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Ünnepi beszéd

Koszorúzás

Szózat

Velence Város Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete 2009. szeptember 7-én
tartotta soron következõ ülését a
Kastélyban. 

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

A Polgármester elsõként a két ülés
közötti munkáról adott tájékoztatót,
melynek során elhangzottak többek kö-
zött a nyári rendezvényekkel kapcsolatos 
tapasztalatok, a vasút korszerûsítés aktu-
ális tudnivalói, valamint pályázati témá-
ban is tájékoztatásra került sor. 

A lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról szóló jelentés elfoga-
dását követõen az I. félévi mérleget
fogadta el a Képviselõ-testület. Az
elõterjesztés szerint a Képviselõ-testület
által jóváhagyott feladatok idõarányosan 
megvalósultak, a folyamatos mûködés-
hez szükséges források megvannak. Az
építményadó, telekadó és az épület után
kivetett idegenforgalmi adóbevételek
arányosan teljesültek, míg az iparûzési
adó és a tartózkodás utáni idegen-

forgalmi adó bevételei a második ne-
gyedévben realizálódott. 

Az államháztartási törvény rendelke-
zése szerinti kötelezõ negyedéves elõ-
irányzat módosítást a Testület tárgyalta,
az Önkormányzat 2009. évi költség-
vetésérõl szóló 8/2009. (III. 09.) rende-
letét a jogszabályi elõírásoknak megfele- 
lõen módosította. 

Évek óta hagyomány, hogy Velence
Önkormányzata csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázathoz. A Képviselõ- 
testület kinyilvánította azon szándékát,
hogy csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetû felsõoktatási hallga-
tók, illetõleg felsõoktatási tanulmányo-
kat kezdõ fiatalok támogatására létreho-
zott Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
2010. évi fordulójához, erre 2,7 millió Ft
támogatást biztosít. 

A következõ napirend keretében
Czuppon István iskolaigazgató adott
tájékoztatást az iskola megkezdésérõl. A
téma tárgyalása során számos képviselõi
hozzászólás elhangzott. Felmerült töb-
bek között a nyelvkönyvek támogatás-
nak kérdése, a felsõs tanulók által
használt nyelvkönyvek újra használata
az alsóbb évfolyamokon, valamint az
angol anyanyelvû tanár munkába ál-
lásának ideje is. Ez utóbbi felvetés kap-
csán elhangzott, hogy az angol tanárnõ
augusztusban megérkezett Velencére, a
korábban már megmutatott lakást elfog-
lalta. Az iskola pedagógusai bemutatták
neki a környéket, programokat szervez-

Hírlevél

Velence Város Önkormányzata az
Egyházakkal közösen

HALOTTAK  NAPI
megemlékezést tart

2009. október 30-án (pénteken) 16.00 órakor
a katolikus temetõben a keresztnél,

a ravatalozóval szemben lévõ, 
velencei ’56-os hõsi halott tiszteletére

állított emlékhelynél, 
majd a Katona-temetõkben.

Tisztelettel várjuk a Lakosságot:

                               Képviselõ-testület

(Folytatás a 2. oldalon)
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tek számára. Ennek ellenére a fiatal pedagógus úgy döntött,
hogy nem tudja a feladatot vállalni, visszautazott hazájába.

Helyére idõközben már megérkezett a másik anyanyelvi
tanár, aki szintén nem beszél magyarul, az angol nyelv oktatása
rendben folyik. (E lapszámban az iskola hírei között olvasható a 
bemutatkozása.)

A Bárczi G. u. 4-6. szám alatti önkormányzati ingatlan
hasznosítása kérdésében a Képviselõ-testület úgy határozott,
hogy az ingatlant szakember elhelyezése céljára kijelöli. 

Következõ pontban a volt Állami Számvevõszék és a volt
Agrokomplex ingatlanok terület igénylésérõl tárgyalt a Tes-
tület. A Tóbíró-közben elhelyezkedõ 1111 hrsz-ú (ÁSz.) telek,
valamint az azon elhelyezkedõ épületek tulajdonosa a Magyar
Állam. 

A Felszabadulás úti volt Agrokomplex ipari terület,
melynek tulajdonosa a Magyar Állam. Az ipari terület magába
foglalja a 732, 733/1 és 733/2. hrsz-ú ingatlanokat. A
földterületen található építmények magántulajdonban vannak,
a vagyonkezelõ az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt.

A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy a 1111 hrsz-ú, a 732, 
733/1 és 733/2. hrsz-ú Magyar Állam tulajdonában álló
területek ingyenes önkormányzati tulajdonba adására irányuló
eljárást megindítja. 

Az Egyebeken belül az átadott hatáskörökben ellátott
feladatokról, a Tourinform Iroda mûködésérõl, valamint az
elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekrõl hang-
zott el tájékoztató. 

A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatódott a munka. A
zárt ülés témája a Rózsa Díj odaítélésének kérdése volt. A
döntés értelmében, 2009-ben Baglyasné Szécsi Annamária,
Bicskei Józsefné és Vén Lászlóné kapja meg a kitüntetést. 

Szelei Andrea
aljegyzõ

* * *
A Képviselõ-testület 2009. szeptember 28-án 15.00 órai

kezdettel rendkívüli testületi ülést tartott a Hivatal jegyzõi
irodájában. Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgár-
mester, Galambos György alpolgármester, Benkõ Istvánné,
Cserny Vilmos, Fehér Györgyné, Füri Mihály, Gránitz Gáspár
Istvánné, Juhász Gyula, Martinovszky József, Sénik István,
Serhók György, Dr. Sirák András, Dr. Sirák Andrásné
képviselõk. 

Lezárult az iskola eszköz- és bútorbeszerzés közbeszerzési
pályázata, amelyben döntést kellett hoznia a Képviselõ-
testületnek. A közbeszerzési tanácsadó szakmai elõterjeszté-
sében a Bíráló Bizottság javaslatot tett az érvényes ajánlatok
közül a legkedvezõbb ajánlatot tevõre, ennek alapján az elsõ
részajánlat pályázati nyertese az ALMUS Pater Zrt. a bútorokra 
tett 32.642.108,– Ft ajánlatával. A második részterület nyertese
4 hûtõgép beszerzése tárgyában Garzon Bútor Kereskedelmi
Kft. Székesfehérvár a nyertese 172.820,– Ft-tal, a harmadik
részajánlat nyertese szintén a a Garzon Bútor Kereskedelmi
Kft. Székesfehérvár lett az orvosi vizsgálóasztal beszerzésre
tett 35.990,– Ft ajánlatával. 

A Polgármester tájékoztatta a Képviselõ-testületet arról,
hogy a szükséges szakmai kiegészítésre tekintettel, az iskola
informatikai eszközeire indult közbeszerzési ajánlati felhívás
kibocsátását módosítani kellett. Új eljárást kell indítani az
óvodabútor beszerzésére tekintettel arra, hogy a korábbi
eredménytelenül zárult.

* * *
Módosította a szükséges jogszabályi feltételeknek

megfelelõ változásokra tekintettel, a Polgármesteri Hivatal, a
Zöldliget Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola, a Meseliget Óvoda, a Városi Könyvtár, valamint a

Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító
Okiratát a Képviselõ-testület. 

* * *
Ismételten benyújtotta pályázatát a Képviselõ-testület

közösségi ház felújítási munkálatokra az Iskola utcai volt
kisiskola épületének és közvetlen környezetének vonat-
kozásában.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes fõjegyzõ

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

munkaterv szerint
2009. november 16-án (hétfõn) 15.00 órai kezdettel

ülést tart a Kastélyban (Tópart u. 52.)

Napirendek:
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 

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

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

4./ Egyebek:  
– Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos

aktuális kérdésekrõl
–  2010. évi szemétszállítási díj megállapítása (elsõ

olvasat)
– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott

feladatokról  
Zárt ülés: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat bírálata

* * *
2009. december 7-én (hétfõn) 15.00 órai kezdettel 

ülést tart a Kastélyban (Tópart u. 52.)

Napirendek:
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 

2./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 

3./ Beszámoló a bizottságok 2009. évi munkájáról,
valamint az Alpolgármester tevékenységérõl 
Elõadók: bizottsági elnökök, 

Galambos György alpolgármester 

4./ Képviselõ-testület 2010. évi munkaterve 
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 

5./ Egyebek: 
– Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos

aktuális kérdésekrõl
– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott

feladatokról  

* * *

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Velence Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete

(Folytatás az 1. oldalról)
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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.   

Velencei rendelõintézet
Szeptember 17-én a Képviselõ-testület tagjai, valamint dr.

Ujhelyi István MEH államtitkár jelenlétében megtörtént a
Velencei Rendelõintézet, hivatalos nevén a Velencei-tavi
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ alapkõ letétele. 

Az építési területen jelenleg az ún. kútalapozási munkálatok 
folynak és megkezdõdött a közmûvek kiváltása. A következõ
hetekben a laikus számára is látványossá válik a munka.
Elkezdõdik a szerkezet építése, helyükre kerülnek a vasbeton

pillérek és lendületet vesz a falazás. Eddig minden
munkafolyamat az ütemtervben meghatározott tempóban
halad. 

Zöldliget Általános Iskola
Kívül-belül látványosan felgyorsultak a munkálatok a

Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Is-
kolánál. Kialakult a végleges tetõszerkezet és megkezdõdött a
cserepezés. A felújított, teljesen átépített és jócskán kibõvített
épületen belül javában folynak a gépészeti-, burkolási- és

festési munkálatok.
Folyamatban van az iskola bútorzatára és az informatikai

eszközökre kiírt közbeszerzési pályázat. 
Jó ütemben halad a kivitelezés, és minden valószínûség

szerint a tanulók még az idén beköltözhetnek a megye egyik
legszebb, legkorszerûbb általános iskolájába.  

Velencei-tó kapuja
A tíz különbözõ elembõl álló, régiós szinten is kiemelkedõ

fontosságú turisztikai projekt, amely megvalósulásával
Velence idegenforgalmi szerepe nagyban felértékelõdik,
változatlanul a kivitelezésre kiírt közbeszerzési pályázatnál
tart. A pályázat eredményhirdetése november közepére, a
kivitelezõi szerzõdés aláírása december elejére várható. 

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI  RÖVID HÍREK
NYERTÜNK

a „Velence város köztisztaságáért”
pályázatunkkal

2009. tavaszán a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztériumhoz pályázatot nyújtottunk be az illegális hulladék-
lerakók felszámolására.

A pályázaton 3 millió Ft vissza nem térítendõ támogatást
nyertünk, melyhez az Önkormányzatunk 20%-os önerõre
vállalt kötelezettséget (750 ezer Ft értékben saját forrást és
természetbeni hozzájárulást).

A pályázatban elnyert pénzösszeg lehetõséget ad arra, hogy
a Panoráma úti bánya és a velencei volt laktanyához vezetõ út
környéke megtisztuljon az illegálisan kirakott hulladékoktól.

Jelenleg folyamatban van a szerzõdéskötés elõkészítése, ezt 
követõen kezdõdhet meg a tényleges munka. 

Pályázatot
nyújtottunk be az újtelepi 
volt kisiskola felújítására

A Közép-dunántúli Operatív Program keretében lehe-
tõségünk nyílt arra, hogy ismételten benyújthassuk pályá-
zatunkat az újtelepi volt kisiskola felújítására és környezetének
fejlesztésére. 

Célunk a pályázati nyertesség esetén az, hogy a jelenleg is
közösségi házként mûködõ épület megújulva, akadály-
mentesítve álljon a civilszervezetek rendelkezésére. 

A tervek szerint, az udvarban lehetõség lenne piac ki-
alakítására, korszerûsödnének a jelenlegi parkolók és az Iskola
utca mellett a Postáig korszerû járda épülhetne ki. 

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Kastély eladás, vagy nem eladás?
A Képviselõ-testület több éve forgalomképessé tette több

önkormányzati tulajdonát, többek között a könyvtár-helyiséget
is magába foglaló Kastély-épületet nyilvánvalóan azzal a
szándékkal, hogy megfelelõ ajánlat esetén, a Képviselõ-testület 
mérlegeli az eladási lehetõségét. Jelenleg azonban a kérdés
nincsen napirenden, az ingatlanra ajánlat nem érkezett, így
természetszerûleg értékesítésre sem került.

Evezõs út melletti terület
feltöltésérõl

A MÁV-kivitelezés részérõl megkeresés érkezett az
Önkormányzathoz, hogy a feltöltésre szánt Evezõs út melletti
területekre töltésföld beszállításához járuljon hozzá.

