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Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

szeretettel hívja és várja

Velence város Lakosságát

2010. december 20-án (hétfõn) 
17.00 órakor 

a

Zöldliget Magyar – Angol
Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola

(Kis u. 1.)
tornatermében tartandó

VÁROSI  KARÁCSONYI
ÜNNEPSÉGRE

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Velence Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010.
november 22-én tartotta soron következõ ülését a Kastély
házasságkötõ termében. 

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny
Vilmos alpolgármester, Benkõ Istvánné képviselõ, Marti-
novszky József képviselõ, Serhók György képviselõ, Dr. Sirák
András képviselõ, Dr. Sirák Andrásné képviselõ, Szávai
Jánosné képviselõ, Uj Roland Gyula képviselõ és dr. Papp
Gyula Gábor címzetes fõjegyzõ.

Elsõként a Polgármester megállapította, hogy a Képviselõk
határidõre eleget tettek a vagyonbevallási kötelezettségüknek,
így a munkát a Testület teljes létszámmal kezdheti meg. 

Jelezte, hogy a képviselõi vagyonnyilatkozatok az Ügy-
rendi, Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyi-
latkozat Vizsgáló Bizottságon keresztül természetszerûleg
nyilvánosak. 

A két ülés közötti polgármesteri beszámoló után a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadta 
el a Képviselõ-testület. 

Az alakuló ülésen a Szociális Bizottság külsõs tagjai meg-
választásra kerültek, egyikük Pósa Józsefné velencei lakos, aki 
esküjét ezen az ülésen tette le, így a bizottsági munkában ezt
követõen részt vehet.

A 2010. évi III. negyedévi mérlegérõl szóló beszámoló
elfogadását követõen a 2010. évi költségvetési rendelet
módosításáról tárgyalt a Képviselõ-testület. A vonatkozó
jogszabályi elõírás értelmében az önkormányzatnak kötelezõ
minden negyedévben az elõirányzatát módosítania. A mó-
dosítást indokolta az önkormányzati választás költségeinek
beemelése, a Velencei-tó Kapuja projekt költségeinek végleges 
költséghelyre rendezése, valamint az egyéb sorok közötti
rendezés szükségessége. A Képviselõ-testület a rendelet-
módosítást elfogadta. 

A következõ napirend a 2011. évi költségvetési koncepció
elfogadása volt. A koncepció az éves költségvetés elkészí-

Hírlevél

(Folytatás a 2. oldalon)
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tésének elsõ állomása, melyben a Képviselõ-testület azokat az
elveket határozza meg, amelyeket a költségvetés készítésekor
irányadóak. A költségvetési koncepció – a jogszabályi
rendelkezések mellett – a rendelkezésre álló központi
információk, a helyben képzõdõ bevételek és azok lehetséges
bõvítésének lehetõségeivel, a kiadási szükségletek, és az
önkormányzati kötelezettségek figyelembevételével készül el. 
Mivel konkrét számadatok még nem ismertek, a koncepció
iránymutatásként szolgál a költségvetés elfogadásához. A
2011. évi költségvetési koncepciót a Képviselõ-testület elfo-
gadta. 

A helyi adókról szóló rendeletmódosítást két körülmény
tette indokolttá. Egyrészt törvényi változás miatt 2011. január
1-jével megszûnik a hétvégi házak után kivetett építmény utáni
idegenforgalmi adó, emiatt szükségessé vált az üdülõépületek
adószabályainak átvezetése az építményadó körébe. Érte-
lemszerû tehát, hogy csak az adónem csoport változik, de az
adótárgy köre és mértéke nem, azaz adóemelés nincs.
Másrészrõl a rendelet egységes szerkezetbe foglalása az elmúlt 
években végrehajtott rendelet-módosítások miatti könnyebb
kezelhetõséget és áttekinthetõséget célozza meg. A
Képviselõ-testület a rendelet-módosítást elfogadta. 

    Döntés születet arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat
a település közterület gondozásának biztosítására 2011.
január 1-jétõl  2011. február 28-áig tartó, határozott idõre
megbízza az Alba-Magnolia Kft-t. A tevékenységre elõ-
irányzott keretösszeg 1,5 millió forint + áfa. Tehát tételes
elszámolással, az elvégzett munka figyelembevételével és az
eredeti vállalási szerzõdés tételei alapján történik kifizetés. 

A következõ napirend keretében tárgyalta a Kép-
viselõ-testület a Szakorvosi Rendelõintézet ügyvezetõ
igazgatójának tagi hiteltörlesztés átütemezéséhez kapcsolódó
kérelmét. Az elfogadott határozat szerint, a Szakorvosi
Rendelõintézet létesítéséhez és a mûködés megkezdéséhez
biztosított 60 millió Ft-os tagi hitel tõketörlesztésének

megkezdését 2011. július 1. idõpontra határozza meg, az
aktuális pénzügyi helyzettõl függõen. 

A Helyi rendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat
módosítását két körülmény tette szükségessé. A Zárt utcai
ingatlanon további épület nem helyezhetõ el, ezért az épület
bontását követõen a 6 csoportszobás óvoda építése a terv,
melyhez az óvoda jelenlegi telkét a közpark rovására bõvíteni
kell.   A szabályozási elõírások közül az építménymagasság és a 
beépíthetõség változatlanul maradt, a kötelezõ zöldfelületi
arány 20%-ról 30%-ra emelkedett. 

A Béke utcai 4487/1 hrsz-ú telek a Termálfürdõvel szemben 
helyezkedik el. A területen parkoló és szolgáltatóház épülhet,
mely helyet adhat vendéglátó, és szórakoztatóhely kialakí-
tására, mosoda telepítésére, valamint a térség egyik rendõri
egységének elhelyezésére. A Helyi Építési Szabályzat módo-
sítására a területen elhelyezhetõ építmények és a beépítési
százalék vonatkozásában vált szükségessé. A hatályos terv
szerinti 30%-os beépíthetõséget az OTÉK elõírásai szerint
megengedett 60%-ra való emelés vált indokolttá. 

A Helyi Rendezési Terv és a Helyi Építési Szabályzat
módosítását a Képviselõ-testület elfogadta. 

Elfogadásra került a 2011. évi belsõ ellenõrzési terv, majd
a Képviselõ-testület úgy határozott, hogy a 2011. évi költ-
ségvetés terhére bruttó 1.216.260,–Ft-ot biztosít az 1998.
január 1. és december 31. között született, velencei állandó
lakcímmel rendelkezõ leánygyermekek HPV oltására.

Elfogadta a Képviselõ-testület igazgatási szünet elren-
delésérõl szóló rendeletet, melynek értelmében a Polgár-
mesteri Hivatalban 2010. december 23. és december 31. között  
igazgatási szünet lesz. Az igazgatási szünet ideje alatt a
Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.  Halotti anyakönyvezés
ügyében a Hivatal telefonos ügyeletet tart. Az ügyeletes
anyakönyvvezetõ elérhetõsége a Hivatal bejáratánál kifüg-
gesztésre kerül, valamint a helyi újságban és a honlapon is
közzé lesz téve. 

A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatódott a munka,
ahol a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok bírálata történt
meg.

Szelei Andrea
aljegyzõ

MEGHÍVÓ
„Beszélgessünk Velencérõl!”

A Képviselõ-testület tagjai új lehetõségként felajánlják
és kezdeményezik, hogy minden hónap

egy meghatározott estéjén beszélgessünk Velencérõl.
Kötetlen, kulturált beszélgetés keretében szeretnénk a

gondolatok cseréjére lehetõséget biztosítani, és a magunk
részérõl felajánlani.

Idõpontjáról a Velencei Híradóban és a honlapunkon
(www.velence.hu)  adunk tájékoztatást.

Várhatóan havi egy alkalommal, hétfõ estére, 
a Kastély házasságkötõ termébe szól majd a meghívás.

Idõpont:
2011. január 10-én, 18.00 órára

tisztelettel hívjuk, várjuk a beszélgetni vágyókat!

Képviselõ-testület nevében:

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Polgármesteri Hivatal

és az Okmányiroda 
2010. december 23. (csütörtök) –

december 31. (péntek) 
közötti idõszakban ZÁRVA tart.

Halotti anyakönyvezés ügyében az alábbiak szerint

tartunk telefonos ügyeletet:

2010. december 27. (hétfõ) 8-12 óráig

2010. december 29. (szerda) 8-12 óráig

2010. december 31. (péntek) 8-12 óráig

Anyakönyvvezetõ 
a 06-30-587-3210 telefonszámon érhetõ el.

Minden Tisztelt Ügyfelünknek Kellemes Ünnepeket

és Boldog Új Évet kívánunk!

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes fõjegyzõ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Pályázati nyertesség utáni 
folytatás

Újságunkból, honlapunkról és a média egyéb híradásaiból is értesült már a Tisztelt Olvasó, hogy nagy uniós pályázatokon
lett nyertes városunk. Ígéretünk szerint rendszeres tájékoztatást adunk arról, hogy az elõkészítésnek és megvalósításnak
aktuálisan milyen feladatait végezzük el, vagy végezzük éppen. A beruházások forrása a 2008. februárjában kibocsátott
kötvény, amely jelenleg lekötött pénzként kamatozik az Önkormányzatnak és folyamatosan biztosítja a pályázathoz 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 önrészt utalja el a szabályszerûen
leigazolt számla alapján. Ezekben az esetekben az Önkormányzat számláin semmifajta Európai Uniós vagy központi pénz nem
folyik át. A közbeszerzési pályázaton nyertes projektmenedzsmenttel kialakításra kerül az a szakmai munkafolyamat, ahogyan
a 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 elkészített
elszámolások és jelentések folyamata tisztázásra kerül.

Velencei-tó Kapuja
A kedvezõ idõjárást kihasználva, november közepéig

szépen haladtak elõre a Velencei-tó Kapuja fejlesztés
munkálatai. Az építési terület nagy részén befejezték az egyes

projektelemek építé-
sének megkezdéséhez
szükséges terepmun-
kákat, továbbá a kor-
zóépület gépészeti és
villamossági alapve-
zetékeit is lefektették.
Párhuzamosan folyik
a cölöpfejek kialakí-
tása és az alaplemez

elõkészítése, már amennyire a november 20-a után esõsre
fordult idõjárás engedi. Megkezdték a tervezett új
parkolóhelyek térkövezési munkáit is. 

Az év hátralévõ
részében, december
elejétõl látványosabb
szakaszába érkezik a
beruházás. Az alap-
lemez vasalása, beto-
nozása után a felépít-
mények szerkezet-
építési munkái is meg- 

kezdõdhetnek.

* * *

Jelentõs közösségi
fejlesztések

Velence-Újtelepen
Befejezéséhez közeledik Velencén az újtelepi város-

központ kialakítása a Közösségi Ház és a környezõ közösségi

terek funkcióbõvítõ felújításával és átalakításával.

Ezzel a kis-
város jelentõs
lépést tesz a kö-
zösségi, kultu-
rális és szolgál-
tatási funkciók
érdekében. 

Az eredeti-
leg iskolának
épített, leromlott 
Iskola utca 4.
szám alatti épü-
let kívül-belül megújult, megszépült a nyáron megkezdett
felújítási munkálatok eredményeként. Kicserélték a tetõ-
szerkezetet, felújították és megerõsítették a födémet, elvé-
gezték az elektromos és gépészeti rendszer, valamint a
vizesblokkok teljes korszerûsítését. 

Megtörtént a ház akadálymentesítése, s ami a talán a

legfontosabb, a közösségi funkciókhoz, a civil szervezetek

igényeihez igazítva átalakították, teljesen felújították a három

termet is. Szabadtéri rendezvények megtartására is alkalmassá

tették a Közösségi Ház belsõ udvarát, ahol az idõszakos

õstermelõi piacnak is jut hely. 

A pályázati forrásból, uniós támogatással megvalósuló

felújítás további eredménye, hogy a Közösségi Házhoz

kapcsolódóan új játszóteret, valamint harminckét közterületi

parko- lóhelyet alakítottak ki. Az eddig rendezetlen területeket

parkosították, kiépítették, használhatóvá tették.

A város közösségei még az ünnepek elõtt birtokába vehetik

a külsõleg is tetszetõs Közösségi Házat és a benne található

klubszobákat, ahol korábbinál jóval színesebb, változatosabb

rendezvények, klubfoglalkozások megtartására lesz lehetõség. 

