
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010.
december 6-án tartotta soron következő ülését a Kas-
tély házasságkötő termében. 

Jelen voltak:
Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny Vilmos al-
polgármester, Benkő Istvánné képviselő, Martinovszky
József képviselő, Serhók György képviselő, Dr. Sirák
András képviselő, Dr. Sirák Andrásné képviselő, Szávai
Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula képviselő és
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző.

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

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

következő ülését 2011. február 28-án (hétfőn) 
15.00 órai kezdettel tartja a Kastélyban (Tópart u. 52.)

Napirend:
1./  Jelentés a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2./ 2011. évi költségvetés jóváhagyása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3./ Egyebek:
a.) Felkérés ünnepi beszédek megtartására
b.) Március 15-i ünnepség előkészítése

***
17.00  órától Közmeghallgatást tart

Témája: 2011. évi költségvetés

Zárt ülés: Velencéért Emlékérem odaítélése
***

(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű napirendek!)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

VELENCEI                HÍRADÓ
A VELENCEI
ÖNKORMÁNYZAT
LAPJA

19. évfolyam 1. szám
2011.

január-február

HHíírrlleevvééll

Folytatás a 2. oldalon

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.

A következő idõpontok:
2011. február 14-én, 17.00 órára
2011. március 7-én, 17.00 órára

tisztelettel hívjuk, várjuk a beszélgetni vágyókat!

A képviselõ-testület nevében:
Oláhné Surányi Ágnes

polgármester

Felkérés javaslattételreFelkérés javaslattételre
Velence Önkormányzata – mint ismeretes – 1992-ben

VELENCÉÉRT EMLÉKÉRMET alapított azzal
a szándékkal, hogy a helyi közösség szolgálatában
kiemelkedő érdemeket szerzett személyt/szervezetet
méltó elismerésben részesíthesse. 

Az idei évben is Március 15. megünneplése alkalmával
szándékozik az Önkormányzat Emlékérmet adományoz-
ni az Állampolgárok javaslattétele, majd a Képviselő-
testület döntése alapján az arra érdemesnek talált
személynek/közösségnek. 

Az Emlékérem adományozásával tisztelegni szeretnénk
azon kiemelkedő személyiségek előtt, akikre büszkén fel-
nézhetünk, és akik példát mutattak számunkra és a jövő
nemzedék számára, akik a mindenkori kötelességeiknél
többet tettek a közösségért.

Felkérjük tehát a lakosságot, hogy a Velencéért
Emlékérem odaítélésére tegyenek javaslatot!

A javaslatban röviden értékelni kell a személy vagy
szervezet közéleti szerepét, a közösség életében kifejtett
kiemelkedő tevékenységét és a Polgármesteri Hivatalban
kérjük leadni 2011. február 15-ig.

Köszönettel: Képviselő-testület
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A 2011. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításáról
szóló rendelet-tervezet tárgyalása kapcsán meghívott-
ként jelen volt az ülésen az önkormányzat felkért szak-
értője,  a DRV Zrt. értékesítési igazgatója és munka-
társa. Az  előterjesztéssel kapcsolatban az értékesítési
igazgató elmondta, hogy 2 %-os díjemelést adtak meg
az önkormányzatoknak. A rendelet-tervezetet a Képvi-
selő-testület elfogadta, a rendelet e lapszámban ismer-
tetésre kerül. 

A következő napirend keretében a Kommunális Hul-
ladékszállítás szolgáltatás 2011. évi díjáról tárgyalt
a Képviselő-testület. A szennyvízszolgáltatás díjmeg-
állapításáról szóló rendelethez hasonlóan ez a rendelet
is közlésre kerül az újságban. A képviselői hozzászólá-
sok lényegi tartalma az volt, hogy a szemétszállítás az
elmúlt években pozitív irányban változott, de számos
feladat van  még például a szelektív hulladékgyűjtés
megszervezése terén. 

A fő napirendek sora a 2011. évi Munkaterv tárgya-
lásával és elfogadásával folytatódott. A korábbi gya-
korlatnak megfelelően a Képviselő-testület üléseit havi
egyszeri gyakorisággal, előre ismert napirendekkel
tervezték, amelyekhez a napi aktualitások nyilvánva-
lóan felsorakoznak. 

Folytatódik az a gyakorlat, mely szerint az elnyert
pályázatokkal kapcsolatosan, valamint az átruházott
hatáskörben történt döntésekről minden testületi ülésre
tájékoztató készül. A Munkaterv szintén közlésre kerül
a Velencei Híradóban.

Az Egyebek napirenden belül először a könyvtár-
vezetői pályázat kiírásáról döntöttek a képviselők.
Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető határozott ideig
tartó kinevezése 2011. március 31-én lejár. Mivel az
intézményvezetői munkakör betöltése pályázati úton
történik, a pályázat kiírása és a nyertes pályázó szemé-
lyének megállapítása a fenntartó önkormányzat Kép-
viselő-testületének feladata, a testület pályázati kiírás-
ról és annak tartalmáról döntött. 

A pályázati kiírás a Kormányzati Személyügyi Szol-
gáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján,
az Oktatási és Kulturális Közlönyben és Velence város
honlapján jelenik meg. 

Az államháztartási szakfeladatok rendjében történt
változás miatt a Polgármesteri Hivatal, a Könyvtár, a
Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Me-
seliget Óvoda, valamint a Zöldliget Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola Alapító Okiratának
módosításáról határozott a Képviselő-testület. 

Elfogadásra került az, hogy Velence Város Önkor-
mányzata a Kistérségi Közkincs Kerekasztal működési

költségeiből ráeső 9.885 Ft önrész megfizetését
vállalja.

A következő három napirend a Humán Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat működését érintette. Nadap
Község Képviselő-testülete jelezte társulási szándékát
2011. január 1. napjától kezdődően a Humán Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretében működő
házi segítségnyújtás intézményi társulásába. Velence
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a csatlakozási
szándékot elfogadta. 

A következő döntés arról szólt, hogy a Humán
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat társulási meg-
állapodása kiegészítésére került azzal a szabályozás-
sal, amely a társult önkormányzatok fizetési elmara-
dására vonatkozik. 

Az intézmény következő évi működésével kapcsolat-
ban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy biztosítja
a Társulási Megállapodás szerint számított ráeső fenn-
tartási költséget. Ennek megfelelően a 2011. évi
költségvetésben 3, 2 millió forint sajátrész előirány-
zatot szerepeltet az intézmény fenntartás önkormány-
zati költség sorában.

Tekintettel arra, hogy a velencei parkgondozásra kiírt
közbeszerzési pályázat eredménytelenül zárult, és a
közbeszerzési tanácsadó megbízása eljárásra vonatko-
zott, ismét tárgyalni kellett a közbeszerzési tanácsadás-
ról. A döntés szerint az Önkormányzat a parkgondozási
közbeszerzési eljárás lefolytatására a New-Line Kft.
közbeszerzési tanácsadó céget megbízza. 

Az Autó Néró Velence Kereskedelmi és Szolgáltató
BT-nek az önkormányzattal kötött bérleti szerződése
alapján bérleti díj hátraléka keletkezett. A Képviselő-
testület úgy döntött, hogy a bérleti szerződést felmond-
ja, amennyiben az ismételt felszólítást követő 8 napon
belül a bérleti díj megfizetésének nem tesz eleget. 

A Civilház és temetői illemhely építésével kapcsola-
tos európai úniós nyílt közbeszerzési eljárás pályázat-
nyerteseként a Képviselő-testület – figyelembe véve
a Bíráló Bizottság javaslatát –  az EGGI Építő- és
Szolgáltató Kft-t (2112 Veresegyház, Petőfi utca 3/a.)
nevezte meg. 

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a polgár-
mester részére a 2010. második félévi tevékenységének
elismeréséül bruttó kéthavi munkabérének megfelelő
jutalmat állapít meg.

A napirendek végeztével a nyílt ülés bezárásra került.

Szelei Andrea
aljegyző

2011. JANUÁR-FEBRUÁR

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

VELENCEI HÍRADÓ2
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VELENCEI HÍRADÓ 3

Helyére került a gyalogos híd szerkezete.
A kedvező időjárást kihasználva, november végéig

szépen haladtak előre a Velencei-tó Kapuja fejlesztés
munkálatai. Az építési terület nagy részén befejezték az
egyes projektelemek építésének megkezdéséhez elenged-
hetetlen terepmunkákat. 

Decemberre a korzóépület gépészeti és villamossági
alapvezetékeit is lefektették. Ezzel párhuzamban meg-
történt a cölöpfejek és az alaptestek kialakítása, valamint
alaplemez előkészítése, vagyis a tulajdonképpeni alapozás. 
Decemberben elkezdődött az új parkolók térkövezése is.
A szigorú decemberi fagyok valamelyest hátráltatták
ugyan a munkálatokat, de a kivitelezés eddigi leglátvá-
nyosabb részeként megépültek a kikötői gyalogoshíd pil-
lérei és még karácsony előtt helyére került maga a híd-
szerkezet is. 

Amennyiben nem lesz nagyon hideg januárban, újabb
lendületet vesz a Velencei-tó kapuja projekt építészeti
megvalósítása. Folytatódik az alaplemez betonozása és
elkezdődnek a mélyépítési munkálatok, a víz-, szennyvíz-
és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése. Ha lesz
legalább egy-két fagymentes hét, akkor február elejére már
a korzófőépület főfalai is láthatóvá válhatnak.

Az egyes projektelemek megvalósulási szintje
január első felében:

1. Közművek felújítása, kialakítása - folyamatban
2. Kikötősétány létrehozása, gyaloghíddal – a sétány egy
része elkészült, a gyaloghíd szerkezete a helyére került  
3. A kikötő összképének javítása Lidó sétánnyal, homokos
parttal – folyamatban
4. A termálfürdőhöz kapcsolódó sétányok kialakítása –
folyamatban
5. Parkosítás – a tavaszi hónapokban kezdődik
6. Rendezvénytér szökőkúttal – megtörtént a tereprendezés
7. Fedett korzó, zárt és nyitott sétánnyal – a fedett korzó
alapozása folyik
8. A korzó központi épületének kialakítása, regionális info
központtal – az alapozás végeztével a közművek ki-
alakítása és az épületek falazása a következő lépés
9. Panoráma sétány – a tavaszi hónapokban alakul ki
10. Felső korzó, a korzóhoz kapcsolódó szolgáltatóház
építése – a tereprendezés után megkezdődött az alapozás
és a közművek kialakítása

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Pályázati nyertesség utáni 
folytatás  

VVeelleenncceeii --ttóó  kkaappuujjaa

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 előkészítésnek és megvalósításnak ak-
tuálisan 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 szük-
séges önrészt. Fontos tudni, hogy minden pályázatunk legnagyobb tétele (építés) ún. szállítói finanszírozású, ami azt jelenti,
hogy a Támogató (a Magyar Állam) közvetlenül a munka elvégzőjét fizeti ki, Velence csak a vállalt önrészt utalja el a
szabályszerűen 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 résztvevő összes nyertes munkája összehangolásra kerül. Értendő
alatta, hogy heti rendszerességgel a nyertes kivitelezővel, műszaki ellenőrrel, könyvvizsgálóval, amikor indokolt, a Nonprofit
Kft. ügyvezetésével, a PR-menedzserrel tevékenységük összehangolása, a tevékenységekről való beszámolás és az általuk
elkészített elszámolások és jelentések folyamata tisztázásra kerül.
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Befejeződött Velencén a velence-újtelepi városközpont ki-
alakítása a Közösségi Ház és a környező közösségi terek
funkcióbővítő felújításával és átalakításával. 
Az eredetileg iskolának épített, de már hosszú idő óta Kö-

zösségi Házként működő, leromlott Iskola utca 4. szám
alatti épület kívül-belül megújult, megszépült a nyáron meg-
kezdett felújítási munkálatok eredményeként. Kicserélték a
födém- és a tetőszerkezetet, elvégezték az elektromos és gé-
pészeti rendszer, valamint a vizesblokkok teljes korszerűsí-
tését. Megtörtént a ház akadálymentesítése, s ami talán a
legfontosabb, a közösségi funkciókhoz, a civilszervezetek
igényeihez igazítva átalakították, teljesen felújították a há-
rom nagy klubszobát is. Ezen felül parkosították és szabad-
téri rendezvények megtartására is alkalmassá tették a
Közösségi Ház belső udvarát, ahol az időszakos őstermelői

piacnak is jut hely. Az udvar további részein kellemes zöld-
területeket alakítottak ki.