A szeptember 9-én kiadott hozzájárulás csak töltésföldre
szólt, és a folyamatos ellenõrzés ezzel ellentétes beszállítást
nem is tárt fel. 2009. szeptember 28-án reggel szembesült a
Hivatal azzal, hogy a hétvégén nagyobb mennyiségû beszállítás 
történt, amely beszállítások anyagösszetétele nem felel meg az
Önkormányzat elvárásainak. 

Ezen anyagok nagyobb terméskõdarabokkal vegyített
sárgaföld, illetve aprókõ tartalmú egyéb föld került be-
szállításra. 

A Hivatal azonnal visszavonta a beszállításra vonatkozó
hozzájárulást, és rendelkezett a helyreállítási kötelezettségrõl.
A helyreállítás már 29-én megkezdõdött, és 90%-a a meg-
állapodás ellenesen behordott vegyes földnek, elszállításra
került.

A hétfõi nap folyamán egész nap és azt követõen
folyamatos rendszerességgel, cca. óránként ellenõrizte a
Hivatal a tevékenységet. 

A mai állapot szerint, kisebb kiegészítõ munkáktól elte-
kintve, a beszállított anyag elvitelre került.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes fõjegyzõ

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

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

A hatályos helyi rendelet szerint a lakóház 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
hírekrõl folyamatosan tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat. 

Szelei Andrea
aljegyzõ
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Humán Papillóma
Vírus elleni oltás

Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket arról, hogy Velence Város 
Önkormányzat Képviselõ-testület döntése alapján a város
ingyen biztosítja az 1997. január 1. és 1997. december 31.
között született, Velencén 2009. október 1. napján állandó
lakcímmel rendelkezõ lány lakosai számára a Humán
Papillóma Vírus (HPV) elleni oltóanyagot, mely a vírus 4
leggyakoribb típusával (6, 11, 16, 18) való fertõzõdést, és az
általuk okozott betegségeket képes hatékonyan megelõzni. Az
érintettek névre szóló tájékoztató anyagot és jelentkezési lapot
kapnak a késõbbiekben.

Ezen felül, az önkormányzat lehetõséget szeretne nyújtani
azok számára is, akik részére az ingyenes oltást nem tudja

biztosítani. Az önkormányzat azok számára, akik elõzetesen
írásban igénylik, kedvezményes áron (kb. a piaci ár 30%-a)
tudja biztosítani az oltóanyagot. 

A kedvezményes lehetõség azok számára biztosított, akik
2009. október 1-jén állandó velencei lakcímmel rendelkeznek
és a törvényes képviselõ vállalja a kedvezményes oltóanyag
árának kifizetését. 

Kérem, aki élni szeretne a kedvezményes oltási
lehetõséggel, 2009. október 30-áig szíveskedjen igényét
írásban jelezni a Polgármesteri Hivatal felé. Az oltás
lebonyolításával, szülõi tájékoztatókkal kapcsolatban az
igényfelmérés után, minden érintettet értesítünk. 

Bõvebb felvilágosítás, tájékoztató anyag ügyfélfogadási
idõben a Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályán, illetve az
589-412 telefonon kérhetõ.

Heinczné Horváth Edina
igazgatási osztályvezetõ

VAN ELÉG KÖSZÖNET …
Messzirõl kezdem írásomat. Aki kicsi gyerek közelében él,

tudja mit jelent, és mikor, ha ezt kapja válaszul: „… nem adok,
elfogyott a puszim”!

Az én köszönetem nem fogyott el. Van még. A két utolsó
ünnepre gondolok, az Idõsek Világnapjára emlékezve itt
Velencén, és a Rózsaünnepre, a Babák Rózsakertjében. Közeli
számomra ez a két alkalom, nem csak naptárilag. Hangulatában
is, azért mert bensõségesnek, meghittnek találom. Ha felidézem
az ünneplõk és az ünnepeltek tekintetét, sok azonosságot találok 
azokban. Igyekezetet a szervezõkben, meghatottságot, csendes
örömet mind az idõsebbekben az egyik ünnepen, és a babák
szüleinek, nagyszüleinek szemeiben.  Ha egyenként kellene a
KÖSZÖNÖM szót mondanom mindazoknak, akik tettek a
maguk lehetõsége szerint azért, hogy másoknak – nekünk –
örömet szerezzenek, sok-sok idõre volna szükségem. Most, ha
ezeket a sorokat olvassák, gondoljanak arra, hogy személyesen
nekik szól az elismerés. Az Idõsek Világnapján a szép
környezetért, az elismerõ szép szavakért, a meglepetés
tomboláért, az igen finom vacsoráért jár részünkrõl. A kis
óvodások énekét most is hallom: „Az ember mindig a jóra
éhes…” Azt hiszem bevallhatom, életkor nélkül is az. Ki nem
mérte a gyermeke, unokája magasságát a sajátjához? Bizony ezt
idézték a kisiskolások versbe fonva. Csak idõsek vették
szívükre? Nem hiszen. Pár óra telt el a sokféle okon alapuló
meghatottságnak, másik ünnepre indultunk. 

Kedves – büszkén írom: hozzánk illõ, méltó volt október 3.
Most is csak ismétlem a KÖSZÖNÖM szót. Sokszorosan,
hiszen a hagyomány erõs kötelék lett Velencéhez. 

„Láttad a nevedet?” – „Mekkora lett a rózsánk!”  Másutt élõk 
is „haza” jöttek ekkor. Szerintem kicsit népünnepre hasonlított a 
környék. Olyanok és részt vettek ezen, akik nem babával
érkeztek. Gyermekbarát szép alkalom részesei  lehettünk.
Délután még népesebb lett a szépen feldíszített – egyébként is
kedves látvány – terület. Elismerés illeti a három fõszervezõt,
Benkõné Rózsikát, Gránitzné Zsuzsát, és a gyönyörû õszi nap-
sütést. 

Kérésre említem: az újtelepi nyugdíjasok maguk sütötte
süteményeit, amit a MIKKAMAKKA Játszóháznál kaptak a
gyerekek. Védõnõk önkéntes segítsége is fontos elem volt.

Szõreg, a „rózsatestvér” település rózsatöveket adomá-
nyozott, a Martinovszky kertészet minden babának, aki számára 
ültettek, egy-egy szál sárga rózsát adott.

Most aztán bajban vagyok, mert a technika, a Polgárõrség, a
szereplõk, azok felkészítõi, a felkért segítõk, a Baba Mama Klub 
tagjai, a játékokat mûködtetõk, a kisállat bemutató és hosszan
sorolhatnám a neveket, nem kaphattak név szerint említést. Most 
Köszönöm valamennyiüknek. Munkájuk tiszteletet érdemel. 

Fehér Györgyné
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

VELENCE  RÓZSÁJA  DÍJ 
ÁTADÁSA
2009. október 3.

Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2001.
évben „Velence Rózsája” díjat alapított.

2009. szeptember 7-ei
ülésén a Képviselõ-tes-
tület úgy döntött, hogy az
idei évben a díjat Bag-
lyasné Szécsi Annamá-
ria, Bicskei Józsefné és
Vén Lászlóné velencei
lakosok részére adomá-
nyozza.

Bicskei Józsefné az I.
sz. Velencei-tavi Rózsa
Nyugdíjas Klub, Vén
Lászlóné a II. sz. Nyug-

díjas Klub vezetõje. A „Virágos Velencéért” mozgalom
beindulása óta személyükben aktív közremûködõi  a helyi idõs
korosztály szervezésének. Õk koordinálják a nyugdíjas klubok
tagjait, amikor a közös munka végzésérõl van szó, akár a
nyugdíjas klubok környezetének ápolásáról, akár ha a
közterületen a virágosításról van szó. Vezetésükkel évek óta
visszatérõen gazdái az Ó-faluban a Katolikus Templom elõtti
virágültetésnek, valamint az újtelepi nyugdíjas klub és a
Szabolcsi úti sétány melletti virágágyásoknak. Szószólói
mindketten a település kulturált arculatának kialakítását segítõ
helyi döntéseknek. 

Baglyasné Szécsi Annamária a Zöldliget Magyar – Angol
Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola pedagógusaként minden
évben részt vesz a virágosítási munkálatokban. Osztályát és a
szülõket teljes létszámban mozgósítja, nagy területeket ültet-
nek be virággal. Ezenkívül évek óta vállalja mindenféle térítés
nélkül Velence város rendezvényein a konferanszié szerepét.
Részt vállal ezek elõkésítésében, szervezésében is, szponzo-
rokat kutat fel, és az így szerzett ajándékokkal a programokon
fellépõ velencei gyerekeket tudjuk jutalmazni. Többéves
munkájának méltó jutalma ez az elismerés. 

Továbbra is jó munkát, sok sikert, jó egészséget kívánva
gratulálunk mindhármójuknak!

A Képviselõ-testület nevében:
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. szeptember hónapban

Te le pü lés Szem.
ig.

Ide ig -
le nes
szem.

ig.

Lak -
cím
kár-
tya

Ve ze -
tõi

eng.

Jár-
mû

igazg.

Par-
ko-
lási
 ig.

Út-
le -
vél

Ügy-
fél-

kapu

Ösz-
sze-
 sen

Kápolnásnyék 27 7 13 33 22 7 6 2 117
Nadap 2 - 2 5 3 - - - 12
Sukoró 9 3 3 7 5 3 4 1 35
Pákozd 15 2 10 10 11 5 8 - 61
Pázmánd 12 - 7 12 12 4 1 - 48
Szfvár 9 1 4 13 53 - 8 1 89
Ve len ce 33 4 15 39 57 16 17 8 189
Vereb 1 1 1 5 8 1 - - 17
Lovasberény 9 4 6 16 13 1 3 - 52
Bu da pest - - - 13 14 2 2 - 31
Pusztasz. 13 7 10 12 8 1 3 - 54
Gár dony 2 1 1 10 10 - 3 - 27
Sárosd - - - - 4 - - - 4
Baracska 6 - 2 - 5 - - - 13
Martonvásár - - - - 13 - - - 13
Vértesacsa - - - 2 3 - - - 5
Seregélyes 1 - - 6 7 1 - - 15
Zichyújfalu 1 1 1 1 5 - - - 9
Zámoly - - - 1 5 - - - 6
Csákvár 7 1 4 5 3 1 1 - 22
Pátka 1 - 1 1 3 - 1 - 7
Besnyõ 3 - 2 1 1 - 1 - 8
Csór - - - - - - 1 - 1
Össze sen: 151 32 82 192 265 42 59 12 835

Heinczné Horváth Edina
Okmányirodavezetõ 

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.

Szépek, virágosak az ingatlanok elõtti közterületek. Ez
látható az alábbi felsorolásból is. Bízunk abban, hogy minden
évben még többen kapcsolódnak be a „Virágos Velencéért”
mozgalomba az ingatlanuk elõtti közterület virágosításával, hogy 
még szebb és kulturáltabb legyen lakóhelyük! Mindazoknak, akik
a környezet szépítésében közremûködnek, köszönetünket
fejezzük ki.

Arató u. 5/b.
Zárt u. 5.
Új u. 11., 13., 16., 25.
Kinizsi u. 9., 10.
Kis u. 2., 6.
Kossuth u. 36.
Cserhalom u. 2., 3., 12., 14.
Munkácsi u. 3., 5.
József A. u. 26.
Iskola u. 34/a., 38.

Házasságot kötöttek:

2009. szeptember 5-én:
Busz Zoltán – Sági Zsuzsanna

Czigányik Antal – Sirinkina Viktorija Anatoljevna

2009. szeptember 12-én:
Hajba László – Bõti Eszter

Galambos László – Nagy Viktória

2009. szeptember 26-án:
Öveges Péter – Kelli Tímea

Lója Balázs – Kovács Tímea Krisztina

Gratulálunk!

Egri Andorné
anyakönyvvezetõ

Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki az alább felsorolt vállalkozóknak, 

akik tombolaajándékot ajánlottak fel az Idõsek Világnapja
alkalmából a velencei nyugdíjasoknak. 

 Andi Cukrászda, Andy Kozmetika és Szolárium,
Aranykút Vendéglõ, Baba Mama Klub, Boszorkány pince,
Emese Drogéria, Faház ABC és Horgászbolt, Fodor Rita,
Gila Díszállat – Állateledel, Huber kertészet, Huszti
kertészet, István Étterem, Kövesdi Rita, Lidó Divat,
Martinovszky kertészet, Mészáros Zoltánné, Napsugár
Fodrászat, Tópart ABC, Velence Resort & SPA, VHG Kft.,
Walzer Étterem és Panzió. 