A feltételek immár adottak, a többi jórészt a helyi

közösségek szervezõ tehetségétõl, közösségteremtõ erejétõl

függ.
Oláhné Surányi Ágnes

 polgármester
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Tájékoztató a Bursa
Hungarica Felsõoktatási
Ösztöndíj pályázatról 

Velence Város Önkormányzata az elõzõ évekhez
hasonlóan, idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõoktatási 
Ösztöndíj pályázathoz. Az Önkormányzat 2011. évre
vonatkozóan 2,7 millió Ft-ot tervezett a pályázók között
elosztani. A pályázat benyújtásának határidejéig (2010.
október 29.) az „A” és „B” típusú pályázati kiírásra 31 pályázat
érkezett. Három pályázatot el kellett utasítani, mivel nem
feleltek meg a kiírásnak. A Szociális Bizottság javaslata
alapján, a Képviselõ-testület 2010. november 22-i ülésén
döntött a pályázatok bírálatáról. 

Az „A” típusú pályázatok közül 25 fõ részesült az
Önkormányzattól támogatásban. A „B” típusú pályázatok
közül 3 fõ részesült támogatásban. A támogatásra tervezett
összeg a Képviselõ-testület által elfogadott elosztási elv szerint
került elosztásra, a következõk szerint:

„A” típusú pályázat:
3 fõ 14.400,–Ft/hó
9 fõ 12.000,–Ft/hó
4 fõ   9.600,–Ft/hó
4 fõ   7.200,–Ft/hó
5 fõ   4.800,–Ft/hó támogatásban részesült.

 „B” típusú pályázat:
1 fõ 9.600,–Ft/hó
1 fõ 7.200,–Ft/hó
1 fõ 4.800,–Ft/hó támogatásban részesült.
A támogatott diákok részére az ösztöndíjat megállapító

képviselõ-testületi határozat ünnepélyes keretek között került
átadásra 2010. december 3-án. Aki nem tudott részt venni az
átadáson, postán kapta meg a határozatot.   

Heinczné Horváth Edina
igazgatási osztályvezetõ

Tájékoztatás a lakásfenntartási
támogatásról

A Szociális Bizottság 2010. november 15-i ülésén döntött a
lakásfenntartási támogatás folyósításáról. Támogatás meg-
állapítása iránt 110 kérelem érkezett a Hivatalba. Elutasításra
18 kérelem került, mivel a jogszabályi feltételeknek nem
feleltek meg (az 1 fõre jutó jövedelem meghaladta a
jogszabályban meghatározottat, illetve kérelmezõ a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben meghatározott vagyonnal rendelkezett). A Bi-
zottság 3 család részére normatív lakásfenntartási támogatást
állapított meg. 

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

A lakásfenntartási támogatás egy összegben került
kifizetésre, postai utalás formájában a következõ meg-
oszlásban:

– 20 kérelmezõ 6 hónapon keresztül havi 4.000,–Ft
– 15 kérelmezõ 6 hónapon keresztül havi 3.500,–Ft
– 54 kérelmezõ 6 hónapon keresztül havi 3.000,–Ft támo-

gatásban részesült.
A Szociális Bizottság  89 kérelmezõ részére, összesen

1.767.000,–Ft támogatást nyújtott.
Martinovszky József

Szociális Bizottság elnöke

ÉPÍTMÉNYADÓ KEDVEZMÉNYRÕL
TÁJÉKOZTATÁS! 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a helyi adórendelet alapján
2011. évben is lehetõség lesz a lakóház utáni építményadó
kedvezmény igénybevételére, annak a Velencén állandó lakos
magánszemélynek, aki az adóév elsõ napján öregségi, rokkantsági, 
vagy elõrehozott nyugdíjra jogosult és az egy háztartásban élõ
családtagok 1 fõre jutó jövedelme a 2011. január 1-jei állapot
szerint 80.000,–Ft alatt van.  Az egyedülálló és egyedül élõ adó-
alanyok esetében ez a határ 100.000,–Ft.

Az adókedvezményhez a kérelmet minden évben kérni kell,
benyújtási határidõ 2011. március 31. Az ehhez szükséges
nyomtatvány a Velencei Híradó közös, január-február havi
számában megjelenik, illetve a Hivatal adóirodájában besze-
rezhetõ.

A kérelemhez a 2011. év elején a Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatóság által küldött éves nyugdíjigazolást (másolatban) csatolni
kell. Ha személyesen adják be a kérelmet, a nyugdíjigazolást
lemásoljuk. 

Ha a nyugellátásban részesülõ adóalany egy háztartásban él
aktív dolgozó családtaggal, akkor az õ jövedelemigazolása is
szükséges a kedvezmény megállapításához.

A helyi adókedvezménnyel kapcsolatos ügyekben, ügy-
félfogadási idõben vagy a 22/589-413 telefonszámon állunk
rendelkezésükre.  

Kovács Jánosné
adócsoport vezetõ

A TÉLI HÓ ELTAKARÍTÁSRÓL
A hó eltakarítási munkákat településünk összes belterületi

útszakaszán végeztetjük. A munkagépek abban az esetben kezdik
meg a hó eltakarítását, amikor a lehullott mennyiség vastagsága
meghaladja az 5 centimétert. 

Az utak hó eltakarítási sorrendje az alábbi. Elsõ ütemben fõ
közlekedési utak (pl.: Csongor út, Panoráma út, Fõ utca, Kemping
utca, Templom köz, Halász utca, Tópart utca, Széchenyi utca,
Tábor út, Béke út, Tó utca, Iskola utca, Kis utca, Kossuth utca,
Kertész utca, Határ utca, valamint Velencefürdõn a felmenõ
utcák). Második ütemben kerülnek sorra a mellék és lakóutak. A
Szabolcsi utca, Balatoni utca, Ország út, Felszabadulás út, Sukorói
utca, Nadapi út a Magyar Közútkezelõ Nonprofit Zrt. kezelésében
lévõ utak.

A járdák hó eltakarítási munkáit a helyi rendelet szabályozása
értelmében minden esetben a mögöttes ingatlan tulajdonosának
kötelessége tisztán, rendben tartani, a hó eltakarítást elvégezni.
Egyéb helyeken, ahol nincs magántulajdonú ingatlan a közterületi
járda mögött ott a hivatalunk dolgozói végzik a hó eltakarítási
munkákat az alábbi sorrendben:

Elsõ ütemben a közintézmények és fõ közlekedési útvo-
nalakon.

Második ütemben pedig az egyéb járdaszakaszok a fõ köz-
lekedési útvonalakon.

A síkosság mentesítést csak fõbb útvonalakon szakaszosan,
veszélyes keresztezõdésekben, valamint lejtõs útszakaszon
végeztettünk. A téli idõjárásra, valamint közlekedésre nem csak a
közút kezelõjének kell felkészülni, hanem a lakosságnak is, és az
autósoknak is. Ezért kérünk minden autótulajdonost, hogy csak jó
állapotban lévõ téli gumikkal induljanak útnak a szükséges segély
felszerelésekkel. A Bence-hegyre évrõl évre többen települnek ki.
Õk vegyék figyelembe a település domborzati adottságait és ennek
tudatában készüljenek fel autóikkal a téli idõjárásra, ha kell hólánc
használatával. Akadnak olyan utcák, amit gépeink nem tudnak
megközelíteni, itt kérjük és támaszkodunk a lakosság segítségére,
hiszen csak így fogjuk tudni megoldani ezen utcák megtisztítását.

Természetesen kollégáink kisgéppel síkosság mentesítõ
anyagot deponálnak minden ilyen meredekebb helyre út mellé,
mellyel megoldható az útszakasz sózása, még abban az esetben is
ha esetleg a nagy gépeknek az nem közelíthetõ meg.

Kérünk mindenkit, hogy a téli közlekedés során vegye
figyelembe az útviszonyokat és ennek megfelelõen induljon útnak.

Törjék Zoltán
mûszaki elõadó
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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 címlistát, ahol a törzsvásárlói kártya
felhasználható. 

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

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

Oláhné Surányi Ágnes
 polgármester

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

Nõi, férfi, gyermekfodrászat  Szabolcsi úti Pavilonsor

– Schwarzkopf Refer. Szalon

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

Fodor Rita 06-30-651-6251 Dauerbõl 20%

100 Ft-os Bolt Szabolcsi úti 
Pavilonsor Játékokra 10%

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

Bio Süti Bolt Szabolcsi út 47. 5.000,– Ft felett 5%

„Iker” ABC  Fecske u. 12. Minden héten más akció!

Richter Kõfaragó  Ország u. 82. 5%

Emese Drogéria Fõ u. 16. 5.000,– Ft felett 5%

Filléres Flanc – Klára Bazár 
Fõ u. 71. 1.000,– Ft felett 10%

Csatornatisztítás, duguláselhárítás 
Bethlen G. u. 3. 10%

GILA Állateledel  Határ u. 22. 1.000,– Ft felett 10%

Heiden TÜZÉP Iskola u. 42. Cementre 5%

Dancsó Pince Boróka u. 3. Borkóstolásra 20%

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

Édes Velence Cukrászda Fõ u. 68. Minden termékre 10%
kedvezmény

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

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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Munkaértekezletre hívtuk
a vasútfejlesztõ

vezetõ tisztségviselõit
A Képviselõ-testület tagjai munkaértekezletükre meghív-

ták a NIF ZRt. projektmenedzserét és mûszaki vezetõjét a
városunkat érintõ aktuális vasútfejlesztési kérdésekben. 

Az igen konstruktív párbeszéd során, az Önkormányzat
képviselõi szóban is megfogalmazták, hogy a velencei vasúti
pálya északi oldalán meglévõ zajvédõ fal visszabontását kérik a 
déli oldalnak (Lidó) megfelelõen. A NIF képviselõi elmondták, 
hogy a kiadott építési engedély e tárgyban a szakhatóságok által 
nem volt egyértelmû, ezért fordulhatott elõ a jelenlegi helyzet,
melyet igyekeznek mielõbb tisztázni, a visszabontást követõen
pedig helyére életvédelmi kerítést elhelyezni.

Hasonló határozottsággal kérték a Képviselõk, hogy a
vasúti megállóhelyek sürgõsen kerüljenek átadásra, hiszen a
rossz idõ beálltával, a fûtött várakozóhelyek használata
elengedhetetlen. Erre a beruházó ígéretet tett. 

Megtudtuk:  
– A velencefürdõi vasúti õrházon túl, követõen, megkezdõdött

a zajfogó fal kiépítése. A NIF-beruházó állásfoglalása
szerint, az érvényes környezetvédelmi határértékkel
egybevágó szabály szerint, zajfogó fal létesítése ezen a
szakaszon szükséges, elhagyására pedig nincs lehetõség,
mivel az engedélydokumentációban szerepel. 

– Elõreláthatóan a velencefürdõi gyalogos aluljáró 2011.
tavaszán kerül átadásra. Ideiglenes átadás az elképzelés
szerint a liftek nélkül történne, viszont ezen ideig a szintbeli
vasúti átjáró gyalogos közlekedése megoldott lesz. A
velencefürdõi vasúti megállóhely közönség számára történõ
átadása 2011. tavaszára tervezett. A vasúti felüljáró bontása
csak a funkcióját kiváltó aluljáró átadását követõen
lehetséges. 

– Jelenleg folynak a Lidó mögötti parkoló-, továbbá
parkterületeket érintõ közmûkiváltási munkálatok.

– A Termálfürdõvel szembeni aluljáró esetében, a 7-es fõút
déli partján csak most kezdõdnek el az építési munkák.
Viszont a Béke útra történõ kivezetésénél mind a gyalogos
kapcsolat, mind pedig a beruházó által megismert helyi
építési szabályzat ide vonatkozó része egyeztetést igényel. 

– A beruházás II. ütemében kívánják megterveztetni, majd ezt
követõen kivitelezni a Lidó mögötti pavilonsor mögötti
szerviz utat.

– A Képviselõk jelezték, hogy a jelenlegi aluljáró és közvetlen
környéke balesetveszélyes állapotú. A beruházó elmondta,
hogy az új építésû gyalogos aluljáró átadása után 2011-ben a
jelen aluljáró is felújításra kerül. Nyilvánvaló, hogy ezt
megelõzõen, a megfelelõ elterelésekrõl, illetve a gyalogos
megközelítés lehetõségérõl gondoskodik.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes fõjegyzõ

Településünkön 
2010. október és november

hónapokban elvégzett munkák
Településüzemeltetéssel összefüggésben beérkezõ, alap-

jaiban jogosnak ítélt lakossági jelzéseknek és bejelentéseknek
Hivatalunk a legnagyobb körültekintés mellett igyekszik
mielõbb eleget tenni. Ezeket a feladatokat saját erõbõl
végeztetjük közmunkásokkal, illetve a Hivatal dolgozóival,
azonban több, már beruházásnak tekinthetõ feladatot külsõ
kivitelezõ útján végeztetünk.