A pályázati forrásból, uniós támogatással megvalósuló
felújítás további eredménye, hogy a Közösségi Ház mellett
új játszóteret és 32 közterületi parkolóhelyet létesítettek.

Velence-Újtelep és Velencefürdő mintegy 2700 lakója és
a város több mint 20 civilszervezete még az ünnepek előtt
birtokába vehette a külsőleg is tetszetős Közösségi Házat,
a benne található klubszobákat, ahol a korábbinál szí-
nesebb, változatosabb rendezvények, klubfoglalkozások
megtartására lesz lehetőség. A feltételek immár adottak,
a többi jórészt a helyi közösségek szervező tehetségétől,
közösségteremtő erejétől függ.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

KKöözzöössssééggii  HHáázz  VVeelleennccee--ÚÚjjtteelleeppeenn

Hétfő
Mozgásfejlesztő torna

16.00 - 17.00

Mozgásfejlesztő torna

17.00 - 18.00

Hagyományőrzők

18.00 - 20.00

Hétfő

Női torna

19.15 - 20.15

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
14.00 órától        

Velencei-tavi Rózsa

I. Számú Nyugdíjas Klub

Kedd

Aerobic torna

18.30 - 20.00      

Szerda
Óvodás dance 

15.30 - 16.30

Fitt Ball Relax

18.10 - 19.00

Zumba fittnes 

19.00 - 20.00 

Kedd Szerda

Csütörtök
Mozgásfejlesztő torna

16.00 - 17.00

Mozgásfejlesztő torna

17.00 - 18.00

Aerobic torna

18.30 - 20.00 

Péntek

Tipetopa tánc

18.00 - 19.30

Február 18.

Március 4., 18.      

Április 1., 15.  

Csütörtök

Kamasz tánc

17.00 - 18.00

Női torna

19.15 - 20.15

Péntek

Hastánc

19.15 - 20.15 

4. TEREM

5. TEREM

KLUB SZOBA

A Közösségi Ház órarendje

2011. január 31.

A Közösségi Ház elérhetősége: Nagy Szilvia 06 30 537-4865

A változások a honlapon megtekinthetők.
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Röviden…
Együttműködés a szomszédvárossal

Gárdony Város Polgármestere és Jegyzője, valamint Velence
Város Polgármestere és Jegyzője 2010. december hónap ele-
jén, illetve 2011. január hónap első felében találkoztak
előzetes egyeztetés alapján.

A találkozás célja a két település párhuzamosan futó, illetve
közös érdekű ügyeinek feltárása, azokban egymás tájékoz-
tatása és egyeztetés a jövőre nézve.

A megbeszélések a várt eredménnyel zárultak.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző

Településőrökről
2009-ben és 2010-ben az Igazságügyi és Rendészeti Mi-

nisztérium a közterület-felügyelői létszám megerősítésére, a
Kormány által kiadott válságkezelő program alapján pályázati
felhívást tett közzé településőrök foglalkoztatására. A pá-
lyázat eredményeként, Velencén 2010. december 31-ig négy
fő településőr segítette a közterület-felügyelők munkáját.

Tekintettel arra, hogy a Kormány a jövőben más megoldás-
sal kívánja erősíteni a közrendet és közbiztonságot, a 2011.
évi költségvetési törvény nem biztosítja a településőrök fog-
lalkoztatásának költségeit, ezért ez év január 1. napjától Ve-
lencén (és más településen) nem találkozhatnak a település-
őrökkel.

Szelei Andrea 
aljegyző

Tényszerű tájékoztatás
Kernya Gábor felperesnek Velence Város Polgármesteri   Hi-

vatal alperessel szemben, közérdekű adat kiadása címen  indított
perében, a 2011. január 20. napján megtartott tárgyaláson a
Székesfehérvári Városi Bíróság ítéletet hozott.

Kernya Gábor felperes keresetét a Bíróság elutasította, és
felperest kötelezte arra, hogy Velence Város Polgármesteri  Hi-
vatala részére 250.000,-Ft perköltséget fizessen meg. A Bíróság
szóbeli indokolása szerint, a felperes keresete nem volt alapos, a
kereset alapján Velence Város Polgármesteri Hivatala nem
kötelezhető a felperes által kért adatok kiadására.

Hőrich és Varga Ügyvédi Iroda
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AKTUÁLIS HELYI ADÓ 
INFORMÁCIÓK 

2011. évben is lehetőség van a lakóház utáni építmény-
adó kedvezmény igénybevételére, annak a Velencén állandó
lakos magánszemélynek, aki az adóév első napján öregségi,
rokkantsági, vagy előrehozott nyugdíjra jogosult és az egy
háztartásban élő családtagok 1 főre jutó jövedelme a 2011.
január 1-i állapot szerint 80.000,-Ft alatt van.  Az egyedülálló
és egyedül élő adóalanyok esetében ez a határ 100.000,-Ft. 

Az adókedvezményt minden évben kérni kell, benyújtási
határidő 2011. március 31.

Az ehhez szükséges nyomtatvány a Velencei Híradó e szá-
mának mellékleteként megtalálható, illetve a hivatal adó-iro-
dájában beszerezhető. A kérelemhez a 2011. év elején a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött éves nyugdíjiga-
zolást (másolatban) csatolni kell. A személyesen behozott
kérelemhez a nyugdíjigazolás másolására van lehetőség. 

Ha a nyugellátásban részesülő adóalany egy háztartásban
él aktív dolgozó családtaggal, akkor a családtag jövedelem-
igazolása is szükséges a kedvezmény megállapításához. A
nyugdíjassal egy háztartásban élő, jövedelemmel nem rendel-
kező aktív korú (nem nyugdíjas) családtag munkaügyi köz-
pontnál történő regisztrációjáról az igazolást, vagy a ren-
delkezésre állási támogatás határozatát szintén csatolni kell.

A jövedelembe a nyugdíjon kívül bele kell számítani min-
den más forrásból származó bevételt. (pl. munkaviszonyból,
bérbeadásból, életjáradékból, fizetővendéglátásból stb.) 
A nyugdíjassal egy háztartásban élő gyermek után járó családi
pótlék, árvaellátás, gyermektartás szintén a jövedelem része,
és a 18. év feletti tanuló esetén iskolalátogatási igazolást kell
mellékelni.

Helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 6.§ d.) és 7.§ e.) pontja
alapján nem adható adókedvezmény a törvény 13.§-ban
foglaltakon túl, a vállalkozó (vállalkozás) székhelyéül szolgáló

építményre, illetve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épületére.
A gépjárműadó mértéke 2011. évben nem változik, de a

súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó kedvezményét
érintő változások történtek. 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 5.§ f.)
pontja alapján maximum 13.000,-Ft gépjárműadó kedvez-
mény illeti meg a súlyos mozgáskorlátozott személyt, tehát
az eddigi teljes adómentesség csak azoknak jár a továbbiak-
ban, akinek a gépjármű után kivetett adója nem éri el a fenti
összeget. A 13.000,-Ft feletti adót meg kell fizetni, melyről
határozattal értesítjük az érintett adózókat.

Pozitív változás, hogy 2011. január 1-től az is igényelheti
a gépjárműadó kedvezményt, aki mozgáskorlátozott,
üzembentartója a 100 kw teljesítményt el nem érő személy-
gépjárműnek de nem tulajdonosa feltéve, ha nincs másik,
kisebb teljesítményű személygépjárműve.
Az építmény utáni idegenforgalmi adót 2011. január 1-től

felváltja az építményadó fizetési kötelezettség. A hétvégi
ház, üdülő tulajdonosoknak építményadó bevallást kell tenni,
erről az adónyilvántartásban szereplő összes érintett hétvégi
ház és üdülő tulajdonost levélben értesítettük. A bevallás ha-
tárideje 2011. január 15-én lejárt, ennek ellenére mintegy 600
adózó még nem tett eleget a bevallási kötelezettségének.
Kérem, hogy aki érintett, és bármely okból elmulasztotta a
bevallását visszaküldeni, szíveskedjen mielőbb pótolni.

Az adatfeldolgozás sorrendjében, folyamatosan postázzuk
a határozatokat, de az I. félévi befizetési határidő az üdülő és
a hétvégi házak esetében eltérhet a törvénybe foglalt március
15-től. Aki az adó megállapító határozatot február 15. után
veszi át, az az I. félévi építményadót, a kézhezvételt követő 30
napon belül késedelmi pótlékmentesen fizetheti meg.

A helyi adókkal, gépjárműadóval és talajterhelési díjjal
kapcsolatos ügyekben, ügyfélfogadási időben vagy a

22/589-419, 22/589-413, 22/589-409 
telefonszámon állunk rendelkezésükre. 

Kovács Jánosné
adócsoport vezető
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §. (1.) bekezdése

alapján a Velencei-tavi Regionális Szennyvízelvezető rendszeren a közüzemi szennyvízszolgáltatás 2011. évi díját az alábbiak

szerint állapítja meg:

2.§

E rendelet tárgya Velence város közigazgatási területén a közüzemi szolgáltatás keretében nyújtott szennyvízszolgáltatás dí-

jának megállapítása.

3.§

Az Önkormányzat, mint ármegállapító hatóság 2011. évre vonatkozóan kéttényezős szolgáltatási díjat állapít meg. A szol-

gáltatási díj havi állandó díjból és a közcsatornába bebocsátott szennyvízmennyiséggel arányos változó díjból áll.