Velence Város Önkormányzata
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Tájékoztató a helyi adókkal kapcsolatos
bevallási, bejelentési kötelezettségekrõl!

Az építményadó mentesség 2007. január 1-jén történõ
megszûnését követõen a tulajdonosok egy része nem tett eleget
az adózás rendjérõl szóló törvényben elõírt bevallási
kötelezettségének. A Hivatal a tõle telhetõ minden módon,
lakossági fórumokon, helyi újságban, közmeghallgatáson,
ügyfélfogadáson igyekezett tájékoztatni errõl a Tisztelt
Lakosságot.

Itt kell megemlíteni azt a lényeges körülményt is, hogy a
magyar szabályozás az önadózás alapelvére épül, amely a
bevallás és az adófizetési kötelezettség kettõs követel-
ményében nyilvánul meg. 

Az adócsoport a beérkezett adóbevallások feldolgozását
követõen a Körzeti Földhivatal nyilvántartása alapján 2008.
évben megkezdte az adóbevallási kötelezettséget nem
teljesítõk felderítését és felszólítását, ami várhatóan több évet is 
igénybe vesz. Aki utólag, vagy csak felszólításra tesz bevallást,
és adómentessége volt, annak 2007. január 1-jéig, akinek
nem volt adómentessége, annak az elévülési idõn belül,
(jelenleg 2004. január 1-jéig) visszamenõleg kell megfizetni
az építményadót, kedvezmények beszámítása nélkül és egy
összegben. Tapasztalataink alapján az eddig megkeresett
tulajdonosok leggyakoribb magyarázata a bevallási köte-
lezettség elmulasztására, hogy nem tudtak adófizetési
kötelezettségükrõl, illetve soha nem kaptak erre vonatkozóan
felszólítást, vagy régebben akár 10-20 évvel ezelõtt adó-
mentességi határozatot kaptak. 

Felhívjuk a figyelmüket a helyi adókról szóló 1990. évi C
tv. (a továbbiakban Htv.) 50. §-ban foglalt új lakásokra,
lakásbõvítésekre jogerõs határozattal engedélyezett házadó-
mentességet a 2002. évi XLII. tv. 309. § (3) bekezdése 2003.
január 1-jétõl hatályon kívül helyezte. A helyi adó rendelet
szerint ezt követõen 2007. január 1-jéig 100 m2 lakásnagyságig
még adómentesek maradtak a lakóházak azoknak az állandó
lakosoknak, akik 1992-ben az építményadó bevezetésekor már
rendelkeztek az ingatlanukkal.

A helyi adórendelet módosítása következtében 2007.
január 1-jétõl minden fajta adómentesség hatályát
vesztette. Az adómentességi határozatot nem kell visszavonni,
ha az alapjául szolgáló jogszabályt hatályon kívül helyezik,
mert ezáltal a határozat is hatályát veszti. 

Ma már elengedhetetlen az adózással kapcsolatok tör-
vények illetve rendeletek alapszintû ismerete, hiszen ezen
szabályok közé szorított mindennapjainkban nagyon sok
hátránnyal jár, ha nem vagyunk elég tájékozottak ezen a
területen is. A következõkben szeretnék egy-két fontos
szabályt ismertetni, ami talán segítséget nyújthat Önöknek a
jövõben.

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. tv. (a
továbbiakban Art.) szabályozza az adózással kapcsolatos
összes általános jogunkat és kötelezettségünket. Az 1.§ (5.)
bekezdése szerint az adóhatóság az adózónak a törvények
megtartásához szükséges tájékoztatást megadja, az adó-
bevallás, az adóbefizetés rendjét vele megismerteti, az adózót
jogainak érvényesítésére figyelmezteti. Az adóhatóság e
szakaszban foglalt kötelezettségét az ügyfél megkeresésére
ügyfélfogadási idõben, levélben, valamint a határozatok
tartalmában teljesíti.  

Az Art. 16. §-a szabályozza a bejelentés szabályait, amit
röviden úgy tudnánk megfogalmazni, hogy minden adófizetési
kötelezettséggel kapcsolatos változást 15 napon belül,
írásban be kell jelenteni az illetékes adóhatóságnak. Példaként
az adószám, telephely, székhelyváltozást, a levelezési cím-
változást vagy a bentlakási kedvezmény beszámítást,
csökkentést említenénk, bár a levelezési cím többnyire a nem
velencei lakosokat érinti. 

A bentlakási kedvezmény minden lakosra 15 m2/év/fõ
minden olyan személyre, aki adott év január 1. és december 1.
között állandó lakcímbejelentéssel rendelkezik Velencén a
saját, illetve egyenes ági hozzátartozója ingatlanába. 

A kedvezmény nem automatikus, tehát írásban kell kérni,
és írásba kell lemondani.

Az Art. 32.§ (2) bekezdése szerint, ha a helyi adót nem az
adózó állapítja meg, az adófizetési kötelezettség keletkezését
(változását) követõ 15 napon belül adóbevallást kell tennie.
(Például ingatlan vásárlás, értékesítés bõvítés, bontás stb.)
Építményadó esetében az adófizetési kötelezettség kezdete a
használatbavételi engedély jogerõre emelkedését követõ év
január 1. Ha az ingatlant engedély nélkül veszik használatba,
akkor a tényleges használatba vételt követõ év január 1. 

A lakóház, lakás, garázs, csónaktároló, üzlet, stb. épít-
ményadó, az üres telek telekadó, a hétvégi ház, üdülõ építmény
utáni idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség alá tartozik,
ebbõl következõen minden ingatlan után valamilyen formában
helyi adót kell fizetni. 

Az ingatlan tulajdonos (haszonélvezõ),  aki ingatlannal
rendelkezik a településen és semmilyen helyi adót nem fizet, 
akkor valószínûsíthetõen elmaradt az adóbevallási köte-
lezettségével, ezért tennivalójával kapcsolatos tájékoz-
tatásért keresse fel a helyi adóhatóságot! 

Az üdülõ és hétvégi ház tulajdonosok körébõl gyakorta
hivatkoznak arra, hogy életvitelszerûen nem a településen
élnek, nem ismerik a helyi jogszabályokat, ezért nem
teljesítették az adóbevallási kötelezettségüket. A fenti indok
adóztatási szempontból nem méltányolható, hiszen az Art.
szerint az ingatlan tulajdonjogot szerzõ személytõl elvárható a
jogszerû magatartás, hogy érdeklõdjék az adófizetéssel,
adóbevallással kapcsolatos helyi szabályokról. Itt kell egy-két a 
köztudatban elterjedt téves információt tisztázni, mégpedig,
azt, hogy a Földhivatal nem küld értesítést a Polgármesteri
Hivatalnak a tulajdonos változásról, és mivel nem értesülünk 
a változásokról, ezért nem tudunk tájékoztatást nyújtani
automatikusan a vevõ jogairól, kötelezettségeirõl. Az ingatlan
értékesítéssel kapcsolatban az eladót és a vevõt is bevallási,
bejelentési kötelezettség terheli, hiszen az adásvételt követõ
év január 1-jétõl az eladónak megszûnik, egyidejûleg a
vevõnek keletkezik adófizetési kötelezettsége. 

A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, iparûzési adó
és a talajterhelési díj fizetésre kötelezettek esetében fontos,
hogy a kötelezettség teljesítéséhez nem elég az adót
megfizetni, az adóbevallást is be kell nyújtani. Az adó
megfizetése bevallás nélkül, nem tekinthetõ kötelezettség
teljesítésnek. 

Felhívjuk a gépjármûtulajdonosok figyelmét arra, hogy a
gépjármû értékesítést az eladónak az Okmányirodában kell
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bejelenteni az értékesítést követõ 15 napon belül.   Az adó
kivetése kizárólag a közlekedési hatósági nyilvántartás alapján
történik. Ha a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti az eladó,
és a vevõ nem íratja át a gépjármûvet az eladást követõ év január 
1-jéig, akkor az eladónak nem szûnik meg az adófizetési
kötelezettsége, továbbra is neki kell a gépjármûadót
megfizetni. 

Az Art. 134. §-a alapján a helyi adók, a gépjármûadó és a
késedelmi pótlék megfizetése alól csak akkor mentesíthetõ a
magánszemély adóalany, ha az adó megfizetése az adózó és a
vele egy háztartásban élõ közeli hozzátartozók megélhetését
súlyosan veszélyezteti. Az adóalany kérelemben, megfelelõ
indokolással a jegyzõhöz terjesztheti be ezen jellegû igényét,
ami 2.200,– Ft eljárási illeték köteles. Az elbíráláshoz az
adóhatóság megvizsgálja az adóalany anyagi, szociális, va-
gyoni, esetleg egészségügyi helyzetét, kiadásait, és errõl
környezettanulmányt készít, munkáltatói igazolást kér. 

Nem magánszemély adóalany adóját az adóhatóság
nem engedheti el, és nem mérsékelheti. 

Az Art. 133. §-a néhány kivételtõl eltekintve lehetõséget ad
fizetési halasztás, illetve részletfizetés kérésére, ami abban az
esetben engedélyezhetõ, ha a fizetési nehézség a kérelmezõnek
nem róható fel, ha annak elkerülése érdekében úgy járt el,
ahogyan az az adott helyzetben tõle elvárható, továbbá

valószínûsíthetõ az adó késõbbiekben történõ megfizetése. A
fizetési könnyítés szintén 2.200,– Ft illeték köteles. Indokolt
esetben, ha az illeték megfizetésére az adóalany nem képes,
illetékmentességet kérhet. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adózással kapcsolatos
nyomtatványokat, bevallásokat pontosan és hiánytalan adat-
tartalommal ellátva nyújtsák be. A hiányos, vagy valótlan
adattartalommal ellátott adóbevallás érvénytelen.
Ha hiánypótlást kell kérni, az hosszabbítja az ügyintézés idejét,
és plusz költséggel jár. A nyomtatványok adattartalmát a
35/2008. PM. rendelet szabályozza, ezért ezt egyszerûsíteni
nem lehet. A bevallásokat csak eredeti aláírással ellátva
fogadhatjuk el, tehát faxon, vagy elektronikus úton küldött
bevallások érvénytelenek. A 26/2005. (X. 24.) helyi rendelet a
megfelelõ technikai feltételek hiányában kizárta az
elektronikus ügyintézést a helyi adókkal kapcsolatban.
Természetesen a www.velence.hu honlapról továbbra is
letölthetõk, kinyomtathatók a bevallási nyomtatványok és
ugyanezen honlapon a helyi adórendelet is megtalálható.  

Kérjük Önöket, hogy lehetõség szerint ügyfélfogadási
idõben intézzék ügyeiket, ami hétfõn és pénteken 8-12
óráig, szerdán 8-16 óráig van. 

 Adócsoport 

TÁJÉKOZTATÓ
A LAKÁSFENNTARTÁSI (fûtési)

TÁMOGATÁSRÓL
Velence Város Önkormányzata a korábbi évek hagyo-

mányait folytatva, ez évben is segítséget kíván nyújtani
azoknak a velencei állandó lakóhellyel rendelkezõ csalá-
doknak, akiknek a fûtési szezonban a tüzelõ megvásárlása,
illetve a gázszámla kifizetése létfenntartásukat veszélyezteti.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyedi elbírálás
alapján támogatást állapít meg pénzben vagy természetben
azoknak a családoknak, akiknek a megélhetését a lakásfenn-
tartási költség veszélyezteti, az alábbi jövedelmi viszonyokat
figyelembe véve:

– közös háztartásban élõk esetén: a család egy fõre jutó
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át (mely jelenleg
havi 57.000,– Ft),

– egyedül élõ esetén: az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át (mely jelenleg havi 71.250,–
Ft)  és

– a lakásfenntartás indokolt költségei elérik a háztartás
havi összjövedelmének 30%-át.

A támogatással érintett lakás nagysága – a hasznos
alapterületet számítva a 100 m2-t, vagy ennél nagyobb lakás
esetén a személyenként számított 25 m2-t  nem haladhatja meg.

A lakásfenntartási költségek körén belül havonta az
alábbi kiadások vehetõk figyelembe: lakbér, albérleti díj,
áramdíj, víz- és csatornadíj, gázfogyasztás díja, tüzelõanyag
költsége, szemétszállítási díj, közös költség, valamint a
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztõ részlete.