Ez alapján szeretnénk tájékoztatást adni arra vonatkozólag,
hogy az elmúlt hónapokban milyen feladatokat, munkákat
végeztünk el:
1. Pannónia út vízelvezetõ rendszer kiépítése,
2. Vasút utca végébe vízelvezetõ áteresz kiépítése,
3. Sárgaföldes útról nyíló út zúzalékos javítása,
4. Cserje utca zúzalékos javítása,
5. Csermely utcai vízelvezetõ árok és környékének kitakarítása
és rendezése,
6. Közlekedési táblák pótlása (Gesztenyesor, IV. utca, Sirály
utca, Úttörõ utca környéke),
7. Új közlekedési táblák kihelyezése (Régiposta utca egyirá-
nyúsítása az Általános Iskola elõtti szakaszon),
8. Szilfa dûlõ elejének zúzalékos javítása,
9. Hajdú tanya belsõ út zúzalékos javítása,
10. Rozmaring utca zúzalékos javítása,
11. Zárt utcai Meseliget Óvoda elõtti parkoló, illetve közút
forgalmi rendjének tervezési munkái,
12. Kis utcai Általános Iskola elõtti parkoló forgalmi rendjének
tervezési munkái,
13. Kátyúzási útjavítások több helyen,
14. Sukorói úti árok tisztítása,
15. Csongor utcai vízelvezetõ rendszer tisztítása,
16. A1 jelû vízelvezetõ árok tisztítása (Kertész úttól a Bekötõ
útig),
17. Fõ utcai nagy árok karbantartása, tisztítása,
18. Átereszek tisztítása település több pontján,
19. Strand utca és Nádas köz keresztezõdésében vízelvezetõ
rendszer helyreállítása.

Amennyiben településüzemeltetéssel kapcsolatos észre-
vétel, javaslat merül fel azt várjuk a Tisztelt Lakosság részérõl
az alábbi telefonszámokon: 06-22-589-405, 06-22-589-407. 

Törjék Zoltán 
mûszaki elõadó

BÚCSÚZUNK
özv. Vida Gáborné 

szül. Hilczmayer Róza, életének 
102. évében november 19-én elhunyt. 

Rózsi néni 56 éven keresztül volt 
az Ó-falusi Római Katolikus Templom sekrestyése. 

Munkásságát Velence Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 2001. március 15-én Velencéért

Emlékérem adományozásával ismerte el 
és köszönte meg. 

Emlékünkben megõrizzük! Nyugodjék békében!

Képviselõ-testület nevében:

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Házasságot kötött:

2010. november 27-én:

Katona Zoltán József – Dr. Fogl Anita

Gratulálunk!
Szabó Lászlóné

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

* * * 
FIZETENDÕ ILLETÉKEK:
Elsõ sze mé lyi iga zol vány ki vál tá sa (szülõ jelenléte eljáráshoz szükséges):
– elsõ igazolvány kiadása il le ték men tes
– elveszett, megsemmisült, megrongálódott 1.500,–
14. és 70 év között személyi igazolvány kiadása:
– ha van más személyazonosításra alkalmas okmánya 1.500,–
– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya és
   a SZIG lejárt, elveszett, ellopták, megsemmisült, 
   adatváltozás történt 1.500,–
– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya,
   és adategyeztetés, adatpontosítás szükséges 3.000,–
70 év felett személyi igazolvány kiadása:
– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya illetékmentes
– ha van érvényes útlevele, kártya vezetõi engedélye 1.500–
Lak cím iga zol vány 
– lo pás, adat vál to zás ese tén illetékmentes
– adatváltozás esetén 500,–
– elvesz tés ese tén 1.000,–
Út le vél:
– 0-18 éves ko rig, va la mint 70 év fe lett 2.500,–
– 18-70 éves ko rig, 5 évre 7.500,–
– 18-70 éves ko rig, 10 évre 14.000,–
So ron kí vü li el já rás ese tén 
(5 mun ka nap + pos tá zás) il le té kek két sze re se
Ve ze tõi en ge dély ki vál tá sa, hosszab bí tá sa:
– ki vál tás, hosszab bí tá sa 4.000,–
– 62 év fe lett hosszab bí tás 1.500,–
– 1 éves or vo si iga zo lás ese tén 1.500,–
For gal mi en ge dély: 6.000,–
Törzs könyv: 6.000,–
Il le té kek be fi ze té sét csak a Ma gyar Ál lam kincs tár El já rá si il le tékbe vé te li
szám lá ján (10032000-01012107) tud juk el fo gad ni.
Illetékfizetéssel kapcsolatban a velencei okmányiroda a fenti telefonszámokon
tud felvilágosítást nyújtani.

Ki mu ta tás az ok mány iro da mun ká já ról 
te le pü lés szin ten  2010. november hónapban

Te le pü lés Szem.
ig.

Ide ig -
le nes
szem.

ig.

Lak -
cím
kár-
tya

Ve ze -
tõi

eng.

Jár-
mû

igazg.

Par-
ko-
lási
 ig.

Út-
le -
vél

Ügy-
fél-

kapu

Ösz-
sze-
 sen

Kápolnásnyék 23 6 8 24 37 - 3 2 103
Nadap 2 - 1 1 2 - 3 - 9
Sukoró 5 - 1 7 16 1 4 - 34
Pákozd 10 - 4 8 12 1 1 - 36
Pázmánd 17 3 6 13 7 - 1 3 50
Szfvár 7 - 4 8 17 - - - 36
Ve len ce 38 5 17 40 56 5 10 4 175
Vereb 7 - 1 10 4 2 - - 24
Lovasberény 5 1 2 13 10 1 1 1 34
Bu da pest - - - 4 9 - 1 - 14
Pusztaszabolcs 15 6 6 17 13 - 3 - 60
Gár dony 1 - - 4 4 - - 1 10
Vértesacsa - - - 1 - - - - 1
Baracska 2 - - 1 3 - 2 - 8
Pátka 2 - 1 - - - - - 3
Zichyújfalu - - - 1 3 - - - 4
Seregélyes 5 2 3 2 7 - 1 - 20
Iváncsa - - - - - - 1 - 1
Csákvár 13 2 6 4 9 - - - 34
Szabadegyháza 1 1 - 1 1 - - - 4
  Ercsi 1 - 1 - - - - - 2
Barcs 1 - - - - - - - 1
  Zalaegerszeg - - - 2 - - - - 2
  Rudolftelep 1 - - - - - - - 1
  Solymár 2 - 1 2 - - - - 5
Össze sen: 158 26 62 163 210 10 31 11 671

Heinczné Horváth Edina
irodavezetõ

Szakorvosi Rendelõintézet
betegforgalma

2010. november 11 – november 25.

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:

Város Esetszám
Martonvásár 176

Kápolnásnyék 474

Pázmánd 162

Velence 1157

Sukoró 143

Nadap 74

Zichyújfalu 27

Összesen 2213

Bónusz kártyával és a szabad kapacitás terhére ellátott betegek
száma: 

Város Esetszám

Budapest 18

Érd 3

Dunaújváros 2

Besnyõ 1

Adony 1

Tárnok 2

Tordas 10

Gyúró 20

Ráckersztúr 2

Baracska 47

Kajászó 2

Vál 2

Vereb 28

Gárdony 161

Gárdony – Agárd 144

Gárdony – Dinnyés 5

Pusztaszabolcs 32

Szeged – Kiskundorozsma 1

Székesfehérvár 20

Bakonycsernye 2

Mór 3

Zámoly 1

Csákvár 3

Pákozd 56

Várpalota 1

Seregélyes 5

Csõsz 1

Káloz 3

Aba 1

Dég 1

Zalaegerszeg 1

Összesen: 579

Mindösszesen: 2798
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Röviden a már megvalósult
LEADER pályázatokról

Mint arról a Velencei Híradó korábbi számaiból már
értesülhetett a Tisztelt Olvasó, az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtható támoga-
tásokra az Önkormányzat mellett több velencei civilszer-
vezet is pályázott. Ezek a pályázatok többségében a település
összképének javítását, biztonságát, a sportolás feltételeinek
megteremtését, a kisgyermekek kikapcsolódását  célozták
amellett, hogy a szervezetek sikeres mûködéséhez is hozzá-
járultak a megvásárolt eszközökkel. A pályázat utófi-
nanszírozott, tehát a civilszervezeteknek meg kellett
elõlegeznie a pályázati összeget. Ez azonban többségüknek
gondot okozott, hiszen nem rendelkeztek tartalékkal, költ-
ségvetésük éppen csak a mûködésre volt elegendõ. Az
Önkormányzat a pályázat útján elnyert összeget megelõlegezte
részükre, de nem csupán ezzel nyújtott segítséget a civil-
szervezeteknek, hanem a pályázat megírását, koordi- nálását is
magára vállalta.

 Mindezért engedjék meg, hogy itt a Velencei Híradó
hasábjain keresztül is köszönetet mondjak a civilszervezetek
nevében az Önkormányzat vezetõinek, Képviselõ-testületének.

Ezt követõen röviden tájékoztatom Önöket a megvalósult
pályázatokról:

Velence Város Önkormányzata az év szezonnyitó
rendezvényére, az Orbán-napra  2.132.000,–Ft támogatást, a
Velencei Nyári Zenés Esték keretében  a Dzsungel Könyve c.
elõadásra és ehhez 2 db mikrofon szett megvásárlására
1.412.000,–Ft-ot kapott. 

A Virágos Velence Városszépítõ Közhasznú Egyesület
2.790.961,–Ft támogatást nyert a Babák Rózsakertjének
térkövezésére, eszközbeszerzésekre.  A munkák elkészültek,
padok, szemetesek, díszkút várja a parkban a babákat és
szüleiket, nagyszüleiket. De mindezt, már az október 2-án
tartott ünnepségen láthatták a kedves résztvevõk. 

A település különbözõ pontjain 10 db kutyapiszok
szemétgyûjtõ került elhelyezésre. Bízunk benne, hogy a
kutyatulajdonosok ezt „használatba” is veszik. Mindez az
Egyesület pályázatából valósult meg, de üzemeltetésérõl,
rendszeres üríttetésérõl az Önkormányzat gondoskodik.

A Meseliget Óvodásaiért Alapítvány 2.799.279,–Ft
támogatást kapott. Ezen összegbõl a Tulipán parkban lévõ
hiányos játszótér került felújításra az uniós szabványoknak

megfelelõ, korszerû játszóeszközökkel, amit gyermekeink már
birtokba is vehettek. Tudjuk, hogy több játékra lenne igény, de
jelenleg ennyire volt lehetõség.

A Zöldliget Alapítvány az újonnan megépült, a XXI.
század követelményeinek megfelelõ iskola informatikai
eszközeinek bõvítésére, honlap készítésére nyert
2.796.000,–Ft-ot. Az eszközök beszerzése megtörtént, ezzel
még emelve a már egyébként is kiemelkedõ színvonalat.

A Velencei Sportegyesület részére 2.790.000,–Ft-os
támogatást biztosítottak eszközbeszerzésre, mely összegbõl
fûkaszát, szivattyút vettek a sportpálya rendszeres karban-
tartására, kézilabda kapu, védõháló került felszerelésre, s a
település rendezvényeinek rossz idõ esetén történõ lebo-
nyolítása érdekében 2 db sátort vásároltak az összekap-
csoláshoz szükséges sátorlepellel. 

A Velencei Helytörténeti Egyesület a rendelkezésre álló
2.788.525,–Ft-os pályázatából irodabútort, a mûködést
elõsegítõ eszközöket, gépeket vásárolt, apró ajándéktárgyakat,
levelezõlapokat készíttetett a településre érkezõ vendégek
számára. 

A Velencei Polgárõrség 2.729.323,–Ft-os pályázata révén
megvásárlásra került 6 db térfigyelõ kamera. Ezek kihe-
lyezésére a település különbözõ pontjain a késõbbiekben kerül
sor. 

A Velencéért Közalapítvány 2.049.027,–Ft-os pályázati
összegébõl a Széchenyi és Tópart utca keresztezõdésében lévõ
keresztnél öntözõrendszer került kialakításra kútfúrással, mely
az eddiginél költségtakarékosabban biztosítja a növények
locsolását a nyári meleg napokon.

