központ

Ahogy elõzõ lapszámunkban írtuk, folynak a közbeszerzési
eljárások és emellett  a létrehozott Non-profit Kft. is megkezdte
a mûködéséhez szükséges lépések kidolgozását.

Velencei-tó Kapuja
Nagy örömünkre, 2008. december 29-én megkötöttük a

Támogatási szerzõdést, mely egyben azt is jelenti, minden
szerzõdéses garanciánk meg van arra, hogy az elnyert pályázati
pénzt rendelkezésünkre álljon.

Jelenleg a közbeszerzési eljárások vannak folyamatban, így
például meghirdetésre került az üzemeltetési feladat is.

 * * *

Zöldliget Általános Iskola
2009. január 5-én már új helyen kezdték tanulmányaikat az 

iskola tanulói, hiszen a pedagógusok, a szülõk és a Pol-
gármesteri Hivatal dolgozói segítségével átköltözött a Liget
Iskola a Fehérház épületébe. 

A gyerekek nagy örömmel vették birtokba az új helyet és a
bár szokatlan, de kellemes körülményeket. Azóta is za-
vartalanul folyik a tanítás.

A közbeszerzési eljárások közül az iskola kivitelezési
munkáira kiírt közbeszerzési eljárást a Képviselõ-testület
eredménytelennek minõsítette, és ismételten meghirdette. Ez a
késedelem, mely a közbeszerzési eljárások bármely szaka-
szában elõfordulhatnak, alapvetõen nem érinti  a határidõket. 

Ezzel párhuzamosan, az Általános Iskola tantestülete már
készíti elõ a két tannyelvû általános iskola bevezetésének
pedagógiai programját, hiszen 2009. szeptember 1-jével indul
az elsõ két tannyelvû általános iskolai osztály. 

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Helyi adókkal és gépjármûadóval kapcsolatos 
tájékoztató!

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy aki jogosult a nyug-
díjasoknak járó, lakóház utáni építményadó kedvezmény
igénybevételére, (80.000,– Ft alatt van az egy fõre jutó havi
jövedelme, egyedül élõ adóalanyok esetében ez a határ
100.000,– Ft) az, 2009. március 31-éig adhatja be a kérelmet.
Az ehhez szükséges nyomtatvány az adócsoportnál
beszerezhetõ. A kérelemhez az év elején a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által küldött éves nyugdíjigazolást (másolatban)
csatolni kell. Ha a nyugdíjas adóalany egy háztartásban él aktív
dolgozó családtaggal, akkor az õ jövedelemigazolása is
szükséges a kedvezmény megállapításához. A helyi adó-
rendelet szerint, aki március 31. és május 31. között adja be a
kérelmét, az már csak a kedvezmény 50%-ára jogosult, a május
31. után benyújtott kérelem elutasításra kerül.

Az építményadó alapjául szolgáló hasznos alapterület
kiszámítását a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 52. § 9.)
pontja határozza meg, aminek a módosítása 2009. január 1-jétõl 
lépett hatályba. Az adóköteles hasznos alapterület csökkent a
fedett, de oldalról nem zárt terasz 50%-ával. Akinek az elõzõ,
jelenleg az adó alapját meghatározó bevallásában szerepelt
fedett terasz, annak új bevallást kell benyújtania a hasznos
alapterület 2009. január 1-jétõl történõ módosítása miatt.
Kérésünk, hogy az erre vonatkozó adóbevallást lehetõség
szerint csak 2009. április 30. után szíveskedjenek benyújtani,
ugyanis az év eleji határidõs adóigazgatási feladatok miatt a
feldolgozásukra korábban nincs lehetõség. 

Tapasztalatunk alapján, az építményadó mentesség 2007.
január 1-jén történõ megszûnését követõen, a tulajdonosok egy
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része nem tett eleget az adózás rendjérõl szóló törvényben elõírt 
bevallási kötelezettségének annak ellenére sem, hogy a tõlünk
telhetõ minden módon (lakossági fórumokon, helyi újságban,
közmeghallgatáson) igyekeztünk tájékoztatni errõl a Tisztelt
Lakosságot. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adócsoport a Körzeti
Földhivatal nyilvántartása alapján megkezdte a 2008.
évben az adóbevallási kötelezettséget nem teljesítõk
felszólítását, ami hosszabb idõt vesz igénybe. Aki utólag,
vagy csak felszólításra tesz bevallást, annak is 2007. január
1-jéig visszamenõleg kell megfizetni az építményadót,
kedvezmények beszámítása nélkül, mulasztási bírsággal
növelten és egy összegben. 

Az összes helyi adó tekintetében, de kiváltképpen a
tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, és a talajterhelési
díjfizetésre kötelezettek esetében fontos, hogy a kötelezettség
teljesítéséhez nem elég az adót megfizetni, az adóbevallást is be 
kell nyújtani. Az adó megfizetése bevallás nélkül, nem
tekinthetõ kötelezettség teljesítésnek. 

Felhívjuk a gépjármû tulajdonosok figyelmét arra, hogy
2004. január 1-jétõl a helyi adóhatóságnál már nem kell a
gépjármû értékesítést, forgalomból kivonást bejelenteni. Az
adó kivetése kizárólag a közlekedési hatósági nyilvántartás
alapján történik. A Körzetközponti Okmányirodában (Gár-
dony) kell az eladásról bejelentést tenni az értékesítést követõ
15 napon belül. Ha a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti az

eladó, és a vevõ nem íratja át a gépjármûvet, az eladást követõ
év január 1-jéig, akkor az eladónak nem szûnik meg az
adófizetési kötelezettsége, továbbra is neki kell a gépjármûadót
megfizetni. 

Talajterhelési díj fizetésére köteles minden olyan ingatlan 
tulajdonos, akinek az ingatlana elõtt mûszakilag átadott
csatorna rendelkezésére áll, és az ingatlanán szennyvíz elhe-
lyezést alkalmaz. 

A 2008. évi fogyasztásról 2009. április 30-áig kell a be-
vallást benyújtani. Adóbevallást kell tenni évente annak a talaj-
terhelési díjfizetésre kötelezettnek is, aki a helyi rendelet
alapján 100% mentességben részesül, (70. év feletti állandó
lakos) mert nem a bevallás alól mentesül, csak a díjat nem kell
megfizetnie. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adózással kapcsolatos
nyomtatványokat, bevallásokat pontosan és hiánytalan adat-

tartalommal ellátva nyújtsák be. A hiányos, vagy valótlan

adattartalommal ellátott adóbevallás érvénytelen! Ha
hiánypótlást kell kérni, az hosszabbítja az ügyintézés idejét, és
plusz költséggel jár. A nyomtatványok adattartalmát a 35/2008. 
PM. rendelet szabályozza, ezért ezt egyszerûsíteni nem lehet. 

Kérjük Önöket, hogy lehetõség szerint ügyfélfogadási

idõben intézzék ügyeiket, ami hétfõn és pénteken 8-12

óráig, szerdán 8-1530 óráig van.
 Adócsoport

FELHÍVÁS  SZAVAZÓKÖRÖKBEN
TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOKRA

Tisztelt Választópolgárok!

2009. júniusában kerül sor az Európai Unió parla-

menti képviselõinek választására. A választást elõkészítõ

munkálatok már megkezdõdtek, így a szavazókörök

felülvizsgálata is megtörtént. A választási eljárásról szóló 

1997. évi C. törvény kimondja, hogy a szavazóköröket

úgy kell kialakítani, hogy egy szavazókörre legfeljebb

ezerkétszáz szavazópolgár jusson.

Fenti törvényi elõírás mindenképpen szükségessé

tette, hogy a legmagasabb számú 2-es szavazókörben

(Zárt utca, Óvoda) változások kerüljenek bevezetésre.

A módosítás során a következõ utcákban lakó

választópolgárok kerülnek át a 3-as számú szavazó-

körbe (Tópart utca 26. Polgármesteri Hivatal):

III. utca páratlan oldala 

IV. utca teljes egészében 

V. utca teljes egészében

VI. utca teljes egészében

VII. utca teljes egészében

VIII. utca teljes egészében

IX. utca teljes egészében

X. utca páros oldalon

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

Vörösmarty utca páratlan oldala 21-69 házszámig 

Vörösmarty utca páros oldala 20-64 házszámig 

Gárdonyi Géza utca teljes egészében

Petõfi Sándor utca páratlan oldala 13-53 házszámig 

Petõfi Sándor utca páros oldala 16-60 házszámig 

Arany János utca páratlan oldala 15-59 házszámig 

Arany János utca páros oldala 12-46 házszámig

Toldi utca teljes egészében

Meggyfasor (folyamatos házszámozású) 9-29 házszá-

mig

A választási értesítõ természetesen minden válasz-

tópolgár részére kiküldésre kerül, melyen szerepel az a

szavazókör, ahol a választási jogát gyakorolhatja.

Fenti változásokkal kapcsolatban a Polgármesteri

Hivatal készséggel áll rendelkezésre.
Szelei Andrea 

Helyi Választási Iroda
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Mi változik 2009-ben a lakossági kommunális
hulladékszállítás területén?

Az elmúlt idõszakban, de fõleg az elmúlt évben Velence

város területén is az országos átlagot meghaladóan

emelkedett a kommunális hulladék mennyisége. A velencei

Képviselõ-testület kezdeményezésére a VHG Kft. meg-

vizsgálta annak a lehetõségét, milyen módon csökkenthetõ

az egyre növekvõ költséggel járó kommunális hulladék

mennyisége. Egyértelmû jogszabályi, EU-s elvárás is a

mielõbbi szelektív hulladékgyûjtés és a hulladékok

újrahasznosítása. Idén a Kft. elõkészítette a szelektív

hulladék gyûjtését, amelynek teljes körû bevezetését

2010-tõl tervezi. Minderrõl folyamatosan a helyi újságban,

Tó Tévében, oktatási intézményekben, egyéb módon

naprakészen tájékoztatni fogja a lakosságot.

A Kft. kéri a T. Ingatlantulajdonost, hogy a

kommunális hulladékba ne helyezzen papírhulladékot,

mûanyag hulladékot, ezeket a hulladékgyûjtõ szigeteken 

lévõ gyûjtõedénybe helyezze, a komposztálható hul-

ladékhoz használjon házi komposztálót, ugyanis ezzel

elõsegíti a szállítási és elhelyezési költségek csökkentését, 

amely a következõ évben a szállítási díjat nem terheli.

Az elmúlt évben megállapított és alkalmazott

zöldhulladék szállítás díja (matricák értékesítése) nem

fedezte a szállítással kapcsolatos költségeket, emiatt a Kft.

kénytelen volt a zöldhulladék szállítását módosítani, ezért

az idei évtõl a zöldhulladék  (biohulladék) szállítása április 

1-jétõl – november 30-áig az elõzõ évektõl eltérõen

kéthetente egyszer az ingatlantulajdonos részére meg-

küldött szállítási naptárban meghatározott napon történik. A 

Kft. a kiértesítõ leveléhez mellékelve megküld 10 db

fekete betûs világoszöld színû matricát, ami idén

áprilistól – novemberig jogosít zöldhulladék szállítás

igénybevételére. A megküldött matricát az ingatlan-

tulajdonos a szállítási idõszakon belül szükséglete szerint

használhatja fel. Amennyiben a képzõdött zöldhulladék

mennyisége több, mint a megküldött matrica, úgy ehhez

(többlethulladékhoz) a további matricák 228,– Ft-os áron

megvásárolhatók a kiértesítõ levélben felsorolt boltokban.

