
A VELENCEI 18. évfolyam 6. szám
ÖNKORMÁNYZAT 2010.
LAPJA július

M E G H Í V Ó
Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel hívja és várja

a Lakosságot és az Üdülõvendégeket
2010. augusztus 20-án (pénteken) 10.00 órára

a Fõ utcai katolikus templom melletti téren tartandó
Szent István napi ünnepségére:

Zöldliget Általános Iskola diákjainak mûsora, a Szederinda Népdalkör közremûködésével
Ünnepi beszéd

Himnusz
Velence Város Önkormányzat

Képviselõ-testülete
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A Képviselõ-testület 2010. június 21-én 15.00 órai
kezdettel tartotta meg kihelyezett munkaterv szerinti rendes
ülését. A napirendek elfogadásakor a Testület 14 fõvel hatá-
rozatképes volt.

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Ga-
lambos György alpolgármester, Benkõ Istvánné, Cserny
Vilmos, Csizmadia Attila, Fehér Györgyné, Füri Mihály, Grá-
nitz Gáspár Istvánné, Juhász Gyula, Martinovszky József,
Sénik István, Serhók György, Dr. Sirák András, Dr. Sirák And-
rásné képviselõk.

A Polgármester két ülés között történtekrõl szóló beszá-
molóját követõen, a lejárt határidejû határozatok végrehaj-
tásáról fogadott el 1 tartózkodás mellett döntést a Képviselõ-
testület.

Czuppon István iskolaigazgató napirend szerinti beszámo-
lóját a 2009/2010. évi tanévrõl a Képviselõ-testület 12 igen és 2
tartózkodás mellett fogadta el.

Az I. negyedévi mérlegbeszámoló anyagát a Testület 10
igen, 3 nem szavazattal fogadta el.

A folyamatosan változó Testület a teljes létszámával
szavazott a Velence Plusz Kft. beszámolójáról, 8 igen, 5 nem, 1
tartózkodás mellett került a beszámoló elfogadásra.

A szokásos lakossági hozzászólások idején, többen hoz-
zászóltak az ún. „Velencei-tó Kapuja” néven ismert fejlesztési
témához, amelyek elsõsorban a projektmegvalósításának
aggályosságát hangsúlyozták. Felfokozott hangulatban, a
Képviselõ-testület részérõl elhangzott válaszok csak kis-
mértékben találtak meghallgatásra, nyilvánvaló volt, hogy a
projekt ellenzõi ezen véleményüknek kívántak hangot adni,
téves alapinformációk alapján.

A lakossági hozzászólásokat követõen, a Testület folytatta a
„Velencei-tó Kapuja” építés közbeszerzési eljárásáról a
tárgyalását. A téma kapcsán indítvány született a helyi
közbeszerzés tekintetében, a Képviselõ-testület tartson
szimpátiaszavazást a testületi ülés tagjai között. Született
javaslat a döntés elhalasztására is. Miután az indítványok a
szükséges többséget nem kapták meg, 5 képviselõ és a
lakossági résztvevõk eltávoztak.

A Képviselõ-testület ezt követõen folytatta a munkáját, és 9
igen szavazattal kivitelezési munkákra kiírt közbeszerzési
pályázat nyertesének a Bíráló Bizottság javaslatának
megfelelõen, a K+K Bau Profil Zrt. zalaegerszegi székhelyû
ajánlattevõt nevezte meg.

A közétkeztetési pályázat is eredménnyel zárult. A Bíráló
Bizottság javaslatával egybehangzóan, a Képviselõ-testület a
Junior Vendéglátó Zrt. szerezte meg a pályázatnyertességet. A
törvény szerint lehetséges szerzõdéskötés idejéig a
Képviselõ-testület egyetértett a jelenlegi szolgáltatóval történõ
szerzõdéskötés meghosszabbításával.

Ezt követõen, a Képviselõ-testület egyhangúan módosította
a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola Alapító Okiratát, a szükséges adatváltozás tekintetében.

Ugyancsak egyhangúlag fogadta el a Képviselõ-testület a
Fõ utca 64. szám alatti felépítmény használatának vissza-
vételére vonatkozó megállapodás-tervezetet, melynek eredmé-
nyeként helyi közösségi célok érdekében (Civilház) Megyei

Közgyûlés lemond a számára átadott használati jogról a
velencei önkormányzati tulajdonos javára.

Képviselõ-testület döntött továbbá arról, hogy a testületi
ülésekrõl kép/hangfelvételt készíttet a benyújtott ajánlat
elfogadásával 8 igen, és 1 tartózkodó szavazat mellett.

Egyhangúan elfogadta Gárdony Város Településszerkezeti
Tervének támogatását. Egyhangúan döntött a Velencei-tavi
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
törzstõke emelésérõl az éves költségvetési tervben szerepelt
elõirányzatnak megfelelõen, 8 igen szavazattal.

Négy havi bérének megfelelõ jutalom megadásával
értékelte a Képviselõ-testület a Polgármester munkáját. Ve-
lence város és több civilszervezet a LEADER-program
pályázataiban eredményesen vett részt. A civilszervezetek
forráshiánya miatt azonban szükség van a megvalósuláshoz a
fejlesztésnek megelõlegezésére, amelyre a Képviselõ-testület
egyhangú támogató döntést hozott.

Döntött továbbá arról is, hogy az önkormányzati pályázatok
megvalósításához is biztosítja a szükséges forrást.

Döntött továbbá arról is, hogy az árvízkárosult települések
közül, Felsõdobsza településnek 200 ezer Ft támogatási
összeget utal át.

Végezetül döntött arról, hogy a következõ testületi ülést
2010. július 26-án, a Fõ utcai Meseliget Óvoda épületében
tartja.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes fõjegyzõ

Hírlevél

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

munkaterv szerint
2010. szeptember 6-án (hétfõn) 15.00 órakor

ülést tart a Kastélyban (Tópart u. 52.)

Napirendek:
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2./ Tájékoztató az I. félévi mérlegrõl
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3./ Gazdasági program áttekintése
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4./ Október 23-i ünnepség elõkészítése
Elõadó: Fehér Györgyné Kulturális, Ifjúsági

és Sport Bizottság elnöke

5./ Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázathoz
csatlakozás és keretösszeg meghatározás
Elõadó: Heinczné Horváth Edina

igazgatási osztályvezetõ

6./ Egyebek

* * *
Zárt ülés: Velence Rózsája Díj odaítélése

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

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Velence Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete
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Pályázati nyertesség utáni
folytatás

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

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

SZAKORVOSI RENDELÕINTÉZET
Az elmúlt hetekben Velencérõl és a Szakorvosi

Rendelõintézet ellátási területéhez tartozó településekrõl

nagyon sokan keresték fel a
szakrendelõt és mindenki a
legnagyobb elismeréssel be-
szélt a látottakról. Egyöntetû
vélemény, hogy ilyen jól
felszerelt, amellett beteg-

barát, kívül-belül tet-
szetõs egészségügyi
intézmény nem sok
található az ország-
ban.

Nem beutaló kö-
teles szakrendelések:
– nõgyógyászat
– bõrgyógyászat – urológia
– pszichiátria – fül, orr, gégészet - audiológia
– szemészet – általános és baleseti sebészet
(Visszarendelés esetén egyik szakrendelésre sem kell beutaló!)

A képalkotó diagnosztikán belül lesz digitális radiológia és
ultrahang diagnosztika. A hasi és kismedencei ultrahang
vizsgálatokon kívül végeznek majd Doppler vizsgálatot is,
amely megmutatja a nyaki, vagy végtagi nagyartériák lefutását,
falának vastagságát, és belsõ felszínén lévõ felrakódások
nagyságát. E mellett lehetõség lesz szív-ultrahang vizsgálatok
végzésére is.

A röntgengéppel különbözõ traumás elváltozásokat,
mellkas stb. röntgen vizsgálatokat tudnak végezni. A rendelõ-
intézetben lehetõség lesz az úgynevezett telemedicínális
szolgáltatás igénybevételére is.

Pulmonológia (tüdõgyógyászat)
A különbözõ tüdõbetegségek kivizsgálása, kezelése

történik korszerû spirométer segítségével. Heti 8 órában lesz
szakrendelés, mely beutaló köteles.

Bõrgyógyászat
A szakrendelésen a bõrbetegségek diagnosztizálása mellett

kisebb kozmetológiai beavatkozások végzésére is lesz
lehetõség heti 12 órában.

Laboratórium
A szakrendeléseken kért laborvizsgálatokat helyben végzik

naponta. A reggeli órákban lesz vérvétel.
Szülészet-Nõgyógyászat
Terveink szerint három – szülészet-nõgyógyászati ultra-

hang vizsgálatot is végzõ – szakorvos áll majd a biztosítottak
rendelkezésére. Heti 20 órában lesz elérhetõ a szakrendelés.

Urológia
A rendelõ komplett cysto-uretroszkóp rendszerrel és

uroflowméterrel felszerelt. Heti 8 órában lesz elérhetõ.
A nõgyógyászati-urológiai közös szakrendelõben is lesz

ultrahangkészülék a különbözõ nõgyógyászati, és urológiai
betegségek diagnosztizálásának segítésére.

Belgyógyászat
Az általános belgyógyászati szakrendelés mellett lesz

diabetológiai (cukorbetegek gyógyításával foglalkozó), gaszt-
ro-enterológiai (a gyomor-bélrendszer betegségeinek gyógyí-
tásával foglalkozó), valamint hepatológiai (a máj-epeút
rendszer betegségeivel foglalkozó) szakrendelés is. A belgyó-
gyászat heti 28 órában lesz elérhetõ.