Mindezek a megvalósított beruházások, eszközbeszerzések 
úgy érzem nélkülözhetetlenek voltak a város idegenforgalmi
vonzerejének növelése érdekében, a felújított park, a játszótér,
a velencei lakosság, az idelátogató turisták életét, pihenését
teszi teljessé. 

Annak érdekében, hogy sikeres  legyen a pályázat, nem kis
szerepet vállaltak a Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület
Helyi Akciócsoport dolgozói, hiszen minden segítséget
megadtak ahhoz, hogy a támogatási, majd a kifizetési kérelmek  
a követelményeknek megfelelõen kerüljenek benyújtásra.  

Köszönöm segítségüket magam, és a pályázók nevében is:

Kovács Istvánné 
LEADER koordinátora

LEADER Hírek
Megújul a LEADER program!

A Közép-Dunántúli Régió LEADER  Társadalmi Vita
amelyet Velencén tartottak, igazi munkaértekezlet volt, a
Vidékfejlesztési Minisztérium  és a VKSZI képviselõi valóban

vitát kezdeményeztek a 14 
LEADER régiós LEA-
DER akciócsoporttal. A
megelõzõ hónapokban
elõkészített vitaanyag
összefoglalta a LEADER
magyarországi hibáit, és
javaslatokat vázolt fel a
megoldásokra. Az ország-
ban 96 akciócsoport mû-

ködik, nyilvánvaló, hogy
nem egyforma intenzi-
tással és nem egyforma
gazdálkodással, a most
kialakított nyilvánosságra
és tájékoztatásra vonat-
kozó új szabályok kiszûrik 
a rosszul, szabálytalanul
gazdálkodókat, megtisz-
títják a rendszert.  A tárca
legfontosabb céljai: meg-
felezni a pályázatok elbírálási idejét, különválasztani a kis- és
nagyobb projektek döntési eljárásrendjét, egyszerûsíteni a

(Folytatás a 10. oldalon)
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pályázatokat, illetve kiszélesíteni az érdemi döntési
jogköröket. A régiós megbeszélés bár hosszabbra sikeredett a
vártnál, de ez is bizonyítja, hogy a feladat sem egyszerû, a cél
közös, és az idõ kevés hiszen 2011 tavaszán már az új gyorsabb
rendszer szerint indulhatnak a pályázatok.   

Sikeres a Velencei-tó környéki LEADER
Szerencsés helyzetben vagyunk nálunk már nyerteseket

hirdethettünk, hiszen országosan jelenleg több ezer LEADER
pályázat van még bírálati
szakaszban, úgy gondol-
juk jövõre az új ki-
írásoknál már nem kell
egy évet várni a dön-
tésekre. A Velencei-tó
Térségfejlesztõ Egyesület
területén a LEADER
pályázatok fele már meg is 
valósult, 36 kifizetési
kérelem került beadásra,
és a pályázók többsége 
akik a júliusi idõszakban
adták be kifizetési ké-
relmüket, már megkapták
a támogatási pénzt. Azon-
ban ez nem csak a

munkaszervezet munka-
társain múlik, a pályá-
zóknak is szigorúan alkal-
mazkodniuk kell a bürok-
ratikus rendszerhez, a for-
manyomtatványok pontos
kitöltésével, számlák, tel-
jesítési igazolások formai
és tartalmi elõírásainak
betartásával. A projekt
nyertes pénzeszközeit

csak a határozatban elõírt

támogatási célokra lehet felhasználni, az eltérések,
pontatlanságok súlyos pénzügyi szankciókat vonnak maguk
után. Sajnos már erre is van példa, a pályázó 7 milliós
projektbõl több millió forintot nem fog megkapni a hibás
megvalósítás miatt. 

    ÚMVP III. tengely 2. körös pályázatok
Tájékoztatjuk azt a 15 pályázót, akik az ÚMVP III. tengely

mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére, vidéki
örökség megõrzésére, falumegújításra és -fejlesztésre, va-
lamint a turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímre adott be 
pályázatot, hogy eredményhirdetésre várhatóan 2011. janu-
árjában kerül sor.

Felhívás közös gondolkodásra
2011. januárjában a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák

megújulnak, az eddigi tapasztalatok felhasználásával
aktualizálásra kerülnek. Az eddigi célok mellett új elemek is
bekerülhetnek a helyi programokba. A projekt ötletek gyûjtése
folyamatos, ami a helyi igények felmérését célozza. A
Velencei-tó kilenc településén Fórumokon, helyi találkozókon, 
kerülnek pontosításra az elképzelések. Ezek a közös
együttgondolkodások elõsegítik, hogy valóban a terület
sajátosságainak megfelelõ, elõremutató stratégia valósul-
hasson meg. Az egyesület honlapján elérhetõ a projektgyûjtõ
adatlap, ennek kitöltésével lehet a térség egészére, vagy
egy-egy saját projektre vonatkozó elgondolást beküldeni,
amely így beépülhet a pályázati kiírásokba. November,
december hónapban egy-egy téma köré csoportosítjuk a
találkozókat, pl. borturizmus, ökoturizmus, vállalkozás
fejlesztés, legközelebb december második hetében szervezünk
ilyen Fórumot, ahol a vélemények, ötletek további megva-
lósítható formát ölthetnek. Várjuk az érdeklõdõket.

Projekt adatlap, és a Fórumok idõpontja, helyszíne
letölthetõ a www.velenceitoleader.eu honlapról vagy érdek-
lõdni lehet 22/470-212 telefonszámon.

Várjuk az érdeklõdõket és a javaslatokat!
Stadler Klára

Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület

(Folytatás a 9. oldalról)

Szabadság téri játszótér
kialakítása Vereben a

Helytörténeti Gyûjtemény
szomszédságában

A Verebi-patak – „Zuhogó”
melletti új pihenõhely

KISTÉRSÉGI HÍREK
Összefoglaló a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási

Tanácsának novemberi üléseirõl
A Tanács november 12-i ülésén megválasztotta a VKTKT

három tagú Pénzügyi Bizottságát, melynek tagjai: Mészárosné
Hegyi Gyöngyi, Sukoró község polgármestere; Kurcz Mária,
Vereb község polgármestere és Wagner Pétert, Nadap község
polgármestere. A Bizottság elsõ ülésén  tagjai sorából  Wagner
Pétert választotta elnökéül.

A Tanács döntött arról, hogy öt tagú Közoktatási Bizott-
ságot hoz létre, melynek tagjai: Farsang Zoltán, Kápolnásnyék
község polgármestere; Füzesiné Kolonics Ilona, Zichyújfalú
község polgármestere és dr. Virányiné dr. Reichenbach
Mónika, Pázmánd község polgármestere. Külsõs tagja
Csordásné Bölcsics Márta fõigazgató és Bencze Péter
fõigazgató.

A bizottság ülésein Czuppon István, a velencei Zöldliget
Általános Iskola igazgatója állandó meghívott vendégként vesz 
részt. A Bizottság elsõ ülésén  tagjai sorából  Füzesiné Kolonics
Ilonát választotta meg elnökéül.

A Tanács döntött arról, hogy a VKTKT belsõ ellenõri
feladatainak elvégzésével 2011-ben is a Vincent Auditor Kft.-t

bízza meg, és ezzel egyidejûleg döntött a 2011-re vonatkozó
belsõ ellenõrzési terv elfogadásáról is. 

A Tanács döntött arról, hogy a „Velencei-tó körüli egységes 
kerékpárút-hálózat befejezõ szakaszának kiépítése – I. ütem”
pályázathoz kötõdõ régészeti feltáráshoz szükséges munkák
kivitelezõjének kiválasztására hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárású közbeszerzést folytat le. 

A kerékpárút projekthez kötõdik a következõ döntés is,
amely szerint a projekt megvalósításának elhúzódása miatt
felmerülõ többletköltségek, valamint annak sikeres megva-
lósítása érdekében az ehhez kapcsolódó költségmegosztás
szempontjainak megállapítására a VKTKT az érintett
önkormányzatokkal egyetértésben független szakértõ közre-
mûködését veszi igénybe. Független szakértõként dr.
Szekerczés Annát felkéri a fenti feladat elvégzésére.  

A Tanács döntött arról is, hogy a projekt megvalósításának
elhúzódása miatt szükséges szolgáltatói szerzõdéseket
meghosszabbítja. 

A VKTKT Társulási Tanácsa 2010. november 18-ai ülésén
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döntött a VKTKT 2010. évi költségvetésének módosításáról;
elfogadta a VKTKT költségvetésének III. éves beszámolóját;
döntött a 2011. évi költségvetési koncepció és pénzügyi
teljesítések ütemtervérõl, illetve elfogadta a VKTKT fizetési
kötelezettségeirõl szóló tájékoztatást. 

A Társulási Tanács döntött a 2007-ben létrehozott
Közkincs Kerekasztal további mûködésérõl és elfogadta annak
koncepcióját, stratégiáját, illetve döntése szerint pályázati
önrészt biztosít számára. 

A Társulási Tanács elfogadta az általa fenntartott
közoktatási intézmények 2011-re vonatkozó munkatervét. 

Elfogadta a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Adonyi Kistérségben történõ feladatellátására
vonatkozó belsõ ellenõri vizsgálat eredményét, illetve döntött
arról, hogy a VEPSZ az Adonyi Kistérségben a gyógy-
testnevelés és logopédiai feladatok mellett gyógypedagógiai
feladatokat is elláthat. 

Döntött továbbá arról, hogy 2011. január 1-jétõl a VEPSZ
mozaikszó megtartásával az intézmény neve Velencei-tó
Környéki Egységes Pedagógiai Módszertani Szolgáltató
Intézményre változik alapfeladatainak bõvülése miatt. 

A Társulási Tanács döntött arról, hogy a TIOP 1.1.1-07/1 és
TIOP 1.1.1-09/1 pályázatok eszközbeszerzéséhez szükséges
közbeszerzési eljárás teljeskörû lefolytatására dr. Schablauer
Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízza meg. 

Döntött arról, hogy a Velencei-tó – Vértes Kiemelt Térségi
Fejlesztési Tanácsba a VKTKT részérõl a Társulási Tanács
elnökét, Tóth Istvánt delegálja

A Tanács zárt ülésen tárgyalta a VKTKT megbízásából
Zichyújfalu Község Önkormányzata 2009. évi gazdálko-
dásának átfogó ellenõrzésére vonatkozó belsõ ellenõri
vizsgálatot. 

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
hivatalos honlapja a www.velencei-to.hu címen érhetõ el, ahol
a Társulási Tanács üléseinek jegyzõkönyvei is megtekinthetõk.

Gárdonyi Kistérségi Iroda
Velence, Balatoni út 65.

tel: 22/589-572
irodavezeto@velencei-to.hu

Tóth István Galambos Zsuzsanna
elnök mb. irodavezetõ 

VKTKT 

Márton lúdjai
Mártonok neve napján ha-

gyományosan rendezi meg
iskolánk évek óta azt a ren-
dezvényt, amit a gyermekek és a
szülõk is szívesen látogatnak. Kis
elõadás a drámásoktól, elõké-
születek az osztályoktól, kéz-

mûves foglalkozások, moz- 
gásos feladatsorok, Liba-
sorsjegy-nyeremények, s
az idén elõször a szülõknek
borkóstolás is volt. A
gyermekek így emlékeztek
meg errõl az eseményrõl, s

az melléklet képek készül-
tek.

„Volt kézmûves foglal-
kozás: én könyvjelzõt is
készítettem.”

„A tombolán én egy
CD-t és egy hegyezõt nyer-
tem.”

„Libazsíros kenye-
ret és teát is ittunk.”

„Öt pecsétért egy
csokit kaptunk.”

„Én beöltöztem
Lúdas Matyinak, és én
húztam a tombolát.”