A szolgáltató valamennyi érvényes matricával ellátott,

max. 110 literes és megfelelõ teherbírású gyûjtõzsákból

vagy 50 cm átmérõjû, 70 cm hosszú összekötött kötegre

történõ rögzítésével (rákötéssel) szállítja el a zöldhulladékot 

a szállítási naptárban meghatározott napokon. 

Az idei évre a megfelelõ biztonságú szolgáltatás

érdekében, a jelentõsen megnõtt elhelyezési díjak, egyre

növekvõ hulladékmennyiség és mûködési költségekbõl

adódóan a Kft. költségelemzést végzett, mely figye-

lembevételével Velence Város Képviselõ-testülete a város

állandóan lakott ingatlanaira vonatkozóan 16.020,– Ft,

az idényjelleggel használt ingatlanok után 12.852,– Ft-os

díjat határozott meg. 

Az értesítõ levelek kézbesítése február elején várható,

amelyben részletesen tájékoztatót talál a Tisztelt In-

gatlantulajdonos és használó az idei évi hulladékszállí-

tással kapcsolatban. 

A Kft. kéri a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a

szolgáltatásról részletes és minden hasznos információt

tartalmazó levelet figyelmesen olvassák el az esetleges

szolgáltatással kapcsolatos félreértések elkerülése érde-

kében.

Az elõzõ évhez hasonlóan az idei évben is az állandóan

lakott ingatlan tulajdonosainak fényképes igazolvánnyal

ellátott Kft. által megbízott személyek adják át az idei

tájékoztató levelet, a matricákat (kommunális, zöld). Ennek

átvételét az ingatlantulajdonosok aláírásukkal igazolják. A

fennálló hátralékot, idei évi díj egészét vagy egy részét a

levelet átadó megbízott személynél is ki lehet egyenlíteni.

A Kft. a szelektív hulladékgyûjtés elõsegítése érdekében

számos eszközt, berendezést (palackprés, komposztáló

edény, hulladékgyûjtõ edény), valamint komposzt-teát és

minõsített komposztot (5, 10, 20, 40 literes csomagokban,

illetve nagyobb mennyiségben ömlesztve) értékesít.

A Kft. kéri a lakosságot, hogy amennyiben hulladék-

szállítási díjhátraléka áll fenn, úgy a kellemetlenségek és

a jelentõs többletköltség elkerülése érdekében, amely a

10 ezer forintot is meghaladhatja, a fizetési felszó-

lításban szereplõ határidõn belül a tartozását szíves-

kedjen kiegyenlíteni.

A lakosság figyelmébe ajánlja a Kft. a hulladék-

szállítás díjának csoportos beszedési megbízással

történõ kiegyenlítését, elkerülve a késedelmes fizetést és

az ezzel járó kényelmetlenségeket.

Minden ingatlantulajdonos a saját számlavezetõ bank-

jánál adhat felhatalmazást „Csoportos beszedési meg-

bízás teljesítésére”, az ingatlanát azonosító kódszám,

valamint a VHG Kft. azonosítójának Exym: VHG 36, A

11457499 megadásával. A Kft. honlapján naprakész infor-

mációk állnak a lakosság rendelkezésére (www.vhgkft.hu). 

A szolgáltatással kapcsolatos kérdést, észrevételt, építõ

kritikát, szívesen fogadja a Kft. a Velence, Tópart u. 26.

szám alatti, vagy az Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38. szám

alatti ügyfélszolgálati irodában. A Kft. ajánlja levelezésre

az e-mail címét: velkom@mail.datanet.hu

További észrevételét a 22/579-185 telefonszámon,

22/579-186 faxszámon, és a 22/472-111 telefonszámon

teheti meg a lakosság.
Kovács Attila

ügyvezetõ igazgató
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T Á J É K O Z T A T Ó !
2009. január 1-jétõl hatályba lépett a fás szárú növények

védelmérõl szóló 346//2008. (XII. 30.) kormányrendelet. 
A jogszabály megalkotásának elsõdleges célja, hogy

elõsegítse a fák és cserjék megóvását. Ennek érdekében
elõírásokat fogalmaz meg a fás szárú növények telepítését,
gondozását illetõen. 

Tilos a fás szárú növények felületének jogellenes cson-
kítása, közvetlen vagy közvetett károsítása, a használó köteles
gondoskodni az ingatlanán lévõ fás szárú növény szakszerû
kezelésérõl. A használó köteles gondoskodni arról, hogy az
ingatlanán lévõ fás szárú növények emberi életet, egészséget
ne veszélyeztessenek. 

A rendelet a közterületen lévõ fás szárú növények kivá-
gásáról és pótlásáról is rendelkezik. E szerint a közterületen
lévõ fás szárú növény kivágását a növény helye szerinti jegyzõ
engedélyezi. Amennyiben a kérelmezõ a pótlásról nem
nyilatkozik, a kivágás természetvédelmi vagy környezet-
védelmi érdeket sért, vagy az áttelepítés szakmai és tele-
pülésrendezési szempontból kivitelezhetõ, a jegyzõ megtiltja a
kivágást. (Mivel a közterületen lévõ fás szárú növények
kivágása iránti kérelem tartalmát a jogszabály szigorúan
rögzíti, a Hivatal elkészítette azt a kérelem nyomtatványt, amely 
megfelel a rendeleti elõírásoknak. 

A nyomtatvány a mûszaki osztályon szerezhetõ be, illetve
hamarosan a város honlapjáról is letölthetõ)

A közterületen lévõ fás szárú növény kivágását követõ egy
éven belül a használó köteles gondoskodni a szakszerû
pótlásról, ennek teljesülését és eredményességét a jegyzõ
ellenõrzi. 

Elõfordulhat, hogy élet vagy vagyonbiztonsági okból
szükségessé válik a fás szárú növény sürgõs eltávolítása. Ilyen
esetben a kivágás tényét három napon belül kell bejelenteni a
jegyzõ felé, aki ha a körülmények megengedik, pótlásra
kötelezi a tulajdonost. 

Szigorú eljárási rend érvényesül a település szempontjából
kiemelt kultúrtörténeti vagy egyéb szempontból értéket
képviselõ fás szárú növény kivágására irányuló engedély
esetén. Az eljárási határidõ ekkor 60 nap, az eljárás során a
lehetõ legszélesebb körû nyilvánosságot kell biztosítani annak
érdekében, hogy az ügyféli jogok érvényesülhessenek.  

A jogszabály korábban „csak” a tiltott fakivágást rendelte
büntetni, az új jogszabály kihirdetését követõen a „fás szárú
növények védelmi szabályainak” megsértése is büntethetõ,
százezer forintig terjedõ pénzbírsággal is sújtható a jogsértést
elkövetõ személy.

A jogszabállyal kapcsolatos kérdések esetén készséggel
állunk T. Ügyfeleink rendelkezésére. 

Szelei Andrea
aljegyzõ

Megnyílt  a termálfürdõ
Februárban rengeteg akcióval és eseménnyel várjuk Kedves Vendégeinket, mind Wellness & Spa rész-

legünkben, mind Sanse Cafe & Restaurant éttermünkben.

Kedvezményes jegyek a fürdõben
Óriási érdeklõdésnek örvendhetett élményfürdõnk az

ünnepek során. Ezúton szeretnénk megköszönni idelátogató
vendégeinknek az érdeklõdést és a sok pozitív visszajelzést. Az

építõ kritikákat is szí-
vesen fogadjuk, hiszen
célunk, hogy vendé-
geink véleményére ala-
pozva folyamatosan
fejlesszük szolgáltatá-
sainkat. Így januárban,
a gyorsabb és kényel-
mesebb kiszolgálás ér-
dekében, eltöröltük az

eddig 2 000 Ft-os kauciót, melyet a digitális órákért kellett
fizetni. Február 2-ától pedig újabb kedvezményekkel várjuk az
idelátogatókat. Csökken a napi jegyek ára, hétköznap a felnõtt
kombinált jegy ára: 2 700 Ft, míg a csak alsó szint használata
1 700 Ft. Nyugdíjas és diákjegyeink pedig csupán 2 000
forintba, illetve csak medenceszint használat esetén 1 300
forintba kerülnek. Ebbõl még lejön a velencei lakosoknak járó
300 Ft-os kedvezmény.

További információkat találnak honlapunkon
(www.velencespa.com), de telefonon is kérhetnek

információt a (22) 589-971-es számon.

Fitnesz órarend
Januártól fix órarenddel mûködik tornatermünk, ahol

reggeli és délutáni-esti órákban a különféle igényeket kielégítõ
„mozgás-órákat” tartanak oktatóink. Alakformáló, step- és

erõsítõ aerobic edzésektõl kezdve a spinning órákon át, a
hastáncig számos lehetõség nyílik arra, hogy átmozgassuk
izmainkat. Jóga és Pilates óráink kevésbé megerõltetõek,
viszont nem csak testünket, de szellemünket is átmozgatják.
Kismamáknak ajánljuk a baba-mama és kismama tornánkat, de
a már nagyobbacska gyerekeknek is tartogatunk lehetõséget
gyermek-aerobic formájában. Választékunkban megtalálható a 
vízi torna, melyet szívesen ajánlunk az idõsebb korosztálynak
is, hiszen a vízben történõ mozgás kíméli az ízületeket. 

Specialitásunk a gerinctorna és a fitt ball, melyek speciális
területeket tornáztatnak át, így javítva tartásunkat, és erõsítve
azokat az izmokat, melyek leveszik a terhet a gerincrõl.
Órarendünk megtalálható honlapunkon a wellnes & spa
menüpontban, vagy érdeklõdjenek telefonon a (22) 589-971-es
számon!                                                              

    Rábaközi Réka
ügyvezetõ
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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 Köz-

ponti Okmányiroda tagjaként érkezési sorrendben fogadja
ügyfeleit. A napi utolsó okmánykészítést hétfõ-szerda na-
pokon 15.00 órakor, csütörtök-péntek napokon 11.30 órakor

végezzük, ezért elõfordulhat, hogy nem tudunk minden

megjelent ügyfelet adott napon fogadni. 
Fenti idõpontok után ügyfélfogadásra nincs lehetõség.

Amennyiben 0-6 éves korú gyermek részére készíttetnek
okmányt, elõzetes egyeztetés alapján lehetõség van arra, hogy
ügyfélfogadási idõ elõtt 7.30 – 8.00 óra között történjen az
ügyintézés. Idõpontot egyeztetni a 22/589-420 telefonszámon
lehet.

