
A VELENCEI 18. év fo lyam 4. szám
ÖNKORMÁNYZAT 2010.
LAPJA május

27. Orbán-napi hegyünnep
Velence Város Önkormányzata,

 a Szent Benedictus Borlovagrend,
a Velence-tó Körzeti Hegyközség és a Borút Egyesület,

szeretettel várja Önt, kedves családját és barátait

2010. május 29-én szombaton
a hagyományos 

Velence Bence-hegyi 
ORBÁN NAPI rendezvényeire

Díszvendégünk: Hévízgyörk
Mûsor:
15. 50 Térzene: Csákvári fúvószenekar
16.15 Díszvendégünk: az Összefogás a Hévízgyörki 

Nyugdíjasokért Egyesület Vegyes karának mûsora
16.30 Bandiéra-bemutató – Horváth Gábor vezetésével
16.50 Borrendek színpompás felvonulása a Panoráma úton,

zászlóforgatók, mazsorettek és fúvószenekari felvezetéssel.
17.00 Borrendi ceremónia:

Borrendek bemutatása.
Oláhné Surányi Ágnes Velence város polgármesterének
és Bobál István Hévízgyörk község polgármesterének
köszöntõje.
A Szent Benedictus Borlovagrend avatási ceremóniája.
Az Etyek-Budai Borvidék és a Velencei-tó Körzeti
Hegyközség borversenyének eredményhirdetése.
Ökumenikus áldás és könyörgés. Ítélethirdetés.

18.00 „Magyar táncok” Táncolják: A „Velencei mazsorett”
tánccsoport lányai.

18.30 Táncol-KODÓ – A Kodolányi Fõiskola néptánc
együttesének bemutatója.

19.00 Díszvendégünk: Hévízgyörki Hagyományõrzõ Együttes
„lakodalmi hívogatója” –  kísér az EMSE zenekar.                                                                                                                                                                                                        

19.30 „Népszerû dallamok” Kovács Kati koncertje.
20.30 Nosztalgia est – Díszvendégek: 

Dékány Sarolta és Koós János.
21.30 Nosztalgia buli. Zenél: a Rulett együttes.
Közben: – Keleti varázslat – a Seherezádé hastánccsoport

vérpezsdítõ elõadása  – Tûz-zsonglõrök
01.00 (kb. hajnal 4-ig) – Nosztalgia DISCO – DJ Smash – 
Szalmás Gábor

A Panoráma úton lévõ sátraknál, tájjellegû borokat, sajtokat, pálinkát,
vásárolhatnak. A kiváló boroknak, kiváló étkekkel „ágyazhatnak”. 

A boros sátraknál a „Velencei-tó Kártyával” vásárlók 
20% kedvezményt kapnak!

A „Mûvészeti” pavilonokban:
– Márton Rozália fafaragó és velencei ifjú tehetségek kiállítása és
– Díszvendégünk: Hévízgyörk mutatja be hagyományõrzõ
tevékenységét.
Híres népmûvészek, kézmûves kirakodóvásárral és bemutatókkal várják

a kedves vendégeket!

Velence Város Önkormányzata

Tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

az Orbán-napi hegyünnep 
gyermekprogramjára
2010. május 29-én (szombaton)

a Bence-hegyre

10.00-19.00 Játékos gyermek programok, versenyek.
Õshonos állatok bemutatása 

10.00 órától – 15.00 óráig folyamatosan indul a
rendezvénysátortól a Családi „Mesehegy” túra – a
Bence-hegyen. 
Várnak rád a mesék hõsei! Hozd el az egész családot!
Gyere velünk, a családoddal együtt a mesék birodalmába!

10.00 órától –19.00 óráig folyamatosan: 
Vetélkedõk, kézmûves foglalkozások, gyöngyfûzés,
ékszerkészítés, arcfestés, Mikkamakka, 
Levendula játszóház.

„Idõutazás” a középkori játszótéren:
Hagyományõrzõ Népi Játékok – Fakörhinták, 
Törzsi nyilazás.

A színpadon:
14.00-14.20 A Meseliget Óvoda óvodásainak mûsora 
14.30-14.50 Bohóc parádé – Ricsi bohóc
14.50-15.50 Mese Kocsi színház mesejátéka

KÜLÖNJÁRAT INDUL A HELYSZÍNRE ÉS VISSZA! 
MENETREND:  Indulás a Vasútállomás megállóhelytõl: minden óra 30 perckor Elsõ: 9.30 órakor Utolsó: 23.30 órakor

Indulás a Csongor utcai megállóhelytõl: minden egész órában Elsõ: 10.00 órakor Utolsó: 24.00 órakor
Megállóhelyek: 1. Vasútállomás 5. Templom-köz (Ország út – buszmegálló)

2. Polgármesteri Hivatal 6. Temetõi buszmegálló
3. Aranykút vendéglõ 7. Csongor utcai buszmegálló
4. Centrál ÁBC (buszmegálló) 

A rendezvény közvetlen helyszínét kérjük gyalogosan megközelíteni! (Autóparkolás: a Panoráma út elején, az Autóstanya parkolóban, a Hegyalja út és a
Bence vendéglõ mellett csak korlátozott számban lehetséges. Zene, és színpadtechnika: DJ. Smash Produkció – Szalmás Gábor

Minden kedves vendégünknek kellemes kikapcsolódást, jó szórakozást kívánunk!
Bõvebb információ a rendezvénnyel kapcsolatban: Gránitz Gáspárné Tel.: 06/30-552-3716  06/30-417-3119 e-mail: gnezsu@t-online.hu
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Munkaterv szerinti ülését a Képviselõ-testület 2010.

április 19-én 15.00 órai kezdettel tartotta meg a Kastély

házasságkötõ termében

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester,

Galambos György alpolgármester, Benkõ Istvánné kép-

viselõ, Cserny Vilmos képviselõ, Csizmadia Attila kép-

viselõ, Fehér Györgyné képviselõ, Füri Mihály képviselõ,

Gránitz Gáspár Istvánné képviselõ, Juhász Gyula

képviselõ, Serhók György képviselõ, Sénik István

képviselõ, Dr. Sirák András képviselõ, Dr. Sirák András-

né képviselõ és dr. Papp Gyula Gábor jegyzõ.

A két ülés közötti munkáról szóló beszámolót,

valamint a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentés

elfogadását követõen a Képviselõ-testület a Gyógyszer-

tári Kft. szindikátusi szerzõdését vitatta meg. Korábbi

ülésen a Képviselõ-testület jóváhagyta a gyógyszertári

tevékenység ellátására szolgáló gazdasági társaság

létrehozását, jelen ülésen a szindikátusi szerzõdését

fogadta el a Testület, név szerinti többségi  szavazással.

Kapcsolódva az elõzõ napirendhez, a következõ két

pontban az épülõ Szakorvosi Rendelõintézet stabil

mûködését elõsegítõ témában tárgyalt a Testület. A stabil

mûködés érdekében szükség van fix, tervezhetõ

bevételre. Ennek érdekében a Képviselõ-testület többségi 

szavazattal úgy döntött, hogy a Balatoni út 65. szám alatti

épület földszinti tulajdonát egészségügyi szolgáltatások

részére bérbe kívánja adni. Többségi szavazattal döntés

született arra vonatkozóan is, hogy a Képviselõ-testület

kezdeményezi a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg

Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban:

Kft.) taggyûlése felé 30.000.000,– Ft értékben törzstõke

emelését. A Szakorvosi Rendelõintézet  építése zajlik, az

önrész rendelkezésre áll, melynek biztosítása törzstõke

emelésben realizálható. Tekintettel arra, hogy a Kft. felé a 

kifizetési igények nagy összegben és egyszerre

jelentkeznek a kivitelezõk részérõl, ezért ezzel az

összeggel a Kft-nek rendelkeznie kell. A szakmai

egyeztetések szerint a likviditás biztosításának szabályos

és egyszerûen kezelhetõ módja a tagi hitel biztosítása. Az 

elfogadott határozat szerint a Képviselõ-testület a Kft.

számára 2010. május 1-jétõl – 2010. november 30-áig

terjedõ idõszakra 60.000.000,– Ft egyösszegû tagi hitelt

nyújt. A hitelkamat a mindenkori jegybanki alapkamat +

1%. A következõ napirend a parkgondozási munkák

közbeszerzési ajánlati felhívása volt. A napirendet

elõkészítõ bizottsági ülésen is számos vélemény, javaslat

elhangzott, a testületi ülésen is hosszan tárgyalták a

képviselõk. Vitatott volt, hogy idõszerû-e a közbeszerzési 

eljárás elindítása, milyen idõtartamra szóljon szerzõdés

idõtartama, valamint milyen feltételrendszert támasszon

a Képviselõ-testület a pályázókkal szemben. Végezetül 

többségi szavazattal elfogadásra került, hogy a

Képviselõ-testület ajánlati felhívást bocsát ki Velence

város területén elvégzendõ parkgondozási munkák

feladatainak elvégzésére. A kiírás 3 éves idõtartamra

vonatkozik. A Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti

Szolgálat, valamint a jegyzõi hatáskörbe tartozó 2009. évi 

gyámügyi beszámolót a Képviselõ- testület egyhangúan

elfogadta. Következõ pontban tárgyalta a Képviselõ-

testület a 2009. évi pénzügyi beszámolót. Az Önkor-

mányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról szóló

rendelete a következõ lapszámban közlésre kerül. 

A 2009. évben végzett belsõ ellenõrzésrõl készült

összefoglaló jelentés elfogadása után, a „Szilárd hulladék

kezelésérõl” szóló rendeletmódosítást tárgyalta a testület. 

A módosítás lényege az, hogy az eddigi 110 literes

edényzet mellett, a 80 literes edényzet díjtétele is

szabályozásra került. 

Az Ifi-strand üzemeltetésére vonatkozóan – hosszas

egyeztetés után – a Képviselõ-testület azt a határozatot

fogadta el, melyben a szezonindításig rendelkezésre álló

kevés idõre tekintettel, megkeresés alapján 2010. április

26-án 10.00 óráig ajánlatokat kér be a strand üzemelte-

tésére azzal, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési

Bizottság a testületi felhatalmazásával bírva, 2010. április 

30-áig dönt a pályázatnyertesrõl a mielõbbi szerzõdés-

kötés érdekében. (A pályázatnyertes a gárdonyi Velen-

cetours Bt. lett, 3.650.000 Ft  + ÁFA/év ajánlattal.)

