
A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám
ÖNKORMÁNYZAT 2009.
LAPJA november-december

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

szeretettel hívja és várja
Velence város Lakosságát

2009. december 21-én (hétfõn) 
17.00 órakor

az újonnan elkészült,
felépült

Zöldliget Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola

tornatermében tartandó

VÁROSI 
KARÁCSONYI
ÜNNEPSÉGRE

Az ünnepség elõtt 16.00 órától 20 fõs csoportokban
lehetõséget nyújtunk az iskola teljes megtekintésére!

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Velence Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete

A város minden 
lakóját várja
az új iskola!

A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az

újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk, és

ugyanitt lesz a hagyományos, ünnepek elõtti

Halász Judit koncert is, de az igazi iskolaavató

ünnepségre majd csak január második felében

kerül sor.

A nagy eseményhez illõ, többnapos rendez- 

vénysorozat részletei még szigorúan titkosak,

de annyit azért elárulhatunk, hogy minden

korosztálynak tartogatnak meglepetéseket a

szervezõk. Velencére, a Zöldliget Iskolába

várják a megye legnépszerûbb sportolóit, vala- 

mint a fiatalok körében talán legkedveltebb

zenei formációt, de még a szülõknek, az iskola

öregdiákjainak is lesz itt egy óriási mulatság!

És persze, az Önkormányzat és az intéz-

mény vezetõi szeretettel várják városunk

lakóit az iskolába, hogy lehetõleg minél töb-

ben láthassák, milyen nagyszerû körülmények

között tanulhatnak ezentúl a velencei kisdiá-

kok. 

A részletekrõl a Velencei Híradó január-

februári számában számolunk be.
Oláhné Surányi Ágnes

polgármester
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Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009.
november 16-án soron kívüli testületi ülést tartott a Kastély-
ban. 

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

A polgármester elsõként a két ülés közötti munkáról adott
tájékoztatót, melynek során elhangzottak többek között a
Leader pályázatokkal kapcsolatos aktuális tudnivalók,
valamint az elmúlt idõszak ünnepi eseményeirõl is említést tett. 

A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló
jelentés elfogadását követõen az III. negyedévi mérleget
tárgyalta a Képviselõ-testület. A mérleget az alábbi fõ-
összegekkel fogadta el: Mûködési bevétel teljesítése: 839.969 e 
Ft, Fejlesztési bevétel: 2234 e Ft, Mûködési kiadás: 802.471 e
Ft, Fejlesztési kiadás: 217.965 e Ft.  A negyedév végén
rendelkezésre álló záró pénzállomány: 1.118.173 e Ft. 

A következõ napirend a 2010. évi költségvetési koncepció
volt. A koncepció összeállításához a 2009. év gazdasági adatai
nyújtottak elsõdleges alapot. A koncepció a költségvetési
rendelet megalkotásának elsõ lépcsõje, az ebben foglaltaknak a
költségvetés elõkészítésekor érvényesülniük kell. 

A következõ napirend a 2010. évi szemétszállítási díj
megállapítása volt. A VHG Kft. több javaslatot dolgozott ki a
díjmegállapítással kapcsolatosan, ezek különbözõ szempontok
fókuszba állítása kapcsán születtek. A Pénzügyi és Település-
fejlesztési Bizottság hosszas vitában tárgyalta az elõterjesztést.
Figyelembe vették az ÁFA emelkedést, valamint a zöldhul-
ladék szállítás veszteséges tényezõjét.  A Képviselõ-testület
végezetül azt a javaslatot fogadta el, mely a szolgáltatás
színvonalában visszaesést nem okoz, e mellett árfekvésben is
költségvetésileg alátámasztható adatokra épül. A 8,5%-os
áremelést tartalmazó, 2010. január 1-jétõl hatályos rendelet e
lapszámban olvasható. 

A Képviselõ-testület a 2010. évi belsõ ellenõrzési tervet
elfogadta, majd közterület elnevezés vonatkozá- sában tárgyalt. 
E szerint a 4609-es és a 4644-es hrsz-ú utat Karnevál körútnak,
a 4665, 4686, 4689-es utakat Adria körútnak, a 919/27 hrsz-ú
közterületet Tulipán parknak nevezte el. (Fenti területek a
Panoráma úttal szemben, a Nadapi út jobb oldalán épülõ
villanegyed utcái, és a Tulipán utca melletti parkot jelöli.)  

A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rend-
jérõl a Képviselõ-testület rendeletet fogadott el, melynek
szövege e lapszámban olvasható.

A Képviselõ-testület a 2009. év második félévi tevékenység 
elismeréséül a Polgármester részére a költségvetésben elõ-
irányzott jutalmat megszavazta. 

Az átruházott hatáskörben ellátott feladatokról, valamint az
elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekrõl szóló
tájékoztatást követõen a Polgármester ismertette az Iskola
beruházás átadási idõpontjait. E szerint az új iskolarészben az
elsõ tanítási nap 2009. december 16-a. Ugyanitt december
21-én kerül sor a Városi Karácsonyi Ünnepségre. Ezen a napon
az iskola vezetése lehetõvé teszi azt, hogy a korábban érkezõk
meghatározott csoportokban megtekinthessék az új épületet.
Az Iskola átadási ünnepségre jövõ év január- jában kerül sor,
egy olyan kulturális programsorozattal egybekötve, mely
minden korosztályt megszólít. Méltó, elegáns és emlékezetes

mûsorokkal készülnek, hiszen egy település életében ritka és
kivételes esemény az iskola átadás.    

A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatódott a munka,
ahol is a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok ügyében került
sor döntéshozatalra. 

* * *
Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009.

november 17-én rendkívüli testületi ülést tartott a Polgármes-
teri Hivatalban.

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

A rendkívüli testületi ülésen egyetlen napirend került
megtárgyalásra, mégpedig a „Velencei-tó Kapuja” kivitelezõ-
jének kijelölésére indított közbeszerzési eljárás pályázatainak
bírálata. 

A Bíráló Bizottság a közbeszerzési eljárást ismét ered-
ménytelennek ítélte. A kivitelezési munkálatokra hét pályázat
érkezett be, melybõl mindössze kettõ volt érvényes. A
fennmaradó két pályázat sem felelt meg a felhívásnak, mivel
ajánlatuk 1 milliárd forinttal volt több a felhívásban meg-
határozott összegnél.  

A Képviselõ-testület a Bíráló Bizottság javaslatát elfo-
gadva, a kivitelezõ kijelölésére indult közbeszerzési eljárást
eredménytelennek nyilvánította. 

Döntés született arra vonatkozóan is, hogy a Kép-
viselõ-testület felkéri az Artonic Design Építészeti Kft-t, hogy
dolgozzon ki arra vonatkozóan javaslatot, mellyel a „Ve-
lencei-tó Kapuja” projekt kivitelezési költségei csökkenthetõk.
A Képviselõ-testület olyan megoldási javaslatot vár a fent
megnevezett cégtõl, mely az eredeti célt, funkciót változatlanul
hagyja, viszont egy más technológia alkalmazásával csök-
kenthetõk a kivitelezési költségek. 

Szelei Andrea
aljegyzõ

Hírlevél

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÉS AZ OKMÁNYIRODA

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a Polgármesteri Hivatal 
2009. december 28. (hétfõ), december 31. (csütörtök)
közötti idõszakban 8.00–12.00 óráig csak ügyelet lesz.

Okmányiroda ünnepi nyitva tartása:
(ügyeleti rendszerben, bejelentkezés alapján)

2009. december 28. (hétfõ) 8.00–12.00-ig, 
2009. december 29. (kedd) 8.00–12.00-ig,

2009. december 30. (szerda) 8.00–12.00-ig,
2009. december 31. (csütörtök) 8.00–12.00-ig.

Okmányirodába elõzetes bejelentkezés szükséges!!!
Bejelentkezni személyesen, vagy az 589-420 és 589-428

telefonszámokon lehet.

Kérjük ügyfeleinket, hogy csak sürgõs, halaszthatatlan
ügyintézés esetén keressék fel a Hivatalt és az Okmány-
irodát, mivel az ügyelet miatt nem lesz minden ügyintézõ el-
érhetõ.

Minden Tisztelt Ügyfelünknek Kellemes Ünnepeket és
Boldog Új Évet kívánunk!

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

Pályázati nyertesség utáni 
folytatás

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

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

Zöldliget Általános Iskola
A kívül-belül megújult, szeptembertõl már két tannyelvû

általános iskola kivitelezési munkái gyakorlatilag az utolsó
simításoknál tartanak. 

A városi karácsonyi ün-
nepségre már az iskola falai
között kerül sor, a nagyszabású
iskolaavató rendezvénysoroza-
tot pedig január második felére
tervezik. 

Velencei rendelõintézet
Az augusztus végén indult építkezés látványosan halad

elõre; a falak már állnak és hamarosan sor kerülhet a
bokrétaünnepségre, amikor a kivitelezõk elérik az épület
legmagasabb pontját.

A támogató a közelmúltban helyszíni ellenõrzés keretében
ellenõrizte a projekt szakmai és pénzügyi elõrehaladását és
alapvetõen mindent rendben talált. A jelek szerint tehát semmi
akadálya annak, hogy tavaszra megkezdõdjön a gyógyító
tevékenység a Velencei Rendelõintézetben.

Az elmúlt hetekben meg-
történt a közbeszerzési pályázat
szakmai elõkészítése az egész-
ségügyi központ mindent igényt
kielégítõ gyógyászati és diag-
nosztikai, továbbá informatikai
eszközeire, valamint bútorza-
tára, így a tenderfelhívás még eb- 
ben az évben meghirdetésre ke-
rül.

Velencei-tó kapuja
Sajnálatos módon eredménytelennek bizonyult az

építõipari kivitelezésre kiírt Európai Uniós nyílt közbeszerzési
eljárás. Ezért az önkormányzat újabb pályázatot ír ki a
kivitelezésre, változatlan tartva magát ahhoz a szándékához,
hogy a projekt céljaiban, funkcióiban és mûszaki tartalmában
nincs helye kompromisszumnak. 

Az eddigi sikertelen pályázatok tapasztalataiból okulva,
elképzelhetõ viszont, hogy a következõ pályázatnál engednek a
pályázóknak a szakipari technológiák, illetve a kivitelezéshez
felhasználható anyagok, berendezések vonatkozásában.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI  RÖVIDHÍREK
Járóbeteg Szakellátó és Gárdony
Velence Város Önkormányzata az október 12-ei testületi

ülésén döntést hozott arról, hogy a jövõ év tavaszára Velencén
megépülõ Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központban kész
fogadni Gárdony város lakosságát is, amennyiben erre a
szomszédos város részérõl igény van. Az együttmûködés
részleteit tárgyaláson szükséges kidolgozni.

Természtesen a fenti tartalmú kezdeményezésrõl tájé-
koztattuk  Gárdony Város Polgármesterét és a Képviselõ-
testületük tagjait. Sajnálatos, hogy a felajánlásra semmilyen
visszajelzést nem kaptunk, így ma már nyilvánvaló, hogy a
szakrendelõ jövõ évi indulásában Gárdony város állampolgárai
nem tudnak részt venni.

Telekértékesítés
Önkormányzatunk tulajdonában lévõ és értékesítésre

meghirdetett telkekre kikerültek a táblák, amelyekrõl minden
arra járó értesülhet, hogy eladó.

A telekértékesítések felgyorsításáról azért döntött októberi
ülésén a Képviselõ-testület, hogy a jövõ évre tervezett
fejlesztési forrásait biztosítsa. 

A félreértések elkerülése érdekében kívánom kihang-
súlyozni, hogy a Babák Rózsakertje és a Baba-játszótér
változatlanul megmarad, az értékesítési szándék a Zárt utcával
párhuzamos sávra vonatkozik a Rendezési Terv szerint.

Javaslatot kérünk a 2010. évi
költségvetéshez

Képviselõ-testületünk a jövõ évre vonatkozó költségvetési
koncepcióját elfogadta, és már a költségvetés elõkészítésével
foglalkozik.

Kérek minden velenceit, ha van konkrét javaslata a

költségvetéshez, azt szíveskedjen felénk, a Polgármesteri
Hivatalba írásban eljuttatni 2009. december 31-éig.

Új állandó lakók köszöntése
Évente kétszer, tavasszal és õsszel hívjuk meg

beszélgetésre azokat az állampolgárainkat, akik az érintett
félévben jelentkeztek be állandó lakónak Velencére.

Ismét sor került az õszi találkozóra, amelyen a meghívottak
10%-a vett részt.

A polgármesteri tájékoztató követõen, kellemes hangulatú
beszélgetés alakult ki a település jelenjérõl és jövõjérõl.

Karácsonyi köszöntõ
Hagyomány már, hogy a Képviselõ-testület nevében

egy-egy csomag szaloncukor átadásával köszöntjük a nõk
esetében az 57., férfiak esetében pedig a 60. életévüket betöltött 
velencei állandó lakosokat. 

Idén 1.550 fõ részére adtunk át ajánlatokat és kívántunk
kellemes ünnepeket!