4.§

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. előterjesztett kalkulációja

alapján, a szennyvíz szolgáltatás lakossági és közületi díját az alábbiak szerint állapítja meg:

A/ Lakossági csatornaszolgáltatás  - állandó díj:  385,-Ft/hó + ÁFA

B/ Közületi csatornaszolgáltatás - állandó díj:

- Bekötési vízmérő átmérője (mm) 13-20 385,-Ft/hó + ÁFA

- Bekötési vízmérő átmérője (mm) 25-32 1.940,-Ft/hó + ÁFA

- Bekötési vízmérő átmérője (mm) 40-50 5.795,-Ft/hó + ÁFA

- Bekötési vízmérő átmérője (mm) 65-100 19.625,-Ft/hó + ÁFA

- Bekötési vízmérő átmérője (mm) 150-200 57.380,-Ft/hó + ÁFA

Minden szennyvízcsatorna bekötéssel rendelkező fogyasztónak kötelessége megfizetni. 

A/ Lakossági csatornaszolgáltatás - változó díj:      540,-Ft/m

3 

+ ÁFA

B/ Közületi csatornaszolgáltatás - változó díj:     566,-Ft/m

3

+ ÁFA

A változó díj a közcsatornába bebocsátott szennyvízmennyiséggel arányos, amely a vízmérő óra leolvasása alapján kerül meg-

állapításra. A csatornaszolgáltatás díját minden szennyvízközművet használó fogyasztónak kötelessége megfizetni. 

5.§

A szolgáltató a 4. §-ban meghatározott díjat olyan mértékben köteles csökkenteni, amilyen mértékben erre a célra központi

költségvetési támogatásban részesül.

6. §

Az szennyvíz-szolgáltatási díjak számlázása és beszedése az üzemeltető feladata. A díjak beszedésének módját és gyakorisá-

gát az üzemeltető a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, a fogyasztók igényeire is figyelemmel egysé-

ges gyakorlat szerint alakítja ki. A szennyvíz-szolgáltatás számláját a fogyasztó köteles megfizetni.

7. §

A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltak szerint a Jegyző gondoskodik.

8. §

Ezen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a 32/2009.(XII.21.) rendelet hatályát veszti.

Velence, 2010. december 6.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester s.k.                                                    címzetes főjegyző s.k.

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Velence, 2010. december 20.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző s.k.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010. (XII.20.)

számú rendelete a 2011. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításáról

VVaassúúttééppííttééssii  mmuunnkkáákk  VVeelleennccéénn
Mint arról korábban tájékoztatást adtunk, tavaly a velencei

közúti aluljáró építési munkái megkezdődtek és az elmúlt
időszakban a beruházás területén található közművek ki-
váltását végezték el a kivitelezők. Jelenleg a vasút tóparti
oldalán a Tábor utcát, Széchenyi utcát érintő forgalomelterelés
mellett az aluljáró kivezető szakaszának építési munkái foly-
nak. A beruházótól, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-től
kapott tájékoztatás szerint itt a forgalomterelés előre láthatólag
ez év májusáig lesz érvényben, ez idő alatt az aluljáró alépít-

ményi szerkezetei készülnek el beleértve a támfalakat is. Ezzel
párhuzamosan az időjárás függvényében várható, hogy a 7.
számú főút forgalomelterelése mellett a főút alatti aluljáró
műtárgy részének kivitelezési munkái is elkezdődnek. 
Február, március hónapban várható, hogy a településünkön
elkezdett gyalogos aluljárók kivitelezési munkái is folytatódnak. 

Az elkészült váróépületek üzembe helyezése, illetve az
utazók részére történő átadása, a beruházó nyilatkozata
szerint ez év első negyedévében várható.

Törjék Zoltán  
műszaki előadó
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Velence Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 24/2010.(XII.20.) 

rendelete a települési szilárd hulladék

kezeléséről szóló 39/2004. (XII. 31.) 

rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hul-

ladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 20. §.

(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési

szilárd hulladék kezeléséről szóló 39/2004. (XII. 31.) ren-

deletét (továbbiakban „R”) az alábbiak szerint módosítja: 

1. §.

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

melléklete lép. 

2. §. 

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

melléklete lép. 

3. §. 

„R” 15. §. Az alábbiak szerint módosul: (1) Szabálysértést

követ el és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható,

aki e rendelet 7. §. (1), (3) és (4) bekezdés, 8. §. (1) és (2)

bekezdés, a 11. § (1), (2) és (5) bekezdés, valamint a 12. §.

(2) bekezdésében foglaltakat megszegi. 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt szabálysértések elköve-

tőjével szemben tettenérés esetén a Polgármesteri Hiva-

tal erre felhatalmazott ügyintézője (közterület-felügyelő)

20.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

4. §. 

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

Velence, 2010. december 06.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester s.k címzetes főjegyző s.k

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Velence, 2010. december 20.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző s.k

Ingatlanok Szolgáltatás mennyisége               Egyszeri díjtétel  Éves közszolgáltatási  Éves közszolgáltatási
(alkalom) (Ft)              nettó díj összesen bruttó díj összesen

Ingatlanok Szolgáltatás mennyisége               Egyszeri díjtétel  Éves közszolgáltatási  Éves közszolgáltatási
(alkalom) (Ft)              nettó díj összesen bruttó díj összesen

Egész éven át lakott

Idényjelleggel lakott

Egész éven át lakott

Idényjelleggel lakott

kommunális

kommunális (Velence téli +4 száll.)

kommunális

kommunális (Velence téli +4 száll.)

52

40

52

40

238.00

238.00

265.00

265.00

12,376.00

9,520.00

13,780.00

10,600.00

15,470.00

11,900.00

17,225.00

13,250.00

A nettó árakat 25 % ÁFA terheli!

A többlet kommunális hulladék díjtétele: 2011. évre 255,-Ft + 25% ÁFA , amely max 110 literes edényzet vagy zsák
(járatban) elszállítására jogosít. 

A települések egy részén (önkormányzati döntés alapján) a házhoz menő szelektív hulladékszállítás bevezetésre kerül
2011-évben.

KOMMUNÁLIS HULLADÉK
110 literes szabvány edényzet

A többlet kommunális hulladék díjtétele: 2011. évre 255,-Ft + 25% ÁFA , amely max 110 literes edényzet vagy zsák
(járatban) elszállítására jogosít. 

A települések egy részén (önkormányzati döntés alapján) a házhoz menő szelektív hulladékszállítás bevezetésre kerül
2011-évben.
Az árak az évi egyszeri lomtalanítást tartalmazzák.

1. számú melléklet
Velence Város területére  vonatkozó lakossági hulladékszállítás

és elhelyezés 2011. évi közszolgáltatási díjtételei 

KOMMUNÁLIS HULLADÉK

80 literes szabvány edényzet
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Díjrendszer (Velence Város területére) 2011. évben

a.) Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezők megrendelése alapján a hulladék elszállítása

80 l-es 238,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva

335,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen

375,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon

110 l-es 265,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva

385,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen

430,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon

120 l-es 285,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva

420,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen

460,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon

240 l-es 500,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva

695,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen

770,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon

1100  l-es 2.305,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva

3.250,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen

3.620,- Ft+ÁFA/ lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon 

b.) Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezők, lakosságtól alkalomszerűen történő megrendelés

alapján a hulladék (bontási törmelék és egyéb kommunális hulladék) elszállítása

3 m³ 21.500,- Ft+ÁFA - 4 m³ 27.500,- Ft+ÁFA - 7 m³ 35.000,- Ft+ÁFA - 8 m³ 36.500,- Ft+ÁFA

A környezetünk védelme érdekében az uniós elvárásokkal
összhangban kiemelten fontos feladat a hulladékok újra-
hasznosítása. A mai társadalmunknak nagy szerepet kell
vállalnia az aktív környezetvédelemben, a környezeti
terhelések csökkentésében, a másodnyersanyagok minél
nagyobb arányú visszanyerésében valamint a magas költ-
séggel építhető és üzemeltethető hulladékdepók élettarta-
mának lehető leghosszabb mértékű növelésében, így a
szelektív hulladékgyűjtésre egyre több időt és energiát kell
fordítsunk saját magunk és a jövő társadalmának érdeké-
ben. Hazánkban még újdonságnak számít, egyes uniós
országokban évtizedes múltra tekint vissza a szelektív hul-
ladékgyűjtés és feldolgozás rendszere.

Velence város több pontján közel 10 éve működnek sze-
lektív gyűjtőszigetek, melyet a lakosság egyre szélesebb
körben vett igénybe. Az elmúlt években Velence város Kép-
viselő-testülete és a Hulladékgazdálkodási Kft áttekintette
mindazon lehetőségeket, hogy a városban milyen módon
valósítható  meg a minél teljesebb körű szelektív hulladék-
gyűjtés fokozatos bevezetése a lakosság minél kisebb költ-
ségterhelése mellett. 2008. őszétől a város Szabolcsi út mel-
letti területén 350 ingatlan bevonásával kísérleti jelleggel
megkezdődött a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. 

2010-től a Hulladékgazdálkodási Kft a házhoz menő sze-
lektív hulladékgyűjtés szolgáltatását újabb 300 ingatlanra
terjesztette ki a Tópart út és a Rózsa u. által határolt terü-
letrészen. A lehetőségek figyelembevételével 2012-től a
város teljes területe részesülhet ebben a környezetbarát szol-
gáltatásban.

A környezettudatos életvitel szemléletformálásba be-
kapcsolódott a „Szépülő Velencét” Környzetet-Kultúra

Egyesület (SZV KKE), melynek nagy segítsége van abban,
hogy a lakosság magához közel állónak érezze a szelektív
gyűjtés feladatát, értékelje annak jelentőségét, aktívan ve-
gyen részt abban. A hulladékmennyiség további csökken-
tése érdekében a Hulladékgazdálkodási Kft az elmúlt évek-
ben támogatta a házi komposztálás széles körű bevezetését;
a „Szépülő Velencét” Környzetet-Kultúra Egyesület segít-
ségével különböző fórumokon, előadásokkal népszerűsítve
azt. Az Egyesület kezdeményezésével jól körülhatárolható
területrészen kizárólag házi komposztálás folyik, melynek
eredményeképpen a zöldhulladék szállítás költségei megta-
karíthatók.

Tény, hogy rövid távon a szelektív gyűjtés bevezetésével
a hulladékszállítás költségei nem csökkenthetők (a szelek-
tív gyűjtés-feldolgozás rendszer is üzemeltetési költséggel
jár), de hosszú távon a gazdálkodási rendszer díjai szabá-
lyozhatók, kordában tarthatók, mivel a díjakat nem terhelik
új hulladéklerakók igen magas építési-  és  működtetési
költségei.

NEM MINDEGY, MI KERÜL A KUKÁBA!

- A kommunális gyűjtőedénybe (kukába) került haszno-
sítható, komposztálható anyag magas költségen (lerakódíj
ellenében) kerül elhelyezésre és további deponálásra.

- A hasznosítható anyagok gyűjtőszigeteken történő el-
helyezése, vagy házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
során elszállított hulladék további hasznosításra kerülhet.