A következõ napirend keretében a Velencefürdõi-

strand bérletére benyújtott pályázatokról tárgyalt a

Testület. Pályázatnyertesként a Jersey Bay Kft-t nevezte

meg 3.300.000 Ft + ÁFA/év ajánlatával, második

helyezett az Autó Néró Beach Park Zrt., továbbá

megállapította a Gárdony Beach Kft. harmadik

helyezését a pályázati rangsorban. Egyúttal felhatalmazta 

a Polgármestert, hogy a pályázatnyertessel kössön bérleti

szerzõdést, illetve amennyiben határidõre erre nem kerül

sor, úgy a rangsorban következõ pályázóval kössön

szerzõdést.

A 2010. május 17-ei testületi ülés elõkészítésével

kapcsolatos napirendek felvételét követõen, a nyílt ülés

lezárásra került. 
 Szelei Andrea

aljegyzõ

Hírlevél
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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.   

Velencei Szakorvosi
Rendelõintézet

Május elejére lényegében készen állt a Szakorvosi
Rendelõintézet épülete. A takarítás végeztével megkezdõdött
a bútorok beépítése, ezt követi az informatikai rendszer
kiépítése. Lezárult az orvostechnikai eszközök beszerzésére
kiírt közbeszerzési pályázat is. Várhatóan június elejére,
közepére az orvosi mûszerek, gépek is helyükre kerülnek.

Befejezéshez közeledik a belsõ utak, parkolók, az udvar
szépítése és a kerítés kialakítása. 

Eközben elkezdõdött a Rendelõintézet mûszaki átadása,
átvétele. Az orvosi mûszerek installálása után lehetséges a
szükséges hatósági engedélyek beszerzése. Biztatóan
alakulnak a személyzeti ügyek is. Gyakorlott szakszemélyzet
dolgozik majd a Rendelõintézetben, jó nevû  orvosok látják el
a különféle szakrendeléseket.

Megkezdõdött az önálló intézményként mûködõ
gyógyszertár kialakítása. A dolgok jelenlegi állása szerint
június végén, július elején fogadhat elõször betegeket a
velencei Szakorvosi Rendelõintézet.

Velencei-tó kapuja
Biztató hír, hogy a kivitelezési munkálatokra kiírt

közbeszerzési pályázat anyagát tíznél is több cég vette meg,

köztük néhány igazi nagyágyú is. Részvételi szándékuk

garancia lehet arra, hogy ezúttal sikeres lesz a pályázat,

melynek jelentkezési határideje június 3-án jár le. A pályázat

eredményhirdetése június vége felé, a szerzõdéskötés július

közepe táján várható. 

Ideális esetben tehát még júliusban elkezdõdhet a

nagyszabású turisztikai projekt megvalósítása. Nyitányként a

termálfürdõt és a szabad strandot összekötõ sétány és egy

játszótér épülhet meg. A többi projektelem munkálataira a

nyári strandszezon végén kerülhet sor.

Velence Gyógyszertár
A Szakorvosi Rendelõintézet épületének földszintjén, a

bejárat mellett közvetlenül kap helyet a „Velence
Gyógyszertár”. Terveink szerint ugyanúgy, mint a Szakorvosi 
Rendelõintézet, nyáron megkezdi az üzemelését, várhatóan
hosszított nyitva tartással, hétvégi ügyelettel.

A Gyógyszertár 76%-ában az Önkormányzatunk
tulajdona, képviselõnk a Rendelõintézetet mûködtetõ Kft.
ügyvezetõje. Ez a tulajdonosi felállás szolgálja azt, hogy a
Gyógyszertárban megtermelt ún. haszon, a rendelõ mûköd-
tetéséhez járuljon hozzá.

Vendégeink voltak
Az új általános iskolánk januári átadását követõen, szinte

heti gyakorisággal látunk vendégül érdeklõdõ közösségeket.
Szívesen láttuk azokat az önszervezõdõ utcákat, akiknek

lakói nem látták még az új iskolánkat, és kíváncsiak a város
2010. évi megvalósuló fejlesztéseire. Így láthattuk vendégül
Velencefürdõrõl a Gárdonyi utca és környékének,  a helyi
vállalkozóknak, valamint a Bence-hegy jó néhány lakóját.

Meghívásunkat elfogadta a Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság, Szakiskola és az Általános Iskola és Diákotthon
kollektívája. 

Mindannyiuknak örömmel mutattuk meg az iskolát és
adtunk tájékoztatást a 2010-ben megvalósuló további
projektekrõl: a Szakorvosi Rendelõintézetrõl, „Velencei-tó
Kapujáról, Meseliget Óvodáról, a Közösségi Házról és a
Civilházról, a temetõben épülõ vizesblokkról és a
LEADER-pályázatok keretében létrejövõ fejlesztésekrõl.

Örömmel ajánlom fel Önnek is Kedves Olvasó, ha
mindezek iránt érdeklõdik, kérem, hogy látogatási és
tájékoztatási igényét szíveskedjen az alábbi telefonon jelezni a 
titkárságon: Balogh Erika 22/589-425. Szívesen látott
vendégeink elõre egyeztetett idõpontban Önök is és kedves
barátaik is.

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

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%
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HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt eb tulajdonosokat,

hogy az ebek kötelezõ védõoltása Velence városban 

a Tûzoltószertár elõtt:
2010. június 3-án (csütörtökön) 8.00-10.00 óra,

az Újtelepen a Gyógyszertár elõtt:
2010. június 3-án (csütörtökön) 11.00-13.00 óra

Pótoltás
a Polgármesteri Hivatal udvarán:

2010. június 10-én (csütörtökön) 16-18 óra

között lesz.

Az ebek veszettség elleni védõoltása, valamint
féregtelenítése a 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet

alapján kötelezõ!
A féregtelenítõ tablettát otthon kell beadni, a kutya

ételébe  történõ elhelyezéssel.
Az eb oltás díja a védõoltás és a féreghajtó tabletta
árát együttesen tartalmazza, ennek megfelelõen:

10 kg-ig 3.600,– Ft 

10-20 kg-ig 3.700,– Ft

20  kg felett 3.800,– Ft

fizetendõ ebenként.

Új oltási könyvek kerülnek kiadásra!

Kérjük a Lakosságot, hogy az ebeket szájkosárral

felszerelve, az elõzõ évi eboltási papírral

együtt szíveskedjenek hozni. 

(Aki a fenti idõpontokban nem tud megjelenni és

ezért magánháznál kívánja a kutyáját beoltatni, 
dr. Berta Gyula jogosult állatorvossal  telefonon

[22/472-310] elõzetesen idõpontot egyeztethet!) 

TÁJÉKOZTATÓ 

A KÖZTERÜLET-FELÜGYELET 
2010. évi NYÁRI ÜGYELETI

RENDJÉRÕL
2010. május 29-étõl augusztus 29-éig a Közterület-fel-

ügyelet 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. május 29-30.
 (08. 00-18. 00) 

2010. június 5-6. 
(08. 00-18. 00)

2010. június 19-20. 
(08. 00-18. 00)

2010. június 12-13. 
(08. 00-18. 00)

2010. június 26-27. 
(08. 00-18. 00)

200.   július 3-4. 
(08. 00-18. 00)

2010. július 10-11. 
(08. 00-18. 00)

2010. július 17-18. 
(08. 00-18. 00)

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

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
igazolásoknak, okmányoknak rendelkezésre kell
állniuk.) 

Szelei Andrea
aljegyzõ
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TÁJÉKOZTATÓ
Fûnyírásról, kerti hulladék égetésérõl

Az idõjárás kedvezõbbre fordulásával együtt Velencén is
elkezdõdött a kertek, udvarok rendbetétele, egyre több nyaraló
tulajdonos érkezik településünkre.  

A kerti gépek használatára vonatkozóan, valamint a kerti
hulladékok égetésére a Képviselõ-testületet rendeletet alkotott,
melynek betartása – amellett, hogy kötelezõ hatályú és
feljelentés esetén szankcionálható –,  a normális együttélés
érdekében mindenkinek egyformán érdeke. A jelenleg leg-
inkább aktuálissá vált rendelet elõírásokról az alábbiakban
nyújtok tájékoztatást: 

1.) KERTI GÉPEK HASZNÁLATÁRA vonatkozó
rendeleti elõírások

Lakóterületi, üdülõterületi, zöldterületi övezetben az
éjszakai idõszakban (22.00–06.00 óráig, május 15-étõl
szeptember 15-éig 24.00–07.00 óráig) szabadtéren hangosító
berendezés üzemeltetése és mások nyugalmát zavaró zenélés,
éneklés tilos. A 22.00 órától 6.00 óráig és május 15-étõl
szeptember 15-éig 24.00 órától 7.00 óráig tartó pihenõidõben
tilos mindennemû zavaró zajt okozni.

A szabályozás körébe tartozó tevékenységek pl.:
– hangos rádiózás, magnózás, zenélés és éneklés,
– motoros kerti és barkácsgépek üzemeltetése,
– építkezéssel kapcsolatos kézi és gépi eszközök

használata,
– gépjármû motorjának járatása, illetve túráztatása,
– ismételt dudálás, sípolás, fütyülés,
– lármás játék és sport ûzése,
– általában akár emberi hanggal, akár zajkeltõ eszközzel a

köznyugalmat zavarni stb.
Szombaton 12.00 órától hétfõ reggel 7.00 óráig, vala-

mint ünnepnapokon egész nap tilos a motoros kerti és
barkácsgépek mûködtetése, valamint kézi és gépi barkács-
eszközök (pl: kalapálás, fûrészelés stb.) használata.

2.)  KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRE vonatkozó
rendeleti elõírások

Kerti hulladéknak minõsül: A lakó- és üdülõterületen
lévõ ingatlanok rendeltetésszerû használatával kapcsolatosan
keletkezõ növényi zöldhulladék. Ezek például: fás szárú
növények lehullott lombja, fanyesedék, kerti és dísznövények
elszáradt szára, ága – száraz állapotban – lenyírt fû, gaz, termelt
haszonnövények maradványai, szõlõvesszõ. Nem minõsül
kerti hulladéknak a kivágott fa törzse, ága és lombja, valamint a
mezõgazdasági mûvelésbõl keletkezõ maradványok, ha azok
mennyisége meghaladja a kiskertmûvelés átlagos mennyiségét. 
Az április 15-étõl október 15-éig terjedõ idõszakban kerti
hulladék égetése csak engedéllyel végezhetõ. Az engedély
iránti kérelem az általános illetékkel ellátva (2.200,– Ft) a
Polgármesteri Hivatalban nyújtható be. (Formanyomtatvány a
Hivatalban elérhetõ, vagy a www.velence.hu oldalról letölt-
hetõ.)

Az engedély-kérelemben meg kell jelölni a kérelmezõ nevét 
és lakcímét, valamint elérhetõségét, az égetés helye szerinti
ingatlant, az égetés várható idõpontját, az égetni kívánt kerti
hulladék összetételét és mennyiségét, valamint a tûzbiztosításra 
vonatkozó intézkedést. 