Kardiológia
Végeznek: Holter vizsgálatot (24 órás EKG-vizsgálat,

elsõsorban szívritmus zavarok kimutatását céljából).
Terheléses EKG vizsgálatot. A szív vizsgálatának bizonyos

esetekben fontos eleme a terheléses EKG vizsgálat, hiszen
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néhány eltérés nyugalomi állapotban nem, csak fizikai terhelés
alkalmával mutatkozik meg.

ABPM vizsgálatot, mely 24 órás vérnyomás monitorozást
jelent. Magas vérnyomás betegség esetén a pontos diagnózis
felállításához és a megfelelõ terápia kialakításához nyújt
segítséget. A kardiológia heti 12 órában lesz elérhetõ.

Reumatológia
A reumatológia a mozgásszervek különbözõ betegségeivel

foglalkozik, és azoknak elsõsorban a konzervatív gyógyí-
tásával. A reumatológiai betegségek a mozgásszerveknek a
fájdalommal és funkciózavarával járó megbetegedései, de
figyelembe kell venni a többi szerv és szervrendszer hasonló
tüneteket okozó elváltozásait és mindig az egész embert
vizsgálva kell tevékenykedni. Heti 16 órában lesz rendelés,
mely beutaló köteles.

Fizio- és mozgásterápia
A gyógyításban a természet energiáit alkalmazza, korábban

természetes gyógymódnak nevezték. Ma ezeket az energiákat
alkalmazzák eredeti formájában, vagy a természeti energia
mesterséges elõállítása révén.

A rendelésen fizioterápiás multi-torony és Bemer mág-
nes-terápiás készülék áll a betegek rendelkezésére. A rendelés
heti 32 órában érhetõ el a biztosítottak számára.

Gyógytorna
Elsõsorban a mozgásszervi betegségek, elváltozások,

sérülések gyógyítására alkalmazható. Heti 24 órában lesz a
rendelõintézetben elérhetõ.

Neurológia (ideggyógyászat)
Az orvostudománynak, az idegrendszer szervi megbete-

gedéseinek gyógyításával foglalkozó ága. Heti 8 órában lesz
szakrendelés, beutaló köteles.

Pszichiátria
A lelki betegségek diagnózisával, terápiájával, és kialaku-

lásuk megelõzésével foglalkozik. (Depresszió, pánikbetegség
stb.) Heti 8 órában lesz szakrendelés, nem beutaló köteles.

Fül-orr-gégészet
A rendelõ modern fül-orr-gégészeti kezelõegységgel,

vizsgáló mikroszkóppal és szûrõ-hallásvizsgáló berendezéssel
felszerelt. Heti 12 órában lesz rendelés, mely nem beutaló
köteles.

Sebészet
Az általános sebészeti szakrendelés mellett tervezünk a

rendelõintézetben proktológiai és gyermeksebészeti szakren-
delést is indítani. A szakrendelés alkalmas ambuláns-sebészeti
beavatkozások végzésére. Összesen heti 28 órában lesz
rendelés, nem beutaló köteles.

Ortopédia
Az ortopédia az orvostudománynak az az ága, mely a tartó

és mozgatóapparátus világra hozott és szerzett deformitásaival,
heveny és idült gyulladásaival, funkciózavaraival, degeneratív
elváltozásaival foglalkozik. Heti 12 órában lesz szakrendelés,
beutaló köteles.

A sebészeti-ortopédiai rendelõ mellett önálló Gipszelõ
helyiség fog mûködni.

Szemészet
Teljes körû szemészeti ellátás történik heti 12 órában, mely

nem beutaló köteles.
Nappali kórház
Elsõsorban belgyógyászati, sebészeti, ideggyógyászati és

szemészeti betegek vazoaktív infúziós kezelése történik, un.
nappali kórházi rendszerben. Az infúziós kezelés utáni
eseménytelen megfigyelési periódust követõen a páciensek az
éjszakát otthonukban töltik. A kezelések, a betegség típusától
függõen 5-7 napos sorozatokban, 5-6 hónapos periódusokban
zajlik.

Fogászat
Feketéné Dr. Demeter Szilvia fogszakorvos költözik a

Szakrendelõbe a Fõ utcai rendelõbõl, de lesz fogásza-
ti-inplantológiai magánrendelés is.

2010. július 26-ától új helyen, a Szakorvosi Rende-
lõintézetben, a szokásos rendelési idejükben és elérhetõ-
ségükkel találhatóak a következõ rendelések:

Dr. Sinkovics Péter háziorvos Tel.: 22/471-231
Dr. Oszvald Éva gyermekorvos Tel.: 06-20-956-5551
Feketéné Dr. Demeter Szilvia fogszakorvos, aki a központi

telefonszámon lesz elérhetõ.
Védõnõi Szolgálat:
Torma Csabáné Tel.: 06-20-967-3302
Mészáros Renáta Tel.: 06-20-394-0827
A Szakorvosi Rendelõintézet központi telefonszáma

(Recepció): 22/589-515.
A szakorvosi rendelések folyamatosan, az orvosok nyári

szabadságától függõen megkezdõdnek.

* * *

VELENCEI-TÓ KAPUJA
Július 16-án aláírásra került a projekt építõipari

kivitelezésére kiírt közbeszerzési pályázat nyertesével, a
zalaegerszegi K+K Bau-Profil Zrt-vel a vállalkozói szerzõdés.
Ennek megfelelõen, még a nyáron megvalósulhat a tíz
projektelem közül kettõ: az új játszótér és a Tó utcát a szabad
stranddal összekötõ parti sétány.

Egyéb munkálatokra a nyári fürdõszezonban az õszi
hónapokig nem kerül sor.

* * *

KÖZÉTKEZTETÉS
Korábban nyílt közbeszerzési eljárást írt ki az

Önkormányzat a közétkeztetés feladatára. A közbeszerzés
nyertese a JUNIOR Vendéglátó Zrt. Szeptembertõl õk
biztosítják az Meseliget Óvoda, Zöldliget Általános Iskola
étkeztetését.

* * *

ÓVODAÉPÍTÉS
Sikeres lett az óvodaépítésre kiírt Európai Uniós, nyílt

közbeszerzési eljárás. A nyertes a VHG – MAVA-PLAN
Konzorcium.

Az Önkormányzat július 21-én a szerzõdést megkötötte, és
megkezdõdött a Szent Erzsébet téri (Zárt u.) Meseliget Óvoda
kétcsoportos bõvítése. A szerzõdés szerint a tanév elején
minden jogosult gyermek elhelyezése ezáltal biztosított lesz.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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VELENCE KÁRTYA
(Törzsvásárlói kártya Velence Város állandó

lakóinak)
A helyi vállalkozók, vállalkozások és szolgáltatások élénkí-

tésére és segítésére, valamint a velencei állandó lakók vá-
rosunkhoz való kötõdésének erõsítése érdekében, a Kép-
viselõ-testület törzsvásárlói kártya kibocsátásáról döntött.

Az úgynevezett „Velence Kártyát” igénybejelentés
alapján, minden velencei állandó lakos ingyenesen
megkaphatja, és felhasználhatja mindazokban az üzletekben és
szolgáltatásoknál, ahol a vállalkozó a törzsvásárlói kártya
bemutatásakor ún. kedvezményt nyújt. A kártya a kibocsátástól

számított egy évig érvényes. Terveink szerint, minden
hónapban az újságban és a honlapon tesszük közzé azt a cím-
listát, ahol a törzsvásárlói kártya felhasználható. A jelenlegi
lapszámban megtalálhatják azt az igénylõlapot, amelyet a
Polgármesteri Hivatalhoz kell visszajuttatni.

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

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

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

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

Nõi, férfi, gyermekfodrászat Szabolcsi úti Pavilonsor

– Schwarzkopf Refer. Szalon

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

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

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

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

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

Heiden TÜZÉP Iskola u. 42. Cementre 5%

Dancsó Pince Boróka u. 3. Borkóstolásra 20%

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

Édes Velence Cukrászda Fõ u. 68. Fagylaltra 20%,
minden másra 10%

Walzer Étterem Nadapi u. 30. Készpénzes
ételfogyasztásra 10%

Zilaj Bringa Vásártér u. 46. Kerékpárjavításra 15%

Zilaj Bt. (víz, szennyvíz-locsoló
bekötési tervek készítése)
Vásártér u. 46. Tervezési díj 10%

Calla Virág, ajándék Béke u. Minden termékre 10%, +
minden hónapban
aktuális akció

Ó-Velence Étterem Kemping u. 2. Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%

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

kedvezmény
Part Kávézó Tó u. 1/A Kávé, tea fogyasztás

esetén 10%

Andi Kozmetika Szabolcsi úti Minden hónapban
Pavilonsor más-más kedvezmény,

Velencei Híradóban
megjelenõ hirdetés szerint!

Tópart ABC Halász u. 1. Készpénzes vásárlásnál
3.000,– Ft felett 2%,
(kivétel: cigi, újság)

Chemikál Építész Bolt Minden hõszigetelõ
Panoráma u. 3. rendszerre 3%, nettó

20.000,– Ft felett
Velence területén
ingyenes házhozszállítást
vállalunk! (Egyéb
akcióval nem vonható
össze!)