- A komposztálható hulladék legelőnyösebb, ha házi kom-
posztálóba kerül; a lebomló anyagok (ételmaradvány, ká-
vézacc, fű, gally, nyesedék, stb.) nem igényel további szállí-
tást és kezelést, így az ezzel járó költségek megtakaríthatók.

ÓVJUK, VÉDJÜK KÖRNYEZETÜNKET A JÖVŐNK ÉRDEKÉBEN!

Kovács Attila
VHG KFT ügyvezető igazgató

A szelektív hulladékgyűjtés 
közös ügyünk!
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Február 07. 15.00 óra
1.)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.)   2011. évi költségvetés (első olvasat)

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3.) 2010. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
4.) Egyebek: Közfoglalkoztatási terv elfogadása
Tájékoztatásul: Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kap-
csolatos aktuális kérdésekről
Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról

Február 28. 15.00 óra
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.) 2011. évi költségvetés jóváhagyása

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3.) Egyebek: Felkérés ünnepi beszédek megtartására

Március 15-i ünnepség előkészítése
Tájékoztatásul: Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kap-
csolatos aktuális kérdésekről
Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
Zárt ülés: Velencéért Emlékérem odaítélése

Március 21. 15.00 óra
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.) Rendőrkapitány beszámolója az éves munkáról

Előadó: Dr. Sági János rendőrkapitány
3.) Városi Könyvtár 2010. évi tevékenységéről tájékoztatás

Előadó: Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető
4.) Döntés a könyvtárvezetői pályázatról

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
5.) A helyi önkormányzat éves összesített közbeszerzési

tervének elkészítése
Előadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző

6.) Helyi tömegközlekedés szervezésének lehetőségei
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

7.) Egyebek: Majális előkészítése
A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatása

Tájékoztatásul: Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kap-
csolatos aktuális kérdésekről
Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról

Április 18. 15.00 óra
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.) 2011. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
4.) 2010. évi pénzügyi beszámoló (zárszámadó rendelet),

a település vagyoni helyzetének bemutatása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

5.) 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

6.) Egyebek: Nyári szezonra való felkészülés komplex áttekintése
Tájékoztatásul: Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kap-
csolatos aktuális kérdésekről

Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
Zárt ülés: Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása

Május 16. 15.00 óra
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.) 2010. I. negyedévi mérleg elfogadása

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3.) Tájékoztató a „Velencei-tó Kapuja” projekt megvaló-

sításáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4.) Civil szervezetek tájékoztatói tevékenységükről
Előadók: Civil szervezetek vezetői

5.) Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos
tájékoztatás a 2010-es évről

Előadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvez.
Török Ágnes intézményvezető

6.) Egyebek: Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének beszomolója
Tájékoztatásul: Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kap-
csolatos aktuális kérdésekről
Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról

Június 20. 15.00 óra (Kihelyezett ülés az iskolában)
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.) Beszámoló a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola 2010/2011-es tanévéről
Előadó: Czuppon István iskolaigazgató

3.) Velence Plus Kft. beszámolója a 2010. évi gazdálkodásáról
Előadó: Joó Mátyás ügyvezető igazgató

4.) Tájékoztató a VHG. Kft. 2010. évi gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Attila ügyvezető igazgató

5.) Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú
Nonprofit Kft. beszámolója a2010.évigazdálkodásáról
Előadó: Dr. Ferencz Péter ügyvezető

6.) Egyebek
Tájékoztatásul: Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kap-
csolatos aktuális kérdésekről
Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról

Július 18. 15.00 óra
(Kihelyezett ülés Meseliget Óvoda Szent Erzsébet tér)

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.) 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3.) Meseliget Óvoda éves munkájának értékelése
Előadó: Serhókné Varjas Edit óvodavezető

4.) Egyebek: Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése
A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának beszá-
molója az I. félévi pénzforgalom ellenőrzéséről
Tájékoztatásul: Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kap-
csolatos aktuális kérdésekről
Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról

Szeptember 19. 15.00 óra
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
Folytatás a 10. oldalon

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVI MUNKATERVE
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2.) Tájékoztató az I. félévi mérlegről
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
csatlakozás és keretösszeg meghatározás
Előadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvez.

4.) HPV oltás 2012. évi finanszírozása
Előadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvez.

5.) Egyebek: Október 23-i ünnepség előkészítése
Tájékoztatásul: Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kap-
csolatos aktuális kérdésekről
Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
Zárt ülés: Velence Rózsája Díj odaítélése

Október 17. 15.00 óra
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.) 2011. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3.) Egyebek
Tájékoztatásul: Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kap-
csolatos aktuális kérdésekről
Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról

November 21. 15.00 óra
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.) III. negyedévi mérleg elfogadása

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3.) 2012. évi költségvetési koncepció

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
4.) 2012. évi szemétszállítási díj megállapítása

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
5.) Egyebek: A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizott-
ságának beszámolója a II. félévi pénzforgalom ellenőrzéséről
Tájékoztatásul: Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kap-
csolatos aktuális kérdésekről
Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
Zárt ülés: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat bírálata

December 5. 15.00 óra
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.) 2011. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3.) Beszámoló a Bizottságok 2011. évi munkájáról,
valamint  az Alpolgármester tevékenységéről

A felkért témafelelősök munkájáról tájékoztató
Előadók: bizottsági elnökök, Cserny Vilmos alpolgár-
mester és témafelelősök

4.) Képviselő-testület 2012. évi Munkaterve
5.) Egyebek
Tájékoztatásul: Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kap-
csolatos aktuális kérdésekről
Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról

17-18 óra között minden testületi ülésen lakossági 
észrevételek megtételére van lehetőség.

Közmeghallgatás 2011. február 28. 17.00 óra
Témája: 2011. évi költségvetés

Lakossági fórum 2011. április 18. 17.00 óra
Témája: 2010. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni
helyzetének bemutatása

TELEPÜLÉS
Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu
ÖSSZESEN:

TELEPÜLÉS 
Budapest
Érd
Dunaújváros
Perkáta
Szabadegyháza
Hantos
Besnyõ
Adony
Tárnok
Tordas
Gyúró
Baracska
Kajászó
Vál
Vereb
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Rudolftelep
Debrecen
Mezõhegyes
Pécs
Székesfehérvár
Zámoly
Lovasberény
Pákozd
Seregélyes
Csõsz
Káloz
Aba
Balatonszabadi
Zalaegerszeg
ÖSSZESEN:
MINDÖSSZESEN:

ESETSZÁM
156
335
130
910

87
53
32

1703

ESETSZÁM
20

4
1
1
2
1
3
1
1

10
16
40

1
1

16
195
151

18
45

1
2
1
1

33
1
4

48
7
1
1
1
1
2

631
2334

Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma
2010. december 1 – december 31-ig

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:

Bónusz kártyával és a szabad kapacitás terhére ellátott betegek száma:

Locsolási kedvezmény
Április 15-ig lehet igényelni a locsolási kedvezményt. 

Online ügyintézés a DRV honlapját felkeresve a 
„Fogyasztói igénybejelentés a locsolási célú ivóvíz-
felhasználási kedvezmény igénylésére” nyomtatvány

kitöltésével, vagy személyesen a DRV velencei
üzemvezetőségénél (Szabolcsi út 40.) lehetséges.

http://www.drv.hu
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-15.00, péntek 8.00-13.00
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VELENCE KÁRTYA
Törzsvásárlói kártya Velence város 

állandó lakóinak
A helyi vállalkozók, vállalkozások és szolgáltatások
élénkítésére és segítésére, valamint a velencei állandó
lakók városunkhoz való kötõdésének erõsítése a Kép-
viselõ-testület törzsvásárlói kártya kibocsátásáról döntött.
Az úgynevezett „VELENCE KÁRTYÁT” igénybejelen-
tés alapján, minden velencei állandó lakos ingyenesen
megkaphatja, és felhasználhatja mindazokban az üzletek-
ben 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 hon-
lapon tesszük közzé azt a címlistát, ahol a törzsvásárlói
kártya felhasználható.
A kártya igénylés beérkezését követõen, a nyomda elõál-
lítja a bankkártya méretû kártyát, majd a Polgármesteri Hi-
vatal névre szóló levélben, a címre eljuttatja névvel és
sorszámmal ellátva.
Bízom abban, hogy nagyon sokan fogják kérni a
törzsvásárlói kártyát, átérezve azt a szándékot, ami min-
dannyiunk érdeke: bizonyos szolgáltatásoknál, ha lehet-
séges, a helyi fogyasztást erõsítsük.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Lido Divat (nõi ruha, cipõ, táska, 
kiegészítõk) Szabolcsi úti Pavilonsor 
Nõi, férfi, gyermekfodrászat 
Szabolcsi úti Pavilonsor
Schwarzkopf Refer. Szalon
Kövesdi Rita 06-20-330-9435 
Fodor Rita 06-30-651-6251 
100 Ft-os Bolt Szabolcsi úti Pavilonsor 
Erika Csemege Szabolcsi út 1.
Bio Süti Bolt Szabolcsi út 47. 
„Iker” ABC Fecske u. 12. 
Richter Kõfaragó Ország u. 82. 
Emese Drogéria Fõ u. 16. 
Filléres Flanc – Klára Bazár Fõ u. 71. 
Csatornatisztítás, duguláselhárítás
Bethlen G. u. 3. 
GILA Állateledel Határ u. 22. 
Heiden TÜZÉP Iskola u. 42. 
Dancsó Pince Boróka u. 3. 
Pelenka Futár
Csokonai u. 54.
Édes Velence Cukrászda
Fõ u. 68. 
Walzer Étterem
Nadapi u. 30. 
Zilaj Bringa Vásártér u. 46. 
Zilaj Bt. (víz, szennyvíz-locsoló be-
kötési tervek készítése)Vásártér u. 46. 
Calla Virág, Ajándék Béke u. 

Ó-Velence Étterem Kemping u. 2.

Smaragd Óra és Ékszerüzlet
Tó u. 2. 
Andi Kozmetika
Szabolcsi úti Pavilonsor

Tópart ABC Halász u. 1. 

Chemikál Építész Bolt
Panoráma u. 3. 

Globál Festékáruház 
Balatoni u. 65. 

Huszti Kertészet Bekötõ u. 42. 
Lics Pincészet Pákozd, Hrsz. 056 

Mamma Mia Pizzéria Agárd, 
Bevásárló központ 
Ács-állványozó, épületasztalos,
tetõablak beépítõ, gipszkarton
szerelõ Karanicz Kornél
Tel.: 06-20-464-3286 
Füri Ker. Kft. Evezõs u. 1. 

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

Fodor András (Villanyszerelés,
villamos felülvizsgálatok készítése,
napkollektorok telepítése,
fûtésvezérlések készítése
Tel.: 06-20-951-0267 
Velence Bence-hegyi Borkert
és Borbarát Klub Sárgaföldes u. 14.
Fekete Bárány Söröző-Fagyizó 
V. utca 43.