Újabb pályázatok
Több feladatra nyújtottunk be ismételten pályázatot,

melynek az elbírálása folyamatban van. 
Így: az újtelepi volt kisiskola felújítására és a közösségi ház

funkciójának kialakítására, és ezzel együtt az udvar
rendbetételére, az épület mellett és a szemben lévõ parkolók
kialakítására, valamint a járda kiépítésére a Postáig. 

A LEADER-pályázatok keretében:
– az ó-falusi településen lévõ volt „Községháza” felújítása

és kialakítása „Civilházzá”,
– Tóbíró-strandon a strandolás feltételeinek javítására és

kulturáltabbá tételére,

KARÁCSONYRA ÚJ ISKOLA!
Rövidesen megnyitja kapuit Velencén, a Kis úton a

tókörnyék, sõt, a megye egyik legkorszerûbb, legszebb
általános iskolája. A Zöldliget iskola bõvítése és felújítása
mintegy 800 millió forintos beruházással, az Európai Unió
társfinanszírozásával valósul meg.

Az iskolabõvítést és teljes felújítást Velence dinamikus
fejlõdése tette halaszthatatlanná. A település lakossága fo-
lyamatosan gyarapszik, Velence egyre inkább jellegzetes
üdülõvárossá alakul át. Velence Képviselõ-testülete ebbõl
kiindulva arról döntött, hogy korszerû, 21. századi minõségû
alapiskolát hoz létre, ezzel is növelve a város megtartó erejét. A
cél megvalósulását nagyban segíti, hogy Velence városa
sikeres pályázata révén 500 millió forintos uniós támogatást
nyert.

Nem is szükséges hangsúlyozni, milyen fontos
napjainkban, hogy a gyerekek már iskolás éveik elején megis-
merkedjenek az unióban legszélesebb körben használatos
idegen nyelv alapjaival, ráadásul teljesen ingyenesen, egy
önkormányzati iskola falai között. 

A Zöldliget Általános Iskolában ugyanis felmenõ
rendszerben már szeptembertõl elkezdõdött a két tannyelvû
képzés. 

A továbbiakban az 1-3. osztályban a három készségtárgyat
angol nyelven tanulják a gyerekek, ehhez jönnek majd a felsõbb 
osztályokban a helyi tantervben meghatározott további
tantárgyak.

A nyelvtanulást két számítógépes labor is szolgálja.  A
kívül-belül megújult, teljesen átépített iskolában minden diák
és tanár számára hozzáférhetõ lesz az Internet és valamennyi
tanterembe kerül interaktív tábla. 

Az új természettudományi szaktanteremben folyik majd a
fizika, kémia és biológia oktatása. A tornaterem mellett
konditerem is létesült és megújultak az öltözõk is.

Még néhány nap és gyermekzsivajtól lesz hangos az
újjávarázsolt épület: a velencei gyermekek karácsonyra új
iskolát kapnak!

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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– Tulipán parki játszótér felújítására,
– Babák Rózsakertjében térkövezésére,
– nyári rendezvények közül: Orbán-nap és a Velencei

Nyári Zenés Esték megrendezésére.
Támogattuk a helyi civilszervezetek pályázatait, melyek: 
– újabb, öntözésre alkalmas kútfúrást,
– sporteszközök beszerzését,
– számítástechnikai eszközök beszerzését,
– térfigyelõ kamerák felszerelését tartalmazzák. 

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

NYERTÜNK a 
„Velence város köztisztaságáért”

pályázatunkkal
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által, „Az

illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai” címmel
meghirdetett pályázati felhívásra benyújtott „Velence Város
Köztisztaságáért” címû pályázat sikeres volt, 3 000 000 Ft
vissza nem térítendõ támogatást kapott a város. 

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

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

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

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

A házszámtábla megrendelõ kitöltése, valamint a tábla
árának befizetése után a Hivatal megrendeli a házszámtáblát. A
tábla megérkezésekor a Hivatal a korábban megadott telefon-
számon értesíti a tulajdonost, hogy átveheti a házszámtábláját. 

Az eljárás egyszerû, gyors és egy megfelelõen elhelyezett
házszámtábla sokunk életét és munkáját megkönnyíti. 

Kérem, akit érint, rendelje meg a házszámtáblát. 

Településõrök Velencén
A kormány 10 pontból álló közbiztonsági programot

hirdetett meg. Ezen belül az egyik intézkedés a településõrség
létrehozása, melynek elsõdleges feladata a helyi közbiztonság
megerõsítése, a közterületek használatának, állapotának
ellenõrzése, felmérése. 

A településõrök munkájuk során szorosan együttmûködnek 
a rendõrséggel, valamint a helyi közterület-felügyelettel. 

A 4 fõ településõr jogszabályban elõírt öltözetben és
felszerelésben végzi majd feladatát, beazonosításuk mindenki
számára könnyû lesz. 

Idõközben az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
közzétette a településõrök foglalkoztatására irányuló felhívást,
Velence Város Önkormányzata a foglalkoztatásukhoz szüksé-
ges intézkedéseket megtette. 

Jelenleg a munka ellátására alkalmas személyek kivá-

lasztása zajlik, a településõrök munkájával kapcsolatos hírek-
rõl folyamatosan tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat. 

Szelei Andrea
aljegyzõ

Tájékoztatás a Bursa Hungarica
Ösztöndíj pályázatról

Velence Város Önkormányzata az elõzõ évekhez hason-
lóan, idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Ösztöndíj pályázathoz. Az Önkormányzat 2010. évre vo-
natkozóan 2,7 millió Ft-ot tervezett a pályázók között elosztani. 
A pályázat benyújtásának határidejéig (2009. október 30.) az
„A” és „B” típusú pályázati kiírásra 32 pályázat érkezett.
Pályázatok között érvénytelen pályázat nem volt, pályázatot
elutasítani nem kellett. A Szociális és Egészségügyi Bizottság
javaslata alapján, a Képviselõ-testület 2009. november 16-ai
ülésén döntött a pályázatokról. 

Az „A” típusú pályázatok közül 30 fõ részesül az ön-
kormányzattól támogatásban. A „B” típusú pályázatok közül 2
fõ részesült támogatásban. A támogatásra tervezett összeg a
Képviselõ-testület által elfogadott elosztási elv szerint került
elosztásra, a következõk szerint:

„A” típusú pályázat:
  2 fõ 12.000,– Ft/hó,
  7 fõ 10.000,– Ft/hó,
  6 fõ   8.000,– Ft/hó,
11 fõ 6.000,– Ft/hó,
  4 fõ   5.000,– Ft/hó támogatásban részesült.
 „B” típusú pályázat:
2 fõ 5.000,– Ft/hó támogatásban részesült.
Támogatott diákok részére az ösztöndíjat megállapító

képviselõ-testületi határozat ünnepélyes keretek között került
átadásra 2009. december 4-én. Aki nem tudott részt venni az
átadáson, postán kapta meg a határozatot.

Heinczné Horváth Edina
igazgatási osztályvezetõ

Tájékoztatás a lakásfenntartási
támogatásról

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2009. november 9-ei 
ülésén döntött a lakásfenntartási támogatás elosztásáról.
Támogatás megállapítása iránt 90 kérelem érkezett a Hivatalba. 
Elutasításra 9 kérelem került, mivel a jogszabályi feltételeknek
nem feleltek meg (az 1 fõre jutó jövedelem meghaladta a
jogszabályban meghatározottat, illetve kérelmezõ a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tör-
vényben meghatározott vagyonnal rendelkezett). A bizottság 6
család részére hivatalból állapított meg lakásfenntartási támo-
gatást. 

A kérelmezõk között jövedelmi viszonyok és egyéb szo-
ciális rászorultság vizsgálata mellett, differenciáltan került
elosztásra a támogatás.

A lakásfenntartási támogatás egy összegben került
kifizetésre, postai utalás formájában a következõ megoszlás-
ban:

– 14 kérelmezõ 6 hónapon keresztül havi 4.000,– Ft
– 73 kérelmezõ 6 hónapon keresztül havi 3.000,– Ft támo-

gatásban részesült.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 87 kérelmezõ

részére, összesen 1.431.000,– Ft támogatást nyújtott.
Martinovszky József

Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
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SZÉP 

HAGYOMÁNYAINK

FELHÍVÁS
Díszítsük fel városunkat

karácsonyra!
Évek óta egyre több ház, porta áll
Advent idején fényben, díszben.

A Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság azzal
a kéréssel fordul a város Lakóihoz, hogy

lehetõségük szerint, ne csak belül díszítsék
otthonukat, hanem valamennyiünk örömére,

 az utcára nézve is.
Vegyen részt Ön is városunk szépítésében!

* * *

Halottak napi megemlékezés
Hagyományteremtõ szándékkal, immár több éve az Önkor-

mányzat a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság szervezé-
sében, az Egyházakkal együtt Halottak napi megemlékezést tart 
a katonatemetõknél. Fejet hajtva, koszorúk, virágok, mécsesek
fényei fejezik ki nemzedékünk megrendülését. Emléküket
hagyományunkban megõrizzük!

Fehér Györgyné
bizottsági elnök

GRATULÁLUNK
Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testületének

javaslatára, a Köz Szolgálatáért Érdemjel EZÜST fokozata
kitüntetést adományozta az Önkormányzati Minisztérium az
Október 23-ai ünnepség alkalmából városunk jegyzõjének.

Dr. Papp Gyula Gábor több évtizede dolgozik Velencén a
közigazgatásban. Kitüntetésével a magas színvonalú szakmai
munkát, a korszerû ismeretek megszerzésére vonatkozó
törekvést, a hivatali tevékenység szakmai irányítását és az
önkormányzati tevékenység felelõsségteljes elõkészítését
ismerték el.

Munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánok a
Képviselõ-testület nevében:

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

(Folytatás az 5. oldalról)

ÖNKORMÁNYZATI RÖVIDHÍREK

KÖSZÖNET
Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete kö-

szönetet mond:
• az „Alba Magnolia” Kft. ügyvezetõje, Horváth Lászlóné

által adományozott és elültetett díszfákért, bokrokért, vegyes
cserjékért és évelõkért. A növények megtekinthetõk a Velence
Rózsája, a Millenniumi, valamint a Hõsök parkjában. 

• A Garten-Coop Kft. ügyvezetõjének, Pálinkás Tibor
úrnak a „Virágos Magyarországért” 2009. évi versenyében a
városunk által elért kiemelkedõ teljesítményért felajánlott
szponzori díjért, mely 1 db fahíd, fa korlátokkal. A fahíd a
Sukorói út és az Evezõs út keresztezõdésénél lévõ keresztnél
került kiépítésre.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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Ki mu ta tás az ok mány iro da mun ká já ról 
te le pü lés szin ten  2009. október hónapban

Te le pü lés Szem.
ig.

Ide ig -
le nes
szem.

ig.

Lak -
cím
kár-
tya

Ve ze -
tõi

eng.

Jár-
mû

igazg.

Par-
ko-
lási
 ig.

Út-
le -
vél

Ügy-
fél-

kapu

Ösz-
sze-
 sen

Kápolnásnyék 12 - 8 19 17 3 3 1 63

Nadap 1 - - 4 3 1 - - 9

Sukoró 1 - - 9 13 - 2 - 25

Pákozd 7 2 7 8 5 6 - - 35

Pázmánd 6 2 6 17 10 4 2 - 47

Szfvár 9 - 4 14 37 2 2 - 68

Ve len ce 37 6 22 50 47 10 11 3 186

Vereb 3 - 2 4 3 1 - - 13

Lovasberény 10 2 6 17 8 1 3 - 47

Bu da pest - - - 6 5 2 - - 13

Pusztasz. 15 3 7 11 6 - 2 - 44

Gár dony 2 1 1 7 2 - - - 13

Szabadegyháza - - - - 3 - - - 3

Baracska 1 - 1 1 1 - - 1 5

Martonvásár - - - - 6 - - - 6

Vértesacsa - - - - - - - - -

Seregélyes 1 - 1 2 3 - 1 - 8

Zichyújfalu 1 1 1 2 - - 1 - 6

Kajászó - - - - 1 - - - 1

Csákvár 2 - 2 4 4 - - - 12

Pátka 2 - 1 - 1 - - - 4

Érd 1 - - - - - 1 - 2

Adony - - - 1 - - - - 1

Tárnok - - - - 1 - - - 1

Össze sen: 111 17 69 176 176 30 28 5 612

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

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

Il le té kek be fi ze té sét csak a Ma gyar Ál lam kincs tár El já rá si il le tékbe vé te li
szám lá ján (10032000-01012107) tud juk el fo gad ni.
Illetékfizetéssel kapcsolatban a velencei okmányiroda a fenti telefonszámokon
tud felvilágosítást nyújtani.