Globál Festékáruház Minden vásárlásnál 3%,
Balatoni u. 65. (Akciós termékekre nem

vonatkozik!)
Huszti Kertészet Bekötõ u. 42. Minden termékre 10%
Lics Pincészet Pákozd, Hrsz. 056 1-5 ü. bor vásárlása

esetén 5%, 6-tól 10%,
12 ü. feletti vásárlás
esetén ingyenes

kiszállítás a tó körül.
Mamma Mia Pizzéria Agárd, Készpénzfizetésnél
Bevásárló központ ételfogyasztásra 10%
Ács-állványozó, épületasztalos,
tetõablak beépítõ, gipszkarton
szerelõ Karanicz Kornél
Tel.: 06-20-464-3286 Munkadíjból 5%
Füri Ker. Kft. Evezõs u. 1. 100% árengedmény

minden termékre,
minden 100. velencei
kártyatulajdonos vevõ
részére

Boszorkány Pince Fõ u. 14. Minden termékre 10%
ERDEX Kft. (Kertészet)
Úttörõ u. 36. Minden termékre 10%
István Étterem Templom köz 10. Készpénzfizetésnél

ételfogyasztásra 10%
Fodor András (Villanyszerelés,
villamos felülvizsgálatok készítése,
napkollektorok telepítése,
fûtésvezérlések készítése
Tel.: 06-20-951-0267 Munkadíjból 5%
Velence Bence-hegyi Borkert
és Borbarát Klub Sárgaföldes u. 14. Helyben fogyasztásnál 10%
CLUB CUE VELENCE Tópart u. 53.
Pizzéria, grill terasz, disco Minden italból 5%
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Kimutatás az okmányiroda munkájáról
településszinten  2010. június hónapban

Település Szem.
ig.

Ideig-
lenes
szem.

ig.

Lak-
cím
kár-
tya

Veze-
tõi

eng.

Jár-
mû

igazg.

Par-
ko-
lási
ig.

Út-
le-
vél

Ügy-
fél-

kapu

Ösz-
sze-
sen

Kápolnásnyék 40 3 12 26 30 2 19 4 136
Nadap 4 - 2 2 2 - 4 - 14
Sukoró 9 2 7 8 5 - 5 - 36
Pákozd 16 1 9 18 7 1 8 - 60
Pázmánd 18 1 4 14 11 2 23 2 75
Szfvár 10 - 5 5 21 2 8 2 53
Velence 56 4 16 57 57 2 16 10 218
Vereb 8 - 1 2 2 - 3 - 16
Lovasberény 15 2 6 8 9 - 7 - 47
Budapest 2 - 1 5 9 - 3 - 20
Pusztaszabolcs 38 7 13 16 6 1 13 2 96
Gárdony 3 - 1 5 5 - 4 - 18
Baracska 4 - 1 5 4 - 2 - 16
Seregélyes 1 - - 5 4 1 7 - 18
Zichyújfalu 1 1 - 1 8 - - - 11
Szabadegyháza 2 - - - 7 - 2 - 11
Sárbogárd 1 - - - 5 - 1 - 7
Martonvásár 1 - - 1 5 - - - 7
Bakonycsernye 3 2 - - 1 - 1 - 7
Nagykovácsi 1 1 1 1 - - 1 - 5
Csákvár 13 3 7 7 11 - 2 - 43
Pátka 1 - 1 2 4 - 1 - 9
Összesen: 247 27 87 188 213 11 130 20 923

Heinczné Horváth Edina
irodavezetõ

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

22/589-428 (jármûigazgatás)
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy okmányirodánk a Központi Ok-
mányiroda tagjaként érkezési sorrendben fogadja ügyfeleit. A napi utolsó
okmánykészítést hétfõ-szerda napokon 15.00 órakor, csütörtök-péntek
napokon 11.30 órakor végezzük, ezért elõfordulhat, hogy nem tudunk
minden megjelent ügyfelet adott napon fogadni.
Fenti idõpontok után ügyfélfogadásra nincs lehetõség.
Amennyiben 0-6 éves korú gyermek részére készíttetnek okmányt, elõzetes
egyeztetés alapján lehetõség van arra, hogy ügyfélfogadási idõ elõtt 7.30 – 8.00
óra között történjen az ügyintézés. Idõpontot egyeztetni a 22/589-420
telefonszámon lehet.

* * *
FIZETENDÕ ILLETÉKEK:
Elsõ személyi igazolvány kiváltása (szülõ jelenléte eljáráshoz szükséges):
– elsõ igazolvány kiadása illetékmentes
– elveszett, megsemmisült, megrongálódott 1.500,–
14. és 70 év között személyi igazolvány kiadása:
– ha van más személyazonosításra alkalmas okmánya 1.500,–
– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya és

a SZIG lejárt, elveszett, ellopták, megsemmisült,
adatváltozás történt 1.500,–

– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya,
és adategyeztetés, adatpontosítás szükséges 3.000,–

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

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

Kertalja u. 4., 6., 8., 11, 12., 13., 14., 15., 19., 21, 22.
Szõlõsor 7., 8., 13.
Hegyalja u. 4., 6., 7., 8., 12., 14., 16., 18.
Ország út 12., 18., 27., 28., 29., 30., 31., 33., 37., 40., 42., 44.
Enyedi u. 2.,3., 7., 19., 21.
Fõ u. 94., 96., 101., 106., 109., 110., 127., 133., 134., 144., 146.
Pannónia u. 1., 6., 8., 10., 12.
Tulipán u. 5., 11., 13., 15., 17.,18., 22., 25.,26., 28., 29., 33., 35 a-b.,
Jázmin u. 2., 3.
Bogrács u. 3., 19., 35/c., 35/b., 40., 42.
Csemete u. 20., 34/a., 35., 29/a.
Mély u. 6., 7., 9.
Ezerjó u. 3., 4., 5., 6/a.
Rizling u. 13., 22., 23., 24., 25., 25/d., 29., 30., 32., 34., 34/a.
Panoráma u. 4/a,10., 12/a., 28/a., 28/b., 30., 34/a., 42., 24., 47., 67., 93.
Sárgaföldes u. 5., 9., 14., 20.
Furmint u. 18/a., 18/b.
Halastófolyás u. 4., 6., 8.
Sukorói u. 7., 14., 47.
Csongor u. 2., 2/a., 3., 5., 6.,14., 16., 20.
Kadarka u. 3., 6.
Lomb u. 6., 8.
Csermely u. 11/a.

Kukacka Horgászbolt
Velence Panzió
Best Panzió
Aranykút Vendéglõ
Édes Velence Cukrászda
Walczer Étterem és Panzió
Szent Orbán Vendéglõ
Tekergõ Étterem és Panzió

Házasságot kötött:

2010. június 26-án:
Gáti András – Kardos Judit

Verók Krisztián – Jaksa Nikolette

2010. július 2-án:
Tóth Ádám – Gergye Anikó

Gratulálunk!
Szabó Lászlóné és Egri Andorné

anyakönyvvezetõk
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TÁJÉKOZTATÓ
A SZAKRENDELÕ BÓNUSZ KÁRTYA

IGÉNYLÉSÉRÕL
Mint arról korábbi lapszámainkban beszámoltunk, az

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

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

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

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

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

Részletes tájékoztatást, valamint a szükséges „Nyi-
latkozat”-ot is megtalálják ebben a lapszámban!

Szelei Andrea
aljegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

2010. évi NYÁRI ÜGYELETI
RENDJÉRÕL

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

Az ügyeletet az alábbiakban közölt munkarendben látják el:

Ablonczi Ernõ:
06-30-588-6416

László Józsefné:
06-30-291-7079

2010. július 24-25.
(08. 00-18. 00)

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

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

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

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

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

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

Szelei Andrea
aljegyzõ

FELHÍVÁS
P A R L A G F Û
elleni védekezésre

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

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

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

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

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

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

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

Szelei Andrea
aljegyzõ

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Kedves Velenceiek!
Csizmadia Attila

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

18 órától 20 óráig tartok
a velencei Kastély házasságkötõ termében.

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

Mi az ami jó vagy éppen gondot jelent, és Önök mit
szeretnének?
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FELHÍVÁS!
Csapadékvíz elvezetés Velencén

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

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

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

Törjék Zoltán
mûszaki elõadó

TÁJÉKOZTATÓ
A 2010. évi önkormányzati

választásokról
Jelen tájékoztató megírásakor – végrehajtási rendelet

hiányában – a 2010. évi önkormányzati választásokkal
kapcsolatosan nincsen még minden határidõ és információ a
birtokunkban.

Tény, hogy a Köztársasági Elnök 2010. október 3.
napjára tûzte ki a helyhatósági választások idõpontját.

Velencén a megválasztható önkormányzati képviselõk
száma 8 fõ.

A Helyi Választási Iroda a Polgármesteri Hivatalban
mûködik (2481 Velence, Tópart utca 26. tel: 22/589-402,
589-418 fax: 22/472-747), vezetõje dr. Papp Gyula Gábor
jegyzõ.

Az áprilisi országgyûlési képviselõk választásához képest
nem változik a szavazókörök száma és területi beosztása.
I. számú szavazókör: 2481 Velence, Iskola utca 4.

(I. számú Nyugdíjas Klub)
II. számú szavazókör: 2481 Velence, Szent Erzsébet tér 2.

(Meseliget Óvoda)
III. számú szavazókör: 2481 Velence, Tópart u. 26.

(Polgármesteri Hivatal)
IV. számú szavazókör: 2481 Velence, Bethlen Gábor u. 4.

(Zöldliget Általános Iskola)
V. számú szavazókör: 2481 Velence, Kis utca 1.

(Zöldliget Általános Iskola)

A következõ hetekben a választópolgárok részére postai
úton kiküldésre kerülnek az értesítõk és ajánlószelvények.

Az önkormányzati választással kapcsolatos aktuális
információk a www.velence.hu honlapon közlésre kerülnek,
valamint a Velencei Híradó hasábjain is tájékoztatjuk a T.
Olvasókat. Kérdés, bejelentés esetén személyesen vagy a
22/589-418, 589-412, 589-402 telefonszámokon készséggel
állunk rendelkezésre.