Elfogadóhelyek – VELENCE KÁRTYA
Minden vásárlásból 10%
(kivéve: akciós!)
Ápoló kúrából 20%
Dauerbõl 20%

Játékokra 10%
5.000,– Ft felett 5%
5.000,– Ft felett 5%
Minden héten más akció!
5%
5.000,– Ft felett 5%
1.000,– Ft felett 10%
10%

1.000,– Ft felett 10%
Cementre 5%
Borkóstolásra 20%
Két csomag után 1 cs.
popsi törlõ ajándékba!
Minden termékre 10%
kedvezmény
Készpénzes
ételfogyasztásra 10%
Kerékpárjavításra 15%
Tervezési díj 10%

Minden termékre 10%, 
+ minden hónapban
aktuális akció
Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
Óra vásárlás esetén
5% kedvezmény
Minden hónapban 
más-más kedvezmény, a
Velencei Híradóban meg-
jelenõ hirdetés szerint!
Készpénzes vásárlásnál
3.000,– Ft felett 2%,
(kivétel: cigi, újság)

Minden hõszigetelõ
rendszerre 3%, nettó
20.000,– Ft felett
Velence területén ingye-
nes házhozszállítást vál-
lalunk! (Egyéb akcióval
nem vonható össze!)
Minden vásárlásnál 3%,
(Akciós termékekre nem
vonatkozik!)
Minden termékre 10%
1-5 ü. bor vásárlása
esetén 5%, 6-tól 10%
12 ü. feletti vásárlás
esetén ingyenes
kiszállítás a tó körül.
Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
Munkadíjból 5%

100% árengedmény
minden termékre,
minden 100. velencei
kártyatulajdonos vevõ
részére
Minden termékre 10%
Minden termékre 10%

Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
Munkadíjból 5%

Helyben fogyasztásnál
10%
Alkoholmentes italokból
5% kedvezmény
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TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális törvény 2011. január 1-től életbe lépő

módosításairól 
és a közfoglalkoztatás rendszerének változásáról

A rendelkezésre állási támogatást január 1-től az ún. bér-
pótló juttatás (BPJ) váltja fel. A bérpótló juttatás szabá-
lyainak többsége megegyezik a rendelkezésre állási támo-
gatás szabályaival. A jogosultsági feltételként előírt 12 hónap
előzetes együttműködésbe a keresőtevékenység is beszámít.

A bérpótló juttatás folyósítása szünetel, ha az ellátásra jo-
gosult rövid idejű, legfeljebb 90 napig tartó keresőtevékeny-
séget folytat, ha – időtartamától függetlenül – közfoglal-
koztatásban vesz részt, továbbá a keresetpótló juttatással járó
képzés időtartama alatt.

A 2010. december 31-én rendelkezésre állási támogatásra
jogosult személyek 2011. január 1-től bérpótló juttatásra jo-
gosultak, így az ellátás folyósítása folyamatos. Az önkor-
mányzatoknak felülvizsgálat keretében április 30-ig kell az
átminősítéseket elvégezni. 

A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell
vizsgálni. 2011. december 31-e után csak annak a sze-
mélynek lesz folyósítható az ellátás, aki a jogosultság fe-
lülvizsgálatát megelőző egy évben legalább 30 nap
munkavégzést tud igazolni. A 30 napba be kell számítani az
egyszerűsített foglalkoztatást és a háztartási munkát, vala-
mint a munkaerő-piaci programban, vagy 6 hónapot megha-
ladó időtartamú képzésben történő részvétel vizsgált idő-
szakra eső időtartamát is. Amennyiben a jogosult ennek a
feltételnek nem tud eleget tenni, akkor a 30 nap számításánál
az általa teljesített és igazolt közérdekű önkéntes tevékeny-
ség időtartamát is figyelembe kell venni.

A bérpótló juttatásban részesülő köteles a munkaügyi
szervezettel nyilvántartott álláskeresőként együttmű-
ködni. 2011. január 1-től közfoglalkoztatás keretében csak a
kirendeltség által közvetített álláskeresők, elsősorban bér-
pótló juttatásra jogosult személyek foglalkoztathatóak. Az
ügyfél a felajánlott munkalehetőséget az iskolai végzett-
ség és szakképzettség figyelembevétele nélkül köteles el-
fogadni.

A rendszeres szociális segély (RSZS) megállapításának,
folyósításának, megszüntetésének és felülvizsgálatának fel-
tételei nem változtak. A keresőtevékenység, valamint a ke-
resetpótló juttatással járó képzés időtartama alatt a rendszeres
szociális segély folyósítása is szünetel.
Megszűnik az a lehetőség, hogy a rendszeres szociális se-
gélyre jogosult személy a bérpótló juttatásra való jogo-
sultságot, és ezzel együtt a közfoglalkoztatásban való
részvételt válassza.

A 2011. január 1. előtt megkötött ilyen tartalmú hatósági
szerződések megszűnnek, az érintett  személyekre a továb-
biakban ismét a rendszeres szociális segélyre vonatkozó sza-
bályokat kell alkalmazni. 

A rendszeres szociális segélyre jogosult személy álláske-
resőként továbbra is nyilvántartásba vetetheti magát (ez nem
feltétele a segély folyósításának) és álláskeresőként részt

vehet a hosszabb idejű közfoglalkoztatásban, illetve az or-
szágos közfoglalkoztatási programban abban az esetben, ha
a kirendeltség, mint álláskeresőt kiközvetíti.

A tartós munkanélküliek hatékonyabb foglalkoztatása érde-
kében 2011. január 1-től átalakul a közfoglalkoztatás rend-
szere, három új közfoglalkoztatási forma kerül bevezetésre.

Közfoglalkoztatási formák 2011. január 1-től:

–  Önkormányzat által szervezett rövid időtartamú köz-
foglalkoztatás 

Napi 4 órás foglalkoztatás, 2-4 hónapos időtartamban, a mun-
kabér a minimálbér, illetve a garantált bérminimum (szak-
munka esetén) fele és csak bérpótló juttatásban részesülőket
lehet foglalkoztatni ebben a közfoglalkoztatási formában.

–  Önkormányzat által szervezett hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás 

Napi 6-8 órás foglalkoztatás, 2-12 hónapos időtartamban, a
munkabér a minimálbér, illetve a garantált bérminimum
(szakmunka esetén) időarányos része, és minden álláskere-
sőként nyilvántartott személy foglalkoztatható ebben a köz-
foglalkoztatási formában.

–  Országos közfoglalkoztatási programok 
A foglalkoztatás legfeljebb 12 hónap időtartamban és teljes
munkaidőben történhet, a munkabér minden egyes prog-
ramban külön kerül meghatározásra. Ebben a közfoglalkoz-
tatásban minden nyilvántartott álláskereső foglalkoztatható.

Támogatást kaphatnak azok a vállalkozások, akik többek kö-
zött bővítik a foglalkoztatottak létszámát és bérpótló jutta-
tásra jogosult személyeket kívánnak foglalkoztatni.

Az új támogatási és foglalkoztatási formákkal kapcsolatban
ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az 589-412 tele-
fonszámon nyújtunk felvilágosítást ügyfeleinknek.

Heinczné Horváth Edina
igazgatási osztályvezető

KÖSZÖNET
Köszönet illeti a Postást és az egyik helyi lakost,

akik jelezték a Polgármesteri Hivatal felé, hogy Ve-
lencefürdőn egy idős hölgyet napok óta nem látnak
a háza körül mozogni, és a postaládát sem ürítik ki.
Jelzésükre a Hivatal közterület-felügyelői, a házior-
vos és a rendőrség azonnal a helyszínre érkezett, és
közreműködésükkel az idős hölgy kórházba került.

Kérem a T. Olvasókat,  figyeljenek a továbbiakban
is egymásra, hiszen egy időben megtett telefonos
jelzés, nagy bajt előzhet meg!

Polgármesteri Hivatal: 22/589-402, -418, 
Humán Családsegítő Szolgálat: 22/470-288, 
Gárdonyi Rendőrkapitányság: 22/355-003

Szelei Andrea
aljegyző
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OKMÁNYIRODAI HÍREK
Polgármesteri Hivatal, Velece, Tópart u. 26.
Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
Hétfõ-kedd-szerda: 8.00 – 12.00 és 12.30 – 15.00
Csütörtök-péntek:       8.00 – 12.00
Telefon: 589-420 (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány),

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

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

SZIG lejárt, elveszett, ellopták, megsemmisült, adat
változás történt 1.500,–

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

70 év felett személyi igazolvány kiadása:
– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya  illetékmentes
– ha van érvényes útlevele, kártya vezetõi engedélye                 1.500,–
Lakcímigazolvány:
– lopás, adatváltozás esetén illetékmentes
– adatváltozás esetén 500,–
– elvesztés esetén 1.000,–

Kápolnásnyék

Nadap

Sukoró

Pákozd

Pázmánd

Szfvár

Velence

Vereb

Lovasberény

Budapest

Pusztaszabolcs

Gárdony

Vértesacsa

Baracska

Magyaralmás

Zichyújfalu

Seregélyes

Pátka

Csákvár

Dunaföldvár

Sárkeresztes

Kőszárhegy

Sárosd

Összesen:

Település

Szem.

ig.

14

4

5

10

3

2

13

3

2

1

15

1

1

4

1

4

1

1

1

1

87

2

1

3

1

1

3

1

2

1

15

Lak-

cím

kártya

2

1

5

2

4

1

6

1

3

1

1

1

28

Veze-

tői

eng.

10

3

6

9

11

3

41

7

11

5

10

2

1

3

1

2

1

5

131

Jár-

mű

igazg.

21

10

10

17

15

18

77

7

10

9

8

6

2

3

3

3

5

9

233

Par-

kolási

ig.

1

1

1

2

1

6

Út-

le-

vél

4

1

1

1

1

2

4

2

1

1

2

1

1

22

Ügy-

fél-

kapu

1

5

6

Ösz-

sze-

sen

54

18

25

45

33

26

147

18

27

15

42

11

4

11

4

7

8

24

3

2

2

2

528

Kimutatás az okmányiroda munkájáról

települészinten 2010. december hónapban

Ideig-

lenes

szem.ig.

Kápolnásnyék

Nadap

Sukoró

Pákozd

Pázmánd

Szfvár

Velence

Vereb

Lovasberény

Budapest

Pusztaszabolcs

Gárdony

Vértesacsa

Baracska

Martonvásár

Zichyújfalu

Seregélyes

Pátka

Csákvár

Szabadegyháza

Diósd

Sárszentmihály

Zámoly

Tabajd

Összesen:

Település

Szem.

ig.

26

1

8

4

13

7

36

6

6

3

17

3

2

6

2

3

8

1

1

152

5

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1

18

Lak-

cím

kártya

6

3

2

2

2

9

2

1

1

8

5

1

3

1

1

47

Veze-

tői

eng.

20

4

9

6

6

5

33

3

19

5

5

5

2

8

7

10

1

1

1

1

151

Jár-

mű

igazg.

32

5

13

10

12

16

67

9

13

10

5

11

5

5

4

1

3

1

5

4

231

Par-

kolási

ig.