A Jegyzõ határozatban bírálja el a kérelmet, az engedélyezõ
határozat birtokában, az abban foglaltak betartásával végezhetõ
el az égetés. Október 15-étõl április 15-éig terjedõ
idõszakban kerti hulladék égetése írásban tett bejelentés
alapján az alábbi engedélyezési eljárás betartásával végez-
hetõ.

A bejelentés illetékmentesen nyújtható be a Polgármesteri
Hivatalban. (Formanyomtatvány a Hivatalban elérhetõ, vagy a
www.velence.hu oldalról letölthetõ.) Az égetést végzõ személy 
köteles az égetés teljes idõtartama alatt a helyszínen tartóz-
kodni, csak a szükséges ideig végezni az égetést, a tûz terjedését 
megakadályozni.

E mellett az égetést a környezet és levegõ lehetõ legnagyobb 
kíméletével, figyelembe véve kell végezni. Az égetés, mint
ártalmatlanítási módszer nem a hulladék elszállíttatás ki-
váltására szolgál, hanem olyan beavatkozás, amely kizáró-
lagosan alkalmas egy adott probléma megszüntetésére. Pl:
fertõzött növényzet. Kerti hulladéknak nem minõsülõ
hulladék égetése a teljes naptári évben tilos! SZOMBATON 
ÉS VASÁRNAP MINDENNEMÛ HULLADÉKÉGETÉS
TILOS!

Kerti szalonnasütõ és grillsütõ rendeltetési céljának
megfelelõen használható oly módon, hogy használat során be
kell tartani a szomszédjogokra és a birtokvédelemre vonatkozó
elõírásokat. 

Tisztelt Olvasók! Tájékoztatásunkkal mind a jogszabályi
elõírások érvényesülését, mind pedig a nyugalmas egymás
mellett élést akarjuk elõsegíteni. Annak lehetõség szerinti
elkerülésével, hogy a rendeletben biztosított 30.000,– Ft-ig
terjedõ pénzbírság kiszabásának eszközét igénybe vegyük.  

Szelei Andrea
aljegyzõ

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 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 pénz-
ügyi 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 ház-
számtábláját. 

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

Kérem, akit érint, rendelje meg a házszámtáblát. 

Szelei Andrea
aljegyzõ
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T Á J É K O Z T A T Ó
A SZOBAKIADÁSSAL FOGLALKOZÓK

SZÁMÁRA A NAPIDÍJAKRÓL
Az fizetõ vendéglátással foglalkozók és e tevékenységet

fontolgatók ismeretanyagának bõvítésére az üdülõszezon
kezdetén közreadjuk az idegenforgalom keretén belüli
fizetõvendéglátással kapcsolatos fontos tudnivalókat:

A napidíj alanyát a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.
(továbbiakban Htv.) 30.§ (1) bekezdés a) pontja állapítja meg,
mely alapján „Adókötelezettség terheli minden vendégéj-
szaka után azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként,
vagy közeli hozzátartozóként az önkormányzat illetékességi
területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

Velence Város területén a Velence Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének módosított 31/2006.(XII.28.) számú
rendelet 13.§-a szerint a napidíj mértéke 250,– Ft, a kiemelt
övezetben* 300,–Ft/fõ/vendégéjszaka.

*/2/ Velencei-tó partvonala és a Kemping utca, Fõ utca (a
Kemping út és Tópart út közötti szakasza), Tópart út Széchenyi
út és Béke út közé esõ ingatlanok.

A napidíj (IFA) bevallási és befizetési rendjét az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. tv. (továbbiakban Art.) 32.§ (4)
bekezdése illetve II. számú melléklet A/3/b pontja állapítja meg.

Bevallási határidõ: tárgyhónapot követõ 15-éig (nyom-
tatvány letölthetõ: www.velence.hu weboldalról, az önkor-
mányzat/letölthetõ nyomtatványok menüfül alatt.)

Befizetési határidõ: tárgyhónapot követõ 15-éig. Szám-
laszámunk: 11736082-15363107-03090000 (OTP Gárdony)

Kérjük, hogy a bevallások és befizetések határidejének
betartásáról gondoskodni szíveskedjenek. (A határidõ
elmulasztása bírságot, a fizetési határidõ elmulasztása pótlék
felszámítást von maga után).

VÁLTOZÁS! A 70 ÉV FELETTI VENDÉGEK 2010.
JANUÁR 1-JÉTÕL NEM MENTESÜLNEK A NAPI-
DÍJFIZETÉS ALÓL, tõlük is be kell szedni az idegen-
forgalmi adót!

MENTESSÉGEK
Mentes az adófizetési kötelezettség alól (Htv. 31.§):
• a 18. életévet be nem töltött magánszemély 
• közép- és felsõfokú oktatási intézménynél tanulói vagy

hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság
intézkedése folytán, a szakképzés keretében az ön-
kormányzat illetékességi területén tartózkodó magán-
személy (igazolni kell),

• szolgálati kötelezettség teljesítése céljából illetékességi
területemen tartózkodó személy (igazolni kell),

• a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ,
vagy a Htv. 37.§-sának (2) bekezdése szerinti tevé-
kenységet végzõ vállalkozó esetén vállalkozási tevé-
kenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója által
folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illeté-
kességi területén tartózkodó magánszemély (igazolni
kell),

• továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén lévõ
üdülõ tulajdonosa vagy bérlõje, továbbá a használati
jogosultság idõtartamára a lakásszövetkezet tulajdo-
nában álló üdülõ használati jogával rendelkezõ lakás-
szövetkezeti tag, illetõleg a tulajdonos, a bérlõ hozzátar-
tozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló
üdülõ használati jogával rendelkezõ lakásszövetkezeti
tag, használati jogosultságának idõtartamára annak a
hozzátartozója (Ptk. 685.§ b. pontja)

TÁJÉKOZTATÁS AZ EGYÉB ADÓZÁSSAL
ÖSSZEFÜGGÕ KÖTELEZETTSÉGEKRÕL 

Felhívom figyelmét, hogy a rádiózásról és televíziózásról 

szóló 1996. évi I. tv. 80.§ (3) bekezdése rendelkezik arról,
hogy a vendéglátó-ipari egységekben, más kereskedelmi
egységekben, vagy nyilvános területen üzemeltetett
televízió készülékek után üzemben tartási díjat kell fizetni. 

Ezen törvény 83.§ alapján az üzemeltetõ köteles
bejelenteni a készülék üzemeltetését és megfizetni annak
díját az állami adóhatósághoz (APEH), mely jogszabály
betartását a helyi önkormányzati adóhatósága ellenõrzi a
média törtvény 82/a.§ (4) bekezdése alapján.

IPARÛZÉSI ADÓ VÁLTOZÁSOK!
Tisztelt vállalkozók/vállalkozások!
Az alábbi néhány sorban szeretném tájékoztatni Önöket az

iparûzési adó változásaival kapcsolatosan. 2010. január 1-ei
dátummal a helyi önkormányzatok hatásköre megszûnik az
iparûzési adó tekintetében, feladatkörét ezen idõponttól az
állami adóhatóság (APEH) látja el. Mindez a következõket
jelenti:
• a 2009. évben kiadott fizetési meghagyásban megállapított

2010. I. félévi elõleget az önkormányzati adóhatósághoz kell 
megfizetni 2010. március 15-éig.

•  a 2009. adóévrõl a bevallást még az önkormányzathoz kell
benyújtani 2010. május 31-éig. A korábbi évektõl eltérõen
ezen bevallás feldolgozásakor az önkormányzati adóha-
tóság nem bocsát ki fizetési meghagyást.

• a 2009. évi adókülönbözetet az önkormányzat iparûzési
adószámlájára kell megfizetni.

• a 2010. II. félévi elõleget már a vállalkozásoknak maguknak
kell megállapítani a 2009. évi iparûzési adóbevalláson és
ezen összeget az APEH-nak kell már megfizetni 2010.
szeptember 15-éig. 

2010. II. félévi elõleg = 2009. évi adóösszeg (bevétel 1,6%)
– 2010. I. félévi elõleg 

• a tevékenységüket 2009. december 31-éig megszüntetõ
adózóknak az önkormányzati adóhatósághoz kell a záró
bevallást megtenni a törvény szerint elõírt határidõn belül.

• a tevékenységüket 2009. december 31-ét követõen
megszüntetõ, vagy megkezdõ adózók 2010. január 1. utáni
idõszakot érintõ adóügyekben már az APEH jár el.
(bejelentkezési és bevallási kötelezettséget már az
APEH-nek kell teljesíteni.)

• Bejelentési kötelezettség határideje: 
– az állandó jellegû adókötelezettség keletkezése illetve

megszûnése esetén a változást követõ 15 napon belül.
– Iparûzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel

folytató adózó adóköteles tevékenységének megkezdése
elõtt, de legkésõbb a tevékenység megkezdésének
napján.

Az adózók kötelezettségeit érintõ változásokról bõvebb
leírást olvashatnak a www.apeh.hu honlapján megtalál-
ható 36. számú információs füzetben.

ÉPÍTMÉNYADÓ
Az állandó lakosoknak az építményadóban a tárgyévre

vonatkozó nyugdíjas kedvezményt 2010. március 31-éig lehet
igényelni. A nyugdíjas kedvezmény a Nyugdíjfolyósító Intézet
által év elején kiadott nyugdíjigazoló lap (nem szelvény)
benyújtásával és a helyi önkormányzatnál beszerezhetõ
igénylõlap kitöltésével kérelmezhetõ. A nyugdíj igazolólap
másolásában az adócsoport ügyintézõi segítséget nyújta-
nak. Amennyiben a nyugdíjas kedvezményre jogosult
személy nem egyedül él egy háztartásban, úgy a vele együtt
élõ hozzátartozók kereset igazolása (január 1-jei állapot-
nak megfelelõen) is szükséges a kérelem benyújtásához.

Adócsoport
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Ki mu ta tás az ok mány iro da mun ká já ról 
te le pü lés szin ten  2010. április 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 2 6 20 13 1 12 2 83

Nadap 7 1 4 5 3 - 1 - 21

Sukoró 8 1 4 17 10 - 2 1 43

Pákozd 14 4 5 17 8 5 8 2 63

Pázmánd 12 1 11 15 9 1 8 - 57

Szfvár 11 2 2 12 25 - 2 2 56

Ve len ce 44 5 17 31 50 4 25 8 184

Vereb 7 3 2 4 3 1 1 - 21

Lovasberény 9 1 6 11 6 1 4 3 41

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

Pusztaszabolcs 19 3 7 13 7 - 2 - 52

Gár dony 2 1 1 3 7 - 2 - 16

Vértesacsa 1 - - 1 1 - 1 - 4

Baracska 1 - - 2 1 - - - 4

Martonvásár - - - 2 8 - - - 10

Zichyújfalu - - - - 5 - - - 5

Seregélyes 3 - 2 4 6 - - - 15

Pátka - - - 1 - - - - 1

Szabadegyháza - - - 1 10 - - - 11

Csákvár 3 - 1 2 5 - - - 11

 Diósd - - - 1 - - - - 1

Ercsi - - - - 2 - - - 2

Össze sen: 171 26 70 167 181 13 70 18 716

Heinczné Horváth Edina
irodavezetõ

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.