Szelei Andrea
aljegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ
A velencei társadalmi szervezetek
2010. évi pénzügyi támogatásáról
A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának

rendjérõl szóló 29/2009.(XI.30.) rendelet szabályait
alkalmazva Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
2010-ben az alábbi társadalmi szervezeteket támogatta:

Polgárõrség 800.000,– Ft

II. sz. Nyugdíjas Klub 247.000,– Ft

Dr. Szabó Irén és Tsa KKT. 748.620,– Ft

Lamo Tenisz Klub 200.000,– Ft

Tó Tévé 3.400.000,– Ft

Gárdonyi Rendõrkapitányság 600.000,– Ft

Baba-Mama Klub 250.000,– Ft

Velence Sport Egyesület 7.580.000,– Ft

Velencéért Közalapítvány 5.369.000,– Ft

Dr. Oszvald és Társa BT. 688.896,– Ft

Önkéntes Tûzoltó Egyesület 900.000,– Ft

I. sz. Tavi Rózsa Nyugdíjas Klub 247.000,– Ft

Kék Cápák Rögbi Sport Egyesület 300.000,– Ft

Hajnalpír Baptista Egyesület 396.000,– Ft

Sinkovics Szolgáltató Bt. 1.025.160,– Ft

Térségfejlesztõ Egyesület 125.000,– Ft

Kõbéka Kultúrkör Egyesület 200.000,– Ft

Szent Benedictus Borlovagrend Egyesület 100.000,– Ft

A Velencéért Közalapítvány által kiírt pályázatra
az alábbi civilszervezetek

nyertek támogatást:
Angelika Családorvos KKT 663.600,– Ft

Angelika Ügyelet 619.560,– Ft

Római Katolikus Egyház 792.000,– Ft

Zöldliget Általános Iskola 2.101.800,– Ft

Velencei Helytörténeti Közhasznú
Egyesület 100.000,– Ft

Virágos Velence Egyesület 100.000,– Ft

Regélõ Hagyományõrzõ és Közmûvelõdési
Egyesület 200.000,– Ft

(A velencei Református Egyház támogatási kérelmet a
Velencéért Közalapítvány felé nem nyújtott be. A
Közalapítvány a fennmaradó 792.000,– Ft-ot más célra
kiosztani nem kívánja, a Református Egyház részére tartalékba
helyezi.)

A támogatások mindegyike mûködési kiadások fedezésére
irányul, és bruttó összegben kerültek feltüntetésre.

Szelei Andrea
aljegyzõ
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2010. évi velencei
programok

július 27 – augusztus 1-ig:
40. Országos és Nemzetközi Túrakerékpáros
Találkozó,
Különleges Kerékpárok Fesztiválja
Dr. Entz Ferenc Szakiskola és Kollégium –
Ország út 19.

* * *
október 1.  (péntek): Idõsek Világnapja
október 2 –3. (szombat – vasárnap):

Babák Rózsakertje ünnepség és
Nyárbúcsúztató

október 23. (szombat) 10.00 óra
Nemzeti ünnep
Hõsök parkja

október 29. (péntek) 16.00 óra
Halottak napja

V Party Plus
bemutatja!

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

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

Holdugatók Rock and  Roll Színház. Álomautó bemutató.

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

Jelen lesz: Jamie Winchester, Charlie,
Budapesti Skót Táncklub,

Peet Project Jazz, Dagda autentikus skót népzene.
Vendégünk a Tér-Film-Zene Fesztivál

2010. augusztus 7. Napfény Part
Eléggé laza lesz a hangulat és a stílus.

Káton áj dzsó/várjál segítek: 1994 REDNEX
Nagy Adrienn, G&B

2010. augusztus 14. Nosztalgia Party
Házisüti-házibuli-házisárkány

Újra a Velencei-tónál a kultikus ARATÓ DISCO
Dolly Roll, UFO, Somló Tamás,

Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar
* * *

A jegyek korlátozott számban kaphatók!
Ákos Jegyiroda/Kristóf Ticket/Ticketpro hálózat valamint a
helyszínen.  Elõvételben: 3500,– Ft (mely magába foglal egy
VVV strandbelépõt) Helyszínen: 4200,– Ft VIP: 7500,– Ft

(kizárólag elõvételben kapható meghatározott számban  VIP
parkoló/VIP helyszín/közönségtalálkozó/svédasztalos

vacsora)
A jegyvásárlásnál Üdülési csekket elfogadunk!

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

www.vparty.hu

Velencei Vízi Vár Rendezvénypark

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

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

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

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

A házszámtábla megrendelõ kitöltése, valamint a
tábla árának befizetése után a Hivatal megrendeli a
házszámtáblát.

A tábla megérkezésekor a Hivatal a korábban
megadott telefonszámon értesíti a tulajdonost, hogy
átveheti a házszámtábláját.

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

Kérem, akit érint, rendelje meg a házszámtáblát.

Szelei Andrea
aljegyzõ

F ü r d õ z õ k
f i g y e l m é b e

Olvasóink elõtt is ismert, hogy az elmúl 40 nap során
térségünkben a rendkívüli idõjárási körülmények rendkívüli
helyzetet is teremtettek.

A Velencei-tó térségében – a téli hónapokat is beleértve –
nagymennyiségû csapadék hullott. Az elmúlt 6 hónap
csapadékmennyiségének hatására a Velencei-tó vízszintje
tartósan meghaladta a szabályozási vízszint felsõ határát
jelentõ +170 cm-es vízállást.

2010. június 18-án megkezdõdött a tó szintjének apasztása,
mely egy hosszan tartó, mintegy 30-40 napos folyamat lesz,
feltételezve az átlagos meteorológiai körülményeket. A fenti
okok miatt a Velencei-tó vízszintje a „nyári idõszakban
megszokott” vízszintnél mintegy 25-30 cm-rel magasabb
szinten van, és ez komoly baleseti veszélyforrást is jelenthet.
Egyes strandokon a gyermekmedencében a vízmélység a
megengedettnél jelentõsen magasabb és a meder „gödrösödési
hajlama” is nagyobb a hullámok megnövekedett hatása miatt.

A magas vízszint miatt a fürdõzõk részérõl még nagyobb
odafigyelés szükséges a strandokon, illetve a nem kijelölt
területeken továbbra is tilos a fürdés, hogy a nyári kánikulában
a strandolás valóban felüdülést jelentsen és ne balesetek
okozója legyen.

Heinczné Horváth Edina
igazgatási osztályvezetõ
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TERMÁLFÜRDÕ
HÍREI

Kedves Velencei Olvasó!
Beköszöntött a kánikula. Mi sem lehet kellemesebb,

mint egy hûsítõ fürdõ a forró napokon akár a tóban, vagy
medencéink egyikében.

Tóparti strandunkon egész nyáron lehetõség van vízi
sporteszközök bérlésére, pl.: vízibicikli, tengeri kajak,
szörf, strandkajak. Igény szerint szörfoktatás is
biztosított.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy emeleti gyógyvizes és
jacuzzi medencéink mûszaki okok miatt zárva tartanak, a
nyitás idõpontjáról tájékoztatást adunk a Velencei Híradó
hasábjain és a www.velencespa.com honlapunkon. A
többi medencénk zavartalanul üzemel, a kültéri
tanmedence melletti kis élménymedencét a zárás
idõtartama alatt gyógyvízzel töltjük fel. A fürdõ felsõ
szintjére vonatkozó belépõdíjat az idõszakos zárás miatt
csökkentettük: szaunapark felár spa belépõjegyhez
1700,– Ft helyett 1400,– Ft, csak szaunapark használata
hétfõtõl csütörtökig 18.00 órától 2300,– Ft helyett 1800,–
Ft-ért vehetõ igénybe.

Augusztus 1-jén (vasárnap), szállodánkban köszönt-
hetjük a Hiefenecher Big Band zenekart Luxemburgból,
akik térzenével szórakoztatják a strandoló vendégeket.
Mûsorukon angol, bécsi keringõk, népszerû latin-
amerikai tánczenék szerepelnek. A koncerteket délelõtt
11.00 órától 12.30-ig este pedig 18.30-tól 20.30-ig
élvezheti a közönség, akár a medencébõl. A koncertek
látogatása díjtalan.

Reméljük, hogy Önt is hamarosan vendégeink között
üdvözölhetjük!

Részletekért és bõvebb információért kérjük, hívja
spa recepciónkat a (22) 589-971-es telefonszámon, vagy
látogasson  el weboldalunkra: www.velencespa.com

Szalczgruber Mariann
marketing manager

KISTÉRSÉGI HÍREK
Összefoglaló

a Velencei-tó Környéki Többcélú
Kistérségi Társulás

2010. július 9-ei,
soros ülésérõl

A Tanács döntött a 2010. évi információs füzet pénz-

ügyi elszámolására vonatkozóan.

A Tanács tagjai meghallgatták és elfogadták a Chernel

István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, a Vörösmarty

Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény és a Velencei-tó Környéki

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2009/2010-es

tanévrõl szóló beszámolóit.

A Tanács tagjai meghatározták és elfogadták a

VKTKT által fenntartott nevelési-oktatási intézmények

2010/2011-es tanévének pedagógus-, tanulói-, és cso-

portlétszámát, az elsõ osztályok számát és tanuló-

létszámát.

A Tanács döntött arról, hogy a Velencei-tó Környéki

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pályázatot nyújtson

be a TÁMOP 3.1.6.-10/2.2-es pályázati kiírásra, amely az

egységes gyógypedagógia módszerek kidolgozására

nyújt lehetõséget.

A Tanács elfogadta a Chernel István Általános Iskola,

Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mûvészetoktatási

Intézmény, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola,

Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és

a Gárdonyi Kistérségi Iroda Alapító Okiratainak mó-

dosítását.