A lakásfenntartási támogatás a lakás fenntartásához

kötõdik. Ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élõk és háztartások számától.

Nem állapítható meg támogatás annak a családnak,
akinek vagy vele közös háztartásban élõ hozzátartozójának az
általa lakott lakáson kívül lakás, lakótelek, nyaraló vagy
üdülõtelek (Szociális törvény 4. § (1) bekezdésében meg-
határozott vagyon van a birtokában, illetve 1 éven belül
ingatlant értékesített, vagy elajándékozott, lakását egyéb
módon hasznosítja – fizetõ-vendéglátás, albérlet –).

Amennyiben Ön vagy családja úgy gondolja, hogy a
fentiekben leírt szabályoknak megfelel, úgy a mellékelt
nyomtatványt (lásd: kivehetõ oldal) kitöltve 2009. október 30.
(péntek) napjáig a Polgármesteri Hivatal igazgatási osz-
tályához benyújthatja.

A kérelem késedelmes benyújtása jogvesztõ.

A kérelemhez csatolni kell:
– a közös háztartásban élõk 1 havi jövedelmének igazolása,
– nyilatkozat jövedelem hiányáról,
– 1 havi befizetési csekk (áram, víz, lakbér, pénzintézeti

kölcsön),
– 12 havi befizetési csekk gázfogyasztásról, átalány esetén 

1 havi,
– 2009. évi szemétszállítási díj befizetési csekk,
– tüzelõanyag vásárlásáról számla.

Heinczné Horváth Edina
igazgatási osztályvezetõ
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Vasútépítés aktuális kérdései 
Kápolnásnyék-Gárdony állomásköz átépítése során az

elmúlt hónapban a következõ munkálatok történtek:
A hídépítési munkák végzéséhez korrigálásra került a 7. sz.

fõút felé esõ bal vágány a Vörösmarty emlékháznál és az Edda-
emlékmûnél. Továbbá ugyanebben a vágányban ideiglenes
vasúti hidak kerültek beépítésre több helyen. Ezzel tudjuk
biztosítani, hogy a vasutat keresztezõ vízfolyások átvezeté-
seinél a meglévõ szerkezetek teljes hosszukban felújíthatók
vagy cserélhetõk legyenek.

Ezt követõen szeptember hónapban a vasúti forgalom
átterelésre került a bal vágányra és megkezdõdött a tóparti
oldali jobb vágány elbontása. Ez a munka 2009. november
1-jén fejezõdik be, ekkorra kerül ideiglenesen forgalomba
helyezésre a jobb vágány. A vágányzár alatt elkezdõdtek a
korábban ismertetett helyszíneken a tervezett aluljárók
alapozási munkái. A magas talajvíz miatt mélyalapozási és
talajvízszint süllyesztési eljárást kell alkalmazni. November
elsejéig a vállalkozónak el kell készíteni a vasúti pálya alatti
területen az aluljárók falszerkezetét (födémszerkezet), hogy
megépíthetõ legyen a jobb vágány. Mivel a vasúti forgalmat
biztosítani kell, az aluljárók jelenleg forgalom alatt lévõ bal
vágány alatti területen akkor folytatható az építés, ha a jobb
vágány forgalomba kerül.

A hídépítési munkákkal párhuzamosan épülnek a vasúti
pálya vízelvezetõ létesítményei. Lefektetésre került az új vasúti

felépítmény. Épül a pályához kapcsolódó felsõvezeték és
biztosító berendezés. A vállalkozó az Önkormányzatokkal
egyeztetett idõpontokban idõszakosan zárja le az állomás-
közben lévõ útátjárókat úgy, hogy a tópart megközelítése
legalább egy átjárón biztosított legyen.

A vasúti pálya átépítésével együtt új útátjáró burkolat
készül, mivel a régi elemek nem kompatibilisek az új vasúti
felépítményhez.

Jelenleg folyamatban van Velence és Velencefürdõ
megállóhely épületek építési engedélyezési eljárása. Az építési
engedélyt követõen készülnek a megállóhelyek kivitelezõi és
gépészeti tervei. 

A jobb vágány mellett elkészültek az 55 cm magas peronok
szerkezeti elemei, és a forgalomba helyezésig ideiglenes bur-
kolatot kap a peron. Tekintettel arra, hogy a megállóhelyeken
már folyik a kivitelezési munka, de a vasúti személyforgalmat
is fenn kell tartani, ez az utasoktól is fokozott figyelmet követel
a peronon történõ közlekedés közben, a balesetek megelõzése
érdekében.

A vasúti forgalom továbbra is módosított menetrend szerint
történik, ezért felhívjuk a tisztelt utazók figyelmét, hogy az
utazás megkezdése elõtt gyõzõdjenek meg, informálódjanak a
vonatok közlekedési rendjérõl.

Nagy István
projektvezetõ

Termálfürdõ hírei
Kedves Velencei Lakosok!
„Sanse Café & Restaurant”  éttermünk október hónapban ,

3-án, 10-én, 17-én és  23-án Belga Söresten várja a kedves
vendégeket.

Éttermünkben megkóstolhatják a hazánkban forgalmazott
palackozott belga söröket (Stella Artois, Leffe, Löwenweisse).
Élvezhetik a frissen csapolt Stella Artoist illetve a  Hoegaarden
sörkülönlegességet. A Hoegaarden emblémás poharakat ked-
ves vendégeink emlékként hazavihetik.

Október 23-án különleges élményben lesz része vendé-
geinknek. Magyarország   hivatásos sörcsapoló mestere kínálja
a sört az ínycsiklandó ételekhez.

Továbbra is zajlik Sunday Brunch akciónk. Vasárnap 12.00

és 15.00 óra között 2790 Ft-ért büféebéddel várjuk kedves
vendégeinket. Mindkét eseményre elõzetes bejelentkezés
szükséges a 22/589 900 telefonszámon! 

Tájékoztatjuk továbbá az érdeklõdõket, hogy a kisebb
kültéri medencénket október 5-étõl gyógyvízzel töltöttük
fel, így a rossz idõ beköszöntével is lehet szabadban
fürdõzni. A kültéri nagy élménymedence üzemelésével
kapcsolatban szíveskedjenek a 22/589 971 telefonszámon
érdeklõdni. 

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Szalczgruber Mariann

Marketing és PR vezetõ
Velence Resort&Spa

KISTÉRSÉGI HÍREK
III. Kistérségi Szüreti Mulatság – Sukoró

Harmadik éve rendezik
meg a tókörnyéki telepü-
lések közös szüreti mulat-
ságukat a Velencei-tavi
Kistérségi Közkincs Ke-
rekasztal, a kistérség köz-
mûvelõdésének fejlesztését 
segítõ munkacsoport koor-
dinálásával.

Elsõként Pázmánd a-
dott otthont 2007. szeptem- 
berében a hagyományte-
remtõ szándékkal megren-

dezett Velencei-tavi Kistérségi Szüreti Mulatságnak, melynek
ötlete Kiss László, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának

elnöke nevéhez fûzõdik.
Minden évben más településre „vándorol” a rendezvény,

Pázmánd után tavaly Pákozd volt a házigazda, majd 2009-ben

Sukoró látta vendégül az érdeklõdõket.
Sukorón megelevenedett a múlt hagyománya, amikor

szeptember 12-én a kistérség több településérõl érkeztek
csikósok, népviseletbe öltözött felvonulók, akik szekereken
nótázva vonultak fel a falu fõutcáján, hogy ezzel ünnepélyesen
útjára indítsák a III. Velencei-tavi Kistérségi Szüreti

Mulatságot.
(Folytatás a 12. oldalon)
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A nagyszínpadon 14.45-kor kezdõdtek a programok. Ekkor 
adták le a települések szõlõiket a vendéglátóknak, amibõl a
délután folyamán mustot préseltek. Ezt követõen Pákozd

Község polgármestere, a tavalyi rendezvény házigazdája adta
át a települések polgármestereinek a 2008-as Polgármesterek

Borát.
A színpadon bemutatkoztak Gárdony, Nadap, Pákozd,

Pázmánd, Velence, Vereb és Zichyújfalu mûvészeti csoportjai,
majd a Szabad Színház elõadásában  A bor legendáját láthatták

a nézõk.
Megválasztották a felvonulók királynõjét, tartottak csikós-

bemutatót, és versenyeztek a települések által készített madár-

ijesztõk is.
 Egész napos kézmûves kirakodóvásár várta az érdek-

lõdõket, és bemutatkozott a kistérség nyolc települése feldí-

szített pavilonjaikban kézmûveseikkel, helyi sajátosságaikkal. 
Az „õsz ízei” fõzõversenyen minden csapat finomabbnál

finomabb ételeket készített, melyek közül néhányat meg is

kóstolhattak a látogatók.

A nap sztárvendége Zséda volt, a rendezvény fõvédnöke
Lévai Ferenc, örökös posztumusz fõvédnöke Kiss László,
kiemelt támogatója  Görgicze Zoltán, valamint az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program.

Gárdonyi Kistérségi Iroda
2481 Velence, Balatoni út 65.

Tel./fax: (22) 589-573
E-mail: office@velencei-to.hu

Kelemen Szabolcs
irodavezetõ

Velence várost az Önkormányzat felkérésére a Tókör-
nyéki Hagyományõrzõk Egyesülete képviselte.

Az elõzõ évek hagyományait követve, a velencei
pavilonban az érdeklõdõk számtalan információt kaphattak,
kézmûves foglalkozáson vettek részt a gyermekek és
megkóstolhatták az ott elkészített finom ételeket.

Velence Város Önkormányzata nevében köszönöm a
Tókörnyéki Hagyományõrzõk tagjainak, és kiemelten
Ludassy Zsuzsannának, a program fõszervezõjének és
koordinátorának a tevékenységét,

a Tókörnyéki Hagyományõrzõknek: Bajnok család,
Balázs család, Borbély család, Dorgai család, Kapócs
család, Nagy-Ludassy család, Várnai család, Tóth Ica,
Kovács György.

a Szederinda népdalkörnek: Bajnokné Balogh Edina,
Balázs Viktória, Kapócsné Haas Katalin, Kárpáti Katalin,
Kesselyák Kinga, Ludassy Zsuzsanna, Mészáros Viktória,
Tóth Ica

a Zöldliget Általános Iskolának: Karácsonyné Kéki
Andrea és a 3.b osztály szüreti óriásképet festettek.

Papp Sándorné Zsóka és a 4.a osztály szüreti, õszi rajzo-
kat készítettek.

a Kacagány citerazenekarnak, amelynek tagjai a
tókörnyéki települések hagyományõrzõi. Két tagjuk velen-
cei: Balázs Imre és Balázs Viktória.

és Horpácsi László úrnak, aki az idén is a szõlõt ajánlotta
fel.

Oláhné Surányi Ánges                                                                                                                                               
polgármester

(Folytatás a 11. oldalról)

Az elsõ LEADER nyertesek 
a Velencei-tónál!

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program januárban beadott pályázatainak az 5000 fõ alatti települések pályázhattak
(III.tengely) elbírálása megtörtént, a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport területén a 21 beadott pályázatból 12 pályázat
felelt meg a formai, tartalmi és a pontozási feltételeknek, így közel 100 millió forint jut térségünkbe ezekkel a beruházásokkal. A
nyerteseknek gratulálunk!

Pályázó Település Projekt címe

 PÁKOZD-ért
Alapítvány

Pákozd

Pákozdi Római
Katolikus
Templomkert
rehabilitációja

 Pázmánd Községi 
Önk. 

Pázmánd
Pázmándi
Kálvária
rehabilitációja

Jókai Vendégház Pákozd
Jókai Vendégház
Szolgáltatásainak
bõvítés

Manó-Vendégház Pázmánd
A pázmándi
Manó-Vendégház
bõvítése

 Pákozd Községi
Önk. 

Pákozd
Pákoz Hõsök Tere 
Parkosítás

 Gárdony Város
Önk. 

Gárdony
(külterület)

Gárdony-Csirib-
puszta Közösségi
Tér

 Sukoró Község
Önk. 

Sukoró
Sukoró
Kalandvár-
Játszótér építése
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 Pázmánd Községi 
Önkormányzat

Pázmánd

Pázmánd- Fõ utca
menti
zöldfelületek
felújítása

 Vereb Község
Önkormányzat 

Vereb

Pihenõhely és
sétautak
kialakítása
Vereben

 Rollkon Mérnöki
és Mûszaki
Szolgáltató Kft. 