1

2

1

1

1

1

1

1

9

Út-

le-

vél

5

8

8

1

18

2

3

1

46

Ügy-

fél-

kapu

5

1

1

1

4

2

13

Ösz-

sze-

sen

99

10

44

23

44

33

168

20

42

20

44

19

9

27

4

4

15

1

28

8

1

1

1

2

667

Kimutatás az okmányiroda munkájáról

települészinten 2011. januárr hónapban

Ideig-

lenes

szem.ig.

Heinczné Horváth Edina irodavezető

Útlevél:
– 0-18 éves korig, valamint 70 év felett    2.500,–
– 18-70 éves korig, 5 évre 7.500,–
– 18-70 éves korig, 10 évre 14.000,–
Soron kívüli eljárás esetén
(5 munka nap + postázás) illetékek kétszerese
Vezetõi engedély kiváltása, hosszabbítása:
– kiváltás, hosszabbítása 4.000,–
– 62 év felett hosszabbítás 1.500,–
– 1 éves orvosi igazolás esetén 1.500,–
Forgalmi engedély: 6.000,–
Törzskönyv: 6.000,–

Illetékek befizetését csak a Magyar Államkincstár Eljárási illetékbe
vételi számláján (10032000-01012107) tudjuk elfogadni.
Illetékfizetéssel kapcsolatban a velencei okmányiroda a fenti telefon-
számokon tud felvilágosítást nyújtani.

AANNYYAAKKÖÖNNYYVVII    HHÍÍRREEKK
Házasságot kötöttek:

2010. december 11-én
Gajdos András Géza – Kovács Erika

2010. december 27-én
Dr. Forster-Horváth Csaba – 
Dr. Bognár Veronika Mária

2011. január 15-én
Vallyon Róbert – Hufnágel Erzsébet

Gratulálunk!
Szabó Lászlóné és Egri Andorné

anyakönyvvezetők
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VVáárroossii   
KKaarrááccssoonnyyii   
ÜÜnnnneeppsséégg   

22001100..

FFoottóókkaatt  kkéésszzíítteettttee::  HHaajjdduuccsseekk  MMiikkllóóss
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VELENCE  RESORT  &  SPA
HÍREI

Kedves Velencei Olvasók!
Önöknek is elege van már a télből, a szürke nappalokból

és a hidegből?  Nálunk már elkezdődött a felkészülés a ta-
vaszra, ez alkalomból változatos vendégcsalogató ked-
vezményekkel várunk mindenkit.

Legfrissebb információnk elsősorban a velencei  I. és
II. sz. Nyugdíjas Klub tagjainak szól. A Velence Resort
& Spa**** szálloda és wellnessfürdő valamint az I. és II.
számú Nyugdíjas Klub megállapodása értelmében a ve-
lencei lakóhellyel rendelkező klubtagok június 20-ig
csütörtökönként 9.00 és 16.00 óra között 1.000,-Ft meg-
fizetése ellenében vehetik igénybe a fürdőt, lakcímkártya
és személyi igazolvány bemutatásával. A nem klubtag ve-
lencei nyugdíjasok reggel 9.00 órától 21.30-ig lakcím-
kártya személyi igazolvány bemutatásával 1.300,-Ft-ért
vehetik igénybe a fürdőt, szintén a csütörtöki napokon.  

Bízunk benne, hogy e lépéssel még több velencei für-
dőzőt köszönthetünk wellness részlegünkben. 

Február  14. a szerelmesek napja, február 11-től négy
estén át gyertyafényes hangulatfürdőzésben lehet része a
hozzánk látogatóknak. Nem csak Valentin napon, de bár-
mikor ajánlható a Luxus day spa, privát wellness szolgál-
tatásunk, aromafürdővel, szaunával, páros masszázzsal,
gyümölcskoktéllal, már 15.000,-Ft-tól.

Március 8. Nőnap, mi egész hónapban ünnepeljük a Höl-
gyeket. Minden 18 év feletti hölgyvendégünknek március
hónapban a belépőjegy mellé 1.000,-Ft értékű Hervis vá-
sárlási utalványt ajándékozunk. 

Szállóvendégeink körében nagy sikernek örvend a thai
masszázs, melyet Thaiföldről érkezett hölgyek végeznek.
Ez a szolgáltatás elérhető a velencei vendégek számára is.
Ha már kényeztetés, figyelmükbe  ajánljuk Thalasso spa
hidratáló és bőrápoló delux testkezeléseinket a készlet ere-
jéig fél áron. 

A Velencén lakó diákokat minden hétfőn extra ked-
vezménnyel várjuk, a fürdőbelépő mindössze 1.300,-Ft.
A kedvezmény igénybe vételéhez lakcímkártya és diák-
igazolvány szükséges. 
Kedd és szerdai napokon Happy Day svédmasszázs vehető
igénybe 4.500,-Ft helyett 3.900,-Ft-ért. 

Fitness edzőink szeretettel várnak minden sportolni, mo-
zogni vágyó fiatalt és idősebbet egyaránt spinning, step
aerobic, alakformáló torna, vagy újdonságként a fitt ball,
zumba, vagy a Fejér megyében egyedülálló kangoo fitness
órákra. A kezelésekre, masszázsokra és fitness órákra elő-
zetes bejelentkezés szükséges  az 589-971 telefonszámon.
További részleteket és pontos információkat
a www.velencespa.com  honlapon olvashatnak, 

vagy  felvilágosítást adunk az 589-971 telefonszámon.
Szalczgruber Mariann

marketing manager

A személyi jövedelemadó 1%-a

Megjelent az 1996. évi CXXVI. Törvény a személyi jö-
vedelemadó meghatározott részének az adózó rendelke-
zése szerinti közcélú felhasználásáról.
A törvény meghatározza azokat a szervezeteket,  –  egy-

házakat, alapítványokat, közalapítványokat, közgyűjte-
ményeket, kulturális intézményeket –, melyeknek
adományozhatja adója1%-át az SZJA fizető állampolgár,
feltéve, hogy a törvényi feltételek rendben vannak.

Az adományozás mikéntje egyszerű: egy postai szab-
vány méretű borítékra ráírjuk a nevünket, lakcímünket,
adószámunkat, s ebbe beletesszük rendelkező nyilatkoza-
tunkat, mely csak a kedvezményezettek adószámát, eset-
leg nevét tartalmazza.

A borítékot lezárjuk, s az önadózó adóbevallási cso-
magjába helyezi, akinek pedig adóbevallását munkálta-
tója végzi, legkésőbb március 25-éig munkáltatójánál
leadja.
A rendelkező nyilatkozat adótitoknak minősül, azt a mun-
káltató nem ismerheti meg, sértetlenül továbbítja az
AHEH-hoz.
Felhívom velencei Polgártársaim figyelmét, hogy a
Velencéért Közalapítvány a törvényi feltételeknek
megfelel.

A Velencéért Közalapítvány adószáma: 
18484229-2-07.

Aki szeretné viszontlátni SZJA-ja 1%-át szűkebb kör-
nyezetében, adományozza azt a Velencéért Közalapít-
ványnak. Az Alapítvány pedig, mint ahogy ezt tette
eddig is, olyan kiemelt célokra fordítja bevételeit, mint
az óvodai és általános iskolai oktatás, mentőállomás, civil
szervezetek támogatása.

Kérem, támogassák Közalapítványunkat, hogy egyre
többet tehessünk városunkért, jövőnkért.

Rendelkező nyilatkozatot ebben 
és a következő Velencei Híradóban is talál!

Fontos! Ahhoz, hogy a rendelkezés teljesíthető legyen, a
nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon
az Ön nevét, lakcímét és az adószámát pontosan tüntesse
fel. A lezárt borítékot a 2010. évről szóló személyi jöve-
delemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban
küldje meg az Adóhivatalnak. 
Ha az Ön 2010. évi személyi jövedelemadóját a munkál-
tatója számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó borí-
tékot 2011. március 25-éig a munkáltatójának adja át,
aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt
továbbítja az Adóhivatalnak.

Bognár Gyula
Kuratórium elnöke
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A VKTKT 2011. január 24-én 14 órától tartotta soron kö-
vetkező ülését. Az ülésen döntés született arról, hogy a
VKTKT önálló kiállítóként nem vesz részt az Utazás 2011
kiállításon, az ún. kerékpárút-projekthez kötődő  kiadványt
– pályázati kötelezettségként – a gárdonyi és velencei
TDM-mel kötött együttműködési megállapodás keretében
valósítja meg. A társult települések elfogadták a VKTKT és
a települések közötti, a 2010. évre vonatkozó pénzügyi el-
számolást. Kápolnásnyék, Pázmánd és Vereb község kez-
deményezésére döntés született arról, hogy a Vörösmarty
Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény önálló bérkifizető hely lesz. TIOP
1.1.1-09/1 ún. tanulói laptop program keretében meghirde-
tett közbeszerzése eredményes és érvényes volt. A nyertes
beszállító az Albacomp RI KFT, amely 2011. február 28-ig
75 darab db tanulói gépet, 3 darab tanári gépet, tárolót  szál-
lít a fenti feladatellátási helyre. A szerződés szerint beüze-
melést és 2 órás térítésmentes képzést is biztosít a nyertes
eszközszállító. A Tanács döntött a VKTKT fenntartásában
működő művészeti iskolákban fizetendő térítési-, és tandíj-
fizetési kötelezettségről a 2010/2011-es tanév I. félévében.

Elfogadta a VKTKT 2011. évre szóló közbeszerzési
tervét és közbeszerzési szabályzatát is, melyek a
www.velencei-to.hu honlapon tekinthetők meg. Elfoga-
dásra került a Közkincs Kerekasztal 2011.évi program- és

ülésterve is, mely szintén elérhető a térség honlapján. Dön-
tés született arról, hogy a VKTKT fenntartásában működő
VEPSZ konzorciumi tagként való pályázati indulását tá-
mogatják az Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támo-
gatása a közoktatási intézményekben című kiíráson.

A kerékpárút projekthez kötődően szükséges az ún, pót-
munkák elvégzéséhez kivitelező kiválasztására hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárású közbeszerzést lefolytatni. A
közbeszerzés lebonyolítására a Tanács a Procura Consul-
ting Kft-t kéri fel. A Tanács döntött arról, hogy a 3 tagú bí-
rálóbizottság tagjai: Tóth István elnök; Takács János
polgármester és Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester.
A Társulási Tanács 23 pályázó közül Galambos Zsuzsannát
bízza meg 2011. február 01-től a Gárdonyi Kistérségi Iroda
vezetésével oktatási referensi munkaköre mellett. A Velen-
cei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás hivatalos hon-
lapja a www.velencei-to.hu címen érhető el, ahol a Társulási
Tanács üléseinek jegyzőkönyvei is megtekinthetők.

Gárdonyi Kistérségi Iroda
Velence, Balatoni út 65.