Végül a Tanács döntött a Chernel István Általános

Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mû-

vészetoktatási Intézmény megbízott magasabb vezetõi

pályázatára beérkezett pályázatokról és Csordásné

Bölcsics Márta jelenlegi fõigazgatót bízta meg újabb öt

évre az intézmény vezetésével.

Gárdonyi Kistérségi Iroda

Velence, Balatoni út 65.

Tel: 22/589-572

office@velencei-to.hu

Kutai Tibor Kelemen Szabolcs
VKTKT elnöke irodavezetõ
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Csopak
Ritka az olyan iskola, melyik minden tanévet azzal zár, hogy

diákjait elviszi egy nagy közös táborba. Nálunk ez hagyomány.
Szinte majdnem minden tanuló jön. Az idén már a Zöldliget
Alapítvány is 3-3000 forinttal mindenkit tudott támogatni. A
cél egyébként az, hogy egyre nagyobb összeggel lehessen
segíteni minden nebulót. Szóval idén a nyarat a Balaton partján
kezdtük. Másik tó, másik fauna és fõleg másik élmény. Ismét
volt rengeteg jármû, amin utaztunk. Talán valóban csak a
repülõgép maradt ki.

A Zilaj Bringa jóvoltából velünk volt 28 kerékpár, így
minden napra szépen beosztva az összes évfolyamnak
negyediktõl felfelé lehetõsége volt, hogy két keréken,
szabályosan közlekedve túrázhasson, mely út során az
Örvényesen található vízimalmot is megnézhette. Az
osztályfõnökök mellett állandó kísérõ volt Varga Attila
testnevelõ és Czuppon István igazgató.

Hajóval Tihanyba látogattunk. Ez egy nagy közös út volt a
magyar tengeren. Szikrázó napsütés – ez már a második
szervezésre, hiszen elõször szakadó esõ, szélvihar gátolta
utunkat –, jó hangulat, a félszigeten pedig mindenféle
érdekesség: városnézõ kisvasút, panoptikum, Babamúzeum,
Apátság, vásár, séta, bámészkodás.

Ki vonattal, ki gyalogszerrel, a Balatonfelvidék vadregényes
tájain, de mindenki eljutott Balatonfüreden a barlangba.
Bizonyára vonattal is élmény volt, no de gyalog, a kék
túrajelzésen egyenesen „hangi”. Na persze nem mindig

vélekedtünk így róla, hiszen elõször a jelzés, aztán az út tûnt
tova a szemünk elõl. Viszont kárpótolt a látvány. A Balaton
fentrõl a magasból gyönyörû volt. A kamasz nyolcadik
évfolyamosok többsége ugyan többször rákérdezett, hogy
mitõl olyan gyönyörû, de évek, vagy évtizedek után õk is
értékelik majd. A barlangban pedig kellemes hûvös fogadott
legalább.

A szomszéd település tájházát, templomát, kálváriáját
mindannyian gyalogszerrel közelítettük meg. Paloznak fiatal
polgármestere személyesen fogadta kis csapatainkat nap, mint
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nap, hogy bemutassa az alig párszáz fõs, de annál rendezettebb
kis település érdekességeit, látványosságait.

Mivel pont abban az idõben találkoztak egymással a
motorosok Alsóörsön, így velük is gyakran összefutottunk, ami
„király” volt, ahogy gyerekeink mondanák.

Na és a strand, a fürdés, a lubickolás, ami mindenki számára
pompás volt. A végzõsökkel még egy búcsú, késõ estés
fürdõzésre is elmentünk. Nem is lehet szavakkal leírni
milyenek voltak. Kedvesek, bájosak, mégis felszabadultak.
Egyébként az egész tábor ideje alatt mindenki fegyelmezett

volt, de a nyolcadikosaink igazán példamutatóan viselkedtek.
Egyik éjjel kisétáltunk velük a mólóra, ahol még egy utolsó,
csendes, közös kívánságuk is volt a csillagos ég alatt. Remélem
vágyaik teljesülnek. Tõlük éjszakai szerenádot is kaptunk. Az
utolsó este a csillagos ég alatt millió szúnyog társaságában
ugyan, de vidám hangulatú tábortûz is volt. Szép és jó lesz így
emlékezni rájuk.

Így telt el az iskolai táborunk, amit örök táborfelelõsünk
Baglyasné Szécsi Annamária szervezett le ismét. Remélhetõleg
egyre többen kapnak kedvet hozzá, s jövõre a 200 fõ
felduzzadhat jóval többre is.

Mindenkinek kellemes pihenést a nyárra, hogy szeptem-
berben frissen, élményekkel telve újra találkozhassunk.

KVALITÁS EXTRA
Országos Tanulmányi

Verseny
Az egész tanévben folyamatosan zajló versenyek össze-

sítése, végeredménye a kecskeméti Kvalitás Extránál a
következõképpen alakultak:

2. osztály

Név: Tárgy: Helyezés:
Pucsek András Matematika 22.
Fésû Gábor Matematika 67.
Habán Lea Matematika 25.
Molnár Anna Természetismeret 4.
Enyedi Bianka Matematika 23.
Enyedi Bianka Szövegfeldolgozás 2.
Oláh Csenge Matematika 45.
Kedves Tamara Matematika 7.
Kedves Tamara Anyanyelv 8.
Kedves Tamara Szövegfeldolgozás 6.
Kedves Tamara Ismerd meg 1.
Kedves Tamara Természetismeret 3.
Dobos Alexandra Matematika 38.
Dobos Alexandra Természetismeret 7.

Kedves Tamara, aki öt tárgyból indult és az összes fordulót
eredményesen fejezte be különdíjjal jutalmazták. Mi is nagyon
büszkék vagyunk mindannyiukra, hiszen iskolánk hírnevét
öregbítették.

Gratulálunk nekik!

Fontos információk
a 2010/2011-es tanévre:

TANKÖNYVÁRUSÍTÁS:
augusztus 30-án, hétfõn 800 és 1700 óra között

Liget iskolarész
augusztus 31-én, kedden 800 és 1200 óra között

Liget iskolarész
(Bármilyen ingyenes vagy kedvezményes tankönyvvásárlásra

jogosító igazolást hozzanak magukkal!)
TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY:

augusztus 31., kedd 1700 óra Zöld iskolarész.
PÓTVIZSGA:

augusztus 25., szerda 900, Liget iskolarész
Nyáron hétfõnként

900 és 1200 óra között ügyelet a Liget iskolarészben.

Összeállította:
Nagy Edit
pedagógus
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JELZÕRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
MÛKÖDÉSÉBEN TÖRTÉNÕ VÁLTOZÁS

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

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

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

A HB Rendszerház Kft. a továbbiakban az alábbi

módon biztosítja a szolgáltatást:

Ügyfél típus Bruttó ár
(Ft/hó)

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

1800

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

2000

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

2200

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

2500

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

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

intézményvezetõ családgondozó

� HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI

SZOLGÁLAT
2481 Velence, Tópart u. 52.

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

TÁJÉKOZTATÓJA
JOGI ÉS PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁSOKAT
CSAK ELÕZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN
LEHET IGÉNYBE VENNI:
Pszichológiai tanácsadás: Csincsi Éva pszichológus,
minden kedden 14.00 órától 16.00 óráig.
Jogi tanácsadás: Dr. Várhelyi Tamás jogász minden hónap
elsõ szerdai napján 14.00-16.00 óráig.
Dr. G. Szabó Szilvia jogász.
A tanácsadások térítésmentesen vehetõk igénybe a
Szolgálatnál.
Helyszín: Velence, Tópart u. 52. Kastély épülete.
Kérjük az elõzetes bejelentkezést a 470-288-as telefon-
számon!

Ügyfélfogadási idõ: Velence Tópart u. 52.
hétfõ:                                   8.00–16.00
kedd:                                   nincs ügyfélfogadás
szerda:                                 8.00–16.00
csütörtök:                            8.00–16.00
péntek:                                8.00–13.00

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

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

Török Ágnes Csincsi Éva
intézményvezetõ családgondozó
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Kedves Anyukák, Kismamák, Nagymamák, Gyerekek!
A nyár elsõ hónapjában sajnos mindössze egy

hétig élvezhettük a strandidõt, és mivel csa-
padékban sem szûkölködtünk, ezért a program-
jaink is sorra elmaradtak vagy megváltoztak. A
várva-várt pákozdi Jampi-tanyára harmadszorra
ugyan de sikerült eljutnunk. Ellátogattunk a
gárdonyi Ökostrandra is, ahol a sóhomokozót, a
relax pihenõt és a hang-, fény-, aromaterápiás szobát
próbálhattuk ki.

A Babák Rózsakertjében található felújított játszóteret
örömmel vettük birtokunkba. A szelet kihasználva pró-
bálgattuk a sárkányeregetést és csoportos buborékfújást
rendeztünk. Nagyon szép látvány volt ahogy a sok kis színes
buborék beterítette a játszóteret.

További nyári programjainkról a honlapunkon olvashattok,
friss infót pedig a Heti Hírlevelek tartalmaznak. Rossz idõ
esetén a programok elmaradnak, de lehetõség és igény szerint
pótlásra kerülnek.

A nyári szabadtéri programjainkat szerda délelõttönként
tartjuk, keddenként pedig a Mikkamakkában (Tópart út 52.
9.00-12.00) találkozunk egy közös kötetlen játékra, miközben
egymás között megbeszéljük az éppen felmerülõ aktuális
témákat.

Szeretettel várunk Klubunk nyári programjaira!
www.babaklubvelence.hu

Babának, Mamának kellemes kikapcsolódás!