Nyelvtan verseny
2010. november 15-én a kápolnásnyéki iskola nyelvtan

versenyt rendezett „Névadónk hava” címen. Ide három fõs
csapatokat vártak, így mi is jelentkeztünk. A versenyen elõször

egy teremben fogadtak minket, ahol az asztalon pogácsa és
innivaló várt. Rövidke várakozás után átmentünk a
versenyterembe, ahol elkezdõdött a vetélkedõ, aminek során
sok játékos, izgalmas és szórakoztató feladatot kellett
megoldanunk. Azt hiszem, mindenkinek az „activity” tetszett a
legjobban, ugyanis itt közmondásokat kellett elmutogatni
szavak segítsége nélkül. Természetesen voltak nehezebb
feladatok is, de szinte mindenre sikerült megoldást találnunk,
ennek köszönhetõen 95 ponttal a második helyen végeztünk.
Kaptunk oklevelet és különféle ajándékokat is. Mi nagyon
örültünk a helyezésnek, és annak is, hogy részt vehettünk ezen a 
versenyen. A csapat tagjai: Tessa Dominik, Faragó Bálint és
én, Hajdú Ágoston. Felkészítõ tanárok Czompó Károlyné és
Karsai Dénes.

Tisztelt Olvasók!
Egyik kedves tanárom kérte, hogy írjak a „Névadónk Hava”

nevû anyanyelvi vetélkedõrõl, amin én és a csapatom részt
vettünk. A verseny Kápolnásnyéken, a Vörösmarty Mihály
Általános Iskolában, november 15-én volt. Vörösmarty Mihály
Kápolnásnyéken született, és 55 évet élt. Õ írta a Szózatot, a
Szép Ilonkát, és sok más drámát, lírai és elbeszélõ költeményt.
1855-ben Budapesten halt meg november 19-én. A versenyt az
õ emlékére rendezték meg. Mikor megérkeztünk, pogácsát,
gyümölcslevet és csokoládét lehetett fogyasztani, hogy
serkentse az agymûködést. Nem sokkal késõbb elkezdõdött a
verseny. Rajtunk kívül öt csapat volt. Mindegyik más-más
iskolából jött. Sokféle feladat volt, például helyesírási feladat,
ország-város játék, activity és sok más. Mikor vége lett a
versenynek, megvártuk míg elkészülnek az oklevelek és az
eredményrõl is döntenek. Nagyon izgultunk. Megtudtuk, hogy
másodikak lettünk. Jutalmakat is kaptunk ezért, emléklapot,
oklevelet, egy mûbõr füzetet és egy tollat. Nagyon örültünk. A
verseny végén a történelem tanárom, Dénes bácsi vitt haza
minket. Otthon örültek az eredményünknek és az iskolában is
gratuláltak nekünk. Nagyon jó verseny volt, ha lesz jövõre is,
akkor ismét indulok.

Tessa Dominik, Sukoró

Sikeres pályázat
A velencei Zöldliget Magyar Angol Két Tanítási Nyelvû

Általános Iskola segítésére mûködõ Zöldliget Alapítvány a
„Vonzó iskola – vonzó település” – népszerûsítés és
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kommunikáció a média eszközeivel” címû Leader program
keretében nyertesen pályázott. Így 6 db személyi számí-
tógéppel, 6 db monitorral, 2 db laptoppal, 2 db projektorral és
egy munkaállomással lettünk gazdagabbak. Célunk a
kéttannyelvûség és iskola felújítás hosszú távú fenntartása, az
iskola népszerûsítése, vonzóvá tétele a szûkebb – Velence
város és tágabb – környékbeli települések – környezetében. Ide
tartozik még az iskolai honlap átalakítása, a városi honlappal
egységes szerkezetûvé alakítása, illetve alkalmassá tétele
interaktív kommunikációra.

E sikeres pályázat és az így meglévõ eszközök segítségével
már beindítottuk az Iskolarádiót, amit a Diákönkormányzat
mûködtet, különös tekintettel Teplánszki Martin 7.b osztályos
tanuló vezetésével, Elbert Tamás informatikus kolléga,
valamint Nagy Edit Diákönkormányzatot segítõ pedagógus
felügyeletével. Beindítottuk november 15-étõl a Zöldliget
Képújságot is, mely naponta újabb hírekkel, információkkal
szolgál iskolánk minden tagjának az összes osztályban látható
kivetítõn uzsonna szünetben. Sajkás Balázsné igazgató
helyettes heti két alkalommal tart a települési és a környékbeli
nyugdíjasok számára oktatást az internet, illetve a számítógép
használatáról.

Gyermekek érzései
Vélemények elsõsöktõl a nyílt napon:

D Sz. Jó érzés volt, hogy bejöhettek a szülõk.
K.J.; E.N.; Sz.F.; M.D.; F.B.  Szomorú voltam, amikor nyílt
órák után anyu hazament.
K.F.; T.R.; K.B. Lámpalázam volt attól, hogy sokan benn ültek.
F.F. Majdnem sírtam, amikor apu hazament.
G.K. Amikor jöttünk le angol óráról, anya fogta a kezem. Ez
nagyon jó volt.
F.D. Anyuék három órát néztek meg. Örültem.
B.B. Angolozás közben anya mellettem ülhetett.
D.D. Örültem, hogy anyával találkozhattam.
N.A. Nagyon sírtam a végén.
N.M. Három órára beült anya. Ez volt a legjobb élményem.
V.M. Apa örült annak, ahogy dolgoztam.

1.a  Érsekné Papp Dóra of.

Összeállította:
Nagy Edit
pedagógus

Kedves
Tamara Lilla 

3/a

László János

A Magyar Nemzeti Bankban
jártunk

Színházban voltunk

Kõszeghy
Vilmos 3/a



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

2010. NOVEMBER-DECEMBER                                                      VELENCEI HÍRADÓ   13

„Adventi hírnök, friss fenyõág. 
Lobog az elsõ gyertyaláng!
Karácsonyt várva lázban a föld,…”

H. Rohr

Karácsonyváró, adventi vásárral egybekötött, adventi
játszónapot tartottunk a Meseliget Óvoda mindkét telephelyén
november 23–24-én. 

A játszódélután
kezdetekor az óvó-
nõk kis kórusával,
Karácsonyváró da-
lokat énekelve lel-
künket is felöltöz-
tettük ünnepi dísz-
be, hiszen az óvo-

dákat már a gyermekek
és az óvó nénik kicsi-
nosították az ünnepvá-
rás örömére. A „kon-
cert” végén a közös
éneklés (gyermekek,
szülõk, óvodai dolgo-
zók) tette igazán
meghitté a délután
kezdetét. Szebbnél szebb díszek készültek karácsonyra a
csoportokba, és a vásár alatt pedig szebbnél-szebb, vagy mókás
ajándékokat vásárolhattak, de még édesség (mézeskalács,

muffin) is volt a kí-
nálatban az óvó nénik és
a szülõk keze nyomán. 

A Meseliget Óvoda
gyermekei, dolgozói
nevében is kívánok

minden kedves
velencei lakosnak

boldog, békés, áldott 
Karácsonyi
ünnepeket!

„Karácsony ünnepén
az a kívánságom.

Legyen boldog mindenki
ezen a világon.

Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,

mint amilyen bent lakik
az emberek szívébe.”

Pálfalvi Nándor: Karácsony

Serhókné Varjas Edit
óvodavezetõ

Zenés mesejáték a gyõri 
Holle anyó Színház elõadásában

Helyszín: 
Liget iskola tornaterme 

(Velence, Kis u. 1.)
Idõpont: 

2010. december 28. 16 óra

Jegyek: 600,– forintos áron.
3 éven aluliaknak ingyen!

Érdeklõdni: 
Baglyasné Szécsi Annamáriánál
a Zöldliget Általános Iskolában.



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

14                     VELENCEI HÍRADÓ     2010. NOVEMBER-DECEMBER

� HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT
2481 Velence, Tópart u. 52.

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

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

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

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

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

Török Ágnes Csincsi Éva
intézményvezetõ  pszichológus -családgondozó

E.K.E.E. hírek
 2010. szeptember 24.-én, egy kis ünnepség keretében újra

megnyitotta kapuit a Kastélyklub! 
   Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjek 

minden segítséget, amelyet egyesületünk kapott, hogy ezt a
helyet felújítsuk, alkalmassá tegyük klubszerû foglalkozásaink
lebonyolítására.  Köszönet Velence Város Önkormányzatának,
hogy lehetõséget adott használatba venni ezt a csodálatos
helyet, és élve ezzel a lehetõséggel sokszínû klubéletet
kívánunk itt fenntartani, ezen belül a város lakóinak tartalmas
szabadidõs programokat kínálni.  

A KASTÉLYKLUB programja
Szerda: 17.30-19.00 óra Törzsi hastánc
             19.00-20.00 óra Callanetics torna
Csütörtök: 17.30-19.00 óra Tradicionális jóga 
Szombat: 10.30-12.30 óra gitárklub
Vasárnap: 16.00 óra meditáció 
Kedd  (kéthetente): 18.00-20.00 óra Árkádia Fényei Spirituális
Egyház tanításai
További foglalkozásaink helyszíne: Zöldliget Általános
Iskola (Velence, Bethlen G. u. ) 
Chuan shu (harcmûvészet): 
Idõpontja: hétfõ, csütörtök: 18.00-20.00 óra (haladó), 
kedd, csütörtök:
17.00-18.00 óra (kezdõ)
Csi-kung idõpontja: 
szombat 7.00-9.00 óra

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

és Advent elsõ vasárnapjára készülünk. Amikor azonban az
újság az olvasóhoz kerül már két-három adventi vasárnapon is
túl vagyunk, és fergeteges gyorsasággal közeledik a Kará-
csony! Ismét nagyon jó érzés lesz látni gyermekeink örömét és

kíváncsiságukat, amit a Karácsony hoz Nekik. Az Õ örömük
által Bennünk is újra felélednek a régi családi karácsonyok,
amikre szívesen emlékezünk vissza, és amelyeket
gyermekeinkkel is megosztunk.

Idén még lesz pár alkalmunk, amikor a közelgõ ünnepekre
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készülünk. Várjuk a Mikulást és karácsonyi szokásainkat,
élményeinket osztjuk meg egymással, de jövõre újra
találkozunk, elõtte azonban nézzük csak mi történt velünk
novemberben. Vendégünk volt Oláhné Surányi Ágnes
városunk polgármestere, akivel megoszthattuk aktuális
problémáinkat. Dobler Kata, akivel a gyermekkori moz-
gásfejlõdésrõl beszélgettünk. Mittich Anetthez gyermekeink
fejlõdésével kapcsolatos kérdéseinket tehettük fel,
mindeközben sokat kézmûveskedtünk, õszi faleveleket
gyûjtöttünk és festettünk, készültünk a Halloweenra és az
Adventre is.

A jövõ évben is szeretnénk színes és változatos szerdai
klubnapokat szervezni és mindezeket kiegészíteni egy-egy
ünnepi készülõdéssel, játékkal. Örömmel tapasztalom, hogy
van igény a Klub mûködésére. 

Az új tagok jelentkezése folyamatos, mint ahogy az
elköszönés is azoktól a Kis Klubtagjainktól, akik oviba vagy
bölcsibe készülõdnek.

Programjainkról bõvebben a www.babaklubvelence.hu
oldalon olvashatnak. Heti hírlevelünk pedig mindenkit
figyelmeztet az aktuális eseményekre, programokra. Olda-
lunkon hasznos tippeket találhatnak a karácsonyi készülõdésre, 
illetve lehetõségük van karácsonyi receptcserére egymás között 
a Fórumon. Használják bátran!

Továbbra is szeretettel várunk minden érdeklõdõt, régi és új 
tagunkat összejöveteleinken szerdánként 9-12-ig a Mikka-

makka Játéktárban. Kedvcsinálónak pedig itt láthatják a 2011.
januári programjainkat, illetve képeket a közelmúltból.

Január programjaink

2011. január 5. Újév Egymás közötti
beszélgetés az eltelt

Ünnepekrõl,
fogadalmakról, közben

kötetlen játék

2011. január 12. Házipatika – Mi
legyen mindig

otthon?

Doblerné Dr. Magyar
Mónika  gyógyszerész

2011. január 19. Baba jelbeszéd -
Beszélgetés a

Babával

Zentai Katalin
babajelbeszéd oktató

2011. január 26. Hozzátáplálás Babaételek receptcseréi
egymás között

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

Málics-Talabér Veronika
Tel:20/570-5876

vtalaber@vipmail.hu

Felhívás
VELENCEI FOTÓTÁR létesítésére

A Velencei Helytörténeti Egyesület fotóarchívumot alapít,
amihez kéri a lakosok segítségét.

Várjuk azokat a Kedves Velenceieket, akiknek szép
digitális fotóik vannak, és szívesen részt vennének a
FOTÓTÁR megalapításában. Kérjük, hogy jelentkezzenek a
Könyvtárban a 472-453-as telefonszámon, vagy Somhegyiné
Jutkánál a 472-174-es telefonon.