Házasságot kötött:
2010. május 6-án:

Nezvál Máté – Aggházy Laura
Urbán István András – Hajdu Katalin

2010. május 15-én:
Nákity Róbert – Both Ágnes

Gratulálunk!

Szabó Lászlóné
anyakönyvvezetõ

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.  
Tavasz u. 3., 9., 13.
Nyár u. 1., 7., 9/a., 11., 15.
Õsz u. 16.
Vihar u. 2., 29.
Nap u. 6., 9., 10., 11.
Felszabadulás u. 1., 22., 30.
Gerle u. 2., 15.,    
Szél u. 14., 16., 18., 20., 22., 26., 28.
Halász u. 17., 20., 22., 36.
Tópart u. 13, 15., 24., 25., 
Vihar utca 7.
Fõ u. 13., 22., 29., 37., 39., 54., 74., 80., 88, 108., 112., 119., 123.,
129., 144/b, 148.
Solt köz 6.,8.,9.,18., 22.
Enyedi u. 4., 6., 19.
Ország út 36.,38., 54., 68., 74.,80/a., 80/b.
Nimród u. 3., 8.
Vadász u. 1.,5.,9.,13.
Honvéd ltp. 4., 6., 7., 8.
Cseresznye u. 9., 9/b., 8., 13., 25., 30., 38., 39., 45., 47.,  49.
Vásártér u. 9., 11., 13., 15., 16., 17.
Határ u. 7., 12., 26., 32, 32/b., 41., 42., 55., 57., 59., 61., 63., 65., 69.,
77/a.
Úttörõ u. 5., 40., 42., 42/a.
Hársfa u. 7.
Szabolcsi u. 34., 57., 77.,
Pacsirta u. 20., 26., 27., 29.
Kertész u. 5., 9/c., 20., 22., 28., 30.
Diófa u. 4., 6., 6/F.
Akácfa u. 4., 5., 14., 14/a.
Vasút u. 7., 7/a., 8.
Új u. 4., 11., 13., 16., 18.
Zárt u. 7., 11.
Fecske u. 11.
Rákóczi u. 5., 21.
Fazekas M. u. 2., 24., 39.
Iskola u. 12., 14., 45., 47., 55.

Mindenkinek köszönet a szép környezetért!
Benkõ Istvánné

szervezõ
Virágos Velencéért Egyesület elnöke
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2010. évi velencei programok
május 29. Orbán-nap – Gyermeknap

Bence-hegy – Panoráma úti parkoló
június 18. – augusztus 14. 

Velencei-tavi Nyári Játékok
www.vnyarijatekok.hu
Északi-strand – rendezvénysátor 

* * *
július 27 – augusztus 1-ig:

40. Országos és Nemzetközi Túrakerékpáros
Találkozó,  
Különleges Kerékpárok Fesztiválja

                      Dr. Entz Ferenc Szakiskola és Kollégium – 
Ország út 19.

* * *

Velencei Nyári Zenés Esték
www.velence.hu

www.velenceiszinhaz.fw.hu
(Helyszín: Északi – strand)

július 25. (vasárnap) 20.30 órakor:  Sziget Színház
Dzsungel könyve – musical

augusztus 1. (vasárnap) 20.30 órakor:  Fogi Színháza 
Az ördög nem alszik – zenés vígjáték  

augusztus 8. (vasárnap) 20.30 órakor: Sziget Színház
Egy szoknya egy nadrág – zenés vígjáték

augusztus 15. (vasárnap) 20.30 órakor: Turay Ida Színház 
Csak semmi szexet, kérem, 
angolok vagyunk 
–  vígjáték

* * *
augusztus 19. (csütörtök):  Nemzetközi Néptáncest 
augusztus 20. (péntek):   10.00 óra 

Szent István napi ünnepség
Fõ utcai Katolikus templom melletti 
parkban

augusztus 20. (péntek): 
Velencei Zene és Tánc Napja

augusztus 21. (szombat): 
Velence Város Születésnapja
XIII. Nemzetközi Fúvószenekari 
és Mazsorett nap
Tûzijáték és nosztalgia buli

* * *
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. Velencei-tavi
Nyári Játékok

Szezonnyitó Térségajánló Fesztivál
2010. június 18. 19.20 óra

2010-ben immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre a
Velencei-tavi Nyári Játékok, mely az idei esztendõben új
megjelenést képvisel majd, ugyanakkor hagyományait, értékeit 
megtartja. A program célja, hogy az összefogás egységében
bemutassa a Velencei-tó, és a tóhoz kapcsolódó települések
eszmei-, szellemi-, természeti-, turisztikai értékeit, népsze-
rûsítse azokat az országnak és a nagyvilágnak. Az V. Velencei-
tavi Nyári Játékok 2010-ben szezonnyitó térségajánló
fesztiválként valósul meg, ahol a programban szereplõ kilenc
település – Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, 
Sukoró, Velence, Vereb, Zichyújfalu – önálló standokon
mutatja be egész éves rendezvényeit, a helyi termékeiket,
vonzerõiket, szolgáltatásaikat, hagyományaikat, egy kistérségi
kavalkád és közös tóünnep keretein belül. 

A települések kiállításaihoz csatlakozik egy interaktív
képzõmûvészeti mûhely, képességfejlesztõ gyermekfog-
lalkozások, a Magyar Honvédség bemutatói, a Közép-
dunántúli régió turisztikai vonzerõinek kiajánlása, valamint a
Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület kiállítása. A települések
a színpadon is aktív szereplõi a fesztiválnak, a helyi mûvészeti-, 
kulturális-, hagyományõrzõ produkcióikat mutatják be, me-
lyeket országosan elismert könnyûzenei elõadók koncertjei
koronáznak meg. 

Jó szórakozást kíván a Velencei-tavi Nyári Játékok
Produkciós Iroda Nonprofit Kft.!

V. Velencei-tavi Nyári Játékok 
2010. 06. 18-20., mindhárom nap 18.00-24.00

Valamennyi programelem díjmentes a közönség részére!
Helyszín: Velencei Vízi Vár, Velence, 

Fõ út-Enyedi út találkozása.
A részletes program hamarosan: www.vnyarijatekok.hu

Kapcsolat: info@vnyarijatekok.hu
Társrendezvény: V Party Plus

V Party Plus bemutatja!
2010. június 26. Azzurro Party

Egy csipetnyi Dolce Vita a forró magyar nyárban.
Hangulatfelelõs: Gianni, DJ Smash Italianodisco, az örökzöld olasz slágerek, 

Erox Martini, Ricchi e Poveri
Éjfélkor tûzijáték. Az elsõ 100 belépõ hajóról nézheti végig a tûzijátékot!

Dress Code: Azzurro Kék
2010. július 3. Fever Side Party

Annyi nyár este van egy évben, hogy elég nehéz megkülönböztetni õket.
Hangulatfelelõs: Gönczi Gábor

90 percben énekel és elkápráztat: Szinetár Dóra, Bereczki Zoltán, DJ Zsiráf
Saturday Night Fever

2010. július 10. Ladies Night
Ez az este a nõi szépség ünnepe (de sok úriembert is várunk a közös

ünnepre). Hangulatfelelõs: DJ Radnai.
Zsédenyi Adrienn, Dukai Regina, Fresh, Janza Kata és Polyák Lilla, 

ABBA Show, Görög Zita
2010. július 17. Chili Saturday Ritmo Latino

Hangulatfelelõs: Luanda.
Tátrai és Szûcs Latin Duó, Gál Gábor és Sipeki Zoltán gitár duó, 

Salsa Latin Táncshow, DJ Candela
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
(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
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TERMÁLFÜRDÕ HÍREI
Kedves Velencei Olvasó!
Tájékoztatjuk, hogy  kültéri kismedencénk májustól

élménymedenceként mûködik. Strandunk a jó idõ bekö-
szöntével hamarosan megnyílik, így megnövekedett alap-
területen  várjuk a fürdõzni, pihenni vágyó vendégeket. Az
utóbbi idõben sajnálatos módon elõfordult, hogy a környéken
lakók ünnepnapokon nem jutottak be a fürdõbe, mivel
befogadóképességünk korlátozott. Ezt kívántuk kompenzálni a
velencei lakosoknak szóló, április végéig tartó kedvezményes
belépõdíjainkkal. Továbbra is ajánljuk figyelmébe hosszú
hétköznapi nyitva tartásunkat, és kedvezményes árainkat. 

Új lehetõséget kínálunk Önnek vasárnapi kedvezményes
belépõjegyeinkkel, melyek Pünkösd kivételével 13 órától
vehetõk igénybe.  Az egész napos kikapcsolódáshoz szeretnénk 
hozzájárulni ajánlatainkkal, a fürdõzés, úszás mellett újdon-
ságok sorával várjuk az érdeklõdõket. 

Szolgáltatásaink listáját többféle masszázzsal bõvítettük,
hogy a sport, a fürdõzés mellett a kényeztetésre is jusson idõ. A
könnyebb választás érdekében szíves figyelmébe ajánlunk két
különleges masszázskezelést:

Csokoládémasszázs 
Több mint 800 molekulájának köszönhetõen a csokoládé

hidratálja és tonizálja a bõrt, oldott ásványi anyag tartalma
pedig bõrpuhító, revitalizáló hatású. Segít az optimálisan
hidratált állapot elérésében, öregedéskésleltetõ tulajdonságú.
A csoki antioxidáns hatásának köszönhetõen gátolja a
szervezet sejtjeinek károsodását, ezért szépíti, kisimítja, feltölti
és vitalizálja a bõrt. 

Shadiva olajos masszázs Indiából 
Egységben magunkkal – a BABOR indiai masszázs

segítségével elérhetõvé válik a mélyrõl jövõ, alapvetõ lelki
egyensúly, mely születéstõl fogva az emberben lakozik. Ez a
masszázs az ayurvéda világába nyúlik vissza, melyben az indiai 
orvoslás több ezer éves tapasztalata gyökerezik. A masszázs
aktivizálja a nyirokkeringést, fokozza az anyagcserét, kiváló
stresszoldó hatása van.