Ki mu ta tás az ok mány iro da mun ká já ról 
te le pü lés szin ten  2009. november 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 13 2 6 23 24 3 1 - 72

Nadap 3 - 1 6 8 - 2 1 21

Sukoró 4 - - 7 11 1 3 - 26

Pákozd 5 - 4 12 7 - 3 - 31

Pázmánd 6 1 4 15 7 5 2 1 41

Szfvár 12 - 5 7 28 - 1 1 54

Ve len ce 30 4 18 50 36 11 16 3 168

Vereb 4 1 - 5 5 2 - - 17

Lovasberény 11 2 7 4 4 2 3 - 33

Bu da pest 5 2 2 2 14 1 4 - 30

Pusztasz. 15 1 10 8 9 1 2 - 46

Gár dony 3 - 3 6 10 2 1 - 25

Szabadegyháza - - - - 4 - - - 4

Baracska 3 2 - 1 5 - - - 11

Martonvásár - - - - 6 - - - 6

Vértesacsa - - - - 2 - - - 2

Seregélyes 2 - 1 5 8 - - - 16

Zichyújfalu - - - 1 1 - - - 2

Vál 1 - - 1 - - - - 2

Csákvár 4 3 2 4 1 - - - 14

Pátka 1 - - 1 - - - - 2

Vértesboglár - - - 1 - - - - 1

Nádasdladány - - - - - - 2 - 2

Össze sen: 122 18 63 159 190 28 40 6 626

Heinczné Horváth Edina
Okmányirodavezetõ 

Házasságot kötöttek:

2009. október 17-én:

Kerekes Ferenc – Stumpf Sarolta Veronika

Dr. Valkó Péter Tamás – Karasz Erzsébet

Gratulálunk!

Egri Andorné
anyakönyvvezetõ
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Velence Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének

26/2009. (XI. 30.) rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésérõl szóló

39/2004. (XII. 31.) rendelet módosításáról
Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Hul-
ladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 20. §. (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd
hulladék kezelésérõl szóló 39/2004. (XII. 31.) rendeletét (to-
vábbiakban „R”) az alábbiak szerint módosítja: 

1.§.
A „R” 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép. 

2.§.
A „R” 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép. 

3.§.
A „R” 7.§.-a kiegészül a (4) bekezdéssel, az alábbi tartalommal: 

A közterületre kihelyezett hulladék a közszolgáltató tulajdona.
A hulladékot csak a kijelölt közszolgáltató veheti át, viheti el. 

4.§.
A „R” 10.§.(1) és (2) bekezdésének szövegrésze az alábbiak
szerint módosul: 
/1/ Állandó- és üdülõlakos területen, amennyiben az
ingatlantulajdonos (szolgáltatás igénybevételére kötelezett) 
hosszabb ideig nem veszi igénybe a (kommunális hulladék)
szolgáltatást, díjcsökkentés megállapítását kérheti a szol-
gáltatótól, az erre vonatkozó igazolás egyidejû becsatolásával. 
/2/ A szolgáltató amennyiben a díjfizetés csökkentési kérelem
30 napot meghaladó idõtartamra vonatkozik, a díj mérsék-
lésének elbírálása során a következõ szempontokat köteles
figyelembe venni:
a) A szolgáltatás tárgyának megállapítása (lakó, vagy üdülõ-
terület).

1. számú melléklet

Velence Város területére vonatkozó lakossági hulladékszállítás és elhelyezés 2010. évi 
közszolgáltatási díjtételei

KOMMUNÁLIS HULLADÉK
110 literes szabvány edényzet

Ingatlanok
Szolgáltatás mennyisége

(alkalom)
Egyszeri díjtéttel

(Ft)

Éves
közszolgáltatási

nettó díj összesen

Éves
közszolgáltatási

bruttó díj összesen

Díj változás elõzõ
évhez viszonyítva

(bruttó)

Egész éven át lakott Kommunális 52 240,00 12 480,00 15 500,00 1 772

Idényjelleggel lakott Kommunális 40 240,00 9 600,00 12 000,00 1 440

A nettó árakat 25% ÁFA terheli!
Kommunális hulladék: szállítási napon max. 110 liter, 15 kg helyezhetõ ki. A többlet kommunális hulladék díjtétele: 230,– Ft+25% ÁFA, amely max. 110 l-es
edényzet vagy zsák (járatban) elszállításra jogosít. A szolgáltató a Polgármesteri Hivatal által megjelölt helyen (boltok, szolgáltató telephelyei stb.) matricát árusít. 
Az árak évi egyszeri lomtalanítást tartalmaznak. Lomtalanításkor ingatlanonként max. 3 m3 hulladék helyezhetõ ki (melynek költségét a fenti szolgáltatási díj
tartalmazza) a helyi rendeletben meghatározottak szerint.

ZÖLDHULLADÉK (BIOHULLADÉK)

Ingatlanok
Szolgáltatás
mennyisége

(alkalom)

Biztosított matrica
darabszáma

Egyszeri díjtétel
(Ft)

Éves
közszolgáltatási

nettó díj összesen

Éves
közszolgáltatási

bruttó díj
összesen

Egész éven át és
idényjelleggel lakott
ingatlanok esetén

Biológiailag lebomló 
hulladék

18 10 230,00 2300,00 2875,00

Üres telek
Biológiailag lebomló 
hulladék

18 10 322,00 3220,00 4025,00

A nettó árakat 25%  ÁFA terheli!
Biológiailag lebomló hulladék elszállítása: max.  110 liter vagy összekötve 50 cm átmérõjû, 80 cm hosszú kötegekben, érvényes matricával történik.
A többlet biológiailag lebomló hulladék díjtétele: 210,– Ft + 25% ÁFA, amit a szolgáltató kommunális hulladék matricával megegyezõen árusít.

Hulladékszállítási díj 2010. évre Velence területén

Ingatlan éves közszolgáltatási díj nettó éves közszolgáltatási díj bruttó

egész éven át lakott 14 780,00 18 475,00

idényjelleggel lakott 11 900,00 14 875,00

üres telek 3 220,00 4 025,00
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Velence Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének

29/2009. (XI. 30.) 
r e n d e l e t e

a társadalmi szervezetek pénzügyi
támogatásának rendjérõl

Velence Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete, a helyi 
önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a társadalmi
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérõl a következõ
rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések
1. §

(1) Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a helyi demokrácia
megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására törekszik
Velence város polgárainak önszervezõdõ közösségeivel.
(2) Az Önkormányzat elismeri és megbecsüli a civilszervezetek 
helyi közéletre gyakorolt hatását és támogatja a kultúra, a
közmûvelõdés, a hagyományok ápolása, az oktatás-nevelés, a
szociális és karitatív tevékenység, az arra rászorulók
megsegítése, az egészséges életmód, a sportolás feltételeinek
megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, a
közrend és vagyonvédelem, az esélyegyenlõség megteremtése
terén végzett tevékenységét.
(3) Az Önkormányzat anyagi lehetõségeitõl függõen, pénz-

ügyileg is támogatja az Önkormányzat közigazgatási területén
mûködõ civilszervezetek programjait és mûködését.
(4) Az esélyegyenlõség alapján az Önkormányzat a civil-
szervezetek részére a pénzügyi támogatást e rendelet keretei
között azonos feltételek mellett biztosítja.

A rendelet célja
2. §

E rendelet célja a civilszervezetek társadalmi szerep-
vállalásának segítése, növelése, az Önkormányzattal való
partneri kapcsolat elõmozdítása, az önkormányzati feladatok
hatékonyabb ellátása.

A rendelet hatálya
3. §

(1) E rendelet alkalmazásában civilszervezet:
a) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján
létrejött, jogi személyiséggel rendelkezõ társadalmi szervezet,
szövetség (kivéve: párt, munkaadói és munkavállalói
érdekképviseleti szervezet, önkéntes kölcsönös biztosító
társaság, magánnyugdíj-pénztár),

b) A szünetelés mely évszakban történik. 
c) A folyamatos szolgáltatás fenntartásához szükséges állandó
általános költség nem csökkenthetõ.
d) Nyaraló esetén azt az esetet kell figyelembe venni, ha a
nyaraló használatában akadályoztatott tulajdonosnak kizáró-
lagos és személyes joga a tárgyi ingatlan használata. 

5.§.
A „R” 10.§.-a kiegészül a (3) bekezdéssel, az alábbi tarta-
lommal
(3) A Szolgáltató az ingatlan tulajdonos kérelmét tájékoztatásul 
az önkormányzat részére 
köteles megküldeni.

6. §. 
A „R” 15. §. (1) bekezdésben rögzített felsorolás kiegészül a 7.
§. (4) bekezdéssel

7. §. 
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

Velence, 2009. november 16.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes fõjegyzõ

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet 2009. november 30. napján kihirdetésre került.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes fõjegyzõ

2. számú melléklet

Díjrendszer
(Velence Város térségére) 2010. évben

a) Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõk
megrendelése alapján a hulladék elszállítása
80 l-es 215,– Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyûjtõjáratba kapcsolva

305,– Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyûjtõjárat napján,
nem járatszerûen
340,– Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyûjtõjárattól eltérõ napon

110 l-es 240,– Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyûjtõjáratba kapcsolva
350,– Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyûjtõjárat napján, 
nem járatszerûen
390,– Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyûjtõjárattól eltérõ napon

120 l-es 260,– Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyûjtõjáratba kapcsolva
380,– Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyûjtõjárat napján, 
nem járatszerûen
420,– Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyûjtõjárattól eltérõ napon

240 l-es 455,– Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyûjtõjáratba kapcsolva
630,– Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyûjtõjárat napján, 
nem járatszerûen
700,– Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyûjtõjárattól eltérõ napon

1100 l-es 2.095,– Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyûjtõjáratba kapcsolva
2.955,– Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyûjtõjárat napján, 
nem járatszerûen
3.290,– Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyûjtõjárattól eltérõ napon

b) Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõk,
lakosságtól alkalomszerûen történõ megrendelés alapján a hulladék
(bontási törmelék és egyéb kommunális hulladék) elszállítása
3 m3 20.775,– Ft+ÁFA
4 m3 26.710,– Ft+ÁFA
7 m3 34.040,– Ft+ÁFA
8 m3 35.550,– Ft+ÁFA
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b) a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény
alapján létrejött alapítvány,
c) jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet (továb-
biakban: civilközösség).
(2) E rendelet alkalmazásában támogatható civilszervezetek:
a) azon társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat
kiírása elõtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett és az
alapszabályuknak megfelelõ tevékenységüket ténylegesen

folytatják,
b) azon alapítványok (ide értve a közalapítványokat),
amelyeket a bíróság a pályázat kiírása elõtt legalább egy évvel
nyilvántartásba vett és az Alapító Okiratuknak megfelelõ

tevékenységüket ténylegesen folytatják,
c) azon civilközösségek (klubok, baráti körök), amelyek a
pályázat kiírását megelõzõen legalább 2 éve – doku-
mentálhatóan – folyamatosan mûködnek, feltéve mindhárom
esetben, hogy a támogatható civilszervezetek Velence város-
hoz kapcsolódó, vagy városi lakosságot érintõ programokat
szerveznek, az Önkormányzat közigazgatási területén belül
székhellyel rendelkeznek, illetve helyi szervezetük az
Önkormányzat közigazgatási területén belül mûködik.
(3) E rendelet alkalmazásában a pályázatért kötelezettséget
vállaló szervezet (kötelezettségvállaló szervezet): a pályázó
által a pályázatban megjelölt, a pályázati cél megvalósítására, a
támogatás pályázó általi felhasználására és elszámolására a
támogatási szerzõdés aláírásával kötelezettséget vállaló, saját,
önálló bankszámlával és jogi személyiséggel rendelkezõ
egyesület, civilszervezet, alapítvány, önkormányzati intéz-
mény, illetve egyház.
(4) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat
kötelezõen vagy önként vállalt feladatát feladat-ellátási szer-
zõdés, közoktatási megállapodás, közmûvelõdési megálla-
podás alapján átvállaló civilszervezetek.
(5) Nem támogathatók a civilszervezetek azon tevékenységei,
amelyek támogatását törvény, vagy más jogszabály tiltja.

A támogatás feltételei
4. §

(1) A civilszervezet akkor részesíthetõ támogatásban, ha
közvetlen,  vagy közvetett politikai tevékenységet nem folytat
és a támogatást olyan pártpolitikától mentes, közhasznú feladat
ellátására kívánja fordítani, amely Velence város lakosságának
érdekeit szolgálja.
(2) A pénzügyi támogatásban részesíthetõ tevékenységek a
következõk:
a) egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító-, egész-
ségügyi rehabilitációs tevékenység,
b) egyházi ingatlanok felújítása.
c) Önkormányzat által fenntartott nevelés és oktatás in-
tézménybe járók utaztatása,
d) kulturális tevékenység,
e) kulturális örökség megóvása,
f) mûemlékvédelem,
g) állatvédelem,
h) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdek-
képviselet,
i) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony

keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység
kivételével,
j) közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tûzoltás,
mentés, katasztrófa-elhárítás,
k) velencei lakosok közérdekû tájékoztatása (tévé, rádió),

l) velencei Nyugdíjas Klub élet,
m) velencei Baba-Mama Klub élet.
(3) Nem nyújtható támogatás a kérelmezõnek, ha azt üzleti –
gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni. 
Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása,
illetve a megvalósítás módja vagy eredménye 
a) bûncselekménynek vagy bûncselekmény elkövetésére való
felhívásnak minõsül;
b) alapvetõ emberi vagy alkotmányos jogot sért; 
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek,
valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más
alapvetõ érdekeinek sérelmével jár, így  különösen a közrend-
be, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének  kö-
vetelményébe ütközik. 
(4) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot
nyújthat be. 