A fotókat három témakörben várjuk:
1. Fényképek a városról.
2. Fényképek a városban lezajlott eseményekrõl, rendez-

vényekrõl, ünnepekrõl.
3. Szép fotók a Velencei-tóról és környékérõl.
Azon Kedves Velenceiek jelentkezését várjuk, akik

felvételeiket ingyen átengedik a FOTÓTÁR archívuma részére
egy esetleges késõbbi felhasználásra (újságcikk illusztrálása,
reklámanyagok, képeslap, középület dekorációja stb.).

A felhasználáskor természetesen minden alkalommal
feltüntetjük a készítõ nevét és értesítjük a kedves fotóst.

Az összegyûlt anyagból egy késõbbi idõpontban kiállítást is 
szeretnénk rendezni. Várjuk a fotókat, alapítsuk meg közösen
Velence város FOTÓTÁRÁT!

Velencei Helytörténeti Egyesület

Tisztelt Velenceiek!
Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy akik jártak a 2010.

évi „Mindszentek – Halottak napja” alkalmával a velencei
temetõkertben tapasztalhatták, hogy a temetõ nagyobbik
felében „száraz levelektõl, letört faágaktól megtisztított”
sírközöket, közutakat talált.

Ennek egy részét a hozzátartozók tisztogatták – nagyobb
részét és az elhanyagolt sírközöket „EGY LELKES KIS
CSAPAT” takarította. 

Ezért most a Velencei Híradó hasábjain keresztül
szeretnénk mindenkinek elmondani, és legfõképp köszö-
netünket kinyilvánítani azok felé,  akik a Virágos Velence
Városszépítõ Egyesület felhívására – 2010. október 29-én –
részt vettek és szorgos munkájukkal hozzájárultak a temetõkert
lombtalanításához.

Köszönjük tehát
az Egyesület azon
tagjainak – õk a kö-
zépiskolás fiataltól
minden korosztályt
képviselve (a tavaszi
közterület virágosítá-
sához hasonlóan)
most is ott munkál-
kodtak.

Külön köszönet
jár azoknak a Nyugdíjas Klub tagoknak, (legtöbben a II. sz.
Klub tagjai közül), akik meggyengült egészségi állapotuk
ellenére is – IGEN SOKAN – lomb-gereblyével a kezükben
jöttek és segítettek a tisztogatásban. Igazolja ezt a csapatunk
egy részérõl készített fotónk, sajnos amelyrõl többen
lemaradtak, akik még a sírok között tevékenykedtek.

Reméljük a VVV Egyesület kezdeményezése nem volt
hiábavaló – és azok akik a kegyelet virágait – a száraz levéltõl,
töredezett faágaktól megtisztított környezetben helyezhették el
szeretteik sírjára, õk is tisztelettel adóznak ENNEK A LELKES 
KIS CSAPATNAK.

Köszönetünk jeléül minden Olvasónknak és segítõnknek
jó egészséget, az életben sok sikert kívánunk!

Benkõ Istvánné és Kissné Gyura Ibolya
egyesületi vezetõk

NAGYCSALÁDOSOK FIGYELEM
Sajnos a mai világban gyermeket, gyermekeket vállalni és

felnevelni nagyon nehéz feladat, és minden igényüket
kielégíteni mégnehezebb feladat.

Ezeknek a feladatoknak a megsegítésére hozunk létre egy
Nagycsaládos Klubot Velencén. A Nagycsaládos Klub a
NOE (Nagycsaládosok Országos Egyesülete) és a Velencei
Nagycsaládosokért Alapítvány támogatásával jön létre.Ha
Ön úgy érzi, hogy tud segíteni és szeretne a Nagycsaládos
Klub tagja lenni akkor jelentkezzen Fekete Zsuzsánál bõvebb
információért.

Elérhetõségeink: Telefon 06/70-512-7628
E-mail nagycsaladosklub@gmail.com
Boldog Békés Karácsonyt Kívánunk!
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Egy cinege tanítása
Néhány évvel ezelõtt történt elõzõ szolgálati helyünkön

Galgagután. Karácsony elõtt volt pár nappal. Kimentem a
postaládából kivenni a tartalmát, mikor valami maszatolást
hallottam. Nagy nehezen kiderítettem, hogy a kerítésünk kb. 10
cm átmérõjû vascsõ oszlopának az alján vergõdik egy cinege
madár. Az oszlop 180 cm magassága miatt nem kis fejtörést
okozott, hogy fogok segíteni ennek a kis szerencsétlen
madárkának. Végül is kerestem egy megfelelõ vastagságú
drótot, aminek az egyik végét úgy hajlítottam meg, hogy
leeresztve az oszlop aljára, mintegy kanalat, aláfordítok
óvatosan a madárkának, és azzal kiemelem. Leeresztettem a
drótot, és ekkor ért az a nagy meglepetés, ami miatt ezt az
egészet leírom. Nem kellet óvatoskodnom, ügyeskednem, mert
mikor a cinege meglátta a drótot, azonnal megragadta a
függõleges szárát, és addig el sem engedte, míg kihúztam õt.
Még az jelentett egy kis izgalmat, hogy mit fog csinálni a
madárka, ha a csõ vége felé meg kell, hogy fogjam, hogy
átsegítsem egy akadályon, amit a kaput tartó átmenõ csavar
jelentett. Felesleges volt ezért is izgulnom, mert megengedte,
hogy megfogjam, és kiemeljem. Mikor elengedtem, a
legközelebbi fára repült, és ott a maga módján elkezdett
„énekelni”.   

Elgondolkodtam. Elgondolkodtam, hogy hány embernek
jutott csõbe az élete. Sokkal többnek mint akik vergõdnek.
Lehet, hogy valaki olyan „vastag” csõben van, hogy még jól is
érzi magát. De csak idõ kérdése, mikor jut el a határaihoz.
Voltaképpen minden ember csõben van, mert ezt mondja a
Biblia: „Nincs igaz ember egy sem”, mert „mindenki
vétkezett”, „mert a bûn zsoldja (fizetsége) a halál (Róm
3,10.23; 6,23). De, és ez a mi nagy szerencsénk, és

lehetõségünk, hogy aki adott nekem  segítõkész és érzõ szívet a
kis cinege felé, az az Isten, a szeretet Istene. Aki elkészítette
számodra is a megmenekülés lehetõségét „Mert úgy szerette
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Õbenne, 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus Krisztus, akinek
testet öltésének ünnepére készülünk, valójában Isten „ki-
nyújtott keze” a csõbe jutott embernek. Csak legyen annyi
eszünk, mint annak a kis cinege madárnak, hogy megragadjuk
megmenekülésünknek ezt az Isten által felkínált egyetlen
lehetõségét. Jézus maga mondta, mikor itt járt a földön: „Én
vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához,
csakis Énáltalam” (Jn 14,6).  

Vadon Sándor 
baptista lelkész

Tényleg van Isten?  
¨ Igen.
¨ Nem.
¨ Talán. 

Ingyenes vacsora és tematikus beszélgetéssorozat az élet
nagy kérdéseirõl 2011. január 18. 18.00 órai kezdettel
az újtelepi katolikus templom közösségi termében.

Szeretettel várjuk!

Érdeklõdés, jelentkezés:
Tóth Jolán Joanovits Róbert 

06 70 3229971 06 20 3219779
jolith@freemail.hu  joanovits@gmail.com

www.alphakurzus.hu

Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub
Bevezetõmet azzal kezdeném, hogy ez idáig kegyes volt

hozzánk a novemberi hónap az idõjárás szempontjából.
Megtekintettük a felújított Közösségi Házat, ahol a

klubhelyiségünk is van. Idõközben megtörtént a mûszaki
átadása is, apróbb munkálatokat végeznek még, de már így is
látható, igen szép lett kívül-belül. Szép nagy belsõ térrel, ami jól 
illik rá, mint „Közösségi Ház” megnevezés. Megtartottuk a II.
félévi névnapi ünnepünket. Az étteremben volt finom vacsora,
zene, tombola. Sokan voltunk, már régen nem találkoztunk.
Meghívásunknak eleget téve, megtisztelt bennünket
látogatásával a Polgármester asszony, amelyet nagyon
köszönünk! Velünk ünnepeltek még a pázmándi Nyugdíjas
Klub tagjai is, nagyon jól éreztük magunkat így együtt.

De nem csak névnapoztunk, hanem a vörös iszap
károsultjait is támogattuk. Klubunk 10 ezer Ft támogatást
nyújtott együttérzésünkkel a károsultak felé, amelyért a
Magyar Ökomenikus Segélyszervezet köszönetét fejezte ki
Klubunk felé. November 26-án mi is voltunk a civil-
szervezetekkel egybekötött terefere, szórakozás, egyfajta
kötetlen beszélgetésre vendégként hozzájuk.

Többen részt vettünk a Korda-házaspár koncertjén. Sokan
voltak, nagyon jól sikerült!

Megint elszaladt egy év. Nemsokára itt a Karácsony, már
készülünk mi is az ünnepekre. Reméljük, hogy Karácsony elõtt
átadják ezt a szép Közösségi Házat, és találkozhatnak megint a
klubtagok a megszokott, de sokkal szebb, kulturáltabb
környezetben.

Ennek reményében kívánok minden nyugdíjasnak Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és jó egészséget, Boldog Újesztendõt!

Bicskei Józsefné
klubvezetõ

II. számú Nyugdíjas Klub 
A II. számú Nyugdíjas Klub tagsága az év minden

hónapjában beszámol a Velencei Híradó újságban a klubtagság
foglalkozásairól, a Klub életrõl, ahova szívesen járunk minden
második pénteken. Sajnos vannak, akik nem tartanak velünk
minden esetben, távol vannak a klubhelyiségtõl, és már elég
idõsek ahhoz, hogy ide eljöjjenek, ezt nagyon sajnáljuk, de a
fõbb ünnepeinket együtt tartjuk.

November 7-én a Stefánia palotában voltunk nóta
délutánon, ez ismétlõdik minden hónap elsõ vasárnapján.

November 12-én Hajdúszoboszlón egy hosszú hétvégét
töltöttünk, a gyógyvizes medencéket birtokba vettük,
ismerkedtünk, barátságot kötöttünk hasonlókorú nyugdíja-
sokkal, akik szintén pihenni járnak Szoboszlóra. 

Sajnos megint búcsúznunk kellett egyik klubtársunktól,
Kerékgyártóné Magdikától, aki férjével együtt hûséges tagja
volt klubunknak. 

Szerettük, Õ is szeretett velünk lenni, emlékét megõrizzük!
Elérkezett a 2010. év vége, amikor már számot adunk arról,

mit tettünk jól, és mit rosszul, de szeretetben készülünk a
karácsonyi ünnepségünkre, amely december 18-án lesz
megtartva a klubhelyiségben. Vendégünk lesz a Polgármester
asszony, aki az Önkormányzat karácsonyi ajándékát
(szaloncukrot) fogja átadni a klubtagoknak. Köszönjük ezt neki 
és a Képviselõ-testület tagjainak is, valamint az egész éves
anyagi támogatást, amely által nagyon sok szép napot tudtunk
együtt tölteni.

Minden Kedves Velencei Nyugdíjas Társamnak Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és nagyon Boldog Újévet kívánok
klubtársaim nevében!

Vén Lászlóné
klubvezetõ

Nyug dí jas Klu bok hí rei
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Járj a Betlehemi Csillag nyomában!
Mindazt, ami két évezreddel ezelõtt történt Betlehemben az

elsõ karácsonyi éjszakán, azt egy csillag feltûnése elõzte meg a
bibliai híradás szerint. Errõl jövendölt már Mózes negyedik
könyve (24:17.): „Csillag tûnik fel Jákob törzsébõl, jogar
támad Izraelbõl". A Jelenések Könyvében önmagáról mondja
Jézus: „Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes
hajnalcsillag" (22:16.). 

A pásztorokat égi fény árasztja el: „Beragyogta õket az Úr
dicsõsége" (Lukács 2: 9.). János evangéliuma hirdeti Jézusról:
„Igazi világosság, amely minden embert megvilágít" (1: 9.).
Keresztelõ János apja, Zakariás jósolja a születendõ
Megváltóról: „Irgalmában meglátogat minket a Magasságból,
hogy világosságot adjon az embereknek, akik sötétségben és a
halál árnyékában ülnek" (Lukács I, 78-79.). 