Pákozd gépbeszerzés

 Kápolnásnyéki
Autószerviz  

Kápolnásnyék
Autószerviz 
Kialakítása

 E-Volreve Kft. Sukoró gépbeszerzés

Tudjuk, hogy nem könnyû pályázni, de a kilenc  Velencei-tó 
körüli településen az utóbbi két évben  elnyert kis- és nagy
projektek bizonyítják érdemes. A tavat körbe ölelõ fejlesztések, 
a meglévõ vonzerõk kiegészítése új attrakciók bevonásával,
túlmutat a kistérség, megye, és a régió területein is, és a helyben
élõknek munkahelyet teremt, gazdasági fellendülést biztosíthat
a Velencei-tó egész területén. A megvalósuló beruházások a
lakosság minden korcsoportjának életminõségét javíthatja.

Két újabb pályázati lehetõség,
októberben és novemberben

A Velencei-tó LEADER Akciócsoport rendelkezésre álló
forrásai közel 500 millió forint, ezért a további fejlesztések
megvalósítása érdekében az Irányító Hatóság újabb két
pályázati szakaszt  indított el.

Jó hír, hogy a Velencei-tó LEADER Helyi akciócsoport
területén  2009. november 1-30 között újból  megnyílnak az
ÚMVP III. tengely pályázati források. (Ebben az 5000 fõ alatti
települések pályázhatnak.) 

 A vidéki élet minõsége és a vidéki gazdaság diverzifikálása
címû III. tengely nem horizontális jogcímeire:  1, Mikrovállal-
kozások létrehozása és fejlesztése,  2, Turisztikai tevékenységek 
ösztönzése, 3,Vidéki örökség megõrzése, 4, Falumegújítás és
fejlesztés témakörben.

Gárdony–Velence vállalkozói
figyelmébe!

LEADER IV. tengelyes pályázatok október elsejétõl
beadhatók:

Támogatás vehetõ igénybe az illetékes LEADER HACS
területén a helyi Vidékfejlesztési Stratégiában és LEADER
tervben foglaltaknak megfelelõen az alábbi jogcímek keretében 
megvalósuló fejlesztésekre 2009-ben:

a) LEADER közösségi célú fejlesztés;
b) LEADER vállalkozási alapú fejlesztés; (elsõsorban 5000
   fõ és 10000 fõ lakosságszámú településen) 
c) LEADER rendezvény;
e) LEADER térségen belüli együttmûködés;
A meghirdetésre kerülõ pályázati felhívás keretében

benyújtott pályázatokat 2009. október 1. és 2009. október 31.
között, ezt követõen évente március 1. és 31., valamint október
1. és 31. között a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a
továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtat-
ványon, postai úton kell benyújtani – az illetékes LEADER
HACS munkaszervezeti irodájába.

A Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület a pályázók
számára rendkívüli pályázati információs napokat tart
október, és november hónapban, az érdeklõdõknek  minden

csütörtökön 10,00 órakor, és minden szerdán 16.00-18.00 óra
között a Velence, Balatoni út 65. alatti irodájában, emellett
Fórumokat is tart, hogy minél több sikeres pályázat való-
sulhasson meg a Velencei-tónál.

Információk: a pályázati feltételekrõl www.fvm.hu,
www.umvp.eu, www.mhv.gov.hu  és a helyi információs na-
pokról a www.velenceitoleader.eu honlapon megtalálhatók, és
munkatársaink munkaidõben rendelkezésükre állnak az érdek-

lõdõknek.
Stadler Klára

 Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület 

2481.Velence, Balatoni út 65

info@velenceitoleader.t-online.hu
Tel: 22/470-212

Állás pályázat
Pályázat kezelõi munkakör betöltésére 

Munkavégzés helye:
2481 Velence, Balatoni út 65.

Feladat:
A Velencei-Tó Térségfejlesztõ Egyesület Egyesület

hatáskörébe rendelt – 2009–2011 közötti idõszakban meg-
növekedett – Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(UMVP)  keretében meghirdetett III-IV. tengelyes támo-
gatási jogcímekhez kapcsolódóan pályázatkezelõi feladatok
ellátása

  
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
Képzettség:
– felsõfokú közgazdasági/pénzügyi végzettség vagy felsõ-

fokú agrárgazdasági végzettség 
 Elvárások:
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (irodai

alkalmazások, excel naprakész ismerete)
– önálló munkavégzés
– rendszerszemlélet, logikus gondolkodásmód, precizitás
– kommunikációs készség
– konfliktuskezelõ képesség, terhelhetõség
 
Elõnyt jelent:
– Európai Uniós ismeretek, támogatások kezelésében

szerzett tapasztalatok elõnyt jelentenek.
– a Velencei-tó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, és

a LEADER program ismerete
– angol nyelvvizsga, – ECDL vizsga, – mérlegképes

könyvelõi végzettség, pénzügyi számviteli ismeretek,
 
A pályázat benyújtásának feltételei, határideje:
A pályázatot postai úton az alábbi címre lehet benyújtani: 

Velencei-Tó Térségfejlesztõ Egyesület, 2481.Velence,
Balatoni út 65. A borítékon kérjük a „Vidékfejlesztési
jogcímfelelõs” jeligét feltüntetni. 

Vagy a  info@velenceitoleader.t-online.hu e-mail címre
kérjük

 
Pályázat beküldésének határideje: 2009. október 20.         

Az állás azonnal betölthetõ
 

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a 
www.velenceileader.eu honlapon, a feladatkörhöz

kapcsolódó ismeretanyagot: a www.umvp.eu,
www.fvm.hu, (UMVP címszó) www.mvh.gov.hu

(közlemények címszó) honlapon szerezhet.
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Vértanúk
A magyar, a történelem, a kompetencia órák mostanában

amúgy is az Aradi vértanúkról szóltak, ám az 5. b osztály egy

igazán színvonalas ünnepi mûsorral emlékezett meg október
6-án a nagy évfordulóról. Az ünneplõbe öltözött gyerekek
gyertyagyújtása, egy-egy szál virággal való tiszteletadása
mindnyájunkat megállított egy kis idõre. 

Ady Endre: 

Október 6.
Õszi napnak mosolygása,
Õszi rózsa hervadása,
Õszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott – hõsi áron –
Becsületet, dicsõséget
Az aradi tizenhárom. 

Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az õszi rózsa,
Hulló levél búcsúcsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.

Õszi napnak csendes fénye,
Tûzz reá a fényes égre,
Bús szívünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon,
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

Megalakult a Zöldliget
Diáksport Egyesület

2009. szeptember 17-ei végzéssel a Fejér Megyei Bíróság
bejegyezte az iskolánkban létrehozott sportegyesületet. Az
egyesület alapszabályzatában rögzítettek szerint célunk a
rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása,
sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való
nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet
alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a
tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. A Zöldliget
Diáksport Egyesület rendes tagjai lehetnek az intézmény
nappali tagozatos tanulói, tanárai, dolgozói és minden magyar
állampolgár, aki elfogadja az alapszabályban leírtakat és az
éves tagdíjfizetést vállalja. Az egyesület pártoló tagja lehet az a
természetes jogi személy, aki az egyesület alapszabályával
egyetért és aki belépési nyilatkozatban vállalja a célkitûzéseink
erkölcsi és anyagi támogatását. Egyesületünk alapító
értekezletének résztvevõi a havi tagsági díj mértékét 50
forintban állapították meg, amely szerint egyesületi tagként
éves szinten 500 forint fizetendõ. Diáksport egyesületünk
tagjai részt vehetnek az egyesület szakosztályainak munká-
jában, rendszeresen sporttevékenységet folytathatnak és
hozzájárulhatnak az egyesület feladatainak teljesítéséhez.

Használhatják az ZDSE rendelkezésre álló sportlétesít-
ményeket, sporteszközöket, sportfelszereléseket,

A ZDSE színeiben részt vehetnek a sportversenyeken,
véleményt nyilváníthatnak, javaslatokat tehetnek az egye-
sületet érintõ kérdésekben, részt vehetnek és szavazásra jogo-
sultak a közgyûlésen. 

Bízunk benne, hogy az újonnan létrehozott szervezet
segítségével iskolánk tanulói részére sikerül megteremtenünk a 
mindennapi mozgáshoz, sportoláshoz szükséges tárgyi
feltételeket és a különbözõ sportági versenyeken való sikeres
részvétel által öregbíteni iskolánk és városunk hírnevét.

Varga Attila
testnevelõ tanár

ZDSE elnöke

A megye legjobb csapata
Iskolánk fiúcsapata bizonyult a legjobbnak kislabda-

hajításban a Székesfehérváron, szeptember 22-én megrende-
zett megyei atlétika ügyességi és váltó csapatbajnokság
döntõjén.

A csapat tagjai: Farsang Dániel, Silhány Tamás, Gergely
Barnabás, Balla Olivér, Földi Márk.

Lánycsapatunk ugyanebben a versenyszámban harmadik
helyezést ért el.

A csapat tagjai voltak: Bujáki Klaudia, Fekete Nikolett,
Balázs Viktória, Bartos Gyöngy.

A szép sikerhez gratulálunk tanulóinknak, és az õket
felkészítõ Varga Attila tanár úrnak.

Elsõsök az iskolapadban
Az idei tanévben, két osztályban összesen 43 tanuló kezdte

meg iskolai tanulmányait a Zöldliget Magyar – Angol Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskola padjaiban. Az egyik csoport
iskolaotthonos jelleggel, két tanító nénivel és egy angol
anyanyelvi tanárral sajátítja el az élet, a tudás rejtelmeit. Az
elmúlt pár hét alatt nagyon gyorsan megszokták és elmeséléseik 
alapján megszerették az iskolát. Reméljük, hogy ez a szeretet és 
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ragaszkodás sokáig bennük marad. Kívánjuk nekik, hogy
érezzék jól magukat ebben a környezetben, tanuljanak és
tapasztaljanak sokfélét.

Jégkorong
Szinte megszokott közönség vagyunk már Székes-

fehérváron a Jégcsarnokban. Az Alba Volán segítségével és
közremûködésével régóta vendégeskedünk a „hazai”
meccseken. Egy egész buszt megtöltve a felsõbb évfolyamosok 
már az idei évadban is voltak mérkõzésen. Nem is akármilyen
volt az az összecsapás. Az EC KAC csapatával siklottunk a
jégre. A végsõ eredmény a mi hazai gyõzelmünk volt.
Tanulóink számára persze nemcsak a gyõzelem, hanem a „buli” 
is nagyon fontos. Tömeg, zsivaj, szurkolás, tülkölés, dudálás,
ismerkedés, felszabadultság. Felügyelet mellett, de mégis
szabadon, jókedvûen, hasznosan töltik el ilyenkor az idejüket.
Jólesõ érzés, hogy van rá lehetõségünk, s amíg ez adódik, ki is
használjuk, mivel gyermekeink kikapcsolódását építõ jelleggel
segíteni tudjuk.

Az angoltanárnõ
bemutatkozik

Hello!
My name is Jessie Garner.  I am from a small town called

Fuquay-Varina located in North Carolina.  Fuquay-Varina is

about a 30 minute drive from North
Carolina’s capital Raleigh.  I am
currently a student at Wake
Technical Community College
where I will be getting a degree in
Criminal Justice.  I hope that one day
I will become a DEA agent which
stands for the Drug Enforcement
Administration.  I was adopted at 2
years old and am very blessed to
have a family that is patient, kind
hearted, loving but most of all,
Christians.  I accepted Jesus Christ
as my savior when I was 8 years old.
I have been on several missions’ trips in my lifetime, including
the one to Munkács, Ukraine this summer.  The Hungarian
people touched my heart and I knew that I would want to come
back to this part of the World to do another mission trip!  I am
excited to be able to teach English to some of the children in
Velence, Hungary.  Thank you for giving me the opportunity to
teach English to your children and providing me with a chance
of a lifetime, to come to Hungary!