A támogatás forrása
5. §

(1) Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében külön
rovaton elkülönített civil céltartalékból biztosítja a civil-
szervezetek részére nyújtható, vissza nem térítendõ pénzügyi
támogatás keretösszegét.
(2) A civil alap 5%-át tartalékként el kell különíteni. E
tartalékból a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke és a
Polgármester – különösen indokolt esetben – kérelemre, a
civilszervezet részére pályázaton kívül e rendelet 4. § (2)
bekezdés a) – m) pontjaiban meghatározott célokra vissza nem
térítendõ támogatást nyújthat.
(3) A civil alap adott évben fel nem használt összegét a
következõ évi civil alap összegéhez hozzá kell számítani.

A pályázat
6. §

(1) Civilszervezet pénzügyi támogatást e rendelet keretei
között, pályázat benyújtásával igényelhet.
(2) A pályázatot a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság a
költségvetés elfogadását követõen írja ki és határozza meg a
részletes pályázati feltételeket.
(3) A támogatási pályázatok évente egy alkalommal, legkésõbb 
a költségvetés elfogadását követõ hónap utolsó napján
kerülnek meghirdetésre. 
(4) A pénzügyi támogatást igénylõ civilszervezet egyidejûleg a
4. § (4) bekezdésében meghatározott egy vagy több
tevékenység önkormányzati támogatására is pályázhat.
(5) Több pályázat egyidejû benyújtása esetén a pályázatokat
külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban meg-
határozott határidõre, a pályázat mellékleteit azonban ez
esetben is csak egyszer kell becsatolni.
(6) A pénzügyi támogatás iránti pályázatot az 1. sz. füg-
gelékben található pályázati ûrlapon a Polgármesteri Hivatalba
kell benyújtani
(7) A pályázathoz kötelezõ mellékletként csatolni kell:
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a) a hatályos Alapító Okiratnak a szervezet képviselõje által
hitelesített másolatát,
b) amennyiben az adott pályázathoz egyéb támogatásban is
részesült, az errõl szóló határozat másolatát,
c) a pályázó szervezet banki aláírási kartonjának a bank által
hitelesített, 30 napnál nem régebbi másolatát,
d) a pályázat benyújtását megelõzõ évrõl szóló közhasznúsági
jelentését, illetve ennek hiányában azonos adattartalmú
dokumentációt,
(8) A (7) bekezdés d) pontjában meghatározott mellékletet csak
a közhasznú, illetve kiemelkedõen közhasznú szervezeteknek
kell csatolniuk.
(9) Amennyiben a civilszervezet korábban már részesült
támogatásban, melynek során (7) bekezdés a), c) és d)
pontjaiban megjelölt dokumentumokat egy éven belül már
benyújtotta és abban az elõzõ támogatás óta eltelt idõszakban
változás nem történt, e dokumentumok benyújtása – a pályázó
írásbeli kérésére – mellõzhetõ.
(10) A pályázat hiányos benyújtása esetén a Kulturális, Ifjúsági
és Sport Bizottság a folyamodó civil szervezetet írásban
felhívja, hogy a hiányt a felhívás kézbesítésétõl számított 8
munkanapon belül pótolja. Amennyiben a pályázó a
hiánypótlást felhívás ellenére sem végzi el, támogatás iránti
kérelmét a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elutasítja.

A pályázat elbírálása
7. §

(1) A civilszervezet pénzügyi támogatásáról a Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottság a pályázatok beérkezési határidejét
követõ 30 napon belül javaslatot tesz a Képviselõ-testületnek,
majd a  döntésérõl 8 munkanapon belül az érintettet írásban
értesíti.
(2) A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szer-
zõdést köt, amely tartalmazza:
a) a támogatás felhasználásának célját és határidejét,

b)a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését,
c) a támogatás elszámolásának módját és határidejét,
d) az elszámolás Önkormányzat általi ellenõrzésének módját és

határidejét,
e) a kedvezményezett nyilatkozatát a támogatás felhaszná-
lásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség tudomásulvéte-

lérõl,
f) a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
hozzájárul a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának a
Polgármesteri Hivatal által ellenõrzéssel megbízott személyek
és szervezetek általi ellenõrzéséhez.

A pénzügyi támogatás 
felhasználása és elszámolása

8. §
(1) A támogatási szerzõdés aláírását követõen az Önkor-
mányzat a támogatás összegét a támogatási szerzõdésben
foglalt ütemezés szerint utalja át, illetve fizeti ki.
(2) A támogatás kizárólag csak a támogatási szerzõdésben
foglalt támogatási célra használható fel.
(3) A civilszervezet a támogatás összegének felhasználásáról a
támogatási szerzõdésben meghatározott módon és az ott
meghatározott határidõig köteles elszámolni. Az elszámolási

határidõt a szerzõdésben úgy kell megállapítani, hogy az
elszámolásra a tárgyévet követõ január 20. napjáig sor kerüljön.
(4) A Kulturális Bizottság a civil alapból kapott támogatásokról 
és a civil alap felhasználásáról a pályázati elszámolásokat
követõen tájékoztatja a Képviselõ-testületet.
(5) Amennyiben a civilszervezet a támogatás összegét a
támogatási szerzõdésben meghatározott határidõig nem, vagy
nem rendeltetésszerûen használja fel, a Kulturális , Ifjúsági és
Sport Bizottság javaslatot tesz a Képviselõ-testületnek a
támogatás azonnali visszafizetésének elõírására.
(6) Vissza kell fizetni a kapott pénzügyi támogatást a
Képviselõ-testület döntése alapján, amennyiben
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelõen
számolt el,
b) a kapott támogatást a támogatási céltól eltérõen használta fel,
c) a támogatási szerzõdésben foglalt értesítési és együttmû-
ködési kötelezettségnek nem tett eleget.
(7) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban a Képviselõ-
testület döntése alapján minimum egy, maximum két évig az a
civilszervezet, amely
a) a kapott pénzügyi támogatással nem, vagy nem megfelelõen
számolt el,
b) a kapott támogatást a támogatási céltól eltérõen használta fel,
c) a támogatási szerzõdésben foglalt értesítési és együttmûkö-
dési kötelezettségének nem tett eleget.
(8) Azonnali visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfi-
zetési kedvezmény nem adható.
(9) A támogatás felhasználására meghatározott határidõt
kérelemre, egy alkalommal a Polgármester legkésõbb a költ-
ségvetési év utolsó hónapjának 15. napjáig meghosszabbít-
hatja.

A pályázat nyilvánossága

9. §
(1) A Polgármester a civilszervezetek részére biztosított
támogatásról, valamint a támogatott célokról a döntést követõ
15 napon belül a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján és az
Önkormányzat internetes honlapján tájékoztatót tesz közzé. A
közzétett adatokat a közzétételtõl számított 5 évig meg kell
õrizni.
(2) A támogatásban részesített civilszervezetek által szervezett
programokról a támogatási szerzõdésnek megfelelõen készített
és az Önkormányzat hivatalos lapja (Velencei Híradó)
szerkesztõségének megküldött beszámolókat, fényképeket az
Önkormányzat internetes honlapján közzéteszi.

Záró rendelkezések
10. §

E rendelet 2009. november 30-án lép hatályba. Rendelkezéseit,
a hatálybalépést követõen kiírt pályázatokra kell alkalmazni.

Velence, 2009. november16.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester       címzetes fõjegyzõ

   

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Velence, 2009. november 30.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes fõjegyzõ
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KISTÉRSÉGI HÍREK
A Velencei-tó Környéki

Többcélú Kistérségi Társulás
Közkincs Kerekasztala és a Fe-
jér Megyei Mûvelõdési Köz-
pont 2009. november 25-én
szakmai napot szervezett a
Fejér Megyei Mûvelõdési Köz-

pont Mûvészetek Háza 307-es termében Közös parton…
címmel. 

A szakmai nap az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közkincs-programja és Fejér megye 1000 éves fennállásának
alkalmából rendezett Ezerszín címû programsorozat részeként
került megrendezésre.

A gazdasági válság, egyúttal a költségvetési megszorítások
a kultúra területén dolgozók munkáját is nagyban nehezítik,
sok helyütt ellehetetlenítik. Összeomlás vagy életben maradás?
(A kulturális költségvetés várható hatásai) címmel L. Simon
László, Fejér Megye Közgyûlése Oktatási és Kulturális
Bizottságának elnöke tartott elõadást a 2010-ben várható
megszorításokról, melybõl kiderült, hogy a jövõ évben is
jelentõs normatíva-csökkentésre, a költségvetési sorok
összevonására számíthatnak a közmûvelõdésben dolgozók.

Földiák András, a Közgyûjteményi és Közmûvelõdési
Dolgozók Szakszervezete elnöke a közmûvelõdés érdek-
védelmérõl tájékoztatta a megjelenteket. Elõadása kapcsán
kisebb vita alakult ki, a résztvevõk többsége elégedetlenségét
fejezte ki a Szakszervezet hatékonyságát illetõen.

Ezt követõen Suszter László, a Közép-Dunántúli Régió

vezetõ szakfelügyelõje a szakfelü-
gyeleti vizsgálatok irányairól és a
közmûvelõdés minõségbiztosításáról
beszélt, majd pályázati lehetõségekrõl –
aktuális pályázatokról tájékozódhattak a 
fórum résztvevõi Mikó Olivértõl, Helyi
Vi- dékfejlesztési Iroda vezetõjétõl.

A szakmai napot Számfira-Turupoli Nóra, a Veszprém Me-
gyei Közmûvelõdési Intézet munkatársának gyakorlati tanácsai 
zárták a kistérségi kulturális stratégia készítésének módszerei-
rõl, eszközeirõl.

A fórumon az önkormányzatok vezetõi, a szakterülettel
foglalkozó munkatársak, közmûvelõdési intézmények szakem- 
berei, közmûvelõdési célú civil szervezetek tagjai, valamint
kistérségi koordinátorok és vidékfejlesztési szakemberek
vettek részt hangsúlyozva ezzel az érintett témák fontosságát.

A szakmai nap tanulságaként megállapítható, hogy a
kultúra és a kultúra-közvetítõ intézmények 2010-ben már az
„életben maradásukért” küzdenek… 

A rendezvény támogatói:
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs-programja 
A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
települései
Fejér Megyei Önkormányzata

Molnár Nelli Kissné Vörösmarty Mária
kistérségi referens Közkincs Kerekasztal elnöke

Termálfürdõ hírei
Kedves Velencei Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a téli idõszakban kültéri

medencéink az alábbi nyitva tartási rend szerint mûködnek:

A kültéri élménymedence és a kültéri úszómedence no-

vember 5-étõl 2010. március 10-éig nem üzemel. Kivétel

december 23-ától 2010. január 3-áig tartó idõszak, ami-

kor mûködik a kültéri élménymedencénk. 

A kültéri kis élménymedencét október 15-étõl 2010. április

15-éig gyógyvízzel töltjük fel.

Masszázs kínálatunk új elemekkel bõvült, külsõ vendégek

számára elõzetes bejelentkezés alapján vehetõ igénybe. Érdek-

lõdésüket várjuk az 589-971 telefonszámon. 

A különféle masszázslehetõségeinkrõl, kezeléseink hatá-

sáról a www.velencespa.com oldalon tájékozódhatnak.

Fürdõnk téli nyitva tartással üzemel, vasárnaptól csütör-

tökig 8:00-21:30-ig, pénteken és szombaton 8:00-22:30-ig

várjuk a fürödni, szaunázni, kikapcsolódni vágyó vendégeket.

A karácsonyi és szilveszteri idõszakban a fürdõ nyitva tartá-

sáról, kérjük elõzetesen tájékozódjanak.

December 12-én és 19-én adventi hangversennyel kedves-

kedünk vendégeinknek és Velence város lakóinak. Mindkét

koncert pontos kezdési idejérõl, a fellépõkrõl internetes olda-

lunkon vagy az 589-900 telefonszámon kaphatnak információt.

Szeretettel várunk mindenkit!
Szalczgruber Marianna

Marketing manager
Velence Resort&Spa

Velence Város Önkormányzata minden velencei
állandólakos részére 300,– Ft/fõ alkalom kedvez-
ményt biztosít, melyhez a fürdõ látogatásakor a
lakcímet igazoló személyi igazolványt, vagy a lak-
címkártyát kell bemutatni a belépõ vásárlásakor. 

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA 
Kedves Velenceiek! 

Csizmadia Attila 
Velence Város Fideszes  

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

18 órától 20 óráig tartok 
a velencei Kastély házasságkötõ termében. 

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

Mi az ami jó vagy éppen gondot jelent, 
és Önök mit szeretnének?
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Adventi idõszak kezdete
az óvodában

Az advent a karácsonyi készülõdés négy hetes idõszaka, a
várakozás, az öröm, az örömszerzés ideje. Az öröm forrása

pedig a közelgõ ünnep, az
ajándékozás, a szeretet meghitt
ünnepe. Óvodánkban november 
23-án és 24-én tartottuk a már
hagyománynak számító adventi 
családi délutánunkat. Az idén
már reggel megnyitottuk vásá-
runkat, így már az óvodába
érkezõk kedvükre nézelõdhet-

tek, vásárolhattak a szebb-
nél-szebb díszek, koszo-
rúk, angyalkák, táskák,
dobozok, mézeskalácsok
– és még sorolhatnám –
közül.