* * * 

FIZETENDÕ ILLETÉKEK:
Elsõ sze mé lyi iga zol vány ki vál tá sa:

– ha a tárgy év ben töl ti be a 14. élet évet il le ték men tes

– ha ren del ke zik ér vé nyes út le vél lel 1.500,–

Elsõ sze mé lyi iga zol vány ki vál tá sa 14. év fe lett: 1.500,–

Sze mé lyi iga zol vány hosszab bí tá sa le já rat elõtt: 1.500,–

Le já rat után sze mé lyi iga zol vány hosszab bí tá sa: 3.000,–
(ha nem ren del ke zik ér vé nyes út le vél lel, új tí pu sú
ve ze tõi en ge déllyel)

Le já rat után sze mé lyi iga zol vány hosszab bí tá sa: 1.500,–
(ha ren del ke zik ér vé nyes út le vél lel, új tí pu sú
ve ze tõi en ge déllyel)

Lak cím iga zol vány (lo pás, adat vál to zás ese tén) 500,–

Lak cím iga zol vány (elvesz tés ese tén) 1.000,–

Út le vél:

– 0-18 éves ko rig, va la mint 70 év fe lett 1.500,–

– 18-70 éves ko rig, 5 évre 6.000,–

– 18-70 éves ko rig, 10 évre 10.000,–
So ron kí vü li el já rás ese tén 

(5 mun ka nap + pos tá zás) il le té kek két sze re se

Ve ze tõi en ge dély ki vál tá sa, hosszab bí tá sa:

– ki vál tás, hosszab bí tá sa 4.000,–
– 62 év fe lett hosszab bí tás, il let ve 1 éves

or vo si iga zo lás ese tén 1.500,–

For gal mi en ge dély: 6.000,–

Törzs könyv: 6.000,–

Il le té kek be fi ze té sét csak a Ma gyar Ál lam kincs tár El já rá si

il le tékbe vé te li szám lá ján (10032000-01012107) tud juk el fo -

gad ni.

Ki mu ta tás az ok mány iro da mun ká já ról
te le pü lés szin ten 2008. december 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 3 11 13 17 - 14 - 75

Nadap 1 - - 2 4 - - - 7

Sukoró 5 1 4 6 11 - - 1 28

Pákozd 11 1 5 8 12 1 3 - 41

Pázmánd 9 1 6 6 15 - 3 - 40

Szfvár 7 - 5 7 78 - 2 - 99

Ve len ce 18 4 12 34 38 2 14 1 123

Vereb 3 - 2 3 4 - 1 - 13

Lovasberény 7 1 4 9 9 - 2 - 32

Bu da pest 1 - 1 4 11 - 1 1 19

Pusztasz. 6 2 3 7 13 - 2 - 33

Gár dony - - - 2 18 - 2 - 22

Baracska 1 1 - 1 4 - - - 7

Seregélyes 2 - - 4 4 - 2 - 12

Zichyújfalu - - - 1 1 - - - 2

Ercsi - - - - 6 - - - 6

Martonvásár - - - - 12 - - - 12

Csákvár - - - - 1 - - - 1

Pátka - - - 1 - - - - 1

Szabadegyh. - - - - 2 - - - 2

Össze sen: 88 14 53 108 260 3 46 3 575

Ki mu ta tás az ok mány iro da mun ká já ról
te le pü lés szin ten 2009. január 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 18 6 9 24 23 1 7 - 88

Nadap - - - 1 4 - - - 5

Sukoró 8 1 5 7 5 - 4 - 30

Pákozd 13 2 10 11 6 - 3 1 46

Pázmánd 16 2 9 4 5 - 4 - 40

Szfvár 7 1 7 12 44 - 4 - 75

Ve len ce 21 2 13 40 43 1 12 2 134

Vereb - - - 3 2 - 1 - 6

Lovasberény 7 1 5 11 11 - - 1 36

Bu da pest 2 - 2 5 6 - 3 1 19

Pusztasz. 10 - 6 8 12 - 3 - 39

Gár dony 1 - - 12 13 - 1 1 28

Vértesacsa - - - 3 - - - - 3

Baracska 1 - - 1 6 - 3 - 11

Martonvásár - - - - 4 - - - 4

Zichyújfalu - - - - 2 - - - 2

Seregélyes 1 - 1 4 5 1 - - 12

Pátka 2 - 1 1 - - - - 4

Szabadegyh. - - - - 3 - - - 3

Csákvár 5 1 4 5 13 - 1 - 29

Iváncsa - - - - 3 - - - 3

Érd - - - - - - 3 - 3

Zámoly - - - 2 - - - - 2

Össze sen: 112 16 72 154 210 3 49 6 622

Heinczné Horváth Edina
irodavezetõ
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100. születésnap
köszöntése !

Gödl László Istvánné, Klári néni
néhány évvel ezelõtt családjával Bu-
dapestrõl költözött Velencére. Öröm
gratulálni személyesen is olyan né-
ninek, akinek kedvenc elfoglaltsága a
mai napig a vasalás, és az élet minden
területén a naprakész tájékozottság.

Jó erõt, egészséget kívánunk!

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Csillogó fényfüzérek …
Karácsonykor nem csak a lelkünket öltöztetjük ünneplõbe,

hanem a környezetünket is. 
Így volt ez, 2008. Karácsonyán is. A takarékosság ellenére,

sok-sok házon, udvari fenyõkön gyulladtak ki a szemet és lelket 
gyönyörködtetõ fényfüzérek. 

Ezúton szeretnénk MEGKÖSZÖNNI valamennyi Velencei 
Polgárnak, aki saját portája díszítésével  hozzájárult városunk
csinosításához! Egyedi, természetes anyagokból készült
kapudísztõl a leomló fényfüzérig mindennel találkoztunk.
Külön öröm volt, hogy az éttermek, intézmények, cégek,
üzletek, és az Önkormányzat példamutatóan elöl jártak a
karácsonyi dekorációban.

Mindenki felsorolásához egy különszám is kevés lenne,
ezért (elõre is elnézést) – a teljesség igénye nélkül – említünk
néhányat a legszebbek közül:

Panoráma u. 9., 34., Gyümölcs u. 22., Csongor u. 2., 2/A,
Rizlig u. 25/C, Rozmaring utca, Fõ u. 122.

Mindenkinek köszönjük az igényes munkáját, továbbra is
szépítsük együtt városunkat!

Benkõ Istvánné   és  Galambos Györgyné
Virágos Velencéért Városszépítõ Egyesület

Kistérségi hírek
Beszámoló a Velencei-tó Környéki

Többcélú Kistérségi Tárulás 
2008. évi mûködésérõl

A VKTKT megalakulásának célja, hogy a kistérség
lakossága az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél
teljesebb körben jusson hozzá, és az önkormányzatok az
együttmûködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerû és
optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb színtû
ellátást, szolgáltatást és településfejlesztést. Képviselõ-tes-
tületeik döntése alapján 2005. május 9-én 8 település kötött
társulási megállapodást és létrehozták a Velencei-tó Környéki
Többcélú Kistérségi Társulást, mely 2008. január 1-jével Vereb 
községgel bõvült.

A gárdonyi kistérségben az alábbi fontosabb területeken
mûködik kistérségi szintû feladatellátás:

– Közoktatás:
A 2007. augusztus 1-jével a VKTKT fenntartása alá hét,

addig önálló közoktatási intézményben összesen 91 tanuló-
csoportban 2040 gyermek nevelése-oktatása folyik 180
pedagógus részvételével.

A gyermekek tagintézmények közti szállítása iskolabusz
biztosításával történik.

A költségvetési törvény alapján az elmúlt idõszakban ezen
feladatellátásra 643 511 633 forint állami normatív támogatást
igényeltünk le.

– Szociális és gyermekjóléti ellátás:
A Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat mû-

ködését a költségvetési törvénye alapján 13 451 150 forint
állami normatív támogatás igénylésével segítjük elõ.

– Belsõ ellenõrzés:
A Társulás belsõ ellenõrzésével kapcsolatos feladatait

2006. január 30-ától a Vincent Auditor Kft. látja el. A
költségvetési törvény alapján az elmúlt idõszakban ezen
feladatellátásra 4.680.000 forint állami normatív támogatást
igényeltünk le.

– Egészségügyi ellátás:
A Kistérségben két alközponttal (gárdonyi és velencei)

mûködik orvosi ügyelet.

Kistérségi járóbeteg szakellátó központ létesítésére sikerrel
pályázott Velence város önkormányzata, így közel 763 millió
forintot költhetnek a szakrendelõre. A központ létrejöttével a
térség lakói számára nyolc kilométeren belül elérhetõ lesz a
járóbeteg szakellátás.

– Területfejlesztés:
A VKTKT minden ülésén tárgyal területfejlesztéssel

kapcsolatos napirendeket (turisztikai kiadványok, szúnyog-
gyérítés, kerékpárút pályázat, kistérségi rendezvények), ahol
Kistérségi Fejlesztési Tanácsként jár el. 

A Kistérségi Központban kapott helyet az Új Magyarország 
Pont, ahol a KDRFÜ két munkatársa dolgozik, a Helyi
Vidékfejlesztési Iroda, a Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület 
Munkaszervezete, valamint a Velencei-tó Környéki Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat hét fõállású alkalmazottal.

A 2007-ben az ÖTM 3.592 ezer forint támogatásban
részesítette a VKTKT a területfejlesztési feladatok ellátására,
sajnos 2008-ban ezt az összeget nem tudta biztosítani a
kistérségek számára.

Jó hír, hogy az idei évben újra számíthatunk támogatásra!
– Pályázatok
A Társulási Tanács 2008. január 1-jétõl a társulási tagdíj

mértékét 100 Ft/ fõ/év összegben állapította meg. Az állami
finanszírozásnak, az önkormányzati befizetéseknek és egyéb
bevételeknek köszönhetõen a Társulás pénzügyi helyzete és
gazdálkodása stabil.

A Tanács a VKTKT – beleértve a költségvetési szerveit –
2008. évi költségvetésének
kiadási fõösszegét 1 206 806 ezer forintban
bevételi fõösszegét 1 206 806 ezer forintban
állapította meg.

A beszámoló teljes anyaga a www.velencei-to.hu
portálon olvasható.

Gárdonyi Kistérségi Iroda
Velence, Balatoni út 65.

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

Kutai Tibor Kelemen Szabolcs
VKTKT elnöke irodavezetõ
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Ovis leszek!
„a gyermek a miénk is, az enyém, a tied, mindanyiunké.”

Hermann Alice
pszichológus

Minden óvodáskorú gyermek nagy izgalommal várja,
mikor lépheti át a csoportszoba küszöbét és veheti birtokba a
nagy „játszóteret.”

Idén is a hagyományunkhoz híven szeretettel várjuk óvo-
dánkba a leendõ ovis gyermekeket.

Vannak közöttük olyan gyermekek, akik nap, mint nap
ellátogatnak hozzánk az óvódás testvérüket kísérve, s így õket
már ismerõsként fogadjuk a csoportunkban.

Mindannyian a szüleikkel egy vidám játékdélutánon
vehetnek részt az új közösségükben.

Az új élmények, új tapasztalatokkal gazdagítják õket, mely
fokozza bennük a várakozás örömét.

Mi felnõttek is nyitott szívvel várjuk ezt az örömteli
találkozást, és minden leendõ ovis gyermeknek vidám perceket
szeretnénk nyújtani, nemcsak az elsõ találkozásnál.

Bencsik Éva
Süni csoport

„Halld a csengõ  szép szavát
Mily vidáman száll…”

Csendes, titkos örömmel várjuk a karácsonyt, ha
meghalljuk az ünnep nevét. Elképzeljük, és  „lelki fülünkkel”
halljuk a csengettyûk csilingelését, érezzük a  zöld fenyõ illatát. 