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

vtalaber@vipmail.hu
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Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub
Végre itt a nyár, szeszélyes, záporokkal, jéggel, embert

próbáló melegekkel, 28-34 fokkal. Elõször is átadom a
luxemburgi üzenetet. Felhívott telefonon az ottani Nyugdíjas
Klub vezetõje, Matthias, aki egyébként jól van, üdvözletét
küldi és  jó egészséget kíván tagjainknak.

Klubunkban szalonnasütést tartottunk a hónap elsõ
hetében. Szép számmal voltunk együtt, mindenki hozta a sütni
valót és a finom bort. Jól éreztük magunkat. Persze nagy
szeretettel fogadtuk egyik legidõsebb, 88 éves tagunkat, aki
eddig balesete végett, egy ideje nem tudott köztünk lenni.

A következõ héten voltunk a dunaújvárosi Termálfürdõben.
Jó vize van, és a belépõ nagyon kedvezõ a nyugdíjasoknak.
Együtt utaztunk a pázmándi nyugdíjasokkal, megtelt a busz,
így érdemes volt elmenni mindenféle hát, váll, masszírozó víz
volt. Szép napunk volt, este érkeztünk haza.

Július 9-én – pénteken – több nyugdíjassal és középkorúval
együtt megtekintettük az új Szakorvosi Rendelõintézetet.
Sokan voltunk kíváncsiak rá, nagyon jól néz ki, modern beren-
dezésekkel. Velence város nagy büszkesége. Ha szükségünk
lesz rá, észre fogjuk venni, nem kell Székesfehérvárra utazni
ilyen problémákkal. Köszönet érte a Polgármester asszonynak
és a testületi tagoknak.

E hónap végén, 28-án készülünk Budapestre, a 14.00
órakor kezdõdõ Anna bálba, az „Életet az Éveknek” keretén
belül. Meghívtuk a pázmándiakat is, akik elfogadták a
meghívást, így oda is együtt megyünk velük.

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

Bicskei Józsefné
klubvezetõ

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. számú Nyugdíjas Klub tagjai a Polgármester asszony

hívására nagy örömmel mentünk az új Szakorvosi
Rendelõintézet bemutatására, amelynek nagyon örülünk, nem
kell Székesfehérvárra járni kezelésekre, az utazás már
nagyon-nagyon nehéz volt számunkra. Itt ugyan azt az ellátást
fogjuk kapni betegségünkre.

Akik jártak már az új rendelõben (mégpedig igen sokan
voltunk), gyönyörködtünk és örülhettünk a felszereltségnek, és
biztosan õszinték leszünk az orvosokhoz, akik gyógyítani
akarnak bennünket. Ezt azért írom, mert sajnos én azok közé a
betegek közé tartozom, aki a háziorvosomnak nem mondok el
mindent, de õ vizsgálat után tájékoztat a maródi betegségemrõl,
gyógyszert ír, és még arra is figyel, hogy azt ki is váltsam, és
azzal gyógyítsam magam. Bízom abban, hogy több ilyen
kedves, mindenre odafigyelõ orvossal fogunk találkozni.

Az „Ó-Velence” Étteremben tartottuk az I. féléves
névnapokat, az ünnepeltek csekély kis ajándékot is kaptak.
Kulturált körülmények között ünnepeltünk, finom vacsora
készült számunkra, zenét hallgattunk, amellyel Kálai Szilárd
örvendeztetett meg bennünket. Sajnos, a tánc egyre
nehezebben megy, minden év munkája meglátszik rajtunk.

Megköszönöm Házi József klubtársunknak, hogy a
klubépület udvarát rendbe tette, kitakarította. A klub-
helyiségben nagy munkát végeztek: Czifra Esztike és Bara-
básné Jutka, minden ragyog a tisztaságtól. Köszönöm mind
hármójuk munkáját!

Ezek a munkák nem maradnak el, mert a tagok maguk
között beosztják, hogy mikor, ki csinál rendet a klub-
helyiségben.

Július 21-én Dunaújvárosban voltunk kirándulni, több
környezõ község nyugdíjasaival találkoztunk, új barátságok
kötõdtek.

Továbbra is minden pénteken 17.00 órakor találkozunk egy
kis beszélgetésre a klubhelyiségben!

Minden kedves Nyugdíjas társamnak jó nyaralást –
unokázást – és nagyon jó egészséget kívánok!

Vén Lászlóné
klubvezetõ

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

Egészséges
és Kulturált Emberekért
Egyesület – EKEE

Velence, Árok u. 2. tel: 06-70/313-6198
(Törökné Fellner Márta) • http://egyesulet.extra.hu

Rendszeres foglalkozásaink:
– Chuan Shu (harcmûvészet): hétfõ, csütörtök 18-20 óra

kezdõknek hétfõ, csütörtök 18-19 óra
(Érd.: Sánta József 06-70-313-6190)
Helyszín: Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános iskola tornaterme, Velence, Bethlen u. 14)

– Csi kung: szombat 7-9 óra
(Érd.: Sánta József 06-70-313-6190)
Helyszín: Velence, Iskola u. 2. (régi iskola)

– Callanetics torna: szerda 19-20 óra
(Érd.: Csipszer Csilla: 06-20-208-3030)
Helyszín: Velence, Iskola u. 2 (régi iskola)

– Törzsi hastánc: szerda 17.30-19 óra
(Érd.: Balláné Pozsgai Eszter: 06-30-701-5020)
Helyszín: Velence, Iskola u. 2. (régi iskola)

– Gitárklub: szombat 10.30-12.30 óra
(Érd.: Kalapos Örs 06-70-320-0601
Helyszín: Velence, Iskola u. 2. (régi iskola)

FELHÍVÁS: JÓGAOKTATÓT KERESÜNK!
Ha tartalmasan szeretnéd eltölteni a szabadidõdet,

ha egészséges szeretnél maradni, ha kell egy jó társaság, ha
mozogni szeretnél, ha szellemi utakat keresel,

akkor gyere el hozzánk!

Szeretettel várom gyógyulni vágyó kedves
vendégeimet!

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

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

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

Sánta Gábor 06-70-779-6575 Velence, Vásártér utca 49.
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Élet Krisztusban
A gondolat csúcsára

kapaszkodó embert meg-
érintette a szabadság ré-
szegítõ illata, de ugyanak-
kor megtapasztalta a létét
ölelõ korlátokat is. Bele
vagyunk ágyazva az
anyagba, a testbe, ösztönök
hálójába, beidegzett reflex-
ek és szokások olykor
védelmezõ, máskor vesze-
delmes kötöttségébe. Sok-
szor szeretnénk kitörni
bejáratott útjainkból és új
irányba lendülni. Ritkán
sikerül teljesen elmetsze-
nünk a régihez kötözõ gyökérszálakat.

A keresztény élet ebben a törekvésünkben akar segíteni.
Minden keresztény megtapasztalja, hogy fölfelé törekvõ

útján belékapaszkodnak a bizonyos visszahúzó erõk, föld ízû
vágyak, bûnös kívánságok. Pál apostol ezek közül elsõ helyen
említi a paráznaságot és a kapzsiságot. Nem véletlen, hogy
éppen azokat a képességeinket fenyegeti a legnagyobb bûn-
veszély, amelyek legnagyobb szerepet játszhatnak hala-
dásunkban. Senki sem kételkedhet például abban, hogy a férfit
és nõt összekapcsoló szerelem, milyen roppant energiákat
mozgósít az emberben. Az élet továbbadása, az emberi lét
beteljesülése elképzelhetetlen szerelem nélkül. Olykor átme-
neti, de eszményi megvalósulása esetén döntõ változást,
elõrelépést eredményez.

Ezen a folytonos átváltozáson munkálkodni keresztény
életünk mindennapi feladata. Ismerve gyengeségünket,
gyakran kérjük hozzá Isten segítségét.

Valahogy így:
„Istenem!
Mily gyakran, Te jól tudod,
szeretnék más lenni, mint aki vagyok.
De olyanná kell lennem, amilyen vagyok,
amilyennek te teremtettél.
Azt is látom, hogy mivé váltam,
másmilyenné, mint te akarod.
Igaz, tudom jól:
vagyok, aki vagyok,
de azt is tudom,
hogy szeretnék más lenni,
egész más,
olyan, amilyennek te akarsz.
Segíts,
hiszen Te alkottál!
Lásd,
mivé leszek magamtól!
Segíts kitörni énembõl,
hogy ne legyek, aki vagyok,
hanem olyanná legyek, amilyenné te akarsz
szereteted segítségével.”

(Raphael Hombach)
Ezekkel a gondolatokkal elbúcsúzom minden Kedves

Olvasótól.
Imre atya

TÁJÉKOZTATÁS!
Tájékoztatjuk Velence Város Lakosságát

és minden érdekeltet, hogy a településen lévõ

temetõk kapukulcsai, esetenként elkérhetõk

az alábbi helyeken:

Római Katolikus Egyházközség

Plébánia Hivatalában: Fõ u. 70.

Tel.: 22/472-149

Református Egyházközség

Parókiáján (templom udvarában):

Templom köz 1.  Tel.: 22/472-372

vagy:

Szórády András – Fõ u. 62.

(Ó-falusi óvodával szemben)

Tel.: 22/472-081

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

JELENTÉS a Tárnok – Székesfehérvár vonalszakasz
átépítésérõl

Tárnok – Martonvásár állomásköz:
A nyílt vonal átépítésére 2011-ben kerül sor.

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

Elhelyezésre kerültek a liftek, valamint a vízelvezetés
berendezései. Elkezdõdött a tolatási padkák rendezése, te-
reprendezés. Folyamatban van a váltófûtési berendezések
telepítése.