A délután igazán ün-

nepi, meghitt hangulatú ze-
nével, énekkel indult, melyet
Bajnokné Balogh Edinának,
Mészáros Viktóriának, Ka-
pócsné Haás Katalinnak és
iskolás fiának Kapócs Do-
mokosnak – a Hagyomány-
õrzõ csoport tagjainak és

egyben óvodásaink szüleinek – köszönünk. Alkotó program-
mal, vásárral folytatódott ez a nap. A csoportokban készültek az 
ajtó-, ablakdíszek, gyertyatartók. Ügyes kis kezek szor-
goskodtak, vágtak, ragasztottak, díszítettek. Az elkészült
alkotásokat örömmel vitték haza a gyerekek.

Az óvodában az ünnepre való ráhangolódás elkezdõdött
ezzel a programmal, s folytatódik is minden nap karácsonyig:
egy-egy énekkel, Mikulás-, karácsonyváró verssel, mesével,
gyertyagyújtással, meglepetés készítésével.

Ez az idõszak jól elõkészíti az igazi CSALÁDI ÜNNEPET,
a legszebb, legmeghittebb ünnepet: a KARÁCSONYT.

„Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretet csillagára nézek

Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.”
                  (Juhász Gyula: Karácsony felé – részlet)
Nyugodt, békés, szeretetteljes karácsonyi készülõdést

kívánunk mindenkinek!
Meseliget Óvoda óvodásai, dolgozói

„Hegyen, völgyön mély a hó, -

Lassan lépked Télapó…”
A téli hónapok a legvarázslatosabbak és a legszebb

néphagyományokat, népszokásokat kínálják felnõtteknek és
fõleg gyermekeknek egyaránt. A hozzájuk kapcsolódó nép-

költészeti alkotásokkal gaz-
dagítjuk a gyermekek esz-
tétikai érzelmeit. 

Az ünnepvárás, az elõ-
készületek, az ünneplés
varázslatos örömmel tölti
el a gyermekek szívét,
lelkét. Ezt a sokszínû ér-
zelmi kavalkádot az iro-
dalom esztétikai hatásai
csak színesítik, a dalok s

hozzá tartozó hangszerek,
csengettyûk még szebbé és
felemelõbbé teszik minden-
napjaikat az óvodában. 

A várakozás reménnyel
tölti el õket és a gyermeki
kíváncsiság, fokozza a cso-
davárás élményét.

 Mindennap történik egy
kis csoda, hiszen az együtt
átélt éneklések, verselések,

festések, rajzolások mind-mind közelebb viszik õket a
várva-várt ünnephez. Kíváncsi szemek lesik nap, mint nap az
ablakban: „… jön e már a Mikulás?”

Csengõ hangon énekelnek, s díszben állnak már a termek s a 
nagyok VELED leveleznek: „…Mikulás, ha teheted, hozz
nekem… ”

Süni csoport
Bencsik Éva óvodapedagógus

* * *
Köszönjük Dr. Papp Dénesnek és családjának, a

csodálatos zenés, mesés, igazi hófehér szakállas télapóval,
manókkal, tarkított MIKULÁS ÜNNEPSÉGET és az
édességet, amivel a gyermekeket, megajándékozta.

Serhókné Varjas Edit
óvodavezetõ
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Fertõtlenítés
Az õsz, a tél kezdete minden évben komoly fertõzés ve-

szélyekkel jár, az idén pedig fõleg nagy szükség van a
tisztaságra, óvatosságra. Nagyon hálásak vagyunk és köszön-
jük szépen Farkas Józsefnének, hogy ebben az õszi, influen-
zás idõszakban iskolánknak fertõtlenítõszereket ajándéko-
zott. Nagy segítség ez a mi számunkra.

Szavalók és mesemondók
Az õszi szünet utáni csütörtökön, november 5-én, délután a

Zöld iskolarészben gyûltek össze iskolánk alsó évfolyamaiba
járó tanulói, hogy elszavalják, elmeséljék kedvenc verseiket,
meséiket.

Igazán nagy öröm, hogy ilyen sok gyermek szereti a szép
verseket, a tanulságos meséket.

Fantasztikus, hogy minden mesemondó kislány és kisfiú
mennyire hosszú szöveget képes megjegyezni. Hálásak
vagyunk a gyerekeknek, a szüleiknek és a tanítóiknak, hogy
ilyen sokszínû vers- és mesepalettával rukkoltak elõ. A kis
versenyt a Zöld iskolába járó apróságok színes mûsora indította 
el. Az õ felkészülésük is dicsérendõ. Jó érzés volt látni, hogy a
szereplõ-versenyzõ gyerekek már a szép ruhákkal is jelezték,
hogy igen is fontos számukra ez a megmérettetés, amire oly sok
délutánon készültek, nagy-nagy izgalommal. Volt olyan,
akinek a ruhája még azt is jelezte, hogy meséje honnan való.

Bízunk benne, hogy az irodalom szeretete késõbb is bennük
marad, s kicsit nagyobb korukban is falják majd a könyvek adta
tudományt.

Sokan szerepeltek. Sõt egy elsõ osztályos kisfiú – Bende

Zsombor – saját mesét írt, s azt mondta el nekünk. Most álljon itt 
az elsõ három helyezett neve minden kategóriában:
Szavalók:
1. évf.: I. Kiss Csenge 1.a

II. Vas Eszter 1.b
III. Szoó György 1.a

2. évf.: I. Szabó Anna 2.b
II. Kedves Tamara 2.a
III. Enyedi Erik 2.a

3. évf.: I. Silhány Cintia 3.a
II. Müller Kornélia 3.b
III. Kovács Luca 3.b

4.évf.: I. Pataki Máté 4.a
II. Végh Nikolett 4.b
III. Kovács István Bence 4.b

Mesemondók:
1.évf.: I. Bukor Virág 1.a

Különdíj: Bende Zsombor 1.a
2. évf.: I. Pomsár Barnabás 2.b

II. Veliczky Péter 2.a
III. Magyar Bálint 2.b

KARÁCSONYI
HALÁSZ JUDIT

KONCERT
Mint azt az utóbbi években Velence város és

környékének lakosai megszokhatták,
karácsony elõtt pár nappal HALÁSZ JUDIT
vendégeskedik nálunk. Bársonyosan selymes
hangjával és kedves mosolyával az idén is
koncertezik a megszokott, de addigra 
új köntösbe öltözött Zöldliget Iskola

tornatermében.
Apróbb és nagyobb gyermekeket szüleikkel és 

nagyszüleikkel együtt szeretettel 
hívunk és várunk 

2009. december 22-én, kedden, 
15.00 órakor 

az új Liget Iskola tornatermében, 
Velencén a Kis u. 1. szám alatt.

Jegyeket elõvételben 
Baglyasné Szécsi Annamária tanító néninél 

a Fehér Házban, valamint 
Érsekné Papp Dóra tanító néninél 

a Zöld iskolarészben 
vásárolhatnak 1000,– forintos áron. 

A három évnél fiatalabbak ingyen jöhetnek
erre a délutáni programra.

A koncert elõtt 14.00 órától 20 fõs
csoportokban lehetõséget nyújtunk az iskola

teljes megtekintésére!
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3. évf.: I. Ratkovics Flóra 3.a
II. Szabó Tamara 3.b
II. Kovács Soma 3.a
III. Mákos Dániel 3.b

4. évf.: I. Nagy-Ludassy Fruzsina 4.a
II. Nagy Bálint 4.b
III. Pomsár Katinka 4.b

A következõkben fogadja szeretettel az olvasó egy elsõ
osztályos kisfiú meséjét:

A VARÁZSERDÕ
Írta: Bende Zsombor

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú. Jacknek
hívták, a varázserdõben, egy varázsfában lakott a szüleivel és a
kistestvérével.

Szeptember elsején nagy nap jött el Jack életében. Most
ment elõször iskolába. Barátja, a Bölcsfa mestere már mesélt
neki a nagy zöld épületrõl, ahol meg lehet tanulni írni, olvasni
és számolni, de Jack nagyon szeretett a varázserdõben élni és
játszani! A varázserdõben minden lehetséges volt, amit csak
Jack elképzelt. Ha megéhezett csirkecomb-esõ esett, a teknõse
gyorsabban futott, mint a gyorsvonat, a leesõ villámok
fogkefévé váltak és fogat tudott vele mosni. Jack nagyon jókat
bújócskázott a barátaival, a szarvassal, a medvével, a nyuszival
és a szorgos kis hangyával. A kis hangya azóta volt a barátja,
amióta a morzsákat egyszer újra kenyérré változtatta.

Jack szeretett volna megtanulni írni, olvasni… de a
varázserdõt is sajnálta elhagyni.

Ezen a reggelen szokás szerint kistestvére ébresztette Jacket. 
Odabújt mellé, és addig beszélt hozzá, amíg fel nem ébredt.
Utána a fa Jack hasába varázsolta a reggelit, rávarázsolta a
ruhát. Villámlott és a leesõ fogkefével fogat mosott. Ráült a
teknõsére és elindult az iskola felé. Egy szempillantás alatt ott
lehetett volna… ha akar. De ma reggel lassan cammogtak, Jack
búcsúzott az erdõtõl. Jól megnézett minden egyes fát. Látta
barátait a nyúl ikreket kergetõzni a réten. Benézett barátjához a
Bölcsfa mesteréhez is. Az csodálkozva kérdezte: „Jack, nem
fogsz elkésni az iskolából?” „Nem is tudom, menjek-e
egyáltalán” kezdte Jack. A Bölcsfa mestere a vállára tette a
kezét és azt mondta: „Jack, nem kell félned. A varázserdõt soha
nem fogod elfelejteni! A varázserdõ benned él.”

Így aztán Jack elment az iskolába, ahol hamarosan megtanult 
írni-olvasni s a varázserdõrõl írt csodálatos meséket.

Kérünk Téged Jack, írj még nekünk sok csodálatos mesét!

Márton lúdjai
Ez volt a negyedik alkalom, hogy a Zöld iskolarészben

november 11-ét nagy-nagy készülõdés és várakozás elõzte
meg. Rengeteg gyermek, szülõ, testvér és pedagógus gyûlik
ilyenkor össze, hogy Márton-napja alkalmából kicsit
ünnepeljen, kicsit játsszon. 

Az idén nemcsak a Hagyományõrzõk voltak vendégeink, de
városunk polgármester asszonya, Oláhné Surányi Ágnes adta át 
a programot megelõzõen kihirdetett rajzverseny gyõzteseinek a 
jutalmat. Itt volt Kupi László is a Szent Benedictus Borrend
lovagja, aki rövid elõadást tartott a borról. A Mikkamakka
Játszóház is beköltözött hozzánk, s természetesen iskolánk
pedagógusai vezetésével mindenféle kézmûves, ügyességi és
akadálypályán szerepelhettek a gyerekek. A libazsíroskenyér
és a forró tea sem maradhatott el, nem beszélve a tomboláról.

Hallottunk verset, és szerepeltek – most mint kis ludak, tudják,
a Márton lúdjai – a drámások.

Nagyon kellemes szerda délután volt ez mindenki számára,
aki ott volt, s nem is vitás, hogy jövõre újra találkozunk. Ugye?

Aranyosan csengõ hang
A lovasberényi Általános Iskola november 18-án

népdaléneklési versenyt rendezett. Iskolánkat három tanuló
képviselte szólóének kategóriában. Az alsósok közül Balázs
Bence és Halász Dávid álltak a színpadra, hogy elénekeljék a
három népdalból álló mûsorukat. A felkészülésben Papp
Sándorné, Zsóka néni segített nekik. A felsõsök közül Balázs
Viktória (8.c) szerepelt egy népdalcsokorral. A zsûri
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emléklappal jutalmazta a fiúkat. Viki elhozta az ARANY-
ÉRMET a felsõ tagozatos szólóének kategóriában.

Gratulálunk versenyzõinknek! 
Stillné Szabó Zoé

Angol verseny
A kápolnásnyéki Játékos angol vetélkedõn vett részt a

csapatunk. A versenyen Londonról voltak feladatok. A nevezés 
feltételeként a Viktória királynõ korabeli Londonról kellett
projektet készítenünk. 

A november 23-ai vetélkedõn a nehéz feladatokat sikeresen
teljesítettük. A legizgalmasabb feladat az volt, amikor
eljátszhattuk egy „soap speaker” szerepét: emelvényre állva
kellett szónokolni iskolánkról. Végül szoros versenyben az
elõkelõ második helyet szereztük meg. 

A csapattagok: Hajdú Ágoston 7.b, Karácsony Janka 8.a,
Pucsek Dávid 8.a voltak. Köszönjük a felkészítést Stillné Szabó 
Zoé tanárnõnek. 