Az advent, a várakozás idõszaka örömmel tölt el gyermeket

és szüleiket egyaránt.  Készítettünk fenyõfát, apró díszeket,
amelyekkel még ünnepélyesebbé, meghittebbé tettük kör-
nyezetünket. Készítettünk közösen mézeskalács-díszeket,
amely apró ajándéknak is megfelelõ volt. Az ünnep reggelén
színes papírba öltöztetett ajándékok már a fenyõfa alatt várták
az érkezõ gyerekeket. Szívet melengetõ látvány volt a kis
apróságok tágra nyitott, csodálkozó tekintete, az öröm az
arcukon. A karácsonyfa körül közös énekléssel, verssel
köszöntöttük a szeretet ünnepét. A mûsor után birtokba
vehették a sok-sok gyönyörû játékot.

Izgatottan, kíváncsian bontogatták a dobozokat, és
megnyugodva, boldogan kezdetét vette  a játék.

Pencs Tamásné és Kovács Károlyné
óvodapedagógusok
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Katicák a jégen
A gyerekek nagy örömére január elsõ hetében elkezdõdött a

korcsolya oktatás a középsõ csoportosok számára is. Kicsit
félve, de izgatottan készültek az elsõ alkalomra. A korai kelés
sem riasztotta el õket, a buszon már érdeklõdve tették fel az õket 
foglalkoztató kérdéseket, a korcsolyázással kapcsolatban.

A jégpálya öltözõjében elõkerültek a karácsonyra kapott
korik, amiket a gyerekek büszkén mutogattak társaiknak.
Miután a korcsolyák felkerültek a lábukra, és az edzõk
bemutatkoztak, elindultunk a melegedõbe, ahol szárazon
gyakorolhatták az esés és a felállás technikáját. Ezután
következett a várva várt esemény, amikor elõször jégre
léphettek. Az elsõ bátortalan lépések és esések után, hamar
megbarátkoztak a jéggel, határozott lépésekkel szelték át a
jégpálya teljes hosszát.

A pályán eltöltött idõ gyorsan eltelt, a buszon már a
következõ alkalomról beszélgettek. 

Nagy büszkeséggel meséltek az élményeikrõl a délután
megérkezõ szüleiknek.

Krepsz Mónika és Fedorné Baracsi Judit
Katica csoportos óvónõk

„Szép Karácsony ünnepén…”
Kicsik, nagyok, ifjak, idõsebbek már hetek óta izgatottan

várták az év egyik legszebb ünnepét, a Karácsonyt. A Meseliget 
Óvoda nagycsoportosaival az adventi készülõdés és a Mikulás
ünnep után közös fellépésre készülõdtünk. A zene kiválasztása
után a gyerekek is segítettek a koreográfia összeállításában.
Még inkább fokozódott a gyerekek lelkesedése, amikor a
szereplõ ruhák, a „harangok” is elkészültek. 

Fõpróbaként a Katica és Pillangó csoportnak mutatták be
elõször a táncot. Voltak, akiknek ez volt az elsõ fellépésük, de
akadtak, akik már „profi” módon álltak ki a színpadra.
Természetesen mindenkiben egyaránt nagy volt az izgalom
19-én este, a városi karácsonyi ünnep elõtt, de a színpadon ez
már nem látszott. Másnap az óvodásoknak és iskolásoknak
rendezett karácsonyi ünnepélyen szintén elõadták a táncot a
gyermekek, de már kicsit bátrabban. Egy-egy ilyen fellépés
elõtt nagy a várakozás, de több gyerek arcán is tükrözõdött,
hogy nem csak kapni, de adni is jó, és nem okvetlen kézzel
fogható ajándékot; néhány szép pillanat, pár perc is csalhat
mosolyt az arcokra, amit dallal, verssel, vagy mint most is,
tánccal sikerült a vendégek arcára varázsolni. 

Dicséret illeti meg a fellépõ gyermekeket, egyben meg-
köszönjük a szülõknek, hogy elhozták a gyermekeket a városi
ünnepségre.  

Bartos Zoltánné
Süni csoportos óvónõ  

Színházi élmények
A Süni- és a Katica csoportos gyerekekkel január 23-án a

Budapesti Bábszínházban jártunk, a „Misi Mókus vándorúton”
címû elõadást néztük meg. A gyerekek nagy izgalommal várták
ezt a pénteki napot, s kora reggel kicsit még álmosan, de annál
nagyobb örömmel várták az indulást. A buszon rögtön élénk
beszélgetésbe kezdtek, egész úton vidáman csacsogtak.
Budapestre érve, egy nyugodt parkolóban megállva elfo-
gyasztottuk a tízórait. Ezután a busz a Hõsök terénél tett le
minket, ahonnan kényelmesen sétálva jutottunk el a Báb-
színházhoz. 

A színházba kissé megilletõdve léptek be a gyerekek, de
hamar feloldódtak. Kíváncsian nézelõdtek, és sorra tették fel
kérdéseiket a látottakkal kapcsolatban. Az elõadás nagyszerû
volt, a gyerekek egész elõadás alatt élénken, csillogó szemekkel 

figyeltek, lelkesen tapsoltak, nagyokat hahotáztak, s együtt
izgultak a szereplõkkel. 

Az elõadás után, a buszra felszállva hamar elpilledtek a
gyerekek, az élmények hatására sokan már akkor elaludtak,
amikor még ki sem értünk Budapestrõl. Az oviba visszaérkezve 
egy kissé felélénkült a társaság, s mindenki egyszerre szerette
volna elmesélni, hogy mi tetszett neki az elõadásból. Örömüket
látva bízunk benne, hogy máskor is lesz lehetõségünk elvinni
õket ilyen jó programra.

Krepsz Mónika 
 Katica csoport

KÖSZÖNJÜK: 
özv. Kónya Lászlónénak a Meseliget Óvoda óvodásainak

ajándékozott édességet és RUBIK kockákat.
Gerlang családnak minkét településrészre ajándékozott

fenyõfákat.
Papp Dénes úrnak a Bericap igazgatójának a csodálatos

MIKULÁS mûsort és az édességet.
Összeállította:

Serhókné Varjas Edit
óvodavezetõ

MESELIGET ÓVODÁSAIÉRT
ALAPÍTVÁNY

Örömmel értesítjük Önöket, hogy óvodánk közalapít-
ványa 2003-tól fogadhatja az adók 1%-át.

Minden ember jogosult rendelkezni arról, hogy adójának 
1%-át valamely alapítványhoz irányítsa az APEH. Kérjük,
tisztelje meg a velencei Meseliget Óvoda alapítványát az Ön
és családtagjai 1%-ával. (Ha Ön nem rendelkezik errõl
nyilatkozaton, az országos „nagy kalapba” kerül az 1%
összege.) Kérjük, segítse óvodánkat adója 1%-val!
Rendelkezõ nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról

A kedvezményezett adószáma:
18492587-1-07

A kedvezményezett neve.
MESELIGET ÓVODÁSAIÉRT

ALAPÍTVÁNY
FONTOS! A rendelkezése csak akkor érvényes és tel-
jesíthetõ, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószá-
mát, a borítékon, pedig AZ ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT
ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel.

Serhókné Varjas Edit
óvodavezetõ
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A Ligetbõl a tópartra…
Vegyes érzésekkel kezdtük 2008. szeptemberében a Liget

iskolarészben a tanévet. Nagyon örültünk a sikeres pályá-
zatnak, melynek értelmében támogatást nyert a „Zöldliget
Általános Iskola bõvítése és felújítása Velencén” címû projekt.

Végre, lesz új iskolánk!

Az öröm mellett tele voltunk kérdésekkel, bizonyta-
lansággal, félelemmel. Mikor kell kiköltözni? Hova köl-
tözünk? Hogyan tudjuk ezt lebonyolítani? Hogyan lehet tanév
közben egy egész iskolát elköltöztetni? Milyen lesz az
ideiglenes iskolánk? Hogyan fogadják a szülõk, a tanulók ezt a
helyzetet?

Aztán megkezdõdött a tanév. Tanítottunk, tájékozódtunk,
terveztünk. És kirajzolódtak a lehetõségek. Konténer iskola a
Zöld iskolarész udvarán, igazi iskola Vereben, vagy esetleg a
Fehér Ház, ami ugyan nem iskolának épült, de helyben van.

Rövidesen az is kiderült, hogy ha tavasszal kezdõdik az
építkezés, akkor a téli szünet a legalkalmasabb idõpont a
költözésre.

Megvizsgáltuk az esetleges helyszíneket, szülõk, önkor-
mányzati képviselõk, pedagógusok gyûjtötték az érveket a
lehetséges iskolaépület mellett és ellen. Mindegyiknek volt
elõnye, hátránya, de egyre inkább a Fehér Ház körül jártak a
gondolataink, az tûnt a mindenki által legelfogadhatóbb

helyszínnek. És novemberben megszületett a képviselõ-testü-
leti döntés: a Fehér Házhoz költözik a Liget iskolarész.

Ezután felgyorsultak az események. A Fehér Ház IFI Szálló
részében a tervezõmunka után elkezdõdött az átalakítása, a 
szállodai szobák tantermekké változtak. 

Elkészítettük a költözési ütemtervet, és a Liget iskolarészben 
a tanítás mellett a legfontosabb tevékenységünk a „dobozolás”
lett. A 11 tanulócsoport, a 210 tanuló oktatásához szükséges
minden eszközt, felszerelést, bútort kellett költözésre, szál-
lításra alkalmas állapotba csomagolni. Dobozoltunk tanítás
elõtt, szünetben, délután, címkéztük az összecsomagolt anya-
got, selejteztük a régit, a feleslegest.

Közben természetesen tanítottunk és megrendeztük a
szülõk-nevelõk bálját, készültünk a tanulmányi versenyekre, a
Luca napi vigasságra, a városi és iskolai karácsonyra. Úgy gon-
dolom, ünnepségeink színvonalát az elõttünk álló nagy feladat
nem csorbította.

Az ünnepi hangulatban azonban szívszorító volt látni a
„színfalak mögött” a lecsupaszított tantermeket, az elszállításra
váró rengeteg csomagot, bútort.

Ezen a karácsonyon mi, pedagógusok búcsúztunk. Búcsúz-
tunk a 13 év alatt annyira szívünkhöz nõtt Ligettõl, felidéztük
az itt töltött idõszak eseményeit. Minden kolléga két karácsonyi 
ajándékot vitt haza: emlékül egy kis tégladarabot az épületbõl
és egy karácsonyfadíszt a tornatermi fáról, melyet majd az új
iskola elsõ karácsonyfájára függesztünk.

A téli szünetre a Fehér Ház átalakítása, a tantermek fûtése,
világítása példás gyorsasággal elkészült és a szünetben lezajlott 
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a költözködés, a tantermek, a tanári, az irodák berendezése,
dekorálása.

Nagy izgalommal vártuk a január 5-ét, amikor a gyerekek
birtokba vehetik új iskolájukat. Bár a tantermek kicsit szû-
kebbek, de mindennek és mindenkinek megfelelõ a helye. Van
11 tantermünk, ezenkívül informatika-, nyelvi-, fejlesztõ-,
logopédia- és zeneterem, tanári szoba, igazgatói és iskolatitkári
iroda, étterem és iskolabüfé a földszinten, aula, ami egyben
tornaterem is, az emeleten. A tantermek felébõl a Velencei-tó
csodás panorámája tárul elénk.