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

Tóth István Galambos Zsuzsanna
elnök irodavezető

VKTKT

KISTÉRSÉGI HÍREK

Összefoglaló
a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának januári üléséről

TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT
EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓJA

Az Egyesület 2010. december 9-én megtartotta pályázati
projekt indító rendezvényét.
A rendezvényen részt vettek az egyesületet alapító velen-
cei, sukorói, verebi és pázmándi Önkormányzatok vezetői,

a térség országgyűlési képviselője, az egyesület alapító
vállalkozói, civilszervezeti és magánszemély tagsága, a
sajtó képviselői, környékbeli TDM szervezetek képviselői.

Hamarosan kisebb belső felújítást követően a „CSEPP-
HÁZ” is megnyitja kapuját és egész éves nyitva tartással
áll majd a lakosság és a turisták rendelkezésére.

A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület célja, hogy
együtt gondolkozzon és  együtt dolgozzon a helyi szol-
gáltatókkal és vállalkozókkal a turizmus fejlődése/fej-
lesztése érdekében. Közös célunk, hogy a hozzánk
látogató vendégek, turisták élménnyel gazdagodjanak, a
helyi lakosság a turizmus pozitív hatását érzékelje és a
helyi turisztikai szakma is biztosítva lássa megélhetését.

Az egyesület 28 alapító taggal büszkélkedhet. 
A szervezet nyitott. További tagok jelentkezését várjuk!
Elnök: Szabó Gábor (Telefon:+36-30-974-2566)
TDM menedzser: Arday Ágnes (Telefon: 06-30-9742492)
Irodavezető: Csapi Gyöngyvér (Telefon: 06-30-9742499)

Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
2481 Velence, Halász u. 37.

E-mail cím: vttdme@vttdme.t-online.hu
Telefonszám:+36/22/470-302

VVEELLEENNCCEEII--TTÓÓ  TTUURRIIZZMMUUSSÁÁÉÉRRTT
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November 23-án az adventi családi délutánnal kez-
dődött a karácsonyvárás időszaka óvodánkban. A meg-
hitt, de vidám hangulatú programon a karácsonyi koncert
után gyerekek és szüleik együtt készítették a szebbnél-
szebb karácsonyi díszeket, dekorációkat.

Az ünnepre való készülődés a csoportok mindennapi
életében folytatódott. Óvodásaink örömmel készítették a
karácsonyra szánt apró meglepetéseket szüleiknek és a
napok múlásával ünnepi díszbe „öltözött” az óvoda.

December 18-án a gyerekek az óvodába belépve csil-
logó szemmel fedezték fel az aulában álló feldíszített
karácsonyfát és a sok ajándékot a fa alatt. A bensőséges
hangulatú közös éneklés, verselés után minden csoport
örömmel vette birtokba a várva-várt ajándékokat. Az
egész nap önfeledt, vidám hangulatban telt az új játékok
felfedezésével.

Pirosné Kovács Viktória 
óvodapedagógus

Szivárvány csoport

Karácsony az óvodában

Minden Kedves Felajánlónak ezúton is köszönetet mondunk!
Kérjük továbbra is támogassák személyi jövedelemadójuk 

1 %- val az óvoda alapítványát.
A kedvezményezett neve: „Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány

A kedvezményezett adószáma: 18492587-1-07
További célunk az előző évekhez hasonlóan a gyermekprogra-

mok, kirándulások, rendezvények, ballagók, új óvodások támo-
gatása, és a játékállomány bővítése. 
„Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány Kuratóriuma

Itt a farsang, 
áll a bál!

A Meseliget Óvoda apró népei már alig várják, hogy a
zajos-vidám farsangi forgataggal elűzzük a telet. A gyerme-
kek boldogan segítenek a csoportszoba csinosításában, amint
a karácsonyi ünnepi díszek helyét benépesítik a mókás álar-
cok, lufik és lampionok. Nap, mint nap újabb titokzatos jel-
mezek készülnek el otthon, az ügyes kezű Édesanyák
segítségével. A kislányok rózsaszínű balerina cipője és „tütü”
szoknyácskája királylány ruhává változik, de a kisfiúk pók-
ember és csillagharcos ruhája is készen áll már.

A várva várt napon a vidámságé a főszerep. Hagyomá-
nyunkhoz híven a Kölyökidő Alapítvány munkatársai cso-
dálatos arcfestést készítenek az ámuló arcocskákra, amíg
megérkezik hozzánk a meglepetés vendég a titokzatos bű-
vész, aki önfeledt hangulatot varázsol. Az óvó nénik sem tét-
lenkednek ám! Tréfás vetélkedőkkel várjuk a gyerekeket, és
közös tánccal együtt űzzük el a telet.

A mulatságban elfáradt gyerekeket a sok-sok finomsággal
megterített asztal várja, amelyről az illatos farsangi fánk sem
hiányozhat. Ezen a jókedvű napon:
„Heje-huja vigalom, Habos fánk a jutalom!”
Ám annál még több is, mindannyiunk jutalma, a gyerme-
kek boldog öröme.

Lajos-Kuti Éva - Kövesdiné B. Csilla
óvodapedagógusok

Nyuszi csoport

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy
Velence Város Meseliget Óvodája a
2012. május 31-ig, 3. életévüket 

betöltött gyermekek részére óvodai beíratást tart.
Ó-falusi településrészen (Fő u. 79.):

2011. 03. 21-én, (hétfő) 8 órától 16 óráig.
Újtelepi településrészen (Szent Erzsébet tér. 1.):

2011. 03. 22-én, (kedd) 8 órától 16 óráig.

Beíratáshoz szükséges iratok: orvosi igazolás, gyer-
mek lakcímkártyája, szülő személyi igazolványa, lak-
címkártyája.

Serhókné Varjas Edit
óvodavezető
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Csipp, csipp, hull a hó,
Éhezünk, fázunk,

Csipp, csipp, hideg van,
S nincs meleg házunk

Benedek Elek: Szegény madárkák - részlet

Óvodásaink még kicsik, és tanulják a világot: ismerkednek
az őket körülvevő környezettel, tapasztalatokat gyűjtenek.
Gondoskodásra szorulnak, miközben a maguk módján már ők
is gondoskodni próbálnak. Ez a megfelelő életkor arra, hogy
elkezdjük őket összebarátkoztatni a világ más élőlényeivel,
megértetni a velük való foglalkozás fontosságát és az ezzel
járó felelősségét. S erre télen igazán jó alkalom kínálkozik:
etessük együtt a segítségre szoruló, eleséget kereső madarakat! 

Csiga csoportos gyerekeinkkel el is határoztuk, hogy az idén
ismét gondoskodunk róluk. Gyűlt is a sokféle madár-csemege:
dió, napraforgó, faggyúgolyóba gyúrt magvak, csak a ma-
dáretető hiányzott (a régi elkorhadt). Nagy Zsófika apukája,
egy újjal ajándékozta meg apró vendégeinket, a madarakat.
Azóta minden nap feltöltjük, és várjuk őket.

A meleg csoportszobából pedig figyelgetjük jellegzetessé-
geiket – tollukat, csőrüket, viselkedésüket – és próbáljuk
beazonosítani fajtájukat. Az ilyen típusú tevékenységgel kör-
nyezettudatos, környezet- és természetbarát magatartásukhoz
járulhatunk hozzá. A legédesebb az volt, mikor Boti odaállt
Zsófika anyukája elé és azt mondta: „Mondd meg a férjed-
nek, hogy nagyon jó, hogy megcsinálta a madáretetőt és
köszönjük!”

Mire megjelenik ez az újságcikk, addigra már egy újabb
„madárvendéglőt” is „beüzemelünk” Nyíri Barnusék jóvol-
tából.  Jó étvágyat madárkák!

Fujtás Józsefné
óvodavezető-helyettes

Csiga csoport

Madáretetés

az óvodában

Kedves leendő 
Óvodás!
Szeretettel várunk, ha 2012. 
május 31-ig betöltöd a harmadik 
évedet, a Velencei Meseliget 
Óvoda intézményébe.

Az ó-falusi településrészen (Velence, Fő u. 79.) 
2011. 03. 01-én 2011. 03. 29-én

Az újtelepi településrészen (Velence, Szent Erzsébet tér 1.)
2011. 03. 02-án 2011. 03. 30-án

16.00-tól 16.45-ig „Ovis leszek” játszódélutánunkra,
ahol megismerkedhetsz az óvodával, az óvodai játékokkal

és a felnőttekkel. Várunk szüleiddel, s kérjük, hozzatok ma-
gatokkal váltócipőt. Remélem, találkozunk!

Serhókné Varjas Edit
óvodavezető

„Ovis leszek”

A Meseliget Óvodában már  
hagyománnyá vált, hogy az 

óvodába készülő kisgyermekek-
kel még a beszoktatás előtt meg

ismerkedhetünk mi, óvodapedagógusok. 
Az „Ovis leszek” játszódélután jó alkalom az ismerkedésre,
nem csak a jövendő ovisokkal, hanem a szülőkkel is. Fon-
tosnak tartjuk az első benyomást – jó hangulat, kellemes lég-
kör biztosításával –, hiszen a gyermekeknek többnyire ez az
első közösség, az óvodai csoport, amiben szocializálódnak.

Bemutatjuk nekik az óvodát, a kismosdókat, öltözőt, a gye-
rekek méreteinek megfelelő berendezésekkel. Lehetőségük lesz
kipróbálni a csoportszoba játékait, eszközeit, bútorait. Mind-
annyian bepillantást nyerhetnek az óvodai életbe azzal, hogy
részt vehetnek egy kis közös mondókatanulásban, barkácso-
lásban, közös éneklésben, valamint mesélésben. Ezek az alkal-
mak segítséget nyújtanak a majdani beszoktatási időszakra.
Az új tanév kezdetekor már nem leszünk ismeretlenek szá-
mukra, s mi is ismerős arcokat köszönthetünk a kiscsoportba.
Leendő ovisok! Várunk benneteket sok szeretettel!

Cselkó Béláné
óvodapedagógus
Pillangó csoport

Dr. Papp Dénes úrnak, a Bericap igazgatójának, a kedves Mikulás műsort, és a gyermekek számára adott édességet.
Zólyomi Csaba kertésznek a Meseliget Óvoda karácsonyfáit.
Talabér Veronikának a játékvásárlásban nyújtott segítségét.
Dubis Viktornak – FOLPRINT Zöldnyomda Kft –  az óvodának adományozott színes kartonokat, rajzlapot.