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

kétoldali támasztótöltések építése az esõzés miatt májusban, és
június elsõ felében szünetelt, az elkészült rézsûk javítására van
folyamatosan szükség. Pettend megállóhelyen az épülõ aluljáró
két oldali rámpáinak betonozása, szigetelése zajlik.

Kápolnásnyék állomás:
Elkezdõdött az iparvágány kiágazás átépítéséhez az

anyagok szállítása. Júniusban kiürítették a IV. vágány melletti
rakodóterületet. Folyamatban van az új felsõvezetéki oszlopok
állítása. A GMPSZ telep helyén elkezdõdik a közmûvek
kiváltása, a parkoló és buszforduló építése.

Kápolnásnyék – Gárdony állomásköz:
A vízelvezetõ árkok építése, javítása a rossz idõjárás után

újraindulhatott. A gitáros emlékhelynél, illetve Velencefürdõn
épülõ aluljáró betonozási munkái folynak.

Elkezdõdött Velence és Velencefürdõ megállóhelyek
végleges peronburkolatának megépítése, a megállóhelyi
épületek felújítása. Az eredetileg csak felújításként tervezett
munkák során, a tetõszerkezet elbontásakor kiderült, hogy a
falak és az alapozás rossz állapota miatt az épületek bontására,
és újjáépítésére van szükség. Az épületek eredeti állapotuknak
megfelelõen épülnek újjá. A látványtervek a honlapunkon, a
www.nif.hu multimédia oldalán megtekinthetõk.

A megállóhelyeken található fák az elmúlt hónapok viharos
idõjárása miatt sok gondot okoztak a vasúti közlekedésben.
Szakvélemény készült a fák állapotáról, esetleges cseréjérõl,
melyrõl a döntés folyamatban van.

Gárdony állomás:
Az új gyalogos aluljáró Keszeg utca alatti szakaszán

elkészült a résfal és a födém. Május 31-én a Keszeg utcát és a
parkolót visszaadtuk a forgalomnak. A munkálatok nyáron az
aluljárón belül folynak, a strand és a tóparti utcák forgalmát
nem zavarják. Jelenleg vákuum kutas víztelenítés mellett folyik
a földkitermelés a rámpa falai között.

A felújított gyalogos felüljárót május 28-án forgalomba
helyeztük.

Gárdony – Ó-Dinnyés állomásköz:
Június 14-én átadtuk a forgalom részére az elkészült bal

vágányt is.
Folyamatban van Dinnyés megállóhelyen az új gyalogos

aluljáró szerkezet építése. A vonatok május 30-tól már az új
megállóhelyen állnak meg Ó-Dinnyés helyett. A peron
megközelítésére ideiglenes járda és átjáró épült. Az ideiglenes
peronra térvilágítást, hangos utastájékoztatást is telepítettünk.
A régi Dinnyési állomás megszûnésével, és az új megállóhely
kialakításával együtt a megnevezésük is megváltozott. A volt
állomás mostantól Ó-Dinnyés forgalmi kitérõ, az új megálló
Dinnyés megállóhely néven szerepel.

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

forgalmi kitérõvé. Június 18-ig Ó-Dinnyés forgalmi kitérõnél a
régi vágánykapcsolatok helyett folyópálya épült. A Dinnyési
útátjáró vágányzónába esõ része elkészült, a csatlakozó
útszakaszok építése az esõs idõjárás miatt mintegy egy hónapos
csúszást szenvedett. Várhatóan július 18-án adjuk át a
forgalomnak az áthelyezett átjárót. Az átépítés alatt a forgalmat
a 7. sz. fõút felé tereljük.

Mellékvonal, Pusztaszabolcs – Székesfehérvár szakasz:
A mellékvonal felújítási munkái befejezõdtek. Ezek kere-

tében megújult a pálya, az útátjárók és a biztosító berendezés.
Zichyújfalu állomás 4 vágánya átépült, az utasok részére új
peront építettünk. A nyári menetrend kezdetétõl a pálya-
sebesség 80 km/h lesz. A kiépítés lehetõvé teszi a pálya-
sebesség felemelését 100 km/h-ra, valamint a tengelyterhelés
növelését 225 kN-ra. A szükséges eljárást a Nemzeti
Közlekedési Hatóságnál elindítottuk.

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

az útátjárók kiépítésével befejezõdött. Elkészült a távközlési
rendszer. Mivel a vonalon 16 éve szünetelt a vasúti forgalom,
kérjük a keresztezõ közutakon közlekedõket (különösen a nagy
forgalmú 63. sz. fõúton), fokozott figyelemmel közelítsék meg
a vasúti átjárókat.

A Velencei-tó vízszintje, és ezzel együtt a talajvíz szintje a
rendkívüli csapadékos idõjárás miatt megemelkedett. Ez a
munkákat megnehezíti, sok esetben az érdemi munkavégzés
helyett kárelhárítással, kárenyhítéssel kellett a kivitelezõknek
foglalkozni. A teljes munkaterületen folyamatos a kismû-
tárgyak (kerethidak, boltozatos hidak, átereszek) felújítása, a
kapcsolódó mederrendezés, valamint a vízelvezetõ árkok
rendezése.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
Titkárság és Kommunikációs Iroda

Velence, Velencefürdõ és Agárd állomáshelyek épületei
a fenti látványtervek szerint épülnek vissza.

A velencei épület kivitelezési határideje:
2010. szeptember 30.
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A NYÁR VESZÉLYEI
Itt a nyár, a pihenés és a nyaralás ideje, amikor próbálunk

kikapcsolódni a hétköznapok világából.
Aki teheti, megcélozza a strandokat, wellness-központokat

vagy a természetes vízpartokat. Általában magunkkal visszük a
kényelmünket biztosító értékeinket, készpénzt, bankkártyát,
üdülési csekket vagy mûszaki cikkeket (fényképezõgép, MP-4,
mobiltelefont) és természetesen ékszert, kulcsokat.

Sajnos a körültekintést és óvatosságot nem spórolhatjuk
meg ezekben a napokban sem, mert a strandszarkák a meleg
napokon is „dolgoznak” és hidegzuhanyként érhet bennünket
cselekményük eredménye.

Melyek a veszélyforrások?
Hasznosítható tanácsok autónk védelmében: A parkoló-

hely megválasztásánál legyen szempont, hogy kijelölt
parkolóban álljon le. Az ilyen parkolókban általában fizetni
kell, viszont legtöbb helyen van valamilyen ellenõrzés,
esetenként kültéri kamera, esetleg sorompó védi a területet, és
éjszakára kivilágítják. (Figyelje a parkolás rendjére figyel-
meztetõ táblákat, feliratokat!)

A fizetõs parkolóban kapott jegyet vigye magával, mivel azt
az autótolvaj fel tudja használni távozáskor (egyes helyeken a
beléptetéskor kapott parkoló kártyát távozáskor szükséges
felmutatni).

Fontos! A gépjármûvet kulccsal zárja le, az ablakokat
résnyire se hagyja nyitva, és használja a meglévõ mechanikai,
illetve elektronikus védelmi és riasztó berendezéseket, melyek
nehezítik a jármû feltörését és a motor indítását.

Az utastérben ne hagyjon semmiféle értéktárgyat (ruhát,
táskát), mivel ezek a tolvajok figyelmét felkelthetik, azokét,
akik kisebb érték megszerzése végett betörik az ablaküveget.
Komolyabb értéket a csomagtartóban sem érdemes hagyni,
mert nincs biztonságban (pld: laptop).

Figyelem! Az utóbbi években gyakori bûnelkövetési
módszer, hogy ki- és beszálláskor megszólítják a kiszemelt
áldozatot, és különféle módon elterelik a figyelmét, majd a már
nyitott utastérbõl észrevétlen ellopják értékeit. A figyelem-
elterelés közé tartozhat az, hogy mûszaki hibára hívják fel a
figyelmet, például elõzõleg kiszúrják szándékosan a
gumiabroncsot, és a kerékcsere alatt lopnak.

Egy másik trükkös lopási módszer, hogy a parkoló kocsitól
követik áldozatukat, akinek autókulcsát megszerzik, majd
annak segítségével viszik el a jármûvet.

Gyakran elõfordul térségünkben, hogy a strandon
hátrahagyott holmival együtt emelik el a kulcsot. Másrészt
elõfordul, hogy öltözõszekrényt törnek fel, illetve az
elektromos kóddal záródó ajtót nyitják fel és viszik el az
indítókulcsot.

Tanácsok strandlopás elkerülésére:
Ne vigye magával csak a legszükségesebb dolgokat!

Kerülje az értékes ékszer, nagyobb mennyiségû készpénz,
mûszaki cikk, feltûnõ érték vízpartra történõ kivitelét.
Készpénzt, autókulcsot – a fenti okok miatt – vigye magával
valamilyen vízhatlan tárolóeszközben, amit esetleg nyakban
hordhat.

Amennyiben mûködik értékmegõrzõ, azt vegye igénybe,
mert az ott elhelyezett tárgyakért felelõsséget vállalnak. Ennek
kulcsa mindig legyen Önnél. Õrizetlenül ne hagyja dolgait!
Amennyiben többen vannak, egy valaki folyamatosan
maradjon a csomag mellett. A közvetlen Ön mellett strandoló
személyeket vegye szemügyre, figyeljen a szomszédja
csomagjaira is. A gyanúsan viselkedõ személyeket figyelje
meg és szóljon a strand alkalmazottainak, ne menjen el szó
nélkül az észlelt negatív jelenségek mellett!