Gyorsan belaktuk ideiglenes iskolánkat, s most, az itt tanítás
3. hetében õszintén írhatom, jól érezzük magunkat, a tanulók,
szülõk, pedagógusok elégedettek az új intézményi helyszínnel.

Jó döntés volt, hogy a Liget ideköltözött a tópartra!
Nagyon sok embernek kell köszönetet mondanunk azért,

hogy ilyen rövid idõ alatt ez a nem kis munka elkészült, s a
tanítás zökkenõmentesen folytatódhatott.

Akik különösen sokat dolgoztak, segítettek:
Velence város Képviselõ-testülete, Polgármester, Címzetes

fõjegyzõ, Tömöri Gyula, Takács Péter, Csiszár Balázs, Fejes
István, Meleg Jánosné, Sári Kálmán, Bruck József, Tóth
László, Szücs Attila, Kupi László, segítõkész szülõk valamennyi
pedagógus és iskolai dolgozó

Szávai Jánosné

Angol versenyek
2008. november 26-án tartották Kápolnásnyéken a

„Névadónk Hava” rendezvénysorozat keretében a „Játékos
angol nyelvi vetélkedõt” 7-8. osztályosok számára. A velencei
Zöldliget Általános Iskolát Budai Anna 8. a, Huber Balázs 8. b,
valamint Mákos Gergely 8. b osztályos tanulók képviselték.
Idén Rudyard Kipling: A dzsungel könyve címû mûvének
egyszerûsített angolnyelvû kiadásából és az író életébõl kellett
felkészülni a tanulóknak. A versenyen, a csapatok nagyon
szoros küzdelme után, tanulóink az 5. helyezést szerezték meg.
Gratulálunk nekik!

* * *
Az elõzõ tanévhez hasonlóan, az idén is megszervezték az

angoltanárok az Országismereti angol nyelvi vetélkedõt. 
December 3-án érkezett el a várva várt nap, amikor

zsúfolásig megtelt egy tanterem lelkesen készülõ és izguló
felsõs tanulókkal. Nagy örömünkre szolgál, hogy minden angol 
nyelven tanuló osztály képviseltette magát. Az idei verseny
témája az Amerikai Egyesült Államokkal kapcsolatos, angol
nyelvû feladatok megoldása volt. A 38 diák 12 csapatban a

versenyre már egy, az USÁ-ról szóló tablóval és maguk által
készített amerikai süteményekkel érkezett. A délután vendége
Ed Kirkner volt, aki a változatos feladatokat még élvezetesebbé 
tette igazi amerikai angol nyelven nyújtott segítségével. Az elsõ 
feladatot is õ mondta el: a tanulóknak ki kellett egészíteniük a

„Pledge of allegiance” szövegét, melyet az amerikai diákok
minden reggel elmondanak az iskolákban. A feladatokban
szerepelt még az amerikai történelmet bemutató kivetített képes 
feladat, jellegzetes helyszínek, tárgyak képeinek puzzle kirakós 
alapján való felismerése, az amerikai ünnepek fontosabb
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jellemzõinek összegyûjtése, valamint az USA-ban használt
angol szavak és brit megfelelõi párosítása. Természetesen nem
maradhatott el a hírességek felsorolása, valamint a Toto sem. 

A vetélkedõ végén minden csapat körbekínálta az általa
készített süteményt. Legtöbben tipikus amerikai muffint
készítettek. A verseny zárásaként Ed Kirkner elénekelt egy
észak-amerikai dalt és még ajándékot is adott: az Amerikai
Egyesült Államok csillagos sávos lobogóját. A jó hangulatú
vetélkedõhöz Elbert Tamás tanár úr vetített képei hasznos és
szép segítséget nyújtottak. Köszönet érte.

Eredmények:
I. helyezett: „The Girls” csapat
Budai Anna 8. a, Ferenczi Dalma 8. a, Takács Viktória 7. a.
II. helyezett: „USA’s Girls” csapat
Horváth Henrietta 8. b, Kovács Orsolya 8. b, Lovas Marianna 
8. b.
III. helyezett: „Miami Heat” csapat
Fekete Nikolett 7. a,  Karácsony Janka 7. a,  Szigeti Csenge 7. a.
Különdíjasok:
Legszebb plakát: „Pueblo Indians” csapat
Füredi   Barbara 5. a,  Gere Klaudia 5. a,  Karácsony  Tamás 5. a, 
Zilaj Eszter 5. a.
és a „Barack Obama” csapat

Hendrich Barbara 5. a, Pucsek Zoltán 5. a, Sztojka Ottó 5. a.
A gyõztes amerikai sütemény díját az „American Chopper”

csapat nyerte Gáncs Klaudia 6. a, Kovács Balázs 6. a, Kovács
liza 6. a.

Minden résztvevõnek gratulálunk!

Miki, Miki, Mikulás...
Az év utolsó hónapja a legizgalmasabb a gyerekek számára.

A sok-sok ünnep, szinte mindig ajándékkal jár. Rögtön például
az elején érkezik Télapó vagy másképpen Mikulás.

Ezen a Télen is így történt. Az alsó évfolyamosok számára a
Zöld iskolarészben a Bóbita együttes mûsorával látogatott el a
nagyszakállú. Óriási élmény volt ez iskolánk kisebb tanulói
számára. Nagyon jól érezték magukat a mûsor közben. Kaptak
természetesen csomagot is a fellépõk mellé. A felsõbb
évfolyamosoknak is jutott, igaz, nekik már csak szaloncukor és
diszkó. Erre a napra készült el a Liget iskolarész szom-
szédságában a Liget diszkó, s õk adtak nekünk egy nagyon
kulturált, kellemes helyet. Bízunk benne, ha jók leszünk, a jövõ
évben is meglep bennünket a messzirõl érkezett Mikulás valami 
igazán fantasztikussal… Mondjuk egy szép, új iskolával!

Luca – Luca
Sok-sok hagyomány, népszokás fûzõdik ehhez a decemberi

névnaphoz. Ezek közül jó néhányat felelevenítettünk az isko-
lában december 12-én, pénteken délután. A dráma szakkö-

rösök, a 3. a valamint az 5. a osztályos tanulók nagyon ügyesen
szerepeltek Bajári Szabinával együtt, na és a néptáncosok is
megismertettek minden érdeklõdõt érdekesebbnél érdekesebb
szokásokkal. Az interaktív kézmûvesség még inkább segített
mindenkit az elmélyítésben. Készíthettek Luca-széket, ültet-

hettek Luca-búzát, festhettek tökfejet, ragaszthattak pókot,
köthettek csuhébabát, babrálhattak csipesz-díszt, összerak-
hattak puzzlet, s ha jól figyeltek, helyesen kitölthettek egy totót
is a jelenlévõk. Mindezt zsíros kenyér, forró tea, sült tök és sült
gesztenye valamint grillázs társaságában. S hogy a show sem
maradjon el, a tartalmas délután végén Luca-banyának öltözött
tanár nénik varázsolták elõ az iskola királyát, aki kisorsolta a
nyerteseket és felköszöntötte a névnapjukat ünneplõket.

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

tornaversenyének döntõjét.
Iskolánk mindkét korosztályban képviseltette magát leány-

csapatával.
Az alsós csoportunk (I.-II. kcs.) minimális különbséggel

lemaradva a dobogóról a IV. helyen végzett. Dicséret illeti õket, 
hiszen ez volt életük elsõ versenye és a jövõben még sok szép
sikert várunk tõlük. 

Csapatunk tagjai:  Erdélyi Niké, Kovács Luca, Nagy-Lu-
dassy Fruzsina, Smatkó Vanessza, Bátonyi Rebeka, Czombos
Luca.

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

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

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

valamint a szülõknek áldozatos együttmûködésükért!

MAGYAR KULTÚRA
NAPJA

Sajnálatos módon az influenza nem hagyta,  hogy a napján
ünnepeljük iskolánkban a Magyar Kultúra Napját, azonban
csöppet sem befolyásolhatta semmi sem az ünnepi megem-
lékezés magas színvonalát.

A 6. b osztály tanulói Szigetközi Tímea osztályfõnök
vezetésével  igazán kellemes és színes mûsorral mesélték el
diákjainknak  ezen ünnep történetét, mindkét iskolarészben. 

Köszönjük szépen az értékes, kulturált programot!

TESTNEVELÉS ÓRÁK
Rendkívüli lehetõségei vannak iskolánk tanulóinak. Az elsõ

és negyedik évfolyamos diákok a székesfehérvári mûjégpályán
kapnak lehetõséget arra, hogy biztonságos környezetben
sajátítsák el a korcsolyázás mûvészetét, illetve többi tanulónk
az Önkormányzat segítségével az újonnan megépült  fürdõben
tanulhatnak meg úszni. 

Ebben segíti õket Kiss Gábor és Sárdi István. Nagy sze-

rencse ez, hiszen nem mindenki számára lenne elérhetõ ebben a
csodálatos épületben lubickolni. Az alábbi képeken látszik
azonban, hogy gyermekeink ezt nagy örömmel teszik.

Az iskola tanulóinak nevében mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik lehetõvé tették ezt számunkra.

ÚSZÓVERSENY
Január 17-én, Székesfehérváron rendezték meg a megyei

úszóversenyt, melyen iskolánk hét tanulója is részt vett. 

A legjobb eredményt Kovács Kata (6. b) VIII. helyezést és
Kovács Balázs (7. b) VI. helyezést érték el, de gratulálunk a
többi úszónknak is:  Szabó Tamara (2. b), Mészáros Laura (5.
b), Pataki Réka (6. a), Joós Martin (5. b) és Teplánszky Martin
(5. b).

Köszönet Baglyasné Szécsi Annamáriának, Sárdi Istvánnak
és a lelkes szülõknek is.

KÖSZÖNET
Ezúton is szeretnénk megköszönni diákjaink nevében,  hogy

a 2008-as évben adójuk 1%-val támogatták a ZÖLDLIGET
ALAPÍTVÁNYT.

A befolyó összegbõl iskolai rendezvények, játszóterek 
valamint a táborozás költségeit egészítettük ki.

Számlaszámunk:
18495951-1-07

                                  Összeállította:
Nagy Edit
pedagógus
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A személyi jövedelemadó 1%-a
Megjelent az 1996. évi CXXVI. Törvény a személyi jöve-

delemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
közcélú felhasználásáról.

A törvény meghatározza azokat a szervezeteket – egyházakat,
alapítványokat, közalapítványokat, közgyûjteményeket, kulturális
intézményeket –, melyeknek adományozhatja adója 1%-át a SZJA
fizetõ állampolgár, feltéve, hogy a törvényi feltételek rendben
vannak.

Az adományozás mikéntje egyszerû: egy postai szabvány-
méretû borítékra ráírjuk a nevünket, lakcímünket, adószámunkat, s
ebbe beletesszük rendelkezõ nyilatkozatunkat, mely csak a
kedvezményezettek adószámát, esetleg nevét tartalmazza.

A borítékot lezárjuk, s az önadózó adóbevallási csomagjába
helyezi, akinek pedig adóbevallását munkáltatója végzi, legkésõbb
március 25-éig munkáltatójánál leadja.