Részletekért és bõvebb információért kérjük, hívja  spa
recepciónkat a +36 22 589 971-es telefonszámon, vagy
látogasson  el weboldalunkra: www.velencespa.com

   Szalczgruber Mariann
     marketing manager

A Velencei-tó csodálatos élõvilága

Mészáros András természetfotós állandó
fotókiállítása 

2010 április 1-tõl 
megtekinthetõ a Velencei-tó 
Térségfejlesztõ Egyesület 
székhelyén 2481. Velence 

Balatoni út 65.
Hétfõtõl – Csütörtökig 

8.00-tól 16.00 óráig látogat-

ható
„Fotóim legnagyobb részét a Velencei-tó környékén

készítem. Szerencsésnek érzem magam, hogy az itteni igen
gazdag élõhelyeket viszonylag sûrûn tudom látogatni és mindig 
találok témát, amit filmre tudok rögzíteni.” 

Mészáros András természetfotós az egyik nyertese az Év
természetfotósa világpályázatnak,  a Veolia Environnement
Wildlife Photographer of the Year 2009-nek.

Velencei-tó a Természetes Egészség
A nagysikerû 86 oldalas Ve-

lencei-tó a Természetes Egészség
turisztikai kiadvány elektronikus
lapozgatható formában is meg-
tekinthetõ a www.velenceitoleader.eu
honlapon.

A prospektus tematikus szerkesztésben mutatja be a
Velencei-tó és a kilenc  település értékeit és látnivalóit.  

A  Fesztiválok, koncertek, komolyzenei hangversenyek
idõrendi sorrendben kerültek bemutatásra, kedvére válogathat
a gazdag programkínálatból bármely korosztály érdeklõdési
körének megfelelõen. 

A kiadványban a legújabb látnivalókkal is megismer-
kedhetnek az olvasók.

Pályázati Hírek – Információk
Mint ismeretes a Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület az

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a III. és

IV. (LEADER) tengely pályázatait kezeli.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (UMVP) 

„Vidéki élet minõsége és a vidéki gazdaság diverzifikálása”
elnevezésû III. tengely nem horizontális jogcímeire összesen
18 db támogatási kérelmet nyújtottak be decemberben  a
Velencei-tó környéki 5000 fõ alatti településekrõl.
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztésére 7 db,
turisztikai tevékenységek ösztönzésére 6 db, vidéki örökség
megõrzésére 3 db, továbbá falumegújításra 2 db támogatási
kérelem érkezett a településekrõl.  Az ügyfelek közel 140
millió Ft forrást igényeltek, mely támogatási összeg
segítségével akár háromszáz millió  forint összértékben
valósulhatnak meg beruházások a térségben.

A pályázatok adminisztratív és formai ellenõrzése
megtörtént, jelenleg a helyszíni szemlék, és a hiánypótló leve-
lek kiküldése van folyamatban.

Felhívjuk  a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlások
visszaküldésére 8 munkanap áll rendelkezésre, a nem
megfelelõen vagy be nem nyújtott hiánypótlás elutasítást
vonhat maga után. 

Kérjük a határidõ pontos betartását, és a szakszerû hiány-
pótlás idõbeni visszaküldését.

* * *

IV. tengely LEADER – rövidesen
eredményhirdetés

A LEADER pályázatok 8 célterületére 49 pályázat érkezett
be a Velencei-tó kilenc településérõl, ebbõl 48 pályázat kapott 
LEADER befogadó nyilatkozatot. Az összes pályázat
adminisztratív, formai ellenõrzése megtörtént,  feldolgozás

http://www.velencespa.com
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és az MVH veszprémi és budapesti kirendeltsége szakmai
kontrollja után  az Egyesület felállította a rangsort és  a

ponthatárokat, és az Irányító Hatósághoz továbbította.
Jelenleg mind a 48 pályázat az FVM Irányító Hatóság

kötelezettség vállalást biztosító jóváhagyására vár. Az
ellenõrzést követõen, a pályázók határozatban kapják meg a
döntést pályázatuk  nyertességérõl, és az elnyert támogatás

összegérõl. Várhatóan ez már csak egy-két hetet vesz igénybe,

és megkezdõdhetnek a beruházások. 
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy országosan több mint

4000 LEADER pályázatot nyújtottak be,  ebbõl a nagy számú
pályázatból 141 van döntési szakaszban, ebbõl 48 a Velencei-tó 

Térségfejlesztõ Egyesület  területén. 

Kérjük a pályázókat, hogy a pályázatban vállalt kötelezett-
ségeiket tartsák be, megrendelésnél, számlabefogadásnál a
kifizetési kérelmek szabályait vegyék figyelembe
(www.velenceitoleader.eu, www.umvp.eu, www.mvh.gov.

hu). 

A Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület munkaszerveze-

tének munkatársai készséggel segítenek az elszámolás,

kifizetés kérelmek elõkészítésében.

Stadler Klára
Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület

munkaszervezet vezetõ

Új Magyarország 
Pont Iroda

Az ÚMPONT Iroda feladatai közé tartozik, hogy a
források azonosításától egészen a projektek lezárásig
segítse a hazai vállalkozókat, civilszervezeteket és
önkormányzatokat fejlesztési ötleteik megvalósításában.

Az Iroda munkatársai az Európai Uniós pályázatokkal
kapcsolatos koordinációval foglalkoznak, válaszolnak a
felmerülõ kérdésekre és segítenek eligazodni a pályázati
rendszerben. Térítésmentes pályázatfigyeléssel és pályázati
tanácsadással várják a hozzájuk fordulókat.

Ennek érdekében az Iroda fogadóórát tart minden
csütörtökön Velencén,  a Kistérségi Központban.

A fogadóóra helyszíne: 
Gárdonyi Kistérségi Iroda
Velence, Balatoni. u. 65. 
Tel: 06-22-589-572
Idõpontja:  minden csütörtökön 9-15-óráig.

Az Új Magyarország Pont Iroda koordinátorai:
dr. Pálmainé Folmeg Zsuzsanna
Elérhetõsége: e-mail:zsuzsa.palmaine@umpont.hu
Tel: 06-30-66-88-049
Vágnerné Farkas Mária
Elérhetõsége: e-mail: maria.vagnerne@umpont.hu
Tel: 06-30-864-9697

Helyszíni konzultációra is van lehetõség, egyeztetett

idõpontban.
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós

Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Közhasznú Nonprofit Kft.

H – 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. 

Telefon: (22) 513-370

Fax: (22) 312-340 E-mail: info@kdrfu.hu

www.kdrfu.hu

KISTÉRSÉGI HÍREK
Összefoglaló a Velencei-tó Környéki

Többcélú Kistérségi Társulás 
2010. április 30-ai, soros ülésérõl

A soros ülésen elfogadásra került a VKTKT és
intézményei 2010. évi költségvetésének végleges változata. 

Javaslat hangzott el a 2010. évi szúnyoggyérítést
ellenõrzõ szakértõ kiválasztására vonatkozóan. A Tanács a
beérkezett szakértõi ajánlatok közül a Pannónia Központ
Kft. ajánlatát választotta ki.

A Tanács döntött a Velencei-tavi Közmunka Program
2009. évi elszámolásával kapcsolatban és megköszönte a
programban résztvevõk munkáját.  

A Tanács tagjai támogatták a Chernel István Általános
Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény Nemeskócsag Tagiskola
akadálymentesítésére kiírt közbeszerzési eljárás során a
Bíráló Bizottság által kiválasztott kivitelezõ céget, majd
döntöttek a beruházás mûszaki ellenõrének kiválasztásáról
is.

Végül a Tanács döntött arról, hogy részt vesz a Magyar
Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus által kiírt 
pályázaton, amely a kistérségi Közkincs-kerekasztal
mûködésének 2010. évi támogatására szolgál.

Gárdonyi Kistérségi Iroda
Velence, Balatoni út 65.

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

Kutai Tibor  Kelemen Szabolcs
VKTKT elnöke irodavezetõ

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?



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

2010. MÁJUS                                                                           VELENCEI HÍRADÓ 13

ZÖLDLIGET HÍREK
A Természet Ember Környezet megyei szintû versenyen

124 induló csapatból Budai Dóra és Polónyi Rita 6.a osztályos 
tanulók jutottak be a megyei döntõbe 255,5 ponttal(elsõ helyen
állók 258 pont). Szép eredményt ért el 245 ponttal Zilaj Eszter
és Demény Jennifer, valamint Faragó Bálint és Hedrich Barna
227,5 pont.

Az egész évben zajló Bendegúz Levelezõs Tanulmányi
versenyben 45 tanulónk vett részt. Közülük négyen
továbbjutottak az országos döntõbe: 

Szabó Anna – anyanyelv
Magyar Bálint – természetismeret
Say Borbála – olvasás, szövegértés
Fedor Eszter – történelem.
Április 21-én tartottuk a hagyományossá vált

olvasóversenyt a Zöld iskolarészben. Eredmények
1. évf. I. Orisek Milán 1.a

Nyíri Gréta 1.a
Oláh Patrik 1.b

 2. évf. I. Szabó Anna 2.b
II.  Molnár Anna 2.a

Veliczki Péter 2.b
 3. évf. I. Érsek Máté 3.b

Ratkovics Flóra 3.a
Müller Kornélia 3.b

 4. évf. I. Nagy Bálint 4.b
Szalay Viktória 4.a
Pomsár Katinka 4.b

Agárdon a Parkerdõben Diákolimpiát tartottak még
márciusban. Ennek eredményei a következõk az iskolánkra
nézve:

Urschler Máté II. helyezett
Tarczaki Csaba III. helyezett.
Csapatban a II. helyezést érték el lányaink:
Kolosa Violetta
Czombos Luca
Csányi Abigél
Nagy-Ludassy Fruzsina.
A Velencei Önkéntes Tûzoltó Egyesület soraiban sikeresen

szerepeltek április 17-én, Mezõfalván és 24-én Gyúrón,
mindkét alkalommal I. helyezést értek el: Fekete Nikolett,
Polónyi Rita, Gyõrfi Petra, Fekete Melinda, Hamary
Vivien, Takács Viktória, Silhány Tamás, Pucsek Dávid,
Molnár Ákos, Németh Ákos, Csizmadia Zsombor,
Kozicska Zsolt, Kszelman Ádám, Zsolnay Márk. 

Medvéket etettünk
2010. április 16-án a 7. a és a 7. b osztály kirándulni ment,

busszal reggel fél hétkor indultunk el a Liget iskolarésztõl.
Elsõnek Budapestre mentünk, a Planetáriumba. Itt egy

nagyon érdekes vetítésre ültünk be, ahol úgy érezhettük
magunkat, mintha ott lennénk az ûrben. A film a mi
Naprendszerünkrõl és a Földrõl adott információkat.

Ezután meglátogattuk a gödöllõi kastélyt, ahol régen
Erzsébet királyné és Ferencz József élt. Tárlatvezetést is
tartottak nekünk, ami egy kissé hosszúra sikeredett, de ettõl
még érdekes volt. Eközben keresztülmentünk a kastélyparkon
is, ami épp felújítás alatt állt, de bizonyára szép lesz, ha
elkészül.