Thank You!
Jessie

Sziasztok!
A nevem Jessie Garner. Egy kis városból, Fuquay-

Varina-ból, Észak-Karolina államból érkeztem. Fuquay-
Varina körülbelül 30 perces autóútra található Észak-Karolina
állam fõvárosától, Raleigh-tõl. Jelenleg a Wake Technical
Community College tanulója vagyok, ahol bûnügyi bíróként
fogok diplomázni. Remélem, egy napon DEA (Drug
Enforcement Administration- Drog Végrehajtási Igazgatás)
képviselõ lehetek. Két éves koromban örökbe fogadtak, és
nagyon örülök, hogy a családom türelmes, jószívû, szeretõ, de
mindenek elõtt keresztény. 8 éves koromban fogadtam el
Jézust, mint Megváltót. Több missziós szolgálatot teljesítettem
már, többek között egyet Munkácson, Ukrajnában ezen a
nyáron. A magyar emberek megérintették a szívemet és tudtam, 
hogy vissza fogok jönni erre a részére a Földnek egy újabb
missziót teljesíteni. Izgatottan várom, hogy angolul tanít-
hassam a gyerekeket itt Velencén, Magyarországon. Köszö-
nöm a lehetõséget, hogy angolt taníthatok a gyermekeiknek,
így esélyt kaptam arra, hogy Magyarországra jöhessek!

Köszönöm!
Jessie

Fordította: 
Tóthné Benkõ Mónika

angoltanár

SÁRKÁNYHAJÓ
Szeptember derekán, a még kellemes napsütésben iskolánk

felsõ tagozatos tanulóinak lehetõsége volt arra a Kõbéka Kultúr 
Kör kulturális egyesület és a Dragon Aqua SE, illetve Braun
Péter jóvoltából, hogy délután az alig hullámzó vízen
ringatózva hajókázzanak egy kicsit a sárkányfejû hajóval. A
sárkányhajó egy olyan speciális, hagyományos terv alapján
megépített 12,5 m hosszú hajó, melyet elöl sárkányfej, hátul
pedig sárkányfarok díszít.   
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A Sárkányhajó sportág 
Dél-Kínából származik.
Több mint 2000 éves tör-
ténete Qu Yuan legendá-
jához kapcsolódik. Qu
Yuant a kínaiak által
nagyon szeretett költõt és
államférfit hamis vádak
alapján, pusztán félté-
kenységbõl hazaárulással
vádolták és számûzték. A
korrupt Chu Királyság
Kormánya elleni végsõ
tiltakozásaként a Mi Lo
folyóba vetette magát. A

kínaiak soha nem felejtették el ezt a kétségbeesett, de hõsies
tettet. A halászok azért versenyeztek, hogy megtalálják a
holttestét, mielõtt a halak felfalják. Doboltak, lapátjaikkal
ütötték a vizet és rizsgombócokat szórtak bele, hogy eltereljék
azokat. 

Innen ered a hagyomány és tart napjainkban is. Egy-egy
ázsiai vagy óceániai sárkányhajó fesztiválon több száz hajó
küzd egymással, és több ezren szurkolnak nekik.

Kiváló hangulat – felejthetetlen élmény –  természet 
– szép környezet – jó levegõ – víz!

Nemcsak egy jó buli volt ez gyerekeinknek, hanem
kedvcsináló is egyben egy hamarosan induló, szakkör formájú,
csapatépítõ társaság létrehozására. Bízunk abban, hogy akár az
U16-os csapatot is össze lehet állítani diákjainkból.

Összeállította:
Nagy Edit
pedagógus

ÓVODA I  H Í R E K
„Körünkben táncol
a boldogság...”

Hetek óta lázban égtek a Katica csoportos gyerekek,
készülõdtünk a „Babák rózsakertje” ünnepségre. Pintácsi Viki:
„Csoda történt” címû számára táncoltunk, mely a testvéri

szeretetrõl, összetartozásról szól. A gyerekek minden nap
lelkesen gyakoroltak, sokszor õk kérték, hogy többször is

próbáljunk egy nap. A mozgássorokat, koreográfiát hamar
elsajátították, s egymást segítették, ha valaki eltévesztette. A
fellépés elõtt a lányok „Sikerülni fog” felkiáltással biztatták
egymást, s alig gyõzték kivárni, mikor léphetünk fel a
színpadra. Azok a gyerekek, akik most nem szerepeltek, már
türelmetlenül várják, hogy mikor lesz legközelebb fellépése a
csoportnak, mikor táncolhatnak újra a közönségnek, s
mutathatják meg ügyességüket.

Krepsz Mónika óvodapedagógus
Katica csoport

 „OLLÉ, 
a TÓPARTON JAJ DE JÓ!!”

Egy verõfényes, gyönyörû szeptemberi napon, tóparti
piknikre indult a Maci csoport. Minden kisgyermek a saját
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fonott kosárkájába hozta az elemózsiát, amit kockás terítõn
fogyaszthattak el. A friss levegõn elköltött eszem-iszom után
kifejezetten jólesett egy kis mozgás. A gyerekek többféle
tevékenység közül választhattak kedvükre valót: hattyúk
etetése, hajóhajtogatás – vízrebocsátás, a tóparti növények,
bogarak tanulmányozása nagyító használatával, labdajátékok.

Ez az élményekben gazdag délelõtt, remek alkalom volt, mind
az értelmi fejlesztésre, mind a közösségi szellem, és az együvé
tartozás érzésének megerõsítésére.

Még sok ilyen szép napot kívánunk a Maci csoportnak.
Kovács Károlyné és Pencs Tamásné óvodapedagógus

Maci csoport

Hulladékcsökkentés 
a komposztmanók 

– Tóni és Lóri – segítségével
Óvodánkban a környezet

megóvása, a környezet szeretete
programunk egyik kiemelt, fon-
tos része. A környezettudatos
nevelés céljaként került a gyer-
mekek kezébe az a kifestõ,
melybõl megtudhatták miként
„szemetelhetnek” úgy, hogy az a 
természet hasznos részévé
váljon. A kifestõt a VHG Kft.
vezetése ingyenesen biztosította
intézményünkben a nagycso-
portosok számára, hogy így
játékos formában jobban meg-
értsék az óvodások, hogy a
természetet óvni kell. Óvónõink
által különbözõ tájékoztatókon

keresztül megismerték a komposztálás fontosságát, szerves
részét a körforgásban. A megértésben nagyon sokat segítséget
nyújtott – Lóri és Tóni szereplésével –, a kifestõ füzet.
Reméljük a környezet megóvása, szeretete életünk részévé
válik!

Bencsik Éva óvodapedagógus
Süni csoport

Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezetõ

� 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 minden hónap harmadik hétfõjén 9.00-tõl 10.00
óráig.
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
intézményvezetõ családgondozó

TANÁCSOK
HITELTARTOZÁSOK

ESETÉRE
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálathoz több esetben 

fordult hiteltartozással kapcsolatos problémával rendelkezõ
ügyfél. A nem fizetett hitelek esetében a végrehajtási
stádiumban a végrehajtó a folyószámlára inkasszót tehet, amely 
esetében zárolja a következõ jövedelmeket is : táppénz, GYES,
családi pótlék.

Ennek elkerülése érdekében (ha már a hitel visszafi-
zetésével gondok vannak), lehetõség van ezeket a jövedelme-
ket postai úton történõ kifizetéssel kérni.

HOGYAN TEGYÜK EZT?
A táppénz kifizetése postai úton:
Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál illetve a munkál-

tatónál leadott táppénzes papír mellé külön nyomtatványon kell 
jelezni, hogy postai úton és nem átutalással kéri a munkavállaló
az ellátást.

A gyes és családi pótlék kifizetése postai úton:
Lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes Magyar

Államkincstárhoz írásban kell jelezni, hogy a lakcímre
postázzák a gyermekek után járó ellátásokat. Erre külön
nyomtatvány nincs. 

Az idõben történõ intézkedés következtében a család
elkerülheti, hogy jövedelem nélkül maradjon, továbbá elkerül-
heti, hogy segélyéért keljen folyamodni az Önkormányzathoz.

A fentiekkel kapcsolatban felvilágosítást szolgálatunknál,
vagy a területi családgondozótól kérhetnek.

Elérhetõség: 2481 Velence, Tópart u. 52. Tel: 22/ 470-288

Török Ágnes Csincsi Éva
intézményvezetõ családgondozó
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Kedves Kismamák, Anyukák,
Babák és Totyogók!

Öröm számunkra, hogy egyre többen csatla-
koznak hozzánk, ezúton is üdvözöljük a
visszatérõ és az új klubtagjainkat! Szeptem-
berben és októberben is szép számmal gyûltünk
össze. Sok anyuka és baba fordult meg a prog-
ramjainkon, ahol ismerkedtünk, beszélgettünk,
tanultunk egymástól és a szakértõktõl, ven-
dégektõl. Az õsz kezdetén volt Sudocream termékbemutató,
beszélgettünk a nyári élményekrõl és a környezetbarát
háztartásról, illetve élelmiszerekrõl. A Mikkamakka Játék-
tárban a gyermekek élvezik a sok játékot, felfedezik a
lehetõségeket; a kicsik tanulnak a nagyobbacskáktól, akik már
együtt játszanak.

Programjainkról www.velencebmk.eoldal.hu címen olvas-
hattok, ahová folyamatosan friss információkat rakunk fel,
illetve a szakértõktõl kapott és az egymás között cserélt sok
hasznos információt a honlapunk oldalain is megosztjuk
mindenkivel.

Heti hírlevelünk pedig mindenkit figyelmeztet az aktuális
eseményekre, programokra.

Továbbra is szeretettel várunk minden érdeklõdõt, régi
és új tagunkat összejöveteleinken szerdánként 9-11-ig a
Mikkamakka Játéktárban. Kedvcsinálónak pedig itt a
novemberi programunk és kép a közelmúltból:

2009.
november 4.

Beszélgetés a velencei
fejlesztésekrõl,
pályázatokról

Vendégünk Oláhné
Surányi Ágnes Velence 

Polgármestere

2009.
november 11.

Védõnõi tanácsadás az 
éppen felmerülõ

kérdésekre

Torma Csabáné Szilvi
és   Mészáros Renáta

Velence védõnõitõl

2009.
november 18.

Bio Baby Kft.  
termékbemutató

Deli Tímea területi
termékképviselõ

elõadása

2009.
november 25.

Készülõdés az
Adventre

Egymás közötti
beszélgetés (adventi

koszorú,lakás díszítés,
bevásárlás tippek)

Kismamák! Szeretettel várunk benneteket a Kismama
Klubban minden hónap második csütörtökjén a velencei
Kastély Házasságkötõ termében. A klubhoz bármikor csatla-
kozhattok! Babának, mamának kellemes kikapcsolódás!

Elérhetõségeink:
Málics-Talabér Veronika Martinovszkyné Tóth Veronika

Tel:20/570-5876 Tel.:30/543-1905
vtalaber@vipmail.hu tothvera@freemail.hu

www.velencebmk.eoldal.hu

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 18.30-20 ó.
– Törzsi hastánc: szervezés alatt
– Társastánc:  kezdõ szombat 16-18 ó.

                       haladó szombat 18-20 ó.
Salsa, rumba, szamba, jive, angol- és bécsi keringõ,
cha-cha-cha

– Gitárklub: szombat 14-16 ó.
– Meditáció: vasárnap 17-19 ó.

 

Koszorúzás a velencei 
Kossuth – emléktáblánál

2009. szeptember 19-én ünnepelni gyûlt össze a velencei
Honismereti Egyesület tagsága a Kastély oldalán elhelyezett
emléktáblánál Magyarország egykori kormányzójára, Kossuth
Lajosra emlékeztünk.

Azért itt, mert 117 évvel ezelõtt,
1892. szeptember 19-én az akkori
Képviselõ-testület Velence Díszpol-
gárává választotta hazánk nagy fiát,
Kossuth Lajost. Mindezt tiszteletük
és megbecsülésük jeléül tették a
politikus 90. születésnapja alkal-
mából. Az önkéntes számûzetésben
élõ Kossuthot Torinóban táviratban
köszöntötte a testület. A távirat ere-
detijét az Országos Levéltárban
találhatjuk, másolata Egyesületünk-

nél megtekinthetõ. A korabeli újság, a Szabadság, a „Székes-
fejérvár és Fejérmegye köz- és társaséletének közlönye” 1892.
szeptember 22-i számában ezt közli: „Kossuth ünnep Velencén. 
Velencén kedden közgyûlést tartottak, melyen Kossuth Lajost
egyhangúan és nagy lelkesedéssel díszpolgárrá választották. A
választásról távirati értesítést küldtek Turinba. Este az
olvasókörben leleplezték Kossuth arcképét, majd lakomát
rendeztek. Az alkalmi beszédet Decsy Károly református lelkész 
mondta …”

A korabeli tudósításokból tudjuk, hogy a megyében több
helyen tartottak ünnepségeket,  megemlékezéseket a kormány-
zó születésnapja alkalmából „hervadhatatlan érdemeirõl”.