A rendelkezõ nyilatkozat adótitoknak minõsül, azt a mun-
káltató nem ismerheti meg, sértetlenül továbbítja az APEH- hoz.

Felhívom velencei Polgártársaim figyelmét, hogy a Ve-
lencéért Közalapítvány a törvényi feltételeknek megfelel.

A Velencéért Közalapítvány adószáma: 18484229-2-07
Aki szeretné viszontlátni SZJA-ja 1%-át szûkebb környe-

zetében, adományozza azt a Velencéért Közalapítványnak. Az
Alapítvány pedig, mint ahogy ezt tette eddig is, olyan kiemelt
célokra fordítja bevételeit, mint az óvodai és általános iskolai
oktatás, az idõsek szociális helyzetének javítása, nagycsaládosok
támogatása. 

Kérem támogassák Közalapítványunkat, hogy egyre többet
tehessünk városunkért, jövõnkért. 

Rendelkezõ nyilatkozat  a befizetett adó egy

százalékáról:
A kedvezményezett adószáma:

18484229-2-07

A kedvezményezett

 neve:…….................……………………………………………..
(Ennek kitöltése nem kötelezõ.)

Velencéért Közalapítvány
Tudnivalók

Ezt a nyilatkozatot tegye olyan, e lappal azonos méretû
borítékba, amelyen feltüntette a: 

NEVÉT, CÍMÉT ÉS AZ ADÓSZÁMÁT.
Fontos! Ahhoz, hogy a rendelkezés teljesíthetõ legyen a

nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát a borítékon az Ön
nevét, lakcímét és az adószámát pontosan tüntesse fel. A lezárt
borítékot a 2008. évrõl szóló személyi jövedelemadó bevallásával,
együtt, azzal egy borítékban küldje meg az Adóhivatalnak. Ha az Ön
2008. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el,
akkor a nyilatkozatát tartalmazó borítékot 2009. március 25-éig a
munkáltatójának adja át, aki azt az elszámolásról szóló adat-
szolgáltatással együtt továbbítja az Adóhivatalnak.

Bognár Gyula Kuratórium elnöke

� HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT 
tájékoztatója

A Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat értesíti a 
Tisztelt Lakosságot, hogy intézményünk:

Pszichológiai tanácsadása új idõpontban!
Bakos Zsuzsa pszichológus, minden kedden 15-tól 17-ig;
Jogi tanácsadás: Dr. Várhelyi Tamás jogász  minden hó-

nap elsõ szerdai napján 14-16-ig;
Dr. G. Szabó Szilvia jogász  minden hónap harmadik

hétfõjén 9-tõl 10-ig.
Helyszín: Velence, Tópart u. 52. Kastély épülete.
Kérjük az elõzetes bejelentkezést a 470-288-as telefon-

számon!

Ügyfélfogadási idõ: Velence Tópart u. 52.
Hétfõ,                                     8-16
Kedd:                                     nincs ügyfélfogadás
Szerda:                                   8-16
Csütörtök:                              8-16
Péntek:                                   8-13

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

Közösségi koordinátor fogadóideje: Szûcsné Boros
Terézia. Péntek: 8-12.ig. Velence, Tópart u. 52. Kastély.

Török Ágnes Csincsi Éva
intézményvezetõ családgondozó

Új ügyintézési lehetõség 
gáz és villanyszámla esetén!

Az E.ON új irodát nyitott a település közelében, a TÓ-VILL 
BT. épületében, melynek címe: Kápolnásnyék, Tó u. 20. – a
7-es út feletti felüljáró mellett található.

Nyitva tartása:
Kedd:         16.00- 20.00
Csütörtök:    8.00- 14.00

Érdemes a gáz és villanyóraállásokat idõnként leolvasni és
felkeresni egyeztetés céljából a közelünkben lévõ irodát. Ezzel
megelõzhetjük az éves elszámolásokból fakadó magasabb
összegû számlákat.
Hasznos tippek a spóroláshoz:
• Ha egy hagyományos izzót lecserél egy hasonló fényerejû

energiatakarékosra, az 80%-kal kevesebb áramot fogyaszt.
• Az éppen nem használt helyiségekben célszerû lekapcsolni a

világítást.
• Az ablakok és az ajtók szigetelésével a fûtésszámla egy-

negyedét is megtakaríthatja egy szezon alatt. Érdemes
megtisztítani a hûtõszekrény hõleadó radiátorát, így haté-
konyabban mûködik, és kevesebb energiát használ.

• Minden készenléti állapotban lévõ készülék folyamatosan
mûködik, így a villanyóra állandóan forog. Ha nem hasz-
nálja, érdemes ezeket teljesen áramtalanítani.

Török Ágnes Csincsi Éva

intézményvezetõ  családgondozó

F E L H Í V Á S
Az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. Székesfehérvári

Hálózati Régiója felkéri a település területén lévõ ingatlanok
tulajdonosait, ill. kezelõit, hogy a település bel- és külterületén, a
meglévõ kisfeszültségû, középfeszültségû, és nagyfeszültségû
villamoshálózatok vezetékei mentén, a biztonsági övezeten belüli fák,
bokrok, magasabb növényzet (akár élõ, akár elszáradt, gondozott vagy 
gondozatlan) eltávolítására, gallyazásának elvégzésére.

A gallyazási munka megkezdése elõtt kérjük egyeztessenek az
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. Székesfehérvári Hálózati 
Régió területileg illetékes területgazdájával!

A területgazdák elérhetõsége: 8000 Székesfehérvár, Király sor
1/a. Telefon: (22) 525-411, Fax: (22) 525-410. Kertai József: (30)
956-8794, Szabó Béla: (30) 957-9859.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben az ingatlantulajdono-
sok/kezelõk nem végzik el a gallyazási tevékenységeket, úgy
társaságunk a vonatkozó jogszabályok értelmében a munkákat elvé-
gezteti, amelyet az ingatlantulajdonos/kezelõ tûrni köteles.

E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.
Székesfehérvári Hálózati Régió
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Kedves Kismamák, Anyukák, 
Babák, és Totyogók!

Öröm számunkra, hogy egyre többen csatlakoznak hozzánk,
ezúton is üdvözöljük a visszatérõ és az új klubtagjainkat! A
decemberben a Mikulás látogatott el hozzánk nagy sikerrel. Jó volt
látni gyermekeinken az izgalmat és örömet, és szemükben a csillogást. 
A karácsony elõtti héten az ünnepi készülõdésrõl illetve szokásainkról
beszélgettünk, megosztottuk egymással kedvenc receptjeinket,
melyekbõl kóstolót is tartottunk. Januárban fényképeket néztünk az
apukákról és beszélgettünk az apaszereprõl hisz õk is hozzánk
tartoznak, még ha nem is lehetnek mindig velünk. Elmentünk a

Kenguru Kid játszóházba ahonnan a gyerkõcök és az anyukák is nagy
élménnyel gazdagodva jöttek haza. A januári utolsó klubszerdánkon
baba-mama farsangot rendeztünk mókával kacagással és tánccal
melyet a nagy sikerre való tekintettel Február 11-én megismétlünk.
Volt ott Superman, Tigris és Malacka, a 101 kiskutyából egy kis
kutyus és bundás kutyus, katicabogár, Piroska is ott volt a
Nagymamával, a törpék, a boszi és persze a Hercegnõk is jelenvoltak.
A Mikkamakka jóvoltából a gyerekek élvezik a sok játékot, felfedezik
a lehetõségeket; a kicsik tanulnak nagyobbacskáktól akik már együtt
játszanak.

Programjainkon rendszeresen fordulnak meg szakemberek is
akiktõl bátran kérdezhetünk és tanácsokat kérhetünk. Február elején
ismét vendégünk lesz egy kötetlen beszélgetésre a Polgármes-
terasszony, majd beszélgetni fogunk a kismama jogról és a
juttatásokról jogász vendégünkkel, illetve az „Állatok a házkörül„
témában szakértõnk az állatorvos lesz akitõl bátran kérdezhetünk.
Március 11-én az Óvoda igazgatót és az óvó néniket várjuk, hogy
elmondják a lehetõségeket és tudnivalókat a leendõ ovisoknak.

Tervezzük egy kismama-klub létrehozását is, mely a várandós
anyukáknak nyújtana segítséget, és havonta egyszer (késõ délután)
találkozót tartanánk nekik ahol feltehetik kérdéseiket és beszél-
gethetnek más várandósokkal.

Pótnagyikat keresünk! Keresünk olyan nyugdíjasokat akiknek
nincs vagy távol lakik unokájuk és szívesen vigyáznának olyan
unokákra akiknek szintén nincs vagy távol él a nagymamájuk.

Programjainkról www.velencebmk.eoldal.hu címen részletesen
olvashattok, ahová folyamatosan friss információkat rakunk fel. A
szakértõktõl kapott és az egymás között cserélt sok hasznos tudnivalót
a honlapunk oldalain is megosztjuk olvasóinkkal. Heti hírlevelünk
pedig mindenkit figyelmeztet az aktuális eseményekre, programokra.

Bármikor kereshettek minket, E-mailen és telefonon is szívesen
segítünk!

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, régi és új tagunkat
összejöveteleinken szerdánként 9-11-ig a 

Mikkamakka Játéktárban, 
Velencén a Kastélyban (Tópart út 52.)!

Elérhetõségeink:

Martinovszkyné Tóth Veronika Málics - Talabér Veronika

Tel:70/382-1048 Tel.:20/570-5876

toth_vera@freemail.hu vtalaber@vipmail.hu

 IWIW: Baba - Mama Klub Velence

CSÕRIKE CSALÁDI NAPKÖZI HÍREI
„Itt a farsang áll a bál, keringõzik 

a kanál”
A Csõrike Családi napközi többek között ilyen versecskék

tanulásával is várja a közelgõ farsangi bált. A gyerkõcök állarcokat
festettek, színeztek, ragasztottak. Mindenki a kedvenc mesehõsének
jelmezébe szeretne bújni, de a lista elég hosszú, ezért a szülõknek nem
lesz könnyû dolga. A partira való készülõdést, már délelõtti órákban
elkezdjük a gyerekekkel, feldíszítjük a szobát, majd a megérdemelt
pihenés után a szülõknek is megmutatjuk, milyen falánk a legifjabb
Micimackó, hogy tud kúszni-mászni a legkisebb Pókember, és milyen
hangosan tud fütyülni a legfiatalabb Thomas.

Ha farsang, akkor a farsangi fánk sem hiányozhat a napi menübõl,
mely szigorúan házi készítésû, eredeti nagymama receptje szerint
készül.

Ezzel szeretnénk kedvet csinálni a fészkünkbõl szeptemberben
kirepülõ leendõ ovisoknak, akiknek helyére újabb csemetéket várunk.