A legviccesebb és legizgalmasabb program talán a

következõ volt. Elmentünk Veresegyházra, a medveotthonba,
ahol nemcsak medvékkel, hanem farkasokkal, õzekkel és egy
szarvassal is találkoztunk. A medvéket még etetni is lehetett

mézzel, hosszú fakanalak segítségével. A méz nagyon ízlett
nekik, de volt, amelyik rákapott a fakanálra. Néhány medve a
hátára fekve süttette magát a napon, mintha az õket fényképezõ
embereknek pózolnának.

Ezután elindultunk hazafelé, ahová csak este hét órakor
érkeztünk meg. Nekem nagyon tetszett ez a kirándulás és
szerintem a többieknek is. 

Hajdú Ágoston
 7. b osztályos tanuló
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Természet Ember
Környezet Verseny

Idén hatodik alkalommal rendezte meg a székesfehérvári
Hétvezér Általános Iskola a Természet Ember Környezet
Versenyt. Iskolánk idén elõször képviseltette magát e megyei

szintû versenyen, mely három fordulóból állt. Budai Dóra és
Polónyi Rita 6.a osztályos tanulóink az 5-6. évfolyamosok
kategóriájában a 124 induló csapat közül megyei második
helyezést értek el. Gratulálunk!

Szigetközi Tímea
pedagógus

Tornaverseny Baracson és a 
veszprémi II. Botev Kupa

Sztoján Hanna
Emlékversenyen

2010. április 21-én Baracson vettünk részt tornaversenyen,
ahol a házgazdák csapatai mellett Kalocsa csapata képviseltette
magát. A hazaiak „A” csapata mögött a második helyet
szereztük meg. Egyéni összetett versenyben Czombos Luca 4.
helyet szerzett, Erdélyi Niké pedig 5. lett. 

Április utolsó hétvégéjén Veszprémbe kaptunk meghívást a
II. Botev Kupa Sztoján Hanna Emlékversenyre. Az ország
minden részébõl 12 csapat érkezett a versenyre. A rendkívül

kiegyensúlyozott mezõnyben a 8. helyet sikerült megszerez-
nünk, néhány tizedre az elõttünk végzett 3 csapattól. Csapatunk 
a szerenkénti összetett verseny gerenda döntõjében mindössze
0.1 ponttal lemaradva a bronzérmet szerezte meg! Szerenkénti
talaj egyéni versenyben pedig Végh Nikolett szerzett
bronzérmet. 

Gratulálunk csapatunk minden tagjának és köszönjük az
egész éves becsületes, kemény munkát!

I-II kcs csapat tagjai voltak: Kovács Dominika, Vass
Eszter Panna, Szabó Tamara, Kovács Luca, Erdélyi Niké,
Nagy Ludassy Fruzsina, Végh Nikolett, Czombos Luca.

Felkészítõ tanár: Varga Attila

Zöldliget-Kupa
Évek óta hagyomány iskolánkban a szülõket is egy kis

mozgásra, jó társaságba hívni. Ez eddig Anyuka-Apuka-Kupa
néven zajlott. Mostanra azonban már diákjaink, sõt barátaink is
velünk tartanak, így alakulhatott ez át Zöldliget Kupává.

Az idén május 8-án 33 csapattal közel 320 emberrel
barangoltuk be a Velencei-hegység egy részét feldolgozva
közben Petõfi Sándor János vitéz címû elbeszélõ költeményét.
Poénos állomások, kellemes séta az erdõben, túrázásra éppen
alkalmas idõ, no és nagyon jó társaság egész nap, nem beszélve
az ínycsiklandó gulyásról. Igaz, hogy a vándor kupát
három-három csapat megnyerte, de leginkább egy jó
csapatépítõ, kellemes napot sikerült szerezni remélhetõleg
minden résztvevõnek.

A képek is errõl tanúskodnak.

LEHETSZ KIRÁLY!
A Zöldliget Táncszínház az idén június 5-én, szombaton

19 órakor tartja szokásos évi zárógáláját a Liget iskolarész
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tornatermében. A különbözõ musicalekbõl összeállított
válogatás címe a Lehetsz király! címet viseli. Jegyeket
elõvételben és a helyszínen is kaphatnak 500,– forintos áron. A
bevételbõl a Táncszínház a Zöldliget Alapítványt támogatja,
hiszen eddig oly sok alkalommal kaptak segítséget. Ha eljön
nemcsak kellemes estében lesz része, de támogatja iskolánkat
is. Szeretettel várjuk!

NYÁRI-kaland-TÁBOR
2010. július 19-24.
Balatonföldváron

Jelentkezni lehetett, elõleggel: március 25-ig Annamária
néninél 12.000,– Ft. 

A második részletet május 21-ig kérjük, szintén: 12.000,– Ft.
A harmadik részletet induláskor július 19-én 12.000,– Ft,

hétfõn reggel 9 órakor kell hozni a Lídóhoz. 

A befizetés összege a táborozás összes költségét fedezi:
szállás, étkezés, belépõk, utazás, kirándulás, programok. 

A táborozáshoz induláskor, utazás elõtt 3 napnál nem
régebbi orvosi igazolást kérünk! 

Baglyasné Szécsi Annamária
pedagógus

KÖSZÖNET
A Zöldliget Alapítvány tisztelettel megköszöni 

mindazok támogatását, 
akik adójuk 1%-val hozzájárultak az Alapítvány

költségvetéséhez. 
Az így befolyó összegbõl sporteszközöket vásárolunk.

Zöldliget Alapítvány 18495951-1-07
                  

  Összeállította:
Nagy Edit
pedagógus

MESE L I G E T I  Ó VODA  H Í R E I

Kirándulás a Planetáriumba
Elérkezett a várva-várt nap. Május 7-én Nyuszi csoportunk

nagy utazásra indult. Az óvodától busszal mentünk kirándulni
Budapestre. A gyerekek már a buszon nagyon jól érezték
magukat. Az igazi „nagy utazás” csak Budapesten, a
Planetáriumban kezdõdött. Süni és barátja Egérke segítségével
a gyerekek megismerkedtek egyszerû csillagászati fogal-
makkal, az égitestekkel, a napszakok és évszakok változásával.
A nagyszerû program után egy szép parkban játszottunk, majd
mindenki elõvette kis táskájából az ebédjét, amit vidáman
elfogyasztott.

Következõ állomásunk a Vajdahunyad várában volt
található, a Mezõgazdasági Múzeum. Itt is igazi érdekes-
ségekkel találkoztunk. Ismerkedtünk az erdei vadakkal, a víz
élõlényeivel, a halakkal és a háziállatokkal is. Hazafelé már
fáradt volt a kis csapat, de Érden még megálltunk egy
fagyizásra. Igazán jól sikerült a kirándulás.

Lajos-Kuti Éva, Kövesdiné Benedek Csilla
óvodapedagógusok

Nyuszi csoport

OVI-ZSARU 
AZ ÓVODÁBAN

Óvodánk tavaly elsõk között vett részt – az országban – az
OVI-ZSARU programban. Idén a nagycsoportosok  ismét
részesei lehettek a gyermekek számára készült, biztonságra
nevelõ programnak.  Ez egy hat foglalkozásból álló, egymásra
épülõ tematika, ami segítette és megismertette velük az
önállósság lényegét, a felelõsségtudatot, és azt hogyan tudják
megóvni magukat a rájuk leselkedõ veszélyektõl. A
nagycsoportosok olyan ismeretekhez, információkhoz 
jutottak, amelyek segítségével felismerhetik, és reagálhatnak a
számukra veszélyes helyzetekre és szituációkra. A témák
feldolgozásában és könnyebb megértésében  két aranyos báb
volt segítségünkre: Rendõr Robi és Rosszcsont Ricsi.
Természetesen az ovis gyermekekhez oly közel álló mese és
rajzos feladatlapok sem maradhattak el. Ezek a tevékenységek
megkönnyítették, a megértést, a feldolgozást. A gyerekek nagy
örömére az utolsó  foglalkozásra ellátogatott a csoportba egy

igazi rendõr is: Lits Róbert  személyében. A gyerekeket  a
közlekedés szabályaival ismertette meg, játékos szituációt
teremtve,   ahol maguk irányíthatták a  gyalogos, és biciklis-
rolleros forgalmat. A játékban mindenki aktívan és örömmel
vett részt.

 Mi pedagógusok szívesen fogadtuk ezt a programot, s a
tapasztalat igazolta, hogy hasznos, érdekes, a gyermekek javát
szolgáló lehetõség volt.

Pencs Tamásné, Kovács Károlyné óvodapedagógusok
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� HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT
2481 Velence, Tópart u. 52.

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

TÁJÉKOZTATÓJA

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

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

A nyugdíj és társadalombiztosítási szaktanácsadás,
ügyintézés:  Bencsik Ferencné  
szerda 9.00–11.00 óráig.  Velence, Tópart u. 52. Kastély
házasságkötõterem (Tel.: 472-453). 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

Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület
FELHÍVÁSA

Kedves Olvasó!
A Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület

befogadott pályázata segítségével megvalósulhat a
Velencei-tó környéki egységes – bõvíthetõ – üzleti
névjegykártyarendszer. 

Felhívjuk azon vállalkozók, üzletek, szálláshelyek,
turisztikai kiszolgálóegységek figyelmét a lehetõségre,
akik szeretnének részt venni a programban, keressék meg
mihamarabb Egyesületünket.

Elérhetõségeink: Tel.: 06-70-6290-894, 
e-mail: galambosne.marika@gmail.com

Önnek nincs más dolga, mint összegyûjteni adatait:
név, cím, elérhetõség (tel., e-mail cím, honlapcím), nyitva 
tartás, két frappáns mondat a tevékenység bemutatásáról,
egy fotó, vagy logó, vagy a profilra jellemzõ kép, vagy
grafika.