Szoros rokoni szálak fûzték Kossuthot a velencei Meszleny
családhoz, hiszen felesége Meszleny Terézia volt. A Mesz-
lenyek vitték Turinba a díszpolgárságot igazoló hivatalos iratot
is. Egyesületünk tudomására jutott, hogy a Gschwindt-kastély
(volt ÉDOSZ Üdülõ) parkjában áll egy országosan is jegyzett
öreg faóriás, amely alatt Kossuth gyakran megpihent rokonait
látogatva Velencén. Kossuth Lajos Turinban 1894. március
21-én bekövetkezett halála után koporsóját vonaton hozták
végsõ nyughelyére, Budapestre. Mivel a király megtiltotta a
„hivatalos közegeknek” a testületi részvételt, ezért a vasút-
állomásokon, a sínek mellett ezrek búcsúztatták hazánk nagy
fiát. A koporsót szállító szerelvényt Velencén is zászlókkal,
koszorúkkal várták. A mi kis ünnepségünk is fõhajtás Velence
Díszpolgára, Kossuth Lajos elõtt.

A Honismereti Egylet nevében:             Galambos Mihályné
egyesületi tag
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Tájékoztató a velencei 
Önkéntes Tûzoltó Egyesület mûködésérõl

 A 2009-es év elsõ fele elsõsorban autónk újbóli üzembe
helyezésével telt, sok egyéb mellett, mint a versenyeken,
biztosításokon és rendezvényeken való részvétel és
helytállás.

Májusban egyesületünk számára az egyik legfontosabb
és állandó tagja is visszatért közénk: Magirus, a tûzoltóautó,
amit sikerrel vizsgáztattunk le. Így május óta több riasztáson 
vettünk részt a székesfehérvári hivatásosok felkérésére. Az
óvodai gyermekrendezvény, a Babák Rózsakertje ünnep-
sége, az Orbán napi ünnepség, a Május 1-jei fõzõverseny, a
foci és az Augusztus 20-a biztosítása is csak néhány olyan
esemény melyeken aktívan részt vett Egyesületünk.

 Mindeközben megkezdõdött a versenyszezon is,
melyekre megfeszített munkával készültünk, mint kiderült
nem hiába, hiszen mindenhonnan szép eredményekkel
tértünk haza. 

 Részletesebb említést érdemelnek különbözõ kor-
osztályú csapataink a versenyeken való kiváló részvételeik
okán. A versenyek idén a május 16-án kezdõdõ sárosdi
vetélkedéssel kezdõdött, itt ifjúsági és gyermek kate-
góriában diadalmaskodott Egyesületünk. Ezt követte a
május 23-ai Csókakõn megrendezett tûzoltóverseny, ahol

három kategóriában: gyermek, ifjúsági és felnõtt
csapataink is elsõ helyezést értek el. Mindezt követõen
augusztus elején Vörsön került megrendezésre a veterán
tûzoltóautók találkozója, ennek programja egy fõzõver-
sennyel zárult, innen is oklevéllel és szép emlékekkel
tértünk haza.

 Mindezidáig Gyúrón volt az idei év eddigi utolsó
versenye, ahol az Egyesület legfiatalabb korosztálya
remekelt és hozta el az elsõ helyért járó kupát szertárunkba.
A felnõtt csapatunk is dobogóra állhatott ezen a versenyen,
bár csak a harmadik fokáig jutott, de ismerve a mezõnyt ez is
nagyon szép teljesítmény.

 Ezen szép eredmények elérése azért is különösen
becsülendõk, hiszen a rendelkezésünkre álló technikai
eszközük jelentõs részével már magázó viszonyban
vagyunk. Mindezek javításában Egyesületünk jelentõs
segítséget kapott a város vezetõségétõl és a helyi vállal-
kozóktól. A teljesség igénye nélkül pár nevet megemlítenék: 
Fodor Lajos (kárpitos), Németh Károly (gumis), Serhók
György (Kápolnásnyéki TSZ). Köszönjük!

Vass Gyula elnök 
Az Egyesület elérhetõséeg: (30) 6316-666

Velencei-tavi Rózsa I. számú
Nyugdíjas Klub

Egy rövid nyári szünet után gyülekeztünk a klubban,
ugyanis szalonnasütést tartottunk kint, a klub udvarán.
Sokan voltunk, jól éreztük magunkat, az idõ is jó volt.

Szeptember 30-án fogadtuk nagy szeretettel az
író-olvasó találkozóra Fazekas Imre Pál író urat, aki nagyon
szépen mondta el és olvasott fel, majd több könyvet is
kaptunk tõle ajándékba. Nagyon köszönjük! Sajnos,
kevesen voltunk. 

Az elmúlt hónapban kaptunk a székesfehérvári Máltai
Szeretetszolgálattól használt ruhákat, majd 26-án meg-
tartottuk a „ruhabörzét”, a sok-sok érdeklõdõ megelé-
gedésére.

Következett az október 1-jei Idõsek Világnapja. A
meglepetés már a bejáratnál ért bennünket, majd az
óvodások, iskolások szép mûsora következett. Élmény volt
nézni õket, a fiatalságunkat hozta vissza. Köszönjük! A
vacsora finom, a zene jó volt. Késõbb a meglepetés tombola
sok örömet okozott több nyugdíjas társunknak, akik
nyertek.  Nagy-nagy köszönet a Polgármester asszonynak és 
a vezetõségnek, hogy évrõl-évre megrendezésre kerül a
nyugdíjasok találkozója, vacsorája. Megköszönjük Balogh
Erikának is, aki szívvel-lélekkel végezte a munkáját, hogy

mindenki jól érezze magát. Nagyon köszönjük mindenkinek 
a munkáját, aki hozzájárult ezzel ahhoz, hogy ez a szép este
örömet szerezzen sok-sok nyugdíjasnak!

Mint azt olvastuk a Velencei Híradó címlapján, a „Babák 
Rózsakertje” ünnepség a „Nyárbúcsúztató” együtt került
megrendezésre, ünneplésre. Ott voltak az anyukák a
babákkal, óvodástól az iskolásig, a nagymamákig mindenki.

Meghallgattuk, megnéztük a mûsorban szereplõket, a
szép köszöntõszavakat. 

Mint sok nyugdíjas, én is ott voltam, és nagy meg-
tiszteltetésben volt részem, mint klubvezetõ, elérzéke-
nyülve vehettem át a nagyon szép rózsacsokor kíséretében
az Oklevelet és a nagyon szép Rózsa Díjat. Nagyon
köszönöm!

Tíz éve vagyok a klub élén, jóban – rosszban, igyekszem
elvégezni a rám bízott feladatot.

Október 7-én (szerdán) vendégségben – látogatóban –
voltunk a Városi Könyvtárban. 

Október hónaptól 16.00 órakor találkozunk a klubban
minden szerdán!

Minden Kedves Velencei Nyugdíjasnak további jó
egészséget kívánok!

Bicskei Józsefné
klubvezetõ

Nyug dí jas Klu bok hí rei

(Folytatás a 20. oldalon)
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II. számú Nyugdíjas Klub
Nem voltam még ilyen nehéz helyzetben egyetlen egy

cikk megírásánál sem, mint most. Nagyon sok gondolat van
bennem, de egyetlen szó, amit leírhatok: KÖSZÖNÖM!
Köszönöm azt a boldogságot, amelyet október 3-án a
„Babák Rózsakertje” ünnepségen szereztek nekem a
részemre adott „Rózsa Díj” átadásával. Boldog vagyok,
mert megismétlõdött a megbecsülésem, a munkám
elismerése. Ez a díj nem csak engem illet, azokat is, akik a
hívó szavamra ott vannak, ahol szükség van ránk, Õk a klub
tagjai. 

Nagyon nagy meglepetés volt számomra, körülöttem
mindenki tudott róla, hogy miért kell jelen lennem a „Babák
ünnepségén”, én csak akkor, amikor a Polgármester asszony 
a színpadra hívott, ahova remegõ lábakkal tudtam csak
felmenni, de nagy örömmel és boldogságban jöttem le. 
Hálásan köszönöm! Cserébe, amíg erõm engedi, mindent
elkövetek városunk szépítésével kapcsolatban.  

Engedjék meg, hogy ez által köszönjem meg a
Polgármester asszonynak és a Képviselõ-testület tagjainak
azt a boldogságot, amit nekem és a családomnak szereztek.

További munkájukhoz nagyon sok erõt és boldogságot
kívánok, és kívánom még azt is, hogy tudjanak még
másoknak is ilyen boldogságot szerezni, mint most nekem!

Az „Idõsek Világnapja” ünnepséget is itt köszönöm meg
szintén a Polgármester asszonynak és Képviselõ-testület
tagjainak a nyugdíjas társaim nevében. Nagy ünnep ez
nekünk, hiszen van olyan nyugdíjas is, akivel csak ezen az
estén találkozunk (fõleg újtelepiek), és szeretettel
üdvözöljük egymást, egy – két szót váltunk az egészségi
állapotunkról és várjuk a következõ évet, hogy újra

találkozhassunk. Csodálatos volt a kis óvodások és a kis
iskolások mûsora, könnyeket csaltak szemeinkbe, csak
lehetett volna átölelni õket, de gondolatban megtettük! 

Köszönjük a felkészítõ óvó néniknek és tanító néniknek
a munkáját, bizony nem kis fáradtság, de értünk tették.
Köszönjük! Köszönjük a Kedves Szülõknek, hogy elhozták a
csöppségeket és egy kis idõt velünk töltöttek!

A vacsoráról annyit, nagyon finom és ízletes volt, kedves 
kiszolgálással, és aki kért, még „repetát” is kapott. 

Köszönjük Sénik István úrnak és segítõinek, de jövõre is
„megtartjuk” Õket!

Végül, de nem utolsó sorban, hálásan köszönjük Balogh
Erikának és az Önkormányzat dolgozóinak, akik mindent
megtettek, hogy mi kulturált körülmények között ünne-
pelhessünk!

Feltétlen meg kell említenem Palágyi Tamás úr egyéni
vállalkozó (Menü Center) tulajdonosát, aki azzal keresett
meg, hogy esetenként, amikor a fizetett ebéd kiszállítása
után marad ebéd, szívesen kivinnék térítésmentesen
betegeknek és rászorultaknak. Abban segítettem, hogy
címeket adtam és Õk már szállítanak is. Nagyon nagy
segítség, örömmel fogadták, akiknek ez a lehetõség
megadatott. Köszönjük az önzetlen segítséget!

Október 2-án Cserkeszöllõn voltunk fürödni, igen jól
éreztük magunkat, kellemes  társaság utazott együtt.

Október 18-án Budapestre a Stefánia Palotába me-
gyünk borkóstolóval egybe kötött nótadélutánra. Biztosan
szép élményekkel térünk haza.

Minden Kedves Nyugdíjas Társamnak jó egészséget
kívánok!

Vén Lászlóné
klubvezetõ

A gyökérzetet  pusztít ják
Mezõgazdasággal foglalkozó emberek na-

gyon jól tudják, hogy a gyökérre ható vegyszerek
a legeredményesebbek a gyomirtásban. Ha a kárt
okozó gazok gyökerét sikerül elpusztítani, az
egész növény elpusztul. De ez nemcsak az apró
gazokra érvényes, így van ez a nagyobbaknál is.
Még a hatalmas fákra is ez érvényes.

Sõt, így van az ember esetében is. Ha egy
ember gyermekkorában megfertõzõdik, erkölcs-
telen környezetbe kerül, és a rossz magatartásra
ránevelõdik, akkor nagyon nehéz, sõt sokszor reményte-
lennek tûnik változtatni rajta. 

De ugyanez a helyzet a jó esetében is. Ha jó nevelést kap
kicsi korában, ha hittanra jár, begyakorolja a fegyelmezett
munkát, ha megtanulja az udvarias viselkedést és azt, hogy
azért Istentõl jutalmat kap, így lesz jó emberré. Romániában, 
az általános iskolában kötelezõ a hitoktatás, középis-
kolában pedig fakultatív. 