Sajnáljuk, hogy jövõre ketten már nem tudunk részt venni
ezen a vetélkedõn.                        

Karácsony Janka

Méz-, bor-, sajtvásár
Dóra nénivel és kis napközis csoportjával elmentünk a

velencei Szakiskolába, a biotermékek vásárába. A különbözõ

sátrakban mézet, sajtot és kecsketejet lehetett kóstolni. Ha már
ott voltunk, az állatokat is megnéztük. 

Nagyon tetszett mindenkinek!

Müller Kornélia 3.b

Levélnapi köszöntõ!
Hullik a levél a fákról,

Csak szép lassan lepereg.
Olyan mintha hó esne, de

Ez csak decemberbe lehetne
Vége van a nyárnak, a meleg szellõ vígdalának.

Jönnek már a borús hónapok
Fázós hideg nappalok.

Szedi a lábát az október, utána a november.
A tél tájképe már messzirõl látszik

A nyár késõbb játszik.

Szerzõk: Erdélyi Niké, Zsengellér Anna

Versenyek
Volt bõven verseny az utóbbi idõszakban iskolánk falain

belül és azon túl is jártak diákjaink. Összefoglaló a szerep-
lésekrõl:

Matematika – november 11-én, Kápolnásnyéken;
Csányi Abigél, Paládi Zsófia (5.a), Szávai Szonja (5.b),

Hedrich Barna (6.a), Fedor Eszter, Teplánszky Martin (6.b),
Szelei László (7.a), Béla Boglárka, Bukor Csongor (7.b),
Pucsek Dávid (8.a) Bukor Boglárka (8.c)

Természet-tudományok – november 12-én iskolai
forduló:

A 7. és 8. évfolyamból mintegy húsz tanuló vett részt a
versenyen. Továbbjutók:

  I. Balázs Viktória (8.c)
 II. Faragó Anna (8.c)
III. Bukor Boglárka (8.c)
  +1Bukor Csongor (7.b)
Varga Tamás Országos Matematika verseny –

november 17-én, iskolai forduló:
Szintén 7. és 8. évfolyamos tanulók részvételével zajlott a

verseny. Továbbjutott:
 I. Balázs Viktória (8.c)
II. Pucsek Dávid (8.a)
Népdaléneklési verseny – november 18. – Lovasberény:
A versenyrõl külön olvashatnak.
Balázs Viktória (8.a) I. helyezés
Halász Dávid és Balázs Bence (4.a) IV.-V. helyezés
Anyanyelvi Mûveltségi Verseny – november 18-án –

Kápolnásnyéken:
Csapatban V. helyezést ért el iskolánk. (Dancsó Virág,

Hajdú Ágoston, Füredi Barbara)
J-Ly helyesírási verseny – november 18. házi forduló,

november 24-én megyei forduló:
3-8. évfolyamból többen is részt vettek. Évfolyami szinten

iskolánkat az alábbi tanulók képviselték Székesfehérváron a
Munkácsi Mihály Általános Iskolában:

Érsek Máté (3.b), Szalay Viktória (4.a), Szabó Dániel (5.b),
Federi Fanni (6.b), Béla Boglárka (7.b), Karácsony Janka (8.a)

Játékos angol anyanyelvi vetélkedõ – november 23-án –
Kápolnásnyéken:

Csapatunk II. helyezést ért el. A versenyrõl külön is
olvashatnak. Hajdú Ágoston (7.b), Karácsony Janka és Pucsek
Dávid (8.a)

„Vörösmarty gyermekszemmel” – november 23. –
Kápolnásnyék:

Errõl a versenyrõl is bõvebben olvashatnak. Iskolánkat 5
csapat képviselte.
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Vörösmarty
gyermekszemmel

A kápolnásnyéki általános iskola által kiírt verseny sokunk
érdeklõdését felkeltette. Itt élünk a szülõhelyén s oly keveset
tudunk róla. Ez adta az ötletet, hogy jobban utána kutakodjunk
a nagy költõ életrajzának.

 A játékos csapatverseny is izgalmasnak ígérkezett. Vegyes
csapatokat kellett alakítani: egy elsõs, egy másodikos, egy
harmadikos, egy negyedikes tanuló, illetve két felnõtt
bevonásával. Osztályunkban öten jelentkeztek erre a ver-
senyre. Így öt csapatot szerveztem köréjük. Délutánonként
megbeszéltük életének fontosabb eseményeit. 

Egyik délután Heiter anyuka segítségével nyolc gyereket
elvittünk a Vörösmarty Emlékházba. Nagyon nagy dicséret
illeti még a második osztályosokat is. Mindenki szorgalmasan
jegyzetelt, nagyon figyelt. Otthon is folyt a kutatómunka. Sok
gyerek esti meséje Vörösmarty Mihály élete volt. Köszönet a
szülõknek, kollégáknak, hogy társultak a csapatokhoz és
alaposan felkészültek. Nagy örömet jelentett számunkra már a
készülõdés is. Majd a versenyen két csapatunk is kiválóan
szerepelt. Az elsõ és a második helyezést is a velenceiek
szerezték meg. Ám a többi csapatnak sem kell szomorkodnia,
mindenki jól teljesített. Az összes versenyzõnk az elismerések
mellett a Vörösmartyról szerzett tudás örömével is
gazdagodott.

Köszönet a szervezõ iskolának az izgalmas délutánért.
Papp Sándorné Zsóka 

„A Vörösmarty Mihály emlékversenyre iskolánkból öt
csapat nevezett. A csapatokban alsó tagozatos diákok, egy-egy
szülõ és pedagógus vehettek részt.

Az egyik csapatban édesanyámmal én is ott voltam. Ilyen
versenyen még soha nem volt alkalmam részt venni, de most
már tudom, hogy egy híres költõ életét megismerni, abból
felkészülni, nem kis feladat.

Könyvtári anyag, Internet, a szülõházában tett látogatás –
melyet Zsóka néni a tanárnõnk szervezett – segített az
élettörténet feldolgozásában.

Elérkezett a verseny napja! Izgatottan léptünk be a
kápolnásnyéki iskola aulájába, ahol tizenegy csapat mérte
össze tudását. A regisztráció után a 4. számot húztuk ki –
Tamara, a csapattársunk örömére, mert kiderült, hogy ez az Õ
szerencseszáma.

Már alig vártuk a kezdést, nálunk talán még a szülõk és
pedagógusok is jobban izgultak.

Jó hangulatú, pergõs verseny volt. A feladatok között
versrészlet felismerése, szavalása, keresztrejtvény, híres
emberek arcképének kirakása, megnevezése, meserészletrõl
rajzkészítése szerepelt. A kis csapatunk szorgosan dolgozott,
Tünde néni jó tanácsai, anyukám buzdító szavai segítettek a
feladatok megoldásában.

A verseny méltó befejezése volt, hogy a résztvevõk
valamennyien elszavalták a Szózat elsõ két versszakát.

Eredményhirdetéskor már alig bírtunk magunkkal, fõleg,
amikor elhangzott, hogy a 4. csapat II. helyen végzett. Örömmel 
vettük át a zsûritõl a jutalomkönyveket, és a gratulációkat.

Az I. helyezést szintén iskolánk csapata nyerte, így az öt

csapatból kettõ dobogós helyen, míg a többiek a középme-
zõnyben végeztek.

Jövõre más felsõ tagozatos leszek, ide már nem nevezhetek,
de ezt a versenyt soha nem felejtem el.”

Heiter Laura 4.a
Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû  Általános Iskola

Velence

Csapatok:
1. csapat: 1. helyezés: Jeges Attila 1.b, Oláh Csenge 2.a, Oláh 
Angéla 3.a, Széplaki Gergõ 4.a, Palócz Réka és Baglyasné
Szécsi Annamária 
2. csapat: 2. helyezés: Kincses Mónika 1.b, Kedves Tamara
2.a, Kutasi Roland 3.a, Heiter Laura 4.a, Heiter Tiborné és 
Józsefné Szalay Tünde
3. csapat: Oláh Patrik 1.b, Szalay Bianka 2.a, Kovács Soma
3.a, Szalay Viktória 4.a, Szabó Judit
4. csapat: Fésû Gábor 2.a, Balogh Anita 3.a, Kiss Jakab Fanni 
4.a, Kiss Jakab Lajos és Papp Sándorné
5. csapat: Vas Panna 1.b, Pucsek András 2.a, Enyedi Laura
3.a, Szmollény Fanni 4.a, Szmollényné Vasányi Rita és
Szigetiné Csákvári Éva

KÖSZÖNET
A Zöldliget Alapítvány tisztelettel köszöni meg
mindazok támogatását,  akik az adójuk 1%-val
hozzájárultak az Alapítvány költségvetéséhez. 
Az így befolyó összegbõl a nyári táborozást, 
valamint az új iskola felszereltségét tudjuk 

segíteni, bõvíteni.

Összeállította:
Nagy Edit
pedagógus

Tisz telt La kos ság!
A Ve len cé ért Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma

(18484229-2-07) ez úton mond kö szö ne tet a sze mé lyi 
jö ve de lem adó juk 1%-át fel aján lók nak.

A fel aján lott 687.899,– Ft össze get az Is ko la, Óvo da,
Nyug dí jas Klu bok,  Pol gár õr ség, Sportegyesület tá mo ga tá -
sá ra hasz nál tuk fel.

Vár juk to váb bi fel aján lá sa i kat a jö võ ben is.

Fel hí vás VELENCE vá ros la kó i hoz !
A Ve len cé ért Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma ne vé ben az zal 

a ké rés sel for du lok Önök höz, hogy az Ala pít vány mû kö dé -
sé nek ma ga sabb szín vo na lon tör té nõ vég zé sé hez a sze mé lyi
jö ve de lem adó juk (szja) 1%-át a 11736082-20054104 szá mú 
szám lánk ra ado má nyoz ni szí ves ked je nek. 

Az Ala pít vány mû kö dé se so rán, az anya gi le he tõ sé ge i -
hez mér ten tá mo gat ja az óvo dai, is ko lai ne ve lé sek költ ség -
ve tés ál tal nem tá mo ga tott te vé keny sé ge it, a két Nyug dí jas
Klub mû kö dé sét, a Sport egye sü le tet és Pol gár õr sé get.

Fen ti ek to váb bi si ke res vég zé sé hez for du lunk Önök höz
és elõ re is kö szön jük szí ves tá mo ga tá su kat!

Bog nár Gyu la
Ve len cé ért Köz ala pít vány Ku ra tó ri um el nö ke
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Kártyás mérõórával 
a közüzemi hátralékok ellen

A Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálathoz az
utóbbi idõben gyakran fordultak családok közüzemi hátralék
rendezése ügyében. Gyakran tapasztaltuk, hogy a segítséget
akkor kérik, amikor már több százezer forint tartozás
halmozódott fel. Ilyen esetben már nagyon nehéz segíteni.
Kérjük azokat a családokat, akik a közüzemi hátralékaikkal
elmaradtak, egy-két nem fizetés után keressék fel szol-
gálatunkat.

Ha anyagi gondjaik miatt a villanyszámlák kifizetésével
huzamosabb ideig problémái vannak, és így nagyobb adóságot
halmoz fel a közüzemi szolgáltatónál, érdemes az elõrefizetõs
mérõórát megigényelni.

A kártyás mérõvel annyi áramot használhat, amennyit az
adott feltöltés lehetõvé tesz.

A beszerelés ingyenes, ha a fogyasztó védett fogyasztói
státuszt kap. Ennek kritériuma:
1. A kormányrendelet alkalmazásában szociálisan rászo-
ruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni,
aki, vagy akinek háztartásában élõ személy: 

a)  rendszeres szociális segélyben; 
b)  ápolási díjban; 
c)  idõskorúak járadékában; 
d)  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben; illetve
e) otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás meg-
állapításától számított 3 éven keresztül; 
f)  nevelõszülõ, hivatásos nevelõszülõ, aki saját háztartásában
neveli a gondozásába elhelyezett átmeneti vagy tartós ne-
velésbe vett gyermeket.

Ha valaki nem tartozik a védett fogyasztók közé, akkor is
lehetõsége van kártyás mérõóra felszereltetésére, ebben az
esetben ez költségekkel jár.

A védett fogyasztói státusz igazolására az EON honlapjáról
letölthetõ adatlappal forduljon a területileg illetékes önkor-
mányzathoz. 

Ugyancsak az EON honlapján (www.eon.hu) megtalálható
a kártyás mérõhöz szükséges összes nyomtatvány. Akinek
elektronikus úton gondot okoz a nyomtatványok beszerzése, az
EON kápolnásnyéki ügyfélszolgálati irodájában beszerezheti.

EON ügyfélszolgálati Iroda: Kápolnásnyék Tó u. 20.
Kedd 16.00–20.00, csütörtök: 08.00–14.00
Információ ez ügyben kérhetõ a Családsegítõ Szolgálatnál is. 

Felhívás!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, akinek
módja és lehetõsége van rá, a közelgõ
ünnepekre való tekintettel, ajándék-
csomagot állítson össze, amit a Család-
segítõ Szolgálat, a hozzá forduló
rászoruló velencei lakosok számára
szétoszt.