Lopás észlelése esetén azonnal értesítse a Gárdonyi
Rendõrkapitányságot (06-22-355-003, 107, 112), a helyi
biztonsági szolgálatot, és a fürdõhely személyzetét, adjon
pontos tárgyleírást az elvitt dolgokról, amennyiben
gyanakszik valakire úgy elkövetõ(k) személyérõl.

Amennyiben bankkártyát vitték el intézkedjen azonnal
telefonon a letiltásról, lakáskulcs esetén zárcserérõl (bank-
kártya mellett ne tároljuk PIN kódunkat). Hasznos lehet, ha
ismeri az értékei ismertetõ jeleit, amelyek a késõbbi azonosítást
megkönnyítik (mûszaki cikk esetén: típus, gyári szám, IMEI
szám)! A helyszínt õrizze meg eredeti állapotában, és ne
nyúljon ahhoz, amihez a tettes láthatóan hozzáérhetett, vagy
amit hátrahagyott (a rögzített nyomok bizonyítékul szol-
gálhatnak). A hatóság kiérkezéséig a terület õrzésérõl valaki
gondoskodjon.

Az esetek felderítését nehezíti, hogy a sértettek sokszor a
strandolás végeztével észlelik a megkárosításukat, és a tettesrõl
ritkán van információjuk, a sok vendég között is alig akad, aki
felvilágosítást tud adni. Ennek ellenére, ha kárt szenved,
azonnal tegyen feljelentést. Az elvitt dolgokról adjon részletes
leírást, valamint vegye igénybe az áldozatsegítõ szolgálat
segítségét.

Bõvebb információt kaphat a www.police.hu és a
www.bunmegelozes.eu honlapokon. Amennyiben külföldi
utazást tervez, tanulmányozza át a Külügyminisztérium
honlapján megjelentetett, az egyes országokról külön-külön
elkészített beutazási feltételeket, valamint konzuli tárgyú
tájékoztató kiadványokat. Továbbá tanácsos a honlapon
szereplõ listákból kigyûjteni a felkeresni kívánt országokban
mûködõ nagykövetségek, fõkonzulátusok, tiszteletbeli konzuli
képviseletek címeit, telefonszámait.

KÖRÜLTEKINTÉSSEL, ÓVATOSSÁGGAL ELÕZZÜK
MEG A BÛNCSELEKMÉNYT!

Tisztelettel:
Gárdonyi Rendõrkapitányság

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

OKMÁNYIRODA
ÜGYFÉLFOGADÁSA

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

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

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

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

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

egészségügyi szolgáltatás,
védendõ fogyasztókkal
kapcsolatos ügyintézés

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

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

Kallós Éva 589-420 szálláshelyszolgáltatói
engedélyek

ALJEGYZÕ
Szelei Andrea 589-418 birtokháborítás, szabály-

sértés, oktatási ügyek,
lakásépítési kedvezmény

MÛSZAKI OSZTÁLY
Csiszár Balázs 589-406 építési és használat-

bavételi engedélyek,
rendezési terv

Tóth Anita 589-401 építési és használatbavételi
engedélyek

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

Mohai Beáta 589-407 mûszaki adminisztrátor
társulati ügyintézõ

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

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

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

ÜGYFÉLFOGADÁSI NAPOK
Polgármester: hétfõ: 8.00–12.00-ig

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

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

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

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

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

E-mail: hivatal@velence.hu                   Fax.: 472-747

Rendõrkapitányság Gárdony
közrendvédelmi

és víziközledés-rendészeti osztály
TÁJÉKOZTATÓ

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

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

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

(Kastély – házasságkötõ terem)

A fogadóórák idõpontja:
Minden második héten keddi napon  8.00 órától 9.00 óráig

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

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

péntek 17.00 órától hétfõ 7.00 óráig folyamatosan.

Helyi Tûzoltó Egyesület 06-30-6315-666

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

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

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

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

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

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

Hulladék szállítással
és közvilágítással kapcsolatban 472-111

Folyékony hulladék elszállítása megrendelhetõ:
HERKE Bt. 06-20-939-1955

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

E-on Áramszolgáltató (ingyen hívható): 06-80-533-533
E-on ügyfélszolgálat:
kedden 16.00 – 20.00 óráig;
csütörtökön 8.00 – 14.00 óráig
TÓ-VILL BT Székházában
(Kápolnásnyék, Tó u. 20.)

TÓ TÉVÉ adásnapjai
Hétfõ: 18-19 óráig (szerdai adás ismétlése)
Szerda: 18-19 óráig (élõ adás)
Szombat: a Fehérvár TV adásán belül

(a Fm-i Hírlapban megjelentetett idõpontban)

Szerkesztõségi közlemény
A Velencei Híradó szerkesztõsége, valamint az újságba

cikket írók, munkájukért anyagi juttatásban nem részesül-
nek, valamennyien ellenszolgáltatás nélkül végzik e tevé-
kenységüket.
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VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.

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

Szolgáltatásaink:
Könyvkölcsönzés
Folyóirat olvasás

Olvasóterem
Elõjegyzés

Fénymásolás
Internet használat

Számítógép használat
Nyomtatási és szkennelési lehetõség

Könyvújdonságok:
Jennifer Donnelly: Északi fény

Münz András: A dédi térdkalácsa
Daniel Silva: A Moszad ügynöke
Debbie Macomber: Az a régi ház

C.J. Sansom: Kard által
Sarah Dessen: Egy felejthetetlen év

Steve Berry: A harmadik titok
Margot Berwin: A vágy virágai

William Faulkner: A legyõzetlenek
Wladyslaw Szpilman: A zongorista

Maeve Binchy: Esti iskola
Victoria Holt: Az igazság bajnoka

Tormay Cécile: Petneházy
Zarah Ghahramani: Vallomás korbácsütésre
Alice Calaprice: Újabb idézetek Einsteintõl

Margittai Gábor: Mi a madzsar?
Monika Helbig: Gyöngyhorgolt ékszerek

Leigh Toselli: Smink
Hans-Werner Bastian: Egyszerû kertépítés

Christa Rolf: Édes élet textilbõl
Dunai Anita: Mit kezdjek a hajammal?

Silvana De Mari: Az utolsó tünde
Berg Judit: Cipelõ cicák a cirkuszban

Celia Rees: Sovay: Az útonálló úrilány
Stephenie Meyer: Breaking dawn-Hajnalhasadás

Lackfi János-Vörös István: Apám kakasa

Beiratkozási díjak:
A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek beiratkozása ingyenes.
Velence Város Önkormányzat alkalmazásban álló pedagógusok és köztiszt-
viselõk a Könyvtár szolgáltatásait, illetve a könyvkölcsönzést ingyenesen
vehetik igénybe. A beiratkozási díj 2010. január 5-étõl december 31-éig
érvényes. A tárgyév július 1-je után történõ beiratkozás díja az éves díj 50%-a.
Velencei illetõségû:
– önálló keresettel rendelkezõk: 600,– Ft
– diák, velencei oktatási intézményben tanulók

(16 év feletti ), nyugdíjas: 300,– Ft
– gyed, gyes, szociális segély, ápolási díj: 200,– Ft
Egyéb településrõl:
Beiratkozási díj: 1.700,– Ft
Diákoknak (16 év feletti): 850,– Ft

A kölcsönzés szabályai:
A kölcsönzési idõ: 4 hét. Egyszerre csak 6 db könyv kölcsönözhetõ egy
olvasójegyre. Hosszabbításra – ha az adott könyvet, könyveket nem keresik –
telefonon vagy e-mail-ben is van lehetõség. Határidõ után visszahozott
könyvekre a könyvtár késedelmi díjat számít fel: 25,– Ft/hetente/könyvenként.
Ingyenes szolgáltatások: helyben olvasás, katalógusok, kézikönyvtár
használata.
Térítéses szolgáltatások: Internet használata: 200,– Ft/óra (100,– Ft/félóra)

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

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:
kedd: 10–17
szerda: 13–17
csütörtök: 10–17
szombat: 10–15

A VELENCEI KÖNYVKLUB
legközelebb szeptemberben várja

az érdeklõdõket.
Sinkáné Mihály Zita

könyvtárvezetõ

Velence Város
Önkormányzat Képviselõ-testülete

2010. évben az alábbi ingatlanait kívánja
értékesíteni:

(irányár minimum)

Sszám        Helyrajzi szám     m2 Cím                             nettó euro/m2

1.                   1623/22 1.983 Zárt u. 88
2.                      26/9 1.471 Csemete u. 53

Vásártér utcai lakótelkek (összközmûves):

Sszám        Helyrajzi szám     m2 nettó euro/m2

1.                    1578/8 630 38

2.                    1578/9 630 38

3.                    1578/11 630 40

4.                    1578/12 630 40

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

aktuális forint-euró árfolyamnak megfelelõen.)

1. 1610 hrsz. 954 m2 Árok u. 11. sz. lakóház
és udvar bruttó 24.000.000,– Ft

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

Azonos árajánlat esetén a licitszabályzat szerint történik az értékesítési eljá-
rás!
Érdeklõdni: Géjó Irén – titkárság (22) 589-402

VELENCE TÖRTÉNETE KÖNYV ALAKBAN
Városavató ünnepségünkre elkészült Kupi László feldol-

gozásában „Velence város volt és város lett” címmel Ve-
lence története könyv alakban.

A könyv méltóan mutatja be településünk múltját, szinte
napjainkig a jelenét.

A könyv megvásárolható a Könyvtárban (Kastély, Tópart
u. 52.), és a Polgármesteri Hivatalban.

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

puha kötés esetén 1200,– Ft.

A közvilágítási lámpatestek
felszereltetésének lehetõsége

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

Megrendelni a VHG Kft. irodájában lehet:
Polgármesteri Hivatal

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

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