Galambos Györgyné 
Helytörténeti Egyesület elnöke

Példa (eredetileg névjegykártya nagyságban):

xy  vendéglõ pl.: 60 személy  befogadására 
alkalmas
vendégl. egység
házias ételek, udvarias kiszolgálás

ugyan ez angolul 
esetleg németül

kép
logo
grafika mini térkép, hogy hol található

cím, elérhetõség
nyitva tartás 

elsõ oldal hátoldal

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 tájékoztatás
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, ill. az új készülék igénylése esetén hívható: 
Kónya Sándor Tel.:06-30-573-6119, Tel.: 06-40-400-600

Török Ágnes Csincsi Éva
intézményvezetõ családgondozó
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Kedves Kismamák, Anyukák, Családok!
Igazán tartalmas hetet tudhatunk magunk mögött most

mikor ezek a sorok íródnak. 
A Születés Hete rendezvénysorozat egy

mozgalmas Családi nappal kezdõdött május 2-án. 
Az idõjárás nagyon próbára tett minket, de aki
nem ijedt meg az esõtõl az nagyon szép köszöntõt 
hallgathatott végig. A Kodály Zoltán Iskola
kórusainak, Csizmadia Zsombor és Stokinger
Bea szavalóknak köszönjük! A gyerekek
játszhattak: sok izgalmas feladatot találtunk ki nekik; és volt
körhinta, bohóc, lovas kocsi, csigafutam és népi játékok is. A
mesejáték és a zenekar is elnyerte a jelenlévõk tetszését.
Miközben a gyerekek a parkban élvezték a programokat, addig
az anyukáknak és apukáknak szakemberek adtak hasznos
információkat. Volt dietetikus tanácsadás, szállásajánlatok
gyerekkel útnak indulóknak, és filmrészletet is vetítettünk a
szülésrõl, ami után szülésznõ beszélgetett a jelenlévõkkel. 

Hétköznap is folytatódtak a programok. Hétfõn az új Szak-
orvosi Rendelõintézetet járhattuk végig dr. Ferencz Péter
igazgató fõorvos vezetésével. Kedden az anyaságról beszél-
gettünk elõbb Kenéz Kíra írónõvel, majd dr. Bálint Sándor

szülész-nõgyógyásszal. 
Más szemszögbõl, de
mégis mindkettõ na-
gyon gondolatébresztõ
volt.

Szerdára „sport”
programok jutottak.
Úgy tûnik, a torna nem a 
legnépszerûbb prog-
ram. A babamasszázs,
az intimtorna és a kismama jóga sem vonzotta az érdeklõdõket.
Bár azt is megtudtuk, az alakjukat szeretnék visszanyerni az
anyukák! Este tanulhattunk hastáncot, és a tornán is
megkínozták a jelenlévõket! Csütörtökön a székesfehérvári
szülészet nyitotta ki kapuit elõttünk. Akik eljöttek
végigjárhatták a szülõszobát és az osztályt. Dr. Hagymássy
László osztályvezetõ fõorvossal is találkozhattak, aki a
családközpontú szülészetrõl beszélt nekünk. Pénteken délelõtt
az anyákat megilletõ jogokról és juttatásokról kaptunk részletes 
tájékoztatást vendégeinktõl, délután a szoptatás és a fogápolás
került beszélgetésünk középpontjába. Este pszichológus
segítségével az apaságról és sok más érdekes minket érintõ

problémáról beszéltünk kötöttségek nélkül. Szombati börzénk
nagy siker volt, mi is vásároltunk gyerekeinknek. Terveink
szerint õsszel megismételjük, mert mindenki örült a
kezdeményezésnek. A vasárnapi elsõsegély tanfolyam
tartalmas, hasznos segítséget adott a szülõknek. Reméljük, nem 
kell majd használniuk a tanultakat! 

Aki eljött a programokra mindig megelégedéssel indult
haza. Sok dicséretet kaptunk szóban és a kérdõíveken írásban
is! Reméljük, jövõre is lesz lehetõségünk hasonló programok
szervezésére! Köszönjük a támogatóknak a hozzájárulást és
elõadóinknak a munkájukat!

A Baba-Mama Klubba továbbra is várjuk a piciket és
szüleiket. Májusban még a játszóházban, aztán ha az idõjárás is
engedi, akkor a környék játszóterein töltjük a szerda
délelõttöket. Pontos helyszíneket, programokat a web-
oldalunkon olvashatnak. Ha lesz jelentkezõ a Kismama
Klubba, akkor nekik is szívesen szervezünk újra
beszélgetéseket. Érdeklõdni e-mailon és a weboldalon lehet
mindkét klubbal kapcsolatban.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, régi és új tagunkat
összejöveteleinken! www.babaklubvelence.hu
Elérhetõségeink:

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

martinovszky.vera@t-online.hu vtalaber@vipmail.hu

info@babaklubvelence.hu

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, idegszállak szabaddá

tétele, izületek, izom fájdalmak enyhítése, salaktalanítás,
méregtelenítés, 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
immunrendszert, segíti a vérkeringést, segíti 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 06-70-779-65-75 Velence, Vásártér utca 49.
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Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub
Itt a szép tavasz. Nyílnak a virágok. A fák tetején koncertet

adnak a madarak egymásnak. Csodálatos az ébredõ természet. 
Mint azt már jeleztem az elõzõ Híradóban, sajnos betegeink

vannak, ami nagy szomorúság a számunkra. Elhunyt Fülöpné
Jucika, klubunk nagyon víg kedélyû tagja, akit ezután hiába
várunk közénk. Tagjaink közül mindenki ott volt a
búcsúztatáson. Már az égieknél nyugszik békében. Emlékét

örökre megõrizzük szívünkben. 
A dunaújvárosi fürdõben voltunk, összefogva a kápol-

násnyékiekkel együtt. Nagyon jó volt a víz. Megköszönöm a
képviselõ-testületi tagoknak és a Polgármester asszonynak,
hogy anyagilag segítenek klubunknak, hozzájárulva a
buszköltségeinkhez, hogy eljussunk hazánk tájainak meg-
tekintésére. Nagyon köszönöm tagjaink nevében! 

A Nagymamáknak megtartottuk az Anyák-napi meg-

emlékezést. 
Meghívásunknak eleget téve, „Annamari” tanárnõ vezeté-

sével a 2. b osztályos kisiskolások verset mondtak, rajzaikkal,
ajándékkal kedveskedtek. Cserébe mi megvendégeltük õket a

jól sikerült mûsoros elõadásukért. Nagyon köszönjük nekik!
Nagyon jól sikerült az Anyák-napi „muskátli vásár” is, amit

Martinovszky Károly kertész tartott.  A piros és rózsaszín
muskátlikat kedvezményesen kaptuk. Köszönjük szépen,

nagyon jól esett a kedves figyelmességük!
Szintén meghívásunknak eleget téve, nagy szeretettel

köszöntöttük körünkben a Polgármester asszonyt. Tájékozatott
bennünket az aktuális eseményekrõl, többek között a most
megnyíló Szakorvosi Rendelõintézettel kapcsolatos
tudnivalókról. Kivetítve, képekben is bemutatta az épületet.

Nagyon szép lesz, de majd ha beindul, akkor tudjuk meg
áldásos tevékenységét ennek a szép épületnek. Újból egy szép
építménye lesz Velence városnak, amelyikre büszkék lehetünk.

Minden kedves velencei nyugdíjas lakosnak nagyon jó

egészséget, szép napokat kívánok!
Bicskei Józsefné

klubvezetõ

* * *

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. számú Nyugdíjas Klub tagsága minden hónap elsõ

napjaiban közösen beszéli meg a programokat, mivel elõre
tervezni nem tudunk a sok esetben közbejött akadályok miatt.

Május hónapban – mint az eddigi hónapokban – minden
második pénteken a klubhelyiségben jó hangulatú estéket

tartunk. 
Fürödni voltunk Dunaújvárosban. Nagyon sokat járunk el

kirándulni, fürödni, ezek a programok nagyon jó kikapcso-

lódást jelentenek mindenki számára. 
A város virágosításában is részt vettünk. Úgy gondoljuk,

amit mi elültettünk, az lesz a legszebb, de vigyázunk is rá és

büszkék vagyunk munkánkra. 
Május 23-án a Stefánia palotába megyünk Pünkösdöt

ünnepelni a mûvészekkel együtt. 
A következõ programunk színház lesz: a Mikroszkóp

színpad elõadását nézzük meg, ahonnan biztos jó kedvvel
térünk haza.

Minden kedves Olvasónak, Klubtagnak, Nyugdíjas társam-

nak 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

Fölment a mennybe
Jézus életét tanulmányozva könnyû felismernünk a

tervszerûséget, amely annyira jellemezte földi mûködését. Nem 
véletlenül születik, hanem Isten akaratából. A próféták által
megmondotta születése helyét, idejét és
körülményeit. Nem véletlen kerül a názáreti
ácsmûhelybe. Õ határozta meg nyilvános
mûködésének kezdetét és befejezését.
Szenvedéseire is úgy készült, mint az Õ órájára.
Nem a fõpap és nem Júdás, hanem jómaga
szemelte ki az Olajfák hegyét és a golgotát szent
harca küzdõteréül. Így kellett beteljesednie az
írásoknak és az Atya akaratának.

Jézus mennybemenetelét helytelen lenne úgy 
értelmeznünk, hogy ezzel végleg eltávozott
közülünk. Jézus nem azért vásárolta meg szent
vérén a földet, hogy mások zsákmánya legyen, az 
Õ földjét, csak jelenlétének módját változtatta
meg. A testi jelenlétet szellemi jelenléttel
cserélte fel. Jézus nem ment el, csak láthatatlanná változott. Az
érzékekhez tapadó ember számára ez a jelenlét nem olyan
kézzelfogható, de csak így lehet Jézus mindenütt és mindenkié.
Ez a szellemi jelenlét különbözõ módokon valósul meg.
Mindenekelõtt itt maradt Jézus az Õ egyházában. Nem ok

nélkül nevezi Pál apostol Krisztus testének. A Szentlélek
közremûködésével saját híveiben „testesül meg”, az idõk
végéig. Velünk marad Jézus a szentségekben, ezek érhálózata
segítségével árasztja belénk isteni életét. Minden szentmisében
megnyílnak sebei, hogy meggyógyuljunk általuk. 

Minden igaz keresztény szíve mélyén melengeti a vágyat,
hogy találkozzon Mesterével, Jézusával. Nem
kétséges, hogy az úgynevezett színrõl-színre
látás teljesebb, boldogítóbb, mint a hitben
történõ találkozás. Ám ez a befejezés, ez a
végállomás csak azoknak jut osztályrészül, akik
Jézussal együtt megjárták és megélték a
keresztény élet többi állomását is. Nem Isten
terve szerint él, aki dicsõséget zengedez
karácsony ünnepén és zúgolódik, káromkodik,
megszökik a Kálváriáról. Nem igaz követõ az,
aki meghallgatja ugyan Jézus beszédét, bûnös
vágyait követi. Nekünk mindig és mindenüvé
követnünk kell Jézust. Ha egyszer az Olajfák
hegyén ad randevút, nem szabad gyáva nyúlként
elmenekülnünk. Ha Kaifás vagy Pilátus elé

állítanak, ott is meg kell vallanunk hitünket. Csak azok elõtt
nyílik meg az örök élet, akik már itt a földön megkezdték.
Helytelen lenne éles határvonalat húzni a földi élet és az örök-
élet közé. Isten országa nem földrajzi fogalom, hanem az
Istenbõl és Istenben élés állapota. A halál átváltozás,
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K Ö Z É R D E K Û  I N F O R M Á C I Ó K

TÁJÉKOZTATÁS 
– Tárnok Székesfehérvár vonalszakasz átépítésérõl 

Tárnok – Martonvásár állomásköz:
Elkezdõdött a Martonvásár állomás elõtti ívek végleges

állapotra való szabályozása. Ezzel párhuzamosan a felsõ-
vezeték átépítése is folyik.