A csomag tartalmazhat ruhanemût, tartós élelmiszert, játékot.
Az adományokat folyamatosan lehet leadni a következõ
címen: HUMÁN Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
2481 Velence, Tópart u. 52. (kastély épülete).
Tel.: 06-22-470-288

Török Ágnes Csincsi Éva
intézményvezetõ családgondozó

� HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT tájékoztatója
A Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat értesíti a
Tisztelt Lakosságot, hogy intézményüknél: JOGI ÉS
PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁSOKAT CSAK
ELÕZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN LEHET
IGÉNYBE VENNI: 
Pszichológiai tanácsadás: Bakos Zsuzsa pszichológus,
minden péntek 16.00 órától 18.00 óráig.
Jogi tanácsadás: Dr. Várhelyi Tamás jogász minden hónap 
elsõ szerdai napján 14.00-16.00 óráig; Dr. G. Szabó Szilvia
jogász.
A tanácsadások térítésmentesen vehetõk igénybe a
Szolgálatnál. Helyszín: Velence, Tópart u. 52. Kastély
épülete. Kérjük az elõzetes bejelentkezést a 470-288-as
telefonszámon!
Ügyfélfogadási idõ: Velence Tópart u. 52.

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

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

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

Török Ágnes Csincsi Éva

Egészséges
és Kulturált Emberekért
Egyesület 
Velence, Árok u. 2. tel: 06-70/313-6198 •

http://egyesulet.extra.hu

Rendszeres foglalkozásaink:
– Chuan Shu  (harcmûvészet): 

hétfõ, csütörtök 18-20 óra
– Csi kung: szombat 7-9 óra
– Gerinctorna gyógy-, intim- és Pilates elemekkel:

kedd, csütörtök 16.30-17.30 óra
– Callanetics torna: kedd 18-19, péntek 19-20 óra
– Jóga: szerda 19.00-20.30 ó.
– Törzsi hastánc: szerda 17.30-19 ó.
– Gitárklub: szombat 9.30-11.30 ó.
– Meditáció: vasárnap 17-19 ó.

Békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket 
és 2010-es esztendõt 

kívánunk mindenkinek!
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Kedves Kismamák, Anyukák, Babák, és Totyogók!
Mikor ezeket a sorokat írom, még a decemberi programokra 

és Advent elsõ vasárnapjára készülünk. Amikor azonban az
újság a kezetekbe kerül már három adventi vasárnapon is túl
vagyunk és igen mindjárt itt a Karácsony! Vannak Babák,
akiknek ez az elsõ karácsonyuk és vannak, akiknek ez már a
második, ami valóban emlékezetes lesz számukra és van,
akinek már a harmadik, akárhogy is jó érzés nézni gyermekeink
örömét és kiváncsiságukat amit a Karácsony hoz Nekik. Az Õ
örömük által Bennünk is újra felélednek a régi családi
karácsonyok, amikre szívesen emlékezünk vissza, és
amelyeket gyermekeinkkel is megosztunk. 

No de a karácsony elõtt azért kicsit még nosztalgiázzunk.
December elején Klubunkba is ellátogatott a Télapó, akinek
érkezését nagy izgalommal várták gyermekeink. Öröm volt
látni csillogó, izgatott szemeiket!

Októberben és novemberben több meghívott vendégünk is
lemondta a megbeszélt idõpontot, azonban ezeket igyekszünk a 
januári és februári idõpontokra áttenni. Meghívott
szakértõnkkel beszélgettünk az immunerõsítésrõl, Velence
újtelepi védõnõjével, azaz Mészáros Renátával pedig az
aktuális védõoltásokról. Október végén újra ellátogattunk a
Kenguru Kid játszóházba ahol ismét nagyon jól érezték
magukat gyermekeink.

November 15-én Murcsik Ildikó klubtagunk szerve-
zésében, Gyermekelsõsegély tanfolyamon vehettünk részt a
Gyermekmentõ Alapítvány elõadásában. A három órás
elméletet egy óra gyakorlat követte. A végére persze mi is
elfáradtunk, de a magam és a résztvevõk nevében is

elmondhatom, hogy megérte! Nagyon sok
hasznos információt hallhatunk! Aki most
nem tudott eljönni, tavasszal bepótolhatja,
amikor is a Születés Hete programjai között
visszavárjuk Õket!

Programjainkról www.velencebmk.eoldal.hu
oldalon olvashattok. Heti hírlevelünk pedig

mindenkit figyelmeztet az aktuális eseményekre,
programokra.

Továbbra is szeretettel várunk minden érdeklõdõt, régi és új 
tagunkat összejöveteleinken szerdánként 9-12-ig a Mikkamak-
ka Játéktárban. Kedvcsinálónak pedig itt láthatjátok a 2010.
januári és februári programjainkat illetve néhány képet a
közelmúltból:

2010. január 6. Újév Egymás közötti
beszélgetés az
eltelt Ünnepekrõl,
fogadalmakról
közben kötetlen
játék

2010. január 13. Bio Baby Kft.  
termékbemutató

Deli Tímea
területi
termékképviselõ
elõadása

2010. január 20. Kézmûveskedés Egy kis
kézmûveskedés
gyermekeink
részére

2010. január 27. Bõrgyógyász Dr. Svajda
Bernadett
elõadása

2010. február 3. Farsang Jelmezverseny,
házi sütik, üdítõ

2010. február 10. Bio élelmiszerek Ludassy Kati
elõadásában

2010. február 17. Hiszti, dac,
szobatisztaság és
aktuális
problémák

Mészáros Renáta
és Torma Csabáné 
Szilvi velencei
védõnõkkel

2010. február 24. Kézmûveskedés Egy kis
kézmûveskedés
gyermekeink
részére

Kismamák! 
Szeretettel várunk benneteket a Kismama Klubban minden

hónap második csütörtökjén a velencei Kastély Házasságkötõ
termében. A következõ idõpontok január 14-én és február
11-én lesznek. A klubhoz bármikor csatlakozhattok! Gyertek
és osszátok meg Velünk és más Kismamákkal a várandóság
örömeit és nehézségeit!

Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Egészségben
Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk Mindenkinek!

Elérhetõségeink:

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

vtalaber@vipmail.hu toth_vera@freemail.hu

Babának, mamának kellemes kikapcsolódás!

 

http://www.velencebmk.eoldal.hu
mailto:toth_vera@freemail.hu
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Velencei-tavi Rózsa I. számú
Nyugdíjas Klub

Itt van az õsz, megint újra. Szaladnak a napok, évek. És
itt van a november, december, újra elszaladt egy év
felettünk. A Klubban vesszük észre, amikor köszöntjük a

hetven, nyolcvan év feletti tagjainkat.
Október végén megtartottuk a „Zsíroskenyér-partit”,

tagjaink hoztak finom bort, volt még tea, tepertõkrém, amit

köszönünk a kedves Maneknénak. 
„Kalapbemutatót” is tartottunk, ahol Fülöp lett a

„törzsfõnök”, és neje az oldalán,  Döbrenteiné lett a második 
és Lukácsné a harmadik helyezett. Nagyon leleményesek
voltak a többiek is! Jól éreztük magunkat, vendégünk volt a
Városi Könyvtár vezetõje Sinkáné Mihály Zita is, akinek

nagyon köszönjük a sütit és a látogatást.
Ruhabörze is volt, köszönjük Füstné Zsuzsikának a hét

zsák jó minõségû ruhát, amit ki is börzéztünk a többi kapott

ruhával együtt. 
Szokásunkhoz híven, megtartottuk a második félévi

névnapokat, helyben készült marhapörkölttel, melyhez a
klubtagok hozták a nyersanyagot, és hozzá a „búfelejtõ”
italt. Mindenkinek köszönet érte, aki hozzájárult, hogy
sikeres legyen ez a rendezvényünk, így Kvak János

szakácsnak és a felszolgáló lányoknak!
November 25-én ellátogattunk Pápára, ahol megte-

kintettük a római katolikus templomot – ami nagyon szép
volt –, utána a kellemes vizû termálfürdõbe mentünk, ahol

jót fürödtünk. 

December 9-én „Mikulás-délutánt” tartottunk.
Minden Kedves Velencei Nyugdíjasnak és Olvasónak

Kellemes Karácsonyt, Boldog Újesztendõt  kívánok!
Bicskei Józsefné

klubvezetõ

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. sz. Nyugdíjas Klub tagjai most is – mint  mindig –,

örömmel jönnek a klubestékre, ahol a beszélgetés a fõ cél,
ami sajnos általában a betegségekrõl szól, na de közben
egymásnak adjuk a finomabbnál finomabb sütemények
receptjeit, készülve a Karácsonyra.

November 28-án a Sportcsarnokban voltunk a régi
táncdalénekeseket hallgattuk, de mi is énekeltük velük az
ismert dalokat. 12.000 nyugdíjas vett részt az ország minden 
tájáról, nagyon jó és szép volt visszaemlékezni a régi idõkre, 
amikor még mi is fiatalabbak voltunk.

A szervezõk és az elõadók „szépkorúaknak” neveztek
bennünket és ezt, az ingyenes elõadást azért tartották meg,
hogy mi jól érezzük magunkat.

December 13-án a Stefánia palotába megyünk, ahol
karácsonyi és újévi másorral kedveskednek nekünk, ahol
szintén több száz ember vesz részt, de ott már ismerõsökkel
találkozunk, beszélgetünk, mivel minden elõadáson részt
veszünk.

December 19-én a klubhelységben tartjuk a Karácsonyi
ünnepséget, ahol a Polgármester asszony minden klubta-
gunknak az Önkormányzat ajándékát, a szaloncukrot adja
át, és ezt az estét velünk tölti. Ajándékkal kedveskedünk
minden klubtagnak abból a pénzbõl, amelyet a Polgármester 
asszony és a Képviselõ-testület biztosít minden évben a
Klub részére.

December 29-én ismét a Sportcsarnokba megyünk
„Bangó Margit 40 éve a pályán” címû nóta délutánon
veszünk részt. Ezzel zárjuk a 2009-es évet.

A Polgármester asszonynak és a Képviselõ-testület
minden tagjának hálásan köszönjük, hogy anyagiakkal
segítenek bennünket. Sok helyen voltunk az elmúlt évben,
vendégeket tudtunk fogadni és sok szép estét tölthettünk
együtt.

Minden Kedves Nyugdíjas Társunknak Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet kívánok

tagtársaim nevében!
Vén Lászlóné

klubvezetõ

Nyug dí jas Klu bok hí rei

Újrakezdés
Advent elsõ vasárnapjával új egyházi évet

kezdünk. 
Ennek az újrakezdésnek örvendezünk. Isten

ezért teszi örök jelenné a Karácsonyt, ezért
gyújtja meg ismételten szeretetének kará-
csonyfáját. 

A karácsonyfa gyertyájától, vagy
csillagszórójától fénybe borul  az
angyalhajas karácsonyfa.

Kívánok minden 
Kedves Olvasónak áldott
Karácsonyi Ünnepeket!

Szent Pió Atyának van egy imája:

„Múltamat neked adom Uram
Jelenemet Neked szentelem

Jövõmet rád bízom Istenem
Múltamat neked adom Istenem, 

minden mulasztásomat, és bûneimet.
Jelenemet Neked szentelem én is Uram,

Jövõmet gondviselésedre bízom
Istenem.”

Ezekkel a gondolatokkal kívánok
minden Kedves Olvasónak Áldott 

Újesztendõt!

Imre atya



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

22                     VELENCEI HÍRADÓ     2009. NOVEMBER-DECEMBER

A SZERETET, A HIT, 
AZ ÖRÖM ÉS A BETELJESEDÉS HÓNAPJA

December különleges hónap. Sajátos hangulat keríti

hatalmába az embereket már csak azért is, mert talán egy

kicsit elcsendesedünk, s jobban figyelünk a másik

emberre, egymásra. Átmelegíti szívünket a szeretet

érzése, s mi magunk is átérezzük, hogy Isten szeret

bennünket… „Karácsony Havának” ereje átüt még az

emberi közöny falán is. 

Advent ünnepköre Karácsony elõtt négy héttel

kezdõdik, és a Megváltó születésének az ünnepén

teljesedik ki. Várjuk szent áhítattal és érzésekkel azt, aki

hideg, lélektelen embervilágunkba elhozta és elhozza a

szeretet melegét. 

Ádvent és Karácsony áldása, hogy mélyen átélhetjük

azt, hogy életünk igenis számon tartott élet, hogy

Krisztust adó szeretettel szeret minket az Isten. S

ilyenkor mi is békeséget, melegséget,

gazdagságot, jót kívánunk szeretteinknek, s

minden embernek. Kiteljesedik bennünk a

jóság érzése. Készek vagyunk mi is tenni 

valami jót és szépet. Átéljük a diakónia

és a misszió minden szépségét. A

családi otthonokban is nyugalom és

békesség honol, mindenki próbál

szeretetet adni a másiknak, a családja

körében lenni. Hirtelen megtelnek az

addig elhagyott vagy gyéren látogatott

templomok, mert a tékozló ember is

tudja: „a minden jóknak adója” nem

más, mint a teremtõ Isten. Áhítatos

gyülekezetté formálódik a sokaság. Otthon, az

ünnepi asztalnál a sokszor széthullással fenyegetett

család újra közösséggé válik. 