Ezért érthetetlen sok ember számára, hogy hitoktatásban

részesüljön. Mint hitoktató lelkipásztor, sokszor
találkoztam olyan szülõkkel, akik hasonló módon
gondolkodtak, mint a gyermekük, nem fontos
hittanra járni. Amikor aztán rosszá lett a
gyermekük, csodálkozva kérdezték tõlem: 

Plébános úr, mi mindent megadtunk a gyer-
mekünknek, miért lett hálátlan, miért lett rossz
emberré? 

Ilyenkor visszakérdeztem:
Hittanra járatták? Vasárnap ott volt a

szentmiséken? Fegyelmezett munkára nevelték?
Mi nagyon szerettük a gyermekünket és semmire sem

akartuk kényszeríteni.
Nem kényszeríteni, hanem példaadással és szigorral

kellett volna nevelni a jóra, akkor most nem kéne
panaszkodni.

Rossz az irány. Gyökerében kell gyógyítani az embert,
hogy jó ember és boldogabb világ legyen magyar földön!

Imre atya

(Folytatás a 19. oldalról)
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Szeretnél-e gazdag lenni?
Különös kérdés. Ki ne szeretne gazdag lenni, vagy a

meglevõnél több pénzt  birtokolni és gondtalanabb életet élni?
Napjainkban rohamosan emelkednek az árak, amivel

bevételeink igencsak  nem tartják a lépést. Sokak szerint ez a
legfõbb oka a nyugtalanságnak,  elégedetlenségnek és nem
utolsó sorban a bûnözésnek is...

Így van ez valójában? Vajon nem volt-e elégedetlenség,
lázongás, bûnözés a  „jólét” idején is...?  Egyszer egy gazdag
ember így fakadt ki: „Sokba kerül a pénz!”  Ennek az embernek
mint elmondotta, azért került „sokba” a  pénz, mert amíg annak
megszerzésén fáradozott, addig elhanyagolta a családját,
barátait, vallási és politikai kapcsolatait... és amikor valaki azt
mondotta neki: „Jó érzés lehet gazdagnak lenni!” õ keserûen
így fakadt ki: „Én ezeken kívül elvesztettem valami nagyon
fontosat a Békességemet is és nyugtalan és álmatlan
éjszakáimon pisztolyt tartok a párnám alatt. Szegény és
nyomorult ember vagyok, mert mindenemet elvesztetten „csak” 
a pénzem maradt meg.”

Errõl írja Pál apostol: „Mert minden rossznak gyökere a
pénz szeretete, mely után sóvárogván némelyek eltévelyednek a
hittõl, és magukat általszegezték sok fájdalommal...” (I
Timótheus 6:10.)

Hogy is van akkor ez? Pénzért lehet ugyan ételt vásárol, de
étvágyat nem, lehet gyógyszert venni, de egészséget nem,
ismerõst szerezni, de barátot nem, munkásokat szerzõdtetni, de
hûséget nem, lehet drágán berendezett lakásban lakni, de
nyugalomban nem! Hit nélkül még a gazdagok sem lehetnek
boldogok. Amint Ézsaiás próféta mondotta: „És a hitetlenek
olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughatik, és
amelynek vize iszapot és sarat hány ki. Nincs békesség, szól
Isten a hitetleneknek.”

Nem azt akarom mondani, hogy bûn ha van pénzünk. Az
értékcserénél a pénz mellõzhetetlen. Pénzre váltjuk az erõnket,
az idõnket. Pénzért kapjuk meg azokat a dolgokat amikre
szükségünk van életünk folyamán. Pál apostol sem  a pénz

szükségtelenségérõl beszél, hanem a pénz „szerelmérõl” arról
amikor valaki mindennél és mindenkinél jobban szereti azt.
János evangéliumának harmadik részében az Úr Jézus megtanít 
mindenkit, hogy miképpen szabadulhatunk meg a régi velünk
született, bûnre hajló  természetünktõl. Nem elég a régi ja-
vítgatása, foltozása esetenkénti újramázolása... Jézus hatá-
rozottan jelenti ki, nemcsak Nikodémusnak de neked és nekem
is hogy  „... ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az 
Isten országát.”  Pál apostol errõl így ír: „Azért ha valaki 
Krisztusban van, új Teremtés az, a régiek elmúlnak, íme újjá lett 
minden.”

Ha az üzletekben feltûnõen olcsón kínálnak valamilyen
árucikket, akkor ez  kétfajta reakciót válthat ki. Vagy to-
longanak az emberek az üzlet elõtt, vagy pedig kételkedni
kezdenek. Tapasztalatból tudjuk, hogy ami feltûnõen olcsó az
gyanús, hiszen értékrendünkben mindennek „ára” van. Így van
ez nálunk embereknél, de nem Istennél. „Ami az embereknél
lehetetlen az Istennél mind megvan” (meglehet). 

Isten a reménytelen és kilátástalan helyzetben lévõ, de
hozzá forduló embereknek ingyen kegyelembõl bocsátja meg
bûneit és vezeti ki az élet legnehezebb megpróbáltatásaiból is. 
A  Biblia errõl így beszél: „No jertek törvénykezzünk, azt
mondja az ÚR. Ha bûneitek skarlát pirosak, hófehérek lesznek,
és ha vérszínûek mint a karmazsin, olyanok lesznek mint a
gyapjú.”

Kedves Olvasó! Isten Jézus Krisztusban elkészítette szá-
modra is azt a kegyelmet, aminek elfogadásával életedet,
értékrendedet a világhoz való viszonyodat új alapokra
helyezheted. „Mert kegyelembõl tartattatok meg, hit által és ez
nem tõletek van, Isten ajándéka ez.”

A címben feltett kérdésre, tehát magadnak kell válaszolnod. 
Akarsz „nagyon” gazdag lenni? Akkor „Higgy az ÚR Jézus
Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a Te házad népe.”
Ámen.

Osgyán Mihály.
Presbiter, Gyülekezet vezetõ

M e g h í v ó
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 

Kápolnásnyék, Gárdonyi u. 29. szám alatt álló épülete 1979-ben készült el. Idén, 2009-ben 30 éves.
Ebbõl az alkalomból szeretettel meghívunk mindenkit, aki ez idõ alatt az iskolában tanult, tanított 

vagy annak dolgozója volt.
Természetesen azokat is nagy szeretettel várjuk, akik 1979 elõtt végeztek, tanítottak illetve bármely formában részesei

voltak az iskola munkájának.

A közös találkozó idõpontja:  2009. november 28. szombat 15.00 óra.
Helye: Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 

2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi u. 29.

A találkozót kiállítással szeretnénk látványosabbá tenni. Kérünk mindenkit, akinek fénykép, oklevél, tabló, egyéb írásos
vagy tárgyi emlék van birtokában, szíveskedjen azt eljuttatni az iskolába.

A leadott anyagokért felelõsséget vállalunk, és azokat a tulajdonosnak a kiállítás zárása után visszajuttatjuk.
A találkozón lehetõséget biztosítunk a mûvészi hajlamúaknak, hogy mûvészetüket, tehetségüket színpadon, a közönségnek 

megmutassák. A kiállítási anyagokat és a fellépési szándékot 2009. november 6-áig kérjük leadni illetve jelezni.

Elérhetõségeink:
Telefon: (+36 22) 368-940/24 napközben 8.00–16.00-ig  •  (+36 70) 5091314  16.00 után Perjés András

Fax:  (+36 22) 368-940/15
Internet: www.knyek.sulinet.hu; iskola@mail.vorosmarty-knyek.sulinet.hu

A találkozót rendezõ bizottság nevében részvételükre/részvételetekre feltétlenül számítunk. 
Kérjük, legyen segítségünkre, hogy meghívásunk minden érintetthez eljuthasson.

Szervezõbizottság:
Horváth Zoltánné, Perjés András, Perjés Andrásné, Sipos Fatime, Virágné Kertész Margit
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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

vagy:   Szán tó Sán dor – Fõ u. 87. 
Tel.: 22/474-495  

(ka to li kus temp lom kö ze lé ben)

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

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

Ve len ce Vá ros 
Ön kor mány za tá nak

2009. év ben ér té ke sí tés re 
ki je lölt in gat la nai:

 (irány ár mi ni mum)

                                                                                                       2009. évben

Sor szám:  Hely raj zi szám         m2         Cím                          nettó euro/m2

Összközmûves:

1.              1623/22 1.983    Zárt u. 88

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

3.             19, 20, 23 1.592    Cse me te u. 53

Köz mû ves:

4. 585/28, 585/29, 585/30 (3 db)  Eve zõs út mel lett    68

Vá sár tér ut cai la kó tel kek (összközmûves):
S.szám: Hely raj zi szám m2                                                             

1. 1578/8 630 38

2. 1578/9 630 38

3. 1578/11 630 40

4. 1578/12 630 40

A vételár forintban kerül meghatározásra ezen határozatban foglalt euró/m2

egységár alapján, az aktuális forint – euró árfolyamnak megfelelõen.

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.

Szer kesz tõ bi zott ság
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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.  

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

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK

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

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, 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

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:

Adriana Trigiani: Angyali cipellõk

W. E.B. Griffin: Elnöki parancs
David Baldacci: A Teve Klub

Nicholas Sparks: Mindig van holnap
Tormay Cécile: Az õsi küldött
Nora Roberts: Völgy trilógia

Douglas Preston: A megtalált ereklye
Karen Joy Fowler: A Jane Austen könyvklub

Anna Gavalda: Csak azt szeretném, ha valaki várna rám valahol

John Updike: Az eastwicki özvegyek
Agatha Christie: Örök éj

Lángh Júlia: Párizs fû alatt
Natsuo Kirino: Kín

Bangó Margit: Határtalan lakoma

Rátkai Tímea: Esküvõ lépésrõl-lépésre
Václav Vlk: Házi és kerti füstölõk és grillezõk

Anja Flehmig: Árnyékos kertek
Dorothy Wood: Hétvégi kézmûvesség

Bártfai Barnabás: A trónkövetelõ Windows 7

Fabian Lenk: Összeesküvés a Holtak Városában 

Sven Nordqvist: Amikor Findusz kicsi volt és eltûnt
Gilbert Delahaye: Márti és a félelmetes kutya

Geronimo Stilton: Extraegeres vakáció 
Kontra Beatrix: Spatulaállatkák

Beiratkozási díjak: 
A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek beiratkozása ingyenes. Velence Város
Önkormányzat alkalmazásban álló pedagógusok és köztisztviselõk a könyvtár
szolgáltatásait, illetve a könyvkölcsönzést ingyenesen vehetik igénybe. 
Július 1-je után történõ beiratkozás díja az éves díj 50%-a.

Velencei illetõségû:
• önálló keresettel rendelkezõk: 300,– Ft
• diák, velencei oktatási intézményben tanulók                   
   (16 év feletti ), nyugdíjas: 150,– Ft
• gyed, gyes, szociális segély, ápolási díj: 100,– Ft
Egyéb településrõl:
   Beiratkozási díj: 850,– Ft
   Diákoknak (16 év feletti): 425,– Ft

A kölcsönzés szabályai: A kölcsönzési idõ: 4 hét. Egyszerre csak 6 db könyv
kölcsönözhetõ egy olvasójegyre. Hosszabbításra – ha az adott könyvet,
könyveket nem keresik – telefonon vagy e-mail-ben is van lehetõség. Határidõ
után visszahozott könyvekre a könyvtár késedelmi díjat számít fel: 25,–
Ft/hetente/könyvenként.

Ingyenes szolgáltatások: helyben olvasás, katalógusok, kézikönyvtár
használata. 
Térítéses szolgáltatások:
Internet használata:   200,– Ft/óra (100,– Ft/félóra)
fénymásolás:    A/4     15,– Ft/oldal, A/3  25,–Ft/oldal
nyomtatás:                   15,– Ft/oldal

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:

Kedd:   10–17

Szerda: 13–17

Csütörtök: 10–17
Szombat: 10–15

Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezetõ

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.
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Író-olvasó találkozó
Schäffer Erzsébettel

Október 1-jén délután 3
órára megtelt a könyvtár,
vendégünk volt Schäffer
Erzsébet, a Nõk Lapja fõ-
munkatársa, Pulitzer-díjas
írónõ. A múltidézés, a ked-
ves történetek teljes átéléssel
történõ elmesélése egy érzé-
keny, nyitott és emberszeretõ 
személyiséget rajzoltak e-
lénk. 

Az élet apró pillanatai,
élete és utazásai során átélt
emlékei hol mosolyra, hol

könnyekre fakasztotta a közönséget. A találkozó végén az írónõ
dedikálta könyveit. 

Sinkáné Mihályi Zita
könyvtárvezetõ