Érdeklõdni: Varjas Dittánál
Tel.: 06-70/771-3599 • 06-70/947-3463

www.csorikecsana.fw.hu

Kacagó Napsugár Családi Napközi  
a Bence-hegy lábánál!
2481 Velence, Csemete u. 37.

www.kacagonapsugar.hu

Szolgáltatásaink, áraink:
Egész napos ellátás: 48.000,– Ft/hó
Fél napos ellátás: 30.000,– Ft/hó
Heti egész napos ellátás: 14.000,– Ft/hét
Heti félnapos ellátás:    8.000,– Ft/hét
Napi egész napos ellátás:  3.000,– Ft/nap
Fél napra ellátás:   2.000,– Ft/félnap
Étkezési díj:      680,– Ft/nap/4 étkezés/ 
A térítési díj magába foglalja a napi 4-szeri étkezés árát is!
Gyermekfelügyelet: 500,– Ft/megkezdett óra
Játszóház: 500,– Ft/megkezdett óra
Szülinapi buli: 15.000,– Ft/ 3 óra 
(helyszín+felügyelet+foglalkozás+étkezéshez tányér,
evõeszköz+alkalomhoz illõ dekoráció)

Nyitvatartási idõn kívüli felügyelet:
06.00 - 08.00 -ig 500,– Ft/óra
17.00 - 18.00 -ig 500,– Ft/óra
18.00 - 20.00 -ig 600,– Ft/óra
20.00 - 22.00 -ig 800,– Ft/óra
22.00 - 06.00 -ig 700,– Ft/óra/egybefüggõ idõszak esetén
Baby-taxi:  600,– Ft/alkalom (tó környék)

Februári programajánlatunk:
Jelmezbálos mulatság és farsangi fánk!

Idõpontja:2009. február 26. 15.30-17.30-ig

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Fejérdy Kata

gyermekfelügyelõ

http://www.velencebmk.eoldal.hu


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

2009. JANUÁR-FEBRUÁR                                                         VELENCEI HÍRADÓ 19

Az Egészséges és
Kulturált

Emberekért
Egyesület – EKEE

Velence, Árok u. 2. tel: 06-70/313-6198 •
http://egyesulet.extra.hu
rendszeres foglalkozásai:

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

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

– Gerinctorna (Pilates, intim és gyógytorna): 
hétfõ, szerda 16-17 ó.

– Jóga: kedd 18-20 ó.

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

– Gitárklub: szombat 14-16 ó.

– Társastánc (jive, cha-cha-cha, keringõk, salsa, rumba):
szombat 18-20 ó.

– Meditáció: vasárnap 17-19 ó.

Az idõpontok változhatnak, kérem telefonon
érdeklõdni!

Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub
Megint eltelt egy év. Egy évvel öregebbek lettünk.

Szeretnék pár sor írni a Liget Iskolában megtartott Városi
Karácsonyi ünnepségrõl. Csodálatos volt. A kisebb-nagyobb
iskolások, akik nagyon szépen fel voltak fehér ruhába öltözve,
és a mûsor felejthetetlen volt. Köszönet érte a pedagógusoknak
és mindenkinek, akinek része volt abban, hogy ilyen
felejthetetlen estét varázsoltak elénk. Köszönet a Polgármester
asszonynak a melengetõ köszöntésért. Tele volt a terem
nézõkkel.

Az elmúlt évben tartottunk videóról nosztalgia estet.
Élmény volt a régebbi eseményeket megtekinteni. A hagyo-
mányainkhoz híven, megtartottuk a Mikulás-napot. Kedves
nyugdíjas társunk beöltözött Mikulásnak. Kaptunk mikulás
csokit, szaloncukrot ajándékba. És átléptünk a 2009-es évbe.

Megtartottuk a klubban a pótszilvesztert, nagyon jól si-
került. Vittünk süteményt, pezsgõt, bort és ásványvizet. Videót
néztünk és magnóról zenét hallgattunk. 

És most beköszöntött az új év, jött az ónos esõ, sajnos
nagyon csúszós utak vannak, de nemsokára talán jön majd a
tavasz.

Minden Kedves Nyugdíjasnak kívánok erõt, egészséget és
békés új esztendõt! 

Bicskei Józsefné
klubvezetõ

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. sz. Nyugdíjas Klub tagsága családias karácsonyi

ünnepséget tartott, ahol a Polgármester asszony köszöntötte
tagjainkat és átadta az Önkormányzat ajándékát (szaloncukrot), 
majd a Nyugdíjas Klub pénzébõl – amit minden évben kapunk
az Önkormányzattól – egy kis egyszerû ajándékot készítettem
én is a tagoknak. Az „Aranykút” vendéglõben tartottuk meg az
ünnepséget, amelyet egy finom vacsorával fejeztünk be.
Köszönjük a vendéglõ Fõnökének és azoknak a hölgyeknek,
akik ott dolgoztak, fáradoztak, hogy mi jól érezzük magunkat,

kedvességük, mosolyuk elvarázsolt bennünket, fáradtan is
megtették, hisz készültek a fogadásunkra.

Úgy gondolom, akik erre a csendes kis ünnepségre eljöttek,
egymás iránti tisztelettel és szeretettel tették. Benkõné
Rózsikának köszönjük, hogy velünk ünnepelt és mindig
mindenhova elkísér bennünket. Gránitzné Zsuzsa nem tudott
eljönni közénk betegsége miatt, de küldött mindannyiunk
számára karácsonyi köszöntõlevelet, amelyet én felolvastam és
minden egyes tag számára külön karácsonyi idézetet, ami
megható volt számunkra. Köszönjük Zsuzsa! – hogy gondolsz
ránk.

2009. január 10-én tartottuk a „Pótszilvesztert” a
Szakmunkásképzõ Intézet ebédlõjében, úgy gondolom
mindenki jól érezte magát. A szokásos virsli-vacsora után
elõkerültek a pezsgõs üvegek, sütemény, pogácsa, na és a zene,
amelyet Kállai Szilárd szolgáltatott, aki állandó zenészünk,
nagyon jó hangulatot tud teremteni és mi a „fájós” lábainkkal
igazán megmutattuk, hogy „nem csak a 20 éveseké a világ”. Az 
Intézet Igazgató asszonyának köszönjük a lehetõséget, hogy ott 
szórakozhattunk. Sokan vagyunk, ezért az „Aranykút”
vendéglõ kicsi lett volna számunkra, mivel itt már táncolt
mindenki.

Hosszú még a 2009-es év, bárhol is szórakozhatunk, ha a
Polgármester asszony és a Képviselõ-testület továbbra is segít
bennünket. Kérésünk nem csak a pénz, újra és újra kérjük,
gondoljanak ránk, szeretünk együtt lenni, szeretünk szó-
rakozni, csak a klubhelyiség ehhez nagyon kicsi. Mi már
megtettük a kötelességünket, felneveltük gyermekeinket,  az
unokákat, nem járhattunk szórakozni, most már egy kis
vidámság kell nekünk is (na és egy nagy helyiség, ahol minden
elférünk)! Várjuk!!!

Vén Lászlóné
klubvezetõ

Nyug dí jas Klu bok hí rei

Varázsfia Kézmûves Klub
Új szakkört indítottunk februártól:

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

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

Részvételi díj: 1.000,-Ft/alkalom

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

textildekopázs, fonás, csomózás és még sok minden más!

Rajzoló és festõ szakkör:
A szakkört Váradi Ildikó szakkörvezetõ tartja.
Jelentkezni lehet: a helyszínen, vagy telefonon.

Részvételi díj: 800,-Ft/fõ/alkalom

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

Ismét indítjuk nyári kézmûves táborunkat
 július 15-tõl!

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

Mindenkit szeretettel várunk!

Fekete Zsuzsa
klubvezetõ
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TÁJÉKOZTATÁS!
Tá jé koz tat juk Ve len ce Vá ros La kos sá gát és min den ér de kel tet,

hogy a te le pü lé sen lé võ te me tõk ka pu kul csai, ese ten ként el kér he tõk
az aláb bi he lye ken:

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

vagy:   Szán tó Sán dor – Fõ u. 87. 
Tel.: 22/474-495  (ka to li kus temp lom kö ze lé ben)

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

Szórády And rás – Fõ u. 62.   
(Ó-fa lu si óvo dá val szem ben)  Tel.: 22/472-081

EZ  AZ  ÉN  FIAM
Jézus keresztsége

Karácsony éjszakáján angyali szózat hirdeti a pásztoroknak Jézus
születését. Meg is látogatják a jászolban fekvõ kisdedet. Miután már
látták, apostolai, terjesztõi lettek a jó hírnek. Három évtizedes
idõtartam után, hozzájuk csatlakozik Keresztelõ János, aki nyíltan
megvallja: Utánam jön, aki hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok
méltó, hogy lehajoljak és megoldjam saruszíját. Ez a jövendölés, ez a
megérkezés valósul meg Jézus keresztelkedése alkalmával. 

Az elsõ jogos kérdést így fogalmazhatnánk meg: Miért
keresztelkedett meg Jézus? Miért vetette alá magát a bûnbánati
keresztségnek? Jóllehet bátran föltehette ellenfeleinek a kérdést: Ki
vádolhat engem közületek a bûnrõl? Ahol pedig nincs bûn, nincs
szükség bûnbánatra sem. Igaz, hogy Isten titkait, tetteinek rugóit nem
lehet emberi ésszel kifürkészni, de talán nem tévedünk, ha a fenti
kérdésre ezt válaszoljuk: Jézus azért lépett a  Jordán folyó vizébe, hogy 
közösséget szolidaritást vállaljon az emberiséggel. A harminc
esztendõs Jézus ünnepélyesen belép a bûnös emberiség családjába.
Teszi ezt azért, hogy Mennyei Atyánk még nagyobb szeretettel
nézhessen azokra a teremtményeire, akik Isten Fiát mondhatják
testvérüknek.

Ennek a nagy kegyelmi ténynek szemlélésére hadd idézzem egy
édesanya költeményét, amit katona fiának írt a forradalom napjaiban:

„Fiam, ez öreg reszketõ sorokban
én sírok, ki méhemben hordtalak,
ki eggyé tettem órát, napot, éjet,
hogy etesselek, hogy dajkáljalak,
hús a húsomból, vér a vérembõl,
hogy emelhetnél te akkor kezet,
ha én zokogom, sikoltok feléd:
ne lõj fiam, mert én is ott leszek.”

                                                      (Várnai Zseni)
Az emberiség életében a legnagyobb forradalom akkor kezdõdött,

amikor Jézusban közénk jött az Isten. Isten nem lõhet közénk haragja
villámaival, hiszen Fia is itt menetel közöttünk.

A másik esemény, amire fel kell figyelnünk, a  Mennyei Atya
szózata, amellyel tanúságot tesz fia mellett. Te vagy szeretett Fiam,
benned telik kedvem. Nem tudjuk kik hallották ezt a szózatot, de
bizonyos, hogy nem mindenki. Így történt ez akkor, így történik ma is.

A krónikás följegyzése szerint, kétezer évvel ezelõtt egy kínai
rendõrfõnök így rendelkezett: Ha valaki becsmérelni meri a császárt,
azt nem szabad fölakasztani. Büntetése ez legyen, hogy trombitások,
furulyások és egyéb lármacsinálók vegyék körül. Addig zajongjanak,
míg az áldozat kimerülve a földre hull. Ha ez a kínai rendõrfõnök
napjainkban végigjárná városaink utcáit, a nagy lárma közepette,
vajon mi eszébe? Bizonyára azt gondolná: ezek az emberek valami
nagy bûnt követhettek el, ezért a fülsiketítõ lárma az utcákon.