A Karácsony centrumában Jézus áll, Isten Fia, aki egy

istállóban született, érti a szegényt, kész segíteni, s

egyedül képes szeretetet adni a szeretetlenségben. Csak

Krisztusban élhetjük át a csodálatos érzést: nem vagyunk

koldusok, s nem vagyunk e világon magunkra hagyva!

Gazdagok vagyunk lélekben és van megváltó Istenünk!

Szilveszter napján aztán megérint a mulandóság szele

is. A lét végessége, rövidsége szorongással tölt el.

Érezzük át, hogy számadás és csend nélkül nem

léphetünk át a következõ esztendõbe. Magunkba

mélyedve készítsünk mérleget: mennyi jót tettünk az

elmúlt évben, mennyi a szégyellni valónk, mit kell

másként tennünk, mi az, amit elmulasztottunk, s amit (ha

kapunk rá lehetõséget) majd véghez kell vinnünk?

Ebben az áldott hónapban, az Istentõl nyert kegyelmi

idõben, mintha megszûnnének bennünk a lelki béklyók.

Mintha eltûnnének a gyûlölködés, emberi-nemzeti

széthúzásunk sötét démonai, s megtörne az önzés, az

emberi törtetés, önáltatás sodró lendülete, a pénz 

mágikus hatalma… 

Sõt még az elmúlás fájdalma és félelme is elszáll

belõlünk, mert egy örök Karácsony látomása kerít minket 

hatalmába, és úrrá lesz az emberszívekben a „hit, remény

s szeretet”. 

S talán megérzi a hit perifériáján élõ véges ember,

hogy ezt a füstként elszálló emberi életet csak az

örökkévalóság fényében lehet megélni. 

Kérjük hát együtt Istent, hogy Õ segítsen megállítani a

személyiség, a család, a nemzet széthullását, és

Karácsony örömüzenete indítson el minket az

újjászületés, a belsõ megújulás és lelki építkezés útján. S

ennek az évnek a végén, mint örök emberi

feladatot és célt fogadjuk be a karácsonyi jó

hírt: „Dicsõség a magasságos meny-

nyekben az Istennek, a földön békesség,

és az emberekhez jóakarat!”.

Pápai Szabó György 
református lelkipásztor

Vasárnapi református istentiszteletek

az újtelepi imaházban délelõtt 9 órakor, a

református templomban (Ófalu, Templom

köz 1.) fél 11 órakor. 

Ünnepi istentiszteletek: 

Szenteste, december 24-én, csütörtökön (e

napon csak az ó-falusi református templomban –

Templom köz 1.) 16 órai kezdettel szentesti mûsoros

istentisztelet. A gyermekeknek ajándékcsomag osztása. 

Karácsony mindkét napján (december 25-26-án,

pénteken és szombaton) úrvacsorás istentiszteletek

mindkét helyen (ó-falusi templom és újtelepi imaház), a

szokott idõben (9, fél 11 óra).

Vasárnap, december 27-én: 9, fél 11 óra mindkét

helyen.

Szilveszter-Óesztendõ napján (dec. 31.) 15 órakor

az Újtelepen, 16 órakor az ó-falusi templomban. 

Újévkor de. 9 órakor az Újtelepen, fél 11 órakor a

templomban.

ÁLDÁS-BÉKESSÉG! Békesség Istentõl!
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A Velencei-tavi
Hulladékgazdálkodási Kft. a

szolgáltatási területén az idei évben
az alábbi kedvezményes
lehetõségeket biztosítja:

ã hulladékszállítás,
ã konténter szállítás szolgálati területünkön belül 5%

kedvezmény.

3 m3 7 m3 8 m3

Kedvezményes ár 13.200 Ft + ÁFA 24.060 Ft + ÁFA 25.170 Ft + ÁFA

Folyamatos szállítás esetén a második konténernél további 2%, több konténer esetén max.
5% kedvezmény!

Vállaljuk:
ã hulladék elszállítását felrakással (gépi, kézi),
ã terület teljes takarítása,
ã tereprendezés,
ã parkosítás,
ã öntözõberendezés építése,
ã kerti tó építése.

A fenti munkákra igény esetén helyszíni felmérés után tételes ajánlatot
adunk. 

Várjuk megtisztelõ érdeklõdését, árajánlat kérését és
megrendelését!

2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38. 2481 Velence, Tópart u. 26.
Tel.: (22) 579-185 Tel.: (22) 472-111
Ügyfélfogadás: hétfõ: 8-12 Ügyfélfogadás: 
szerda: 8-12, 13-15; péntek: 8-12 hétfõtõl péntekig: 8-12.

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

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

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

Plé bá nia Hi va ta lá ban: Fõ u. 70.  
Tel.: 22/472-149  

(ka to li kus temp lom kö ze lé ben)

Re for má tus Egy ház köz ség  
Pa ró ki á ján (temp lom ud va rá ban):  
Temp lom köz 1.  Tel.: 22/472-372  
vagy:  Szórády And rás – Fõ u. 62.   

(Ó-fa lu si óvo dá val szem ben) 
Tel.: 22/472-081

Ve len ce Vá ros 
Ön kor mány za t

Képviselõ-testülete az alábbi 
ingatlanait kívánja

értékesíteni:
 

(irány ár mi ni mum)

Hely raj zi szám                       m2           Cím                             nettó euro/m2

1623/22 1.983 Zárt u. 88

26/9 1.471 Cse me te u. 53

1578/8 630 Vásártér u. 38

1578/9 630 Vásártér u. 38

1578/11 630 Vásártér u. 40

1578/12 630 Vásártér u. 40

(A vételár forintban kerül meghatározásra euró/m2 egységár alapján, az
aktuális forint-euró árfolyamnak megfelelõen.)

Hely raj zi szám      m2      Cím                                                                         

1201 739 Szél u. bruttó   9.217.000,– Ft

1202 681 Szél u. bruttó   9.217.000,– Ft

1610 954 Árok u. lakóház és udvar bruttó 24.000.000,– Ft

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

rás!

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.

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

 hétfõtõl – péntekig: 18.00 óra
szombat (elõvételezett szentmise): 18.00 óra

vasárnap: 11.00 óra

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

* * *

Református Egyházközség istentiszteleteinek
idõpontjai:

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

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

* * *

Baptista Gyülekezet istentiszteleteinek
idõpontjai:

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

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

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.
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
VELENCE  VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 

TELEFONSZÁMAI

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

díj, beszedett napidíj
Farkasné 
Galambos Erzsébet 589-419 telekadó, idegenforgalmi adó
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Heinczné Hor váth Edi na 589-412 osz tály ve ze tõ
Tö rök Tiborné 589-408 gyer mek vé de lem, 

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

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

Kallós Éva               589-400/124 fizetõ vendéglátó
engedélyek, egészségügyi
szolgáltatással kapcsolatos
ügyintézés

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

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

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

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

Tóth Anita 589-401 építési és használatbavételi
engedélyek

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

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

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

kap cso la tos ügyek
Karaniczné Fo dor Éva 589-415 köny ve lés
Csikmérõ Enricóné 589-411 köny ve lés
Egri Andorné 589-411 köny ve lés
Mészárosné 
Molnár Krisztina 589-423 pénztár
TITKÁRSÁG (polgármester és jegy zõ el ér he tõ sé ge)
Géjó Irén 589-402
Ba logh Eri ka 589-425
Kusnyérné 
Retezi Gyöngyi 589-416
IKTATÓ, KÖZPONT 
Kõváriné Zsovák Nóra 589-400 mûködési engedélyek, iktató

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

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

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

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

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

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

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK

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

Helyi Tûzoltó Egyesület 06-30-6316-666

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

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

Hu mán Csa lád se gí tõ Szolgálat

E-mail:human01@freemail.hu      470-288

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

MOHOSZ Ve len ce Tavi Ki ren delt sé ge  370-339

Ve ze tõ je: Se bes tyén And rás 06-30-9540-731

MOHOSZ Ve len ce Tavi Hal õr cso port ve ze tõ

Schwaller Mihály 06-30-748-8355

Fa lu gaz dász: 

Répási  Ernõ falugazdász 06-20-498-8157
Ügy fél fo ga dás: csütörtök 13.00–15.00-ig Kas tély – házasságkötõterem

Hul la dék szál lí tás sal 

és  köz vi lá gí tás sal kap cso lat ban 472-111

Fo lyé kony hul la dék el szál lí tá sa meg ren del he tõ:

HERKE Bt. 06-20-939-1955

DRV Zrt. információs Pont – Szabolcsi út 40.
(ügyfélfogadás: hétfõn és szerdán 8.00–13.00)

Hibabejelentés: 584-200

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.) 

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)

Rendõrkapitányság Gárdony
közrendvédelmi és

víziközledés-rendészeti osztály

TÁJÉKOZTATÓ

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

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

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

(Kastély – házasságkötõ terem) 

A fogadóórák idõpontja: 
Minden második héten keddi napon

 8.00 órától 9.00 óráig
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HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST 
VÁLLALUNK

Velencei Húsbolt – ABC, Halász u. 1. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.

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

Szolgáltatásaink:

Könyvkölcsönzés
Folyóirat olvasás

Olvasóterem
Elõjegyzés

Fénymásolás
Internet használat

Számítógép használat
Nyomtatási és szkennelési lehetõség

Könyvújdonságok:
Juliette Benzoni: Aurora

Lõrincz L. László: Naraszinha oszlopa
Vámos Miklós: Tiszta tûz

Stan Lauryssens: Dali és én
Eleanor Herman: A Vatikán úrnõje

Stieg Larsson: A lány, aki a tûzzel játszik
Simon Scarrow: A sas és a farkasok

Fekete István: Éjfél után
Bohumil Hrabal: Díszgyász

Michael Robotham: Zuhanás a semmibe
Debbie Macomber: Boldogság másodkézbõl

David Gibbins: Keresztesek aranya
Elizabeth C. Gaskell: Vétkek és vesztesek

Márai Sándor: Bolhapiac

Almuth Bartl: Játékok gyermekzsúrokra
Robert Jackson: 101 híres vadászgép

Devecsery László: Ünneplõ: szokások, hagyományok
Marcel Rufo: Engedj el!

Rózsaligeti László: Magyar olimpiai lexikon 1896-2008
Esther Hicks: A bõség törvénye

Anna Katherine Nicholas: A mopsz
Margitics Ferenc: A szülõi mesterség iskolája

Békés Pál: A Bölcs Hiánypótló
Fiona MacDonald: A kultúra könyve

Sabine Stauber: Földünk ( Mi micsoda junior)
Agostino Traini: Hami: minden, ami az asztalunkra kerül

Bartos Erika: Százlábú: versek óvodásoknak
Silvana De Mari: Az utolsó ork 2.

Christiane Steffan: Csak királylányoknak!

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

 

Felhívom a kedves olvasók figyelmét, 
hogy a könyvtár

december 21-étõl január 4-éig szabadság 
miatt zárva lesz.

Utolsó kölcsönzési nap: december 19. (szombat)
Nyitás napja:  január 5. (kedd)



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

26                     VELENCEI HÍRADÓ     2009. NOVEMBER-DECEMBER

TELEK ELADÓ!

Velence mellett
1.876 m2 – 1.700.000 Ft

Telefon: 
06 (20) 982-4000

ANNA KÉP-GALÉRIA
Ajándékozni a legnagyobb öröm!

Lepje meg szeretteit, barátait, önmagát értékes ajándékkal a
Kép-Galériából!

Telefon: (22) 368-317, 06 (70) 414-0306
(Elõzetes bejelentkezéssel)

Cím: Fekete Anna, 2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 8.

PÁLYÁZATÍRÁS, TANÁCSADÁS,
TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS

(angol, német)

Telefon: (22) 246-0043

Ajándékozza meg szeretteit
EGYEDI FOTÓKÖNYVVEL!

Professzionális portré és rendezvényfotózás.
Telefon: (20) 403-7713

www.ronixstudio.hu

Rendezvények
Az Országos Nagyi Könyvtári Napok keretében október

7-én vendégül hívtam a könyvtárba a Nyugdíjas Klubokat és a
könyvtárba járó nyugdíjasokat. A látogatás során megis-
merkedhettünk a 15 éve megalakult I. számú Nyugdíjas Klub
történetével, Krónikájával és nosztalgiázva lapozgattuk a régi
fényképeket. A kellemes hangulatú délutánon meghívást
kaptam a Klub „zsíros kenyér partijára”, ahol jó volt újra látni
az ismerõs, kedves arcokat. 

Köszönöm a meghívást és a melegszívû fogadtatást.

Velencei Könyvklub
Megalakult a könyvtárban az irodalombarátok köre, ahová

bárkit szívesen várunk egy kis beszélgetésre. Aki kíváncsi más
olvasmány élményére, kedvenc versére vagy a sajátját szeretné
megosztani másokkal, azokat minden hónap második keddjén
16 órától várjuk a velencei Városi Könyvtárba.

Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezetõ

Városi Könyvtár hírei