Martonvásár állomás:
A végponti (Székesfehérvár felõli) kitérõkörzet jobb

oldalának átépítésével befejezõdött az állomás vágányháló-
zatának átépítése. Az új gyalogos aluljáró belsõ burkolási
munkái, liftek elhelyezése folyamatban van. Folyik a peron-
tetõk szerelése.

Martonvásár – Kápolnásnyék állomásköz:
Befejezõdött az új felsõvezetéki oszlopok állítása, április

20-ától mindkét vágányon közlekednek a vonatok. Baracska
megállóhelynél, a Váli völgyben elkezdõdött a kétoldali
támasztótöltések építése, melyekbe mintegy 75.000 m3 anyag
kerül, a jelenlegi magas töltés állékonyságának biztosítására. 
Pettend megállóhelyen elkészült az aluljáró vágányok alatti
szerkezete, a provizóriumok kiemelésre kerültek. Folyik a két
rámpa földmunkája, betonozása.

Kápolnásnyék állomás:
Folyik az állomás átépítésének elõkészülete, a rakodó-

terület és a GMPSZ telep kiürítésével.
Kápolnásnyék – Gárdony állomásköz:
Velence megállóhelynél elkezdõdik az új gyalogos aluljáró

építése a 7. sz. fõút alatt, mely a fõút terelésével, kisebb
forgalomkorlátozással jár.

Velencefürdõ megállóhely új gyalogos aluljáró belsõ
burkolási munkái, lépcsõk kialakítása zajlik.

A gitáros emlékhelynél épülõ gyalogos aluljáró szigetelése
után a belsõ betonozási munkák vannak folyamatban.

Az állomásközben folytatódik a zajcsökkentõ elemek
elhelyezése.

Gárdony állomás:
Folyik az új gyalogos aluljáró Keszeg utca alatti sza-

kaszának építése. A kivitelezés a Keszeg utcán forgalom-
korlátozással jár. Április 30-tól a parkoló felét visszaadtuk a

kinyilvánulása istengyermeki életünknek. Minél jobban
beleéljük, belegyakoroljuk magunkat a keresztény életbe, annál 
jobban megtelik isteni szépségekkel. Már itt a földön Krisztus
karjaiban pihenhetünk. Ahol Jézus szeretetével fordulnak
egymás felé az emberek, ott a mennyország. Ahol az éhezõk,
szomjazók, a ruhátlanok, a betegek, az üldözöttek menedéket
találnak, ott a mennyország.

Hányszor, de hányszor megtörténik életünkben, hogy
valakit akkor kezdünk igazán értékelni, amikor nincs többé.
Talán így voltak az Apostolok is Jézus eltûnésekor. Most
döbbentek rá, milyen értetlenül viselkednek, mennyi alkalmat
elszalasztottak, hogy Jézus boldogságában részesüljenek. Nem
tettek meg mindent, amit megtehettek volna. Most pedig, hogy
eltávozott közülük, már késõ a bánat. Valóban így lenne? Nem,
kedves Apostolok, ez a szó, hogy késõ, nem keresztény. Még
mindent jóvátehettek. Hogyan? Teljesítsétek Mesteretek
parancsát. Menjetek az egész világra és hirdessétek az
evangéliumot! Ti is, mi is Jézus adósai vagyunk. Ám amíg

élünk, fizethetünk, törleszthetünk. Teljesíthetjük az Atya
akaratát, és életünket állandó mennybemenetellé változ-
tathatjuk. 

Jézus azt mondta apostolainak: maradjatok együtt, kilenc
napig imádkozzatok és Húsvét után ötven nappal elküldte Jézus 
a megígért, vigasztaló Szentlelket. A tanítás ekkor vált
tökéletesen világossá számukra.

Imre atya

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

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

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

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

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

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

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

Tel.: 22/472-081

(Folytatás a 20. oldalon)
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HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST 
VÁLLALUNK

Velencei Húsbolt – ABC, Halász u. 1. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

forgalomnak. A munkálatok nyáron szünetelnek, május 31-re a
Keszeg utca helyreállított burkolattal járható lesz.

A felújított gyalogos felüljáró utómunkálatai folynak, a
felüljárót a gyalogos forgalom részére május 30-áig átadjuk.

Gárdony – Dinnyés állomásköz:
Átadásra került az új jobb vágány. Április 28-án

elkezdõdött a bal vágány átépítése, jelenleg a régi vágány
bontása folyik. Agárd megállóhely peron jobb oldala ideiglenes 
burkolattal került forgalomba. A végleges burkolat a bal
vágány átépítése, és a megállóhelyi épület újjáépítése után
készülhet el.

Folyamatban van Új-Dinnyés megállóhelyen az új
gyalogos aluljáró szerkezet építése. A vonatok május 30-tól
már az új megállóhelyen állnak meg Dinnyés állomás helyett.
Az állomásközben minden gyalogos és közúti átjáró nyitva van, 
lezárásuk az átépítés üteme szerint legfeljebb egy-egy napra
várható.

Dinnyés állomás:
Befejezõdött az állomás bontása, átalakítása nyílt vonali

forgalmi kitérõvé. Elkezdõdött az útátjáró átépítése, melyet
június 18-án adunk vissza a közúti forgalomnak. A vonatokra a
vágányok melletti ideiglenes peronokon lehet felszállni, május
30-áig.

Pusztaszabolcs – Székesfehérvár szakasz, mellékvonal:
Folyamatban van a vízelvezetõ árkok, rézsûk rendezése, a

környezõ terület rendezése. Befejezõdött a vágányok sza-
bályozása. Folyik az új útátjáró sorompók felszerelése.

Börgönd – Szabadbattyán szakasz:
A pálya felújítása megtörtént. Folyamatban van az útátjárók 

felújítása. A teljes munkaterületen folyamatos a kismûtárgyak
(kerethidak, boltozatos hidak, átereszek) felújítása, a
kapcsolódó mederrendezés, valamint a vízelvezetõ árkok
rendezése.

Fazakas Orsolya
kommunikációs vezetõ

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

T Á J É K O Z T A T Ó
a 2010. évi Általános Mezõgazdasági

Összeírásról

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 2010. évi XXIV.
törvény alapján 2010. június 1. és június 21. között az ország
valamennyi településén általános mezõgazdasági összeírást
(ÁMÖ) hajt végre.

A termelõket, egyéni gazdaságokat a KSH által szakmailag
felkészített összeírók fogják felkeresni és személyes
beszélgetés során töltik ki a kérdõíveket. Mivel az összeírást
törvény írja elõ, a kérdésekre a válaszadás kötelezõ!

KSH

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.

(Folytatás a 19. oldalról)
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
VELENCE  VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 

TELEFONSZÁMAI

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

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

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

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

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

Kallós Éva 589-420 szálláshelyszolgáltatói
engedélyek

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

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

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

bavételi en ge dé lyek, 
ren de zé si terv

Tóth Anita 589-401 építési és használatbavételi
engedélyek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Helyi Tûzoltó Egyesület 06-30-6315-666

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cik ket írók, mun ká ju kért anya gi jut ta tás ban nem ré sze sül -
nek, va la mennyi en el len szol gál ta tás nél kül vég zik e te vé -
keny sé gü ket.
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TÉGLA, 25x12x6,5 piros, lyukacsos, raklapon,
építkezésbõl megmaradt. 

Kerítésnek, dísztéglás építéshez kiváló.  
Sürgõsen eladó Velence-Újtelep. 

Telefon: 20/262-3330

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:
Herta Müller: Lélegzethinta
Penny Vincenzi: Lázas évek

Hugh Ambrose: A hõs alakulat
Grecsó Krisztián: Pletykaanyu

Lõrincz L. László: Hannahanna méhei
Peter Mayle: Provence-i borbalhé

Julia Navarro: Ártatlanok vére
Bächer Iván: Rötúr

Carlos Ruiz Zafón: A szél árnyéka
Hamvas Béla: A láthatatlan történet; Sziget

Philip K. Dick: Istenek inváziója
Cserna-Szabó András: Mérgezett hajtûk

Danielle Steel: Veszélyes szerelem 
Ann Patchett: Életszonáta

Dennis Lehane: Viharsziget
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray

Jane Austen: Sense and Sensibility
Ráduly Bea: Hátizsákkal a mosolyok földjén

Aczél Endre: Amit megírhatok
Luigi Ceragioli: Gerinctorna a fájdalom ellen

Maggy Whitehouse: Misztikus történelem – Opus Dei
Alison Mackonochie: Szobatisztaságra nevelés
Thomas B. Allen: 50 szupertitkos dokumentum

Kati Marton: A nép ellenségei: családom regénye
Margarete Vogelbacher: Papírcsík-technika

Pálffy István: A 100 legjobb magyar bor
Verbõczy Antal: Talán az elefánt

Fabian Lenk: A vikingek varázskardja
Nagy Bandó András: Ami a bögyünkben van

Anthony Horowitz: A Sólyom gyémántja
Lin Hallberg: Kedvencünk, Szigge

Chris d’ Lacey: Tûzkönny
Meg Cabot: Allie Finkle szabályai kezdõ tiniknek

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. 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

Felhívom a kedves olvasók figyelmét, hogy a könyvtár június 24 –tól július
19-ig szabadság miatt zárva lesz.

Utolsó kölcsönzési nap: június 23. (szerda)
Nyitás napja:                  július 20. (kedd)

VELENCEI KÖNYVKLUB
Aki kíváncsi más olvasmány élményére, kedvenc versére vagy a sajátját

szeretné megosztani másokkal, 
azokat minden hónap második keddjén 16 órától

 (kivétel : július és augusztusban nyári szünet)
várjuk a velencei Városi Könyvtárba.

Sinkáné Mihály Zita
könyvtárvezetõ

 

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

2010. évben az alábbi ingatlanait
kívánja értékesíteni:

 (irány ár mi ni mum)

Sszám        Hely raj zi szám     m2           Cím                             nettó euro/m2

1.                   1623/22 1.983 Zárt u. 88

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

Vásártér utcai lakótelkek (összközmûves):

Sszám        Hely raj zi szám     m2                                               nettó euro/m2

1.                    1578/8 630 38

2.                    1578/9 630 38

3.                    1578/11 630 40

4.                    1578/12 630 40

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

aktuális forint-euró árfolyamnak megfelelõen.)

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

és udvar bruttó 24.000.000,– Ft

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

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

rás!

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