Keresztelõ János nem hiába a pusztában készült elõ hivatására. Itt,
a nagy csendben finomult hallása, itt nyílt meg a szíve Isten hívása
elõtt. Mily sokan panaszkodnak napjainkban, hogy senki sem
hallgatja meg õket. Kevesen értik meg, hogy a legelsõ szolgálat, amit
másoknak tehetünk, abban rejlik, hogy meghallgatjuk õket. Isten
szeretete is azzal kezdõdik, hogy meghallgatjuk üzenetét. 

Greta Garbo, a híres filmszínésznõ vallotta: „Hosszú éveken át
azért dolgoztam, hogy ismert legyek. Most fekete szemüveget hordok
és mindenféle módon megpróbálok elrejtõzni az emberek elõl. Isten
megismertette szent Fiát az emberiséggel. Egyházát is azért alapította,
hogy elvezessen minden embert boldogító ismeretére. Vegyük le tehát 
szemünkrõl a közöny, a nemtörõdömség, a bûnös szenvedélyek
szemüvegét, fordítsuk arcunkat Isten felé, hogy bennünk is felismerje
szeretett fiának testvéreit.

Minden Kedves Olvasónak áldott, boldog új esztendõt kívánok!

Imre atya

SZÜKSÉG VAN – AZ ÚJJÁSZÜLETÉSRE
„újjá kell születned” János evangéliuma 3.7

A Biblia azt írja, hogy 130 évvel elsõ vétke után Ádám „fiút
nemzett magához hasonlót” 

(1 Mózes 5. 3) Ádám leszármazottaiként mindannyian a bukott
ember természetével születünk. Néha az emberek azt mondják: „Pont
olyan, mint az örege”. Vagy azt mondjuk: „az én apám indulatos
ember volt és én örököltem a természetét”. „az apám nem tudott
kitartani az anyám mellett, és most én is elválok.” „az apám
alkoholista volt, és most láthatod, hogy én is iszom és drogozom.”. „az
apám munkamániás volt, és most én napi 14 órát dolgozom”. „az én
apám nem volt velünk gyengéd és most én sem tudom hogyan
mutassam ki gyengédségemet a gyerekeim iránt”. A történelem
ismétli önmagát, újra és újra, ami bukott természetünkön át. Íme egy
nagyon érdekes példa: „Ábrahám azt mondta Sáráról, a feleségérõl,
hogy húga ezért Abimelek, Gerar királya érte küldött, és elvitte Sárát”
1 Mózes 20: 2. Ábrahám hajlandó volt feláldozni Sárát, hogy mentse a
saját bõrét. Te mit tettél volna? Mielõtt válaszolsz, ne feledd, hogy
Izsák még meg sem született akkor, amikor az apja ezt tette. Mégis
évekkel késõbb õ is pontosan ugyan azt cselekedte, és ugyan ott. (1
Mózes 26.7) Ez genetikus! Benne van a DNS-ünkben.

De van egy jó hírem! Amikor elfogadod Krisztust megváltódnak,
Õ megszakítja ezt a kört. Amikor „Lélekbõl” születsz, akkor új Apát
kapsz, és új természetet (Jn 3: 3-6). Ne kell többé a földi apád
nyomdokain járnod: már mennyei Atyád hasonmásaként járhatsz, és
napról napra egyre jobban hasonlítani fogsz hozzá. Eleged van már a
természetedbõl és a régi útjaidból? Kész vagy az újjászületésre?
Fordulj az Úr Jézushoz!

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, barátkozót alkalmainkra! 

Tóth Dezsõ
lelkipásztor

Római Katolikus Egyházközség miserendje
Templom (Ó-falu – Fõ u.):

 hétfõtõl – péntekig: 17.00 óra
szombat (elõvételezett szentmise): 17.00 óra

vasárnap: 11.00 óra

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

* * *
Református Egyházközség istentiszteleteinek idõpontjai:

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

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

* * *
Baptista Gyülekezet istentiszteleteinek idõpontjai:

(Baptista templom – Újtelep, Haraszti park)
Kedd: este 6-tól Bibliaiskola

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

Vasárnap: délelõtt 10-óra Istentiszteleti alkalom
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VELENCE ADATAI
A vá ros ál lan dó la ko sa i nak lé lek szá ma: 5 163 fõ
Bel te rü le ti út ja i nak hossza: 82 km. En nek 96%-a asz fal tos.
A la kó te rü let közmûvesítési foka ivó- és szenny víz ve ze ték el lá tott ság te -
rü le tén 98%-os, gáz 96%-os, elekt ro mos áram és ve ze té kes te le fon
100%-os.
Épü le tek: la kó ház: 1 901 db, üdü lõ épü let: 2 615 db.
A vá ros bel te rü le te: 818 ha – 9 918 m2. 
Par ti sza kasz: cca. 5 000 m.
Vál lal ko zók szá ma: 265 fõ. 
Vál lal ko zá sok szá ma: 351.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
VELENCE  VÁROS POLGÁRMESTERI

HIVATALÁNAK TELEFONSZÁMAI

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

díj, beszedett napidíj
Farkasné 
Galambos Erzsébet 589-419 telekadó, idegenforgalmi adó
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Heinczné Hor váth Edi na 589-412 osz tály ve ze tõ

mû kö dé si en ge dé lyek, te lep-
en ge dé lyek, fizetõvendéglátó 
en ge dé lyek, zaj jal kapcsola-
tos  be je len té sek

Tö rök Tiborné 589-408 gyer mek vé de lem, 
mun ka nél kü li ek se gé lye,
szo ci á lis se gé lyek, közgyógy- 
el lá tás, la kás fenn tar tói támo-
gatás, ha di gon do zás sal
kap cso la tos ügy in té zés

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

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

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

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

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

Tóth Anita 589-401 építési és használatbavételi
engedélyek

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

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

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

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

589-423 pénztár
TITKÁRSÁG (polgármester és jegy zõ el ér he tõ sé ge)
Géjó Irén 589-402
Ba logh Eri ka 589-425; 589-416
Kusnyérné 
Retezi Gyöngyi 589-416
IKTATÓ, KÖZPONT 
Kõváriné Zsovák Nóra 589-400

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FiberNet hibabejelentés 06-40-200-530

DRV Zrt. információs Pont – Szabolcsi út 40.
(ügyfélfogadás: hétfõn és szerdán 8.00–13.00)
Hibabejelentés: 589-250
Egyéb ügyintézés: 06-40-240-240

E-on Áram szol gál ta tó  (in gyen hív ha tó): 06-80-533-533
E-on ügyfélszolgálat: 
kedden 16.00 – 20.00 óráig; csütörtökön 8.00 – 14.00 óráig

TÓ-VILL BT Székházában
(Kápolnásnyék, Tó  u. 20.) 589-597

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

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

VELENCE TÖRTÉNETE KÖNYV
ALAKBAN

Vá ros ava tó ün nep sé günk re el ké szült Kupi Lász ló fel dol -
go zá sá ban „Ve len ce vá ros volt és vá ros lett” cím mel Ve len -
ce tör té ne te könyv alak ban. 

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

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

puha kö tés ese tén 1200,– Ft.
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A köz vi lá gí tá si lám pa tes tek 
fel sze rel te té sé nek le he tõ sé ge

A Kép vi se lõ-tes tü let dön té sé nek meg fe le lõ en, ha az
állampolgárok meg fi ze tik a köz vi lá gí tá si lám pa test árát,
amely 50.000,– Ft + Áfa, az ener gia dí jat az Ön kor mány zat
fel vál lal ja. Azok az in gat lan tu laj do no sok le het nek érin tet -
tek, ahol a köz vi lá gí tá si há ló zat je len leg is mû kö dik, de sû -
rûb ben, az in gat la nok elé is sze ret nék, ha a lám pa test fel ke -
rül ne.  

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

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

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

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

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

OKMÁNYIRODA
ÜGYFÉLFOGADÁSA

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

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

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

Amennyiben 0-6 éves korú gyermek részére készíttetnek
okmányt, elõzetes egyeztetés alapján lehetõség van arra,
hogy ügyfélfogadási idõ elõtt 7.30–8.00 óra között
történjen az ügyintézés. Idõpontot egyeztetni a 22/589-420 
telefonszámon lehet.

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST 
VÁLLALUNK

Velencei Húsbolt – ABC, Halász u. 1. 

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

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

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

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

VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.

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

Szolgáltatásaink:
Könyvkölcsönzés
Folyóirat olvasás

Olvasóterem
Elõjegyzés

Fénymásolás
Internet használat

Számítógép használat
Nyomtatási és szkennelési lehetõség

Könyv újdonságok:
Polcz Alaine: Leányregény
Szilvási Lajos: A vincellér
Tóth Krisztina: Vonalkód

Fejõs Éva: Hotel Bali
Joanne Harris: Rúnajelek

Philippa Gregory: A másik Boleyn lány
Schaffer Erzsébet: Toronyiránt

Nelson DeMille: Futótûz
Ki is írta…? : Elfelejtett versek könyve

Verebes István: Ornél
Kukorelly: Samunadrág

Michael Morpurgo: A lepkeoroszlán
Elisabetta Gnone: Fairy Oak 2.

Mary Hooper: Eliza Rose 
Francesca Simon: Rosszcsont Peti karácsonya
Gerald Durrell: My Family and Other Animals

Wilfried Schütz: Egészség az asztrológia tükrében 
Kurt Tepperwein: Lelki nyugalom 

Adonyi Sztancs János: Arisztokraták ma II.
Adam Zamoyski: 1812: Napóleon végzetes oroszországi hadjárata

Jámbor Mariann: 90 napos diéta
Mandy Shaw: Foltból varrt csodák

Beiratkozási díjak
A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek beiratkozása ingyenes.
Velence Város Önkormányzat alkalmazásban álló pedagógusok és köz-
tisztviselõk a könyvtár szolgáltatásait, illetve a könyvkölcsönzést ingyenesen
vehetik igénybe.
A beiratkozási díj 2009. január 5-étõl december 31-éig érvényes.
A tárgyév július 1-je után történõ beiratkozás díja az éves díj 50%-a.
Velencei illetõségû:
• önálló keresettel rendelkezõk: 600,– Ft
• diák, velencei oktatási intézményben tanulók                     
   (16 év feletti ), nyugdíjas: 300,– Ft
• gyed, gyes, szociális segély, ápolási díj: 200,– Ft
Egyéb településrõl:
   Beiratkozási díj: 1.700,– Ft
   Diákoknak (16 év feletti): 850,– Ft
A kölcsönzés szabályai:
A kölcsönzési idõ: 4 hét. Egyszerre csak 6 db könyv kölcsönözhetõ egy
olvasójegyre. Hosszabbításra – ha az adott könyvet, könyveket nem keresik-
telefonon vagy e-mail-ben is van lehetõség. 
Határidõ után visszahozott könyvekre a könyvtár késedelmi díjat számít fel:
25,– Ft/hetente / könyvenként.
Ingyenes szolgáltatások: helyben olvasás, katalógusok, kézikönyvtár
használata.
Térítéses szolgáltatások: 
Internet használata:   200,– Ft/óra (100,– Ft/félóra)
fénymásolás:    A/4 15,– Ft/oldal, A/3 25,–Ft/oldal
nyomtatás:              15,– Ft/oldal

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:
Kedd:   10–17
Szerda: 13–17

Csütörtök: 10–17
Szombat: 10–15  

Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezetõ

 

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

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

Szer kesz tõ bi zott ság