 Igen, Jézus Krisztusban olyan csillag, olyan fény tûnt fel az
emberiség történelmében, amelyik isteni tekintéllyel tud utat
mutatni az emberi lét, a hit, az erkölcs, az élet és halál
kérdéseiben. Joggal mondja önmagáról: „Én vagyok a világ
világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem az
övé lesz az élet világossága" (János 8:12.). A Jézusban
megjelent tanítói tekintély ma is élõ a kereszténységben. Két
évezred elmúltával sem veszített az Õ fénye erejébõl. 

A történelem sokszor mutatott fel negatív példát a
tekintélyre. A hatalommal, vérrel, pénzzel megszerzett
tekintélyre. De Jézus saját vérével, önfeláldozásával nyerte el
ezt az isteni tekintélyt. S ennek sokkal nagyobb a hitele, mint
bármi másé ezen a földön. S ami biztos, ebbõl a tekintélybõl
soha nem lesz diktatúra, önimádat, hatalombûvölet, személyi
kultusz, despotizmus. Mert tanítása szerint az Õt befogadók
testvérei egymásnak az isteni szeretetben és kapott
kegyelemben.  Hisz János apostol szerint „az Isten Szeretet…”
S ez a Szeretet hajolt le az embervilág bûnös, átláthatatlan
mélységeibe karácsony világtörténelmi jelentõségû éjszakáján.

Milyen csodálatos a karácsony este egy meghitt családi
közösségben… Ilyen lehetne az  emberiség nagy családjában is, 
ha elfogadnánk szabadítóul Krisztust. Nem juthatnának szóhoz
a diktátor Heródesek, az álszent farizeusok, a csalók, a
hazugok, a szegényeket megnyomorítók. De a mi elem-
bertelenedõ világunkban ma is különös erõvel szól az õ
szabadító szava a szegényekhez, a megvetettekhez, a mezí-
telenekhez, az Õt keresõ, s a betlehemi csillag nyomán Krisz-
tusra találó napkeleti bölcsekhez, aztán a betlehemi kies mezõk

szegény pásztoraihoz: „Ne féljetek, mert, íme nagy örömet
hirdetek ma néktek. Üdvözítõ született, az Úr Krisztus, a Dávid
városában”. 

   Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Istentõl áldott, békés, boldog Karácsonyt, eredményekben
gazdag Új Esztendõt kívánok minden olvasónknak, minden
velencei testvérünknek a magam, Juhász Gyula fõgondnok úr 
és az egész Gyülekezet nevében. Áldás, Békesség! Békesség
Istentõl!

Református istentiszteleteink: 

Minden vasárnap 9 (Újtelepi imaház) és fél 11 óra
(Templom – Ófalu)

Szenteste – 16 óra (csak a templomban!): Ünnepi isten-
tisztelet a gyermekek mûsorával, s a gyermekeknek az aján-
dékcsomagok kiosztásával. 

A verset mondani szándékozó gyermekek, illetve szüleik
jelentkezését elõre is várjuk vasárnapi istentiszteleteinken,
illetve e telefonszámon: 06-20-340-60-79, Lelkészi Hivatal:
22/472-372

Karácsony elsõ és második napján is ünnepi isten-
tiszteletek úrvacsoraosztással 9 órakor (Velence-Újtelep,
Kossuth L. u. 1.), illetve fél 11 órakor a református templomban 
(Templom köz 1.).

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

Római Katolikus Egyházközség 
miserendje:

Templom (Ó-falu – Fõ u.):
 hétfõtõl – péntekig: 18.00 óra

szombat (elõvételezett szentmise): 18.00 óra
vasárnap: 11.00 óra

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

* * *

Református Egyházközség
istentiszteleteinek idõpontjai:

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

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

Baptista Gyülekezet 
istentiszteleteinek idõpontjai:

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

szerda: 18.00 óra Imaóra
péntek: 17.00 óra Ifjúsági alkalom
vasárnap: 10.00 óra Istentisztelet
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AZ ÜNNEPI FORGATAGBAN IS VIGYÁZZUNK
ÉRTÉKEINKRE!

Most kezdõdik el a vásárlási láz, amikor ajándékvásárlási,
bevásárlási szándékkal megrohamozzuk a boltokat, piacokat,
nagyáruházakat, karácsonyi bazárokat. Ott lapul a nagyobb
összegû készpénz, és a bankkártya a zsebünkben, a táskákban,
illetve a megszerzett áru a kocsinkban.

Sajnos a statisztika számai azt jelzik, hogy nem fordítunk
kellõ figyelmet értékeink védelmére. A bûnelkövetõket vonzza
a vásári forgatag, gyakran találnak kedvezõ alkalmat bûnös
szándékuk megvalósításra ezekben a hetekben.

Igaz a régi mondás:
ALKALOM SZÜLI A TOLVAJT, MELY ALKALMAT

ÓVATLANSÁGUNKKAL TEREMTJÜK MEG.

Azért, hogy senki számára ne kezdõdjenek rosszul az
ünnepek, kérjük fogadja meg tanácsainkat:

• Bevásárláskor ne tartsa a pénzt egy helyen.
• Ne vigyen sok pénzt magával, kizárólag annyi legyen

Önnél, amennyi feltétlenül szükséges.

• A bankkártya mellett ne legyen ott a PIN-kód.

• Autóban se pénzt, se értéket ne tároljon.
• Tömegközlekedési eszközökön fel- és leszállás közben

figyeljen a környezetére is, táskáját, csomagját lehetõleg

szorítsa magához, így elkerülheti a sértetté válást.
• Fokozottabban figyeljen értékeire, ha forgalmas helyen,

tömegben tartózkodik, utazik.

• Ajánlott válltáskáját maga elõtt fogva közlekedni.
• Ne tartson okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska

külsõ zsebeiben.
• Mobiltelefonját se hordja jól látható helyen, mert

felhívhatja vele magára a figyelmet.
• Ne tegyen egy helyre pénztárcát, csekket, hitelkártyát,

okmányokat.
• Viszonylag biztonságos tárolási helyek a belsõ zsebek,

vagy a kézre, lábra erõsíthetõ övön hordható, illetve a ruházat

alatt, nyakba akasztva viselhetõ táskák.
• Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le

táskáját, pénztárcáját a pultra, a bevásárlókocsiba.
• ATM-bõl történõ pénzfelvételnél idegen személy ne lássa

a beütött kódot és a felvett összeget.
• Ha hosszabb idõn keresztül gyanúsan viselkedõ személyt

lát maga mellett, ellenõrizze értékeinek meglétét.
• Gyorséttermekben ne akassza székre táskáját, kabátját,

mert azt könnyen leakaszthatják a tolvajok.
• Külföldi utazása során is fogadja meg tanácsainkat, mert a

zsebtolvajlás nemzetközi „szakma”.
• Ne feledje, hogy okmányai elvesztése esetén hossza-

dalmas utánajárásra számíthat és a pótlás is költséges.

Vigyázat! 
A zsebtolvaj általában nincs egyedül. A legtöbb esetben a

bûnelkövetõk „munkamegosztásban” tevékenykednek. Van
közöttük olyan, akinek az a feladata, hogy elterelje a figyelmet.
A „fedezõ” az áldozat mellett eltakarja a tolvaj kezét. A „jelzõ”

feladata, hogy kiszúrja a tömegbõl azokat, akik figyelik õket.
Végül van az „értékmentõ”, aki a lopást követõen a helyszínrõl
eltûnteti a megszerzett tárgyakat. Ha már bekövetkezett a
zseblopás, haladéktalanul tegyen feljelentést. Ezt bármelyik
rendõri szervnél megteheti, de célszerû a lopás helye szerint
illetékes rendõrkapitányságon. Készüljön fel rá, hogy a
feljelentés megtételekor kérni fogják az ellopott tárgyak
listáját, egyéni azonosításra alkalmas jellemzõit. Az
elkövetõrõl adott pontos személyleírás nagymértékben
segítheti a rendõrök munkáját. Ha elvitték bankkártyáját,
mobiltelefonját, azokat még a feljelentés elõtt, amilyen gyorsan 
csak tudja tiltassa le.

Ha a lakáskulcsot, gépkocsi kulcsot is elvitték, akkor
azonnal cseréltesse le a zárakat.

Ha tetten éri a tolvajt, hangosan kérje az emberek segítségét
és értesítsék a rendõrséget.

Érdemes megfogadni a tanácsot, különösen most az
ünnepek elõtti idõszakban, a saját érdekünkben, hogy ne
váljunk károsulttá, mely tönkre teheti a Karácsony békéjét.

Tisztelettel: 
Dr. Sági János r. alezredes

rendõrkapitány

„SZ-ÉPÜLÕ VELENCÉT”
KÖRNYEZET- KULTÚRA EGYESÜLET

Cím: 2481 Velence, Ország út 17.
Tel.: 06-20-326-3017, 06-30-254-3982,

06-20-279-7679
E-mail: www.sz-epulo@freemail.hu, sz-epulo@neobase.hu

web: www.sz-epulo.neobase.hu

Tisztelt Szülõk!
Velencén két új helyszínen is gyûjthetõ szelektíven a használt

elem és akkumulátor a Meseliget Óvodában.

A gyûjtõedények biztonságos és védett helyen vannak
elhelyezve.

Elhelyezés elõtt kérje a pedagógusok segítségét!
A használt elem és akkumulátor veszélyes hulladék! 

Ne dobja a háztartási hulladékok közé!

A használt elemek és akkumulátorok mérgezõ nehézfémeket
tartalmaznak (kadmium, nikkel, lítium, ólom). Ezek miatt
számítanak veszélyes hulladéknak. Az elemek szemétbe kerülése
esetén borításuk megsérül, és a benne lévõ nehézfémek
károsíthatják a levegõ, a talaj és a vizek minõségét, tehát
mindenképpen indokolt a veszélyes hulladékként való szelektív
kezelésük. Az akkumulátorból kivonják az ólmot és újra
felhasználják. 

Gyûjtsük szelektíven a használt elemet, akkumulátort!

Horváth Attila
elnök
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Tárnok – Székesfehérvár vonalszakasz átépítése
2010. november havi jelentés

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

Martonvásár állomás Az új gyalogos aluljáró befejezõ, belsõ
szerelési munkái folynak. Elhelyezésre kerültek a liftek, valamint a
vízelvezetés berendezései. Végéhez érkezik a tereprendezés, a
kivitelezõ telephelyének felszámolása. Ezek után elkezdõdhet a Vasút
utca átépítése, buszforduló és burkolt rakterület építése. Elkészült a
váltófûtési berendezések telepítése. A zajvédõ falak építése folya-
matban van.

Martonvásár – Kápolnásnyék állomásköz: 2010. november
28-án befejezõdött a bal vágány átépítése, mely során megújult az
alépítmény, megtörtént a felépítmény cseréje, megállóhelyi peronok
átépítése. A vonatok 2010. 12. 1-jétõl 80 km/h sebességgel
közlekednek az átépült szakaszon. A zajvédõ fal építés utómunkái
zajlanak. Folyamatban van a megállóhelyeken a perontetõk építése,
térvilágítás és utastájékoztató hangosítás telepítése. Átépültek, illetve
felújításra kerültek az állomásközben a boltozatos mûtárgyak,
kerethidak. Pettend megállóhely gyalogos aluljáró lépcsõ- és
rámpafedéseinek szerelése megkezdõdik. Baracska megállóhely
peronhoz vezetõ lépcsõ és rámpa építésének utómunkái zajlanak.

Kápolnásnyék állomás: Folyamatban van a jövõ évi átépítés
elõkészületeként az ideiglenes biztosító berendezés kábelezése.
Elkezdõdött az új közúti aluljáró, valamint az új felvételi épület
építése. A közúti aluljáró réselési, cölöpözési munkái vannak
folyamatban. Elkészült a 7. sz. fõút terelõútja, 2010. 12. 1-jétõl a 7.
fõút mintegy 300 m-es szakasza lezárásra kerül, a közúti forgalom a
terelõúton kerüli meg az aluljáró építési területét. A felvételi épület
alapozása elkészült. A megemelkedett talajvízszint miatt megerõsített
alapozásra volt szükség. Idõjárástól függõen folytatódik az épület
szerkezetének építése.

Kápolnásnyék – Gárdony állomásköz: Az állomásközben
végéhez érkezett a zajvédõ falak építése. A vonatok esetleges siklása

esetén a felborulást megakadályozó, és a közúti forgalom védelmét
szolgáló ragasztott padkák építése folyamatban van. 
A gitáros emlékhelynél, illetve Velencefürdõn épülõ aluljárók lépcsõ-
és rámpalefedéseinek szerelési munkái vannak folyamatban. Az
aluljárók elõre láthatólag 2011. elsõ negyedévben átadhatóak a
gyalogos forgalom részére. Folyamatban van Velence és
Velencefürdõ megállóhelyek peronbútorzatának, esõbeállóinak
elhelyezése. A megállóhelyeken található fák az elmúlt év viharos
idõjárása, valamint egészségi állapotuk miatt sok gondot okoztak a
vasúti közlekedésben. Az Önkormányzat és a MÁV jóváhagyásával,
szakértõi vélemény alapján a fák cseréjére kerül sor, a vasúti
környezethez jobban illõ fajok telepítésével. A növénytelepítési terv
jóváhagyás alatt áll. A megállóhelyi épületek eredeti állapotuknak
megfelelõen épültek újjá. A közmûbekötések elkészülte után az
épületek átadhatók az utasforgalomnak. Megkezdõdött Velence
megállóhely új gyalogos aluljárójának továbbépítése mind a tó, mind a 
7. sz. fõút felõli oldalon. 

Elkezdõdött Velence közúti aluljáró építése, a közmûvek kivál-
tásával. A Pusztaszabolcsi úton, a Tábor és Béke utcáknál részleges
forgalomterelésekre, a parkolók egy részének lezárására kell szá-
mítani. A közmûkiváltások után épül meg a 7. sz. fõút terelõútja a
Pusztaszabolcsi út elágazásánál.

A Kápolnásnyék – Dinnyés állomásközben a decemberi me-
netrend váltást követõen a vonatok 120 km/h sebességgel köz-
lekednek.

Gárdony állomás: Az új gyalogos aluljáró belsõ szigetelési,
burkolási munkái vannak folyamatban. Megkezdõdik a Keszeg utcai
rámpa- és lépcsõlefedés építése. Elhelyezésre kerültek a liftek. Az
aluljáró elõreláthatólag 2011. elsõ negyedévben átadható a gyalogos
forgalom részére. Folyamatban van a Keszeg utca mentén a vasúti
kerítés visszaépítése. Elkészült az állomási elõtér burkolatának
felújítása.

Gárdony – Ó-Dinnyés állomásköz: Elkezdõdött Agárd megálló-
helyen a meglévõ gyalogos aluljáró felújítása, átalakítása liftes
aluljáróvá. Ezért az utasok a peront az útátjárón keresztül közelíthetik
meg. Két lépcsõ elbontása után a helyükön kialakításra kerültek az új
liftek aknái, jelenleg az aknák betonozási munkái folynak. Az
aluljáróban az új szigetelési rendszer kiépítése zajlik. November
hónapban folytatódott a megállóhelyi épület építése.

Folyamatban van Dinnyés megállóhelyen az új gyalogos aluljáró
belsõ bevonatainak kialakítása. Elkezdõdött a megállóhelyre vezetõ
út, kerékpárút, járda és buszforduló építése. A megállóhelynél P+R és
B+R parkoló épül. Az állomásközben a labirintkorlátos gyalogos
átjárók nagy részének átépítése, rámpás kialakítása megtörtént.

Ó-Dinnyés forgalmi kitérõ: Befejezõdött az állomás bontása,
átalakítása nyílt vonali forgalmi kitérõvé. Vízelvezetõ árkok ki-
alakítása, tereprendezés megtörtént. Elkészült a váltófûtési rendszer. 
A Dinnyési útátjáró és kapcsolódó útszakaszok átépítési munkálatai
befejezõdtek. Az útátjárót a Magyar Közútkezelõ által jelzett
hiányosságok elhárítása után január hónapban forgalomba helyezzük.
Az átépítés alatt a forgalmat a 7. sz. fõút felé tereljük. 

A szeptember-október hónapban lehullott nagy mennyiségû
csapadék miatt a mélyépítési munkákat (földmunkák, ároképítések) a
kivitelezõnek sokszor fel kellett függesztenie. Gondot jelent továbbá,
hogy a Velencei-tó vízszintje továbbra is a legmagasabb üzemi
vízszint felett van.

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

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
Titkárság és Kommunikációs Iroda

Molnár Gábor Látássérültek Rehabilitációs

Központja

Szolgáltatásaink a látásukat részben

vagy teljesen elvesztett embereknek
Az egyéni igényeknek megfelelõen szakembereink a

következõ területeken tudnak segíteni:

• a meglévõ látás legjobb felhasználása a

mindennapokban.

• önálló és biztonságos közlekedés elsajátítása

• pontírás megtanítása.

• házimunkák önálló elvégzésének tanítása (fõzés,

takarítás stb.).

• számítógép-kezelés felolvasó-vagy nagyítóprogram

segítségével.

• beszélõ mobiltelefonok használata.

• pszichológusi segítségnyújtás.

• felkészítés a munkavállalásra, álláskeresés, munkában

maradás támogatása.

Elérhetõségeink:

8000 Székesfehérvár, Virág Benedek u. 1. 

Tel./fax: 06 (22) 311-158

Mobil: 06 (30) 650-0292

rehabkozpont@larke.t-online.hu  és  www.larke.hu 
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VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.

Tel.: 472 – 453 • e-mail: konyvtar.velence@freemail.hu
honlap: www.velence-bibl.eoldal.hu

Szolgáltatásaink:
Könyvkölcsönzés
Folyóirat olvasás

Elõjegyzés
Fénymásolás

Internet használat
Számítógép használat

Nyomtatási és szkennelési lehetõség

Könyvújdonságok:
Philippa Gregory: A fehér királyné

Henning Mankell: A piramis
Conn Iggulden: Az uralkodó 2. 

Spiró György: Tavaszi tárlat
Bárdos András: Love Story

Lee Child: 61 óra
Cecelia Ahern: Ajándék

Jared Cade: Agatha Christie és a hiányzó tizenegy nap
Lõrincz L. László: A teaültetvény

Carl Sagan: Az éden sárkányai
Simon Scarrow: Sas a sivatagban
Pearl S. Buck: A boldogság ára

Robin Cook: Beavatkozás

Müller Péter: Isten bohócai

Newt Gingrich: Pearl Harbor: december 8-a története

Ljudmila Ulickaja: Elsõk és utolsók
Betty Edwards: Jobb agyféltekés rajzolás

Geoffrey Dudley: Gyorsolvasás
Bud Spencer: Különben dühbe jövök

Tone Finnanger: Tilda mesés karácsonyi ötletei
Bhagwan Rajneesh: Meditáció

Kim Schaefer: Színes karácsony tûvel és cérnával
Lajos Mari: 66 új ünnepi étel

Leiner Laura: A Szent Johanna gimi 3.
Nemere István: Merénylet a Balatonon

Vicki Myron: Dewey – a könyvtár macskája
Jacqueline Wilson: Folytassa Lottie…!

Beiratkozási díjak: A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek beiratkozása
ingyenes. Velence Város Önkormányzat alkalmazásában 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: 300,– Ft
– diák, velencei oktatási intézményben tanulók
     (16 év feletti ), nyugdíjas: 150,– Ft
– gyed, gyes, szociális segély, ápolási díj: 100,– Ft
Egyéb településrõl:
Beiratkozási díj: 850,–  Ft
Diákoknak (16 év feletti): 425,– Ft
A kölcsönzés szabályai: 
A kölcsönzési idõ: 4 hét. Egyszerre csak 6 db könyv kölcsönözhetõ egy
olvasójegyre. Hosszabbításra – ha az adott könyvet, könyveket nem keresik –
telefonon vagy e-mail-ben is van lehetõség. 
Határidõ után visszahozott könyvekre a könyvtár késedelmi díjat számít fel:
25,– Ft/hetente/könyvenként. Ingyenes szolgáltatások: helyben olvasás,
katalógusok, kézikönyvtár használata.
Térítéses szolgáltatások: Internet használata: 200,– Ft/óra (100,– Ft/félóra)
                                                                     fénymásolás:  A/4 15,– Ft/oldal, A/3 25,– Ft/oldal
                                          nyomtatás: 15,– Ft /oldal

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

Felhívom a Kedves Olvasók figyelmét, hogy a Könyvtár
december 21-étõl január 3-áig szabadság miatt ZÁRVA lesz.

Utolsó kölcsönzési nap: december 18. (szombat)
Nyitás napja:    január 4. (kedd)

Sinkáné Mihály Zita
könyvtárvezetõ

 

Tisztelt Lakosság!
L. Simon László, körzetünk országgyûlési kép-
viselõje, az Országgyûlés Kulturális és Sajtó-
bizottságának elnöke a következõ településeken és
idõpontokban tartja fogadóóráit:
KÉPVISELÕI  FOGADÓÓRÁK
1. fogadóóra: ADONY – Önkormányzati Hivatal

2010. november 26. (péntek) 9-11 óra 

2. fogadóóra: GÁRDONY – Önkormányzati Hivatal
2010. december 10. (péntek) 9-11 óra

3. fogadóóra: KISAPOSTAG – Önkormányzati
Hivatal
2011. január 21. (péntek) 9-11 óra

4. fogadóóra: PUSZTASZABOLCS –
Önkormányzati Hivatal
2011. február 4. (péntek) 9-11 óra

5. fogadóóra: MEZÕFALVA – Önkormányzati
Hivatal
2011. február 18. (péntek) 9-11 óra

Szeretettel várunk mindenkit!

Tisztelettel:

Fidesz-KDNP Fejér 4. v.k. 
országgyûlési képviselõi kabinet

Tisztelt Hölgyem/Uram!
A hirtelen szívhalált hazánkban a vezetõ halálokok között

tartják számon. A töltõállomásokon megforduló nagyszámú
vásárlók esetében is sajnos elõfordulhatnak tragikus ese-
mények, de sok ember élete megmenthetõ, ha kéznél van a
segítség. 

Ezért döntött úgy a MOL, hogy Magyarországon 12
töltõállomáson elhelyez félautomata defibrillátor készü-
lékeket és a töltõállomási dolgozók oktatásával biztosítja a
képzett személyzet jelenlétét. 

Nemzetközi statisztikák szerint a hirtelen szívmegállás
esetén történõ azonnali helyszíni beavatkozás az esetek
50–55%-ban menthetné meg a beteg életét. 

A félautomata defibrillátorral történõ beavatkozás, a
szakszerû alapfokú elsõsegélynyújtás folyamataként pontosan
ezt szolgálja.

A készülékek novembertõl elérhetõek az M1 Moson-
magyaróvár, M7 Velence, M5 Kecskemét, M3 Hatvan, M1
22 km, M7 Balatonlelle kimenõ- és bejövõ oldalán található
töltõállomásokon.

Magyar Noémi
EBK Munkatárs

Kiskereskedelem FF&EBK

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
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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 fogyasztókkal
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

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

Velence Gógyszertár (Balatoni u. 65.) 22/589-524

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.

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)

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
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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.

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.), és a Pol gár mes te ri Hi va -
tal ban.

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

puha kö tés ese tén 1200,– Ft.

Rendõrkapitányság Gárdony
közrendvédelmi 

és víziközledés-rendészeti osztály

TÁJÉKOZTATÓ
Velencei körzeti megbízottak:

LITS RÓBERT r. zls.  Tel.: 06-20-368-0235
JUHÁSZ KRISZTIÁN r. törm.  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

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST  VÁLLALUNK
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

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.

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

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

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

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

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

Velence Gyógyszertár ünnepi nyitvatartása,
Balatoni u. 65.  (Tel.: 22/589-524) 

A Velence Gyógyszertár egész DECEMBER hónapban
minden hétköznap  reggel 8.00-tól este 20.00 óráig, 

minden szombaton reggel 8.00-tól délután 14.00 óráig van
nyitva, a két ünnep között IS!

December 24-e munkaszüneti nap, de az ügyeleti szolgálat itt 
lesz reggel 8.00 órától este 21.00 óráig. 

December 25-26-a Karácsony, a gyógyszertár zárva lesz.
December 11-e és 31-e normál munkanap lesz, tehát szintén 

reggel 8.00-tól este 20.00-ig. 
2011. január 1-én és 2-án (szombat, vasárnap) pedig

ügyeletben szintén egész nap este 21.00 óráig a betegek
rendelkezésére áll a gyógyszertár.

Velence, Halász utca (Tel.: 22/471-596):
hétfõ-péntek:   9.00–15.00 óráig

Velence, Iskola utca (Tel.: 22/472-074):
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