Serhókné Varjas Edit
óvodavezető

Köszönjük:
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December 13-án, Luca napján, immár hagyományosan ren-
deztünk egy fergeteges délutánt. Volt ott minden! Vásár. A
gyermekek a maguk által készített kis ajándéktárgyakat, illetve
otthon általuk már nem használt kis mütyürjeiket árulhatták
társaiknak, s a felnőtteknek. Kézműves szobák. Készítettek
csuhé-boszit, Luca-lámpást, Luca-széket (ugyan nem 13 féle
fából 13 napig), ültettek Luca-búzát. Akadálypályát rendez-
tünk be a tornateremben a mozgékony pajtásoknak, illetve a
kisebbeket a Mikkamakka várta. A jövőjósló pogácsa, benne
fiúnevekkel, külön kosárban a fiúknak lánynevekkel és a gaz-
dagságot jelző forintosokkal nagyon népszerű volt, s igen
finom. Boszorkányvárat hoztunk létre egy tanteremből, amely
előtt egész délután hosszú sor kígyózott.  Mindeközben az au-
lában ment a zene, s akinek táncolni volt kedve, megtehette.
Akadt sok leány, sőt legény is, aki boszorkánynak öltözve mú-
latta az időt. Őket rejtett, titkos zsűritagok pontozták. Jól érez-
ték magukat diákjaink. Így írtak később róla:
Czombos Luca – Oláh Vanda: Az idén igazán izgalmas prog-
ramok voltak. Nekünk legjobban a Boszorkányvár tetszett.
Nagy meglepetés ért minket. Fura hangok kiséretében, korom
sötétben mászkáltunk az alagútakban. Sikitozva rohantunk ki
a Boszorkány birodalmából. A Boszorkány szépségversenyen
a 13 legrondább boszit választották be, akik később a tombo-
lákat húzták ki. Nagyon jól éreztük magunkat. Reméljük jö-
vőre Te is velünk tartasz!
Silhány Cintia: Nekem azért tetszett az idei Luca nap, mert
volt Boszorkányvár és sok mindent lehetett csinálni. Így a fel-
sősök és az alsósok is elvoltak. Lehetett tortát is nyerni. Volt,
aki hármat is nyert. A Boszorkányvár nagyon rémisztő volt, a
tanárok nagyon jól megcsinálták és szerintem mindenkinek
tetszett. Aki nem ment el, az bánhatja, hiszen nagyon klassz volt.
Balogh Anita: A délután elején be lehetett öltözni boszor-
kánynak és volt öt gyerek, akik  pontozták őket, és annak a 13
jelmezesnek, aki nyert, az volt a jutalma, hogy az ajándék mel-
lett ők húzták ki a tombolanyereményeket.  Nagyon jó volt az
egész. Aki nem jött el, az bánhatja.
Kedves Tamara: Első utam a Csuhéboszihoz vezetett. Ezután
megnéztem a vásárt és rohantam az akadálypályához. Végig-
mentem rajta és kaptam egy cukorkát. A büfében vettem 10,-
Ft-ért egy pogácsát, volt benne egy szerencsepénz. Utána 45
percet álltunk sorban a Boszorkányvárnál, de megérte. Benn
Eta néni döfködött minket a söprűjével, a hangszóróból ré-
misztő hangok hallatszottak, pár tanár fekete ruhában ijeszt-
getett és engem háromszor lespricceltek vízzel. Mikor
kijöttünk, ültettünk Luca-búzát és táncoltunk a discoban. 

A végén volt a tombolasorsolás. A bosziverseny 13 nyertese
húzott. Én, (nagy szerencsémre) négy dolgot nyertem.
Igaz, Luca-széket és lámpást nem volt időm készíteni, ez a
délután felejthetetlen emlékké vált számomra.

Jézus születése, a szeretet, a boldogság ünnepe a karácsony.
Mindenki várja ezeket a napokat, kicsit másképpen viselke-
dünk is ezidőtájt. Nagyon színvonalas, kedves és figyelemfel-
hívó műsort láthattunk, melynek fő vonulata a következőkben
foglalható össze: „A boldogság egy hajszál, egy szó, egy moz-
dulat.” Ami így van, pontosan ezért a mindennapokban is
megtalálhatjuk, csak keresniük kell az ünnepibe öltöztetett lel-
keknek. A műsorban sokan szerepeltek, többek munkája volt
benne. Óvodás és iskolás gyermekek és pedagógusok dolgoz-
tak rajta, valamint Kerék Judit operaénekes, Palócz Réka éne-
kes, Csapó Gergely zongoraművész. Nekik is és minden se-
gítőnek hálásan köszönjük, hogy ilyen szépen ünnepelhettünk.
Iskolánk drámásai a nyugdíjasoknak adtak kis ünnepi műsort,
akik ennek nagyon örültek.

Vendégszerepelt nálunk a Musica Historica együttes, akik
hangszereket is bemutattak a szebbnél a szebb dallamok mel-
let, s érdekes történeteket is hallhattunk tőlük.

A városi és iskolai karácsonyt követően a Kaláka együttes
adott ünnepi koncertet a gyerekeknek és az érdeklődőknek,
majd december 28-án a Holle anyó című előadást láthatták.

Kézműves 
Karácsony
a Zöldben

Karácsony előtti
péntek délután kéz-
műveskedtünk a
napköziben. Vali
nénivel és Ágota

nénivel hungarocell angyalokat és fenyőket festettünk. Szal-
vétatartót is lehetett csinálni kartonból, vagy karkötőt fa-
gyöngyökből. Még a hajunk is csillámporos lett.  Azután
átmentünk a tornaterembe és egy bábelőadást láttunk. Panov
apó volt a címe. 
Nagyon jól éreztem magamat. Szerintem neked is tetszett
volna!

Hajgató Simon 3.b

Luca-nap

Karácsony tájánKarácsony táján

Luca-nap
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Tordasi népdaléneklési verseny
2011. január 12-én tartották Torda-
son az ének versenyt.
Zoé nénivel sokat készültünk a ver-
senyre. Én tizenharmadiknak énekel-
tem, szatmári népdalcsokrot. Előtte
egy kicsit izgultam, de közbe már
nem nagyon. Amikor végeztem, Zoé
néni megdicsért, én is büszke voltam
magamra.
Sajnos nem jutottam tovább, de
nekem nem is ez volt a lényeg. 
Nagyon jól éreztem magam.

Balázs Bence

Zöldliget Galéria

Land Art
A Zöldliget iskola emeleti Galériájában nyílt egy kiállítás ja-
nuár 3-án délután. A képeket a gyerekek és a szülők, illetve az
iskolánkba látogatók már december utolsó napjaiban is lát-
hatták. Ősszel képzőművészek, szobrászok, fotó- festő- és gra-
fikusművészek találkoztak a Velencei tónál. Műalkotásaikat
a LAND ART művészeti irányzat szellemében készítették.
A Land Art egy olyan művészeti irányzat, amely a természeti
környezet formavilágát és kellékeit alkalmazza. Ezeknek di-
gitális technikával készült kinyomtatott képeit tekinthetjük
meg a folyosó falain. 

A kiállítást L. Simon László országgyűlési képviselő nyi-
totta meg, aki a vendégkönyvbe a következőket írta: 

„A kortárs progresszív művészet izgalmas lenyomatát lát-
hattuk a Péter Ágnes és Szegedi Csaba rendezte kiállításon. 
A Land Art, a fotografia és
a fotómanipuláció találko-
zása valóban 21. századi ol-
vasatát adta annak, amit
korunk emberének kellene
tájról, természetről, vízről
és természetes élőhelyről
gondolnia. 
Szívből gratulálok a mű-
vésztelep alkotóinak és  a
kiállítás rendezőinek.”

az ausztriai fehér hegyekben
Sítábor: 2011. január 12-17.

Fedor Emese:
2011. első napjai nagy várakozással teltek el mindannyiunk
számára, akik a sítáborra jelentkeztünk. A petzeni utazásra
iskolánk tanulói, családjaik, ismerőseik és tanáraik vállal-
koztak. Hosszú volt az út a síterepig és aggódtunk, hogy
vajon lesz-e hó. Szerencsére hófödte táj fogadott minket.
Négy csapatba lettünk osztva a sítudásunknak megfelelően.
Napi hét órát töltöttünk a pályákon. Néhány embernek le-
ginkább a csákányos felvonóval gyűlt meg a baja, a sípá-
lyákon azonban remekeltünk. Mindannyian    elmondhatjuk,
hogy a tábor alatt többé-kevésbé megtanultunk síelni. Izga-
tottan várjuk a jövő évi sítábort és reméljük, hogy hagyo-
mánnyá válik.
Dobos Alexandra: 
Öröm volt elmenni, mert egy csomó mulatságos dolog tör-
tént velem. Voltak különböző pályák. Fincsi és bőséges en-
nivalót kaptunk. A tanárok is nagyon kedvesek , aranyosak
voltak. Jól sikerült.
Kapócs Domokos:
Mi délelőtt indultunk autóval. Szlovénia felé mentünk, a
Dráva mellett, aztán átmentünk az osztrákokhoz. Ott egy
picit eltévedtünk, aztán felhívtuk Csilla nénit, s végül meg-
érkeztünk Petzenbe. 
Az első napon jót aludtunk, a másodikon már síeltünk. Gya-
korlásképpen többször mentem a kék pályán, aztán a piro-
son. Csak másnap mentünk fel a hegytetőre Tojással. A
harmadik napon apával lejöttünk a fekete pályán. Ő esett
egy párat, de én nem. Amikor másodszorra jöttünk, akkor
én estem egy nagyot, még most is fáj a nyakam. Este biliár-
doztunk. Snowboardoztunk is. Mikor jöttünk haza, mama
vadassal várt.
Pollák György Máté:
Reggel beszálltunk az autóba és már indultunk is. Arra a
hosszú útra nehéz volt elfoglaltságot találni. Szerencse, hogy
volt nálam könyv, így olvasgattam.  Sokat síeltünk, játszot-
tunk, Monopolyztunk és beszélgettünk. Nem bántam meg,
hogy elmentünk, nagyon jó volt ez a hét.

Összeállította: Nagy Edit 
pedagógus

Zöldliget Zöldliget 

KÖSZÖNET
Gyönyörű szép karácsonya volt a VÁROSnak és a Zöldliget

ISKOLÁnak. Ehhez azonban az is hozzájárult, hogy
csodálatos, hatalmas fenyőket tudtunk feldíszíteni a Zöld

iskolarészben, a Liget iskolarész aulájában és a rendezvény
helyszínén, a tornateremben. Köszönjük szépen a felajánlott

fákat. Akiktől kaptuk, s akiknek hálásak vagyunk:

Elkán Krisztián Orgona utca
Jung Józsefné Honvéd lakótelep

Nagy László Úttörő utca
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Te, és arra emlékszel…?
Az idén, október 27-én ünnepelte 60. születésnapját
Velencén a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája,
Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona
és Gyermekotthona. Az évfordulóra az 1950-ben alapí-
tott intézmény küllemében is megfiatalodott…

A három napos ünnepségsorozat, szüreti-népi
játékokkal kezdődött Velencén, az immáron a hatodik
x-be lépő intézmény udvarán. Az ünnepélyes gálaműsor
megrendezésére Kápolnásnyéken a Vörösmarty Mihály
Művelődési Házban került sor. 

Sorra érkeztek az intézményben jelenleg is dolgozó,
és a nyugdíjas éveiket töltő pedagógusok, technikai dol-
gozók. Meghatottan állapították meg, hogy mennyi idő
is telt el azóta, amióta nem látták egymást. Egyre gyak-
rabban hangzott el a kérdés: „Te, és arra emlékszel,
hogy…?” és jöttek elő a hol vidám, hol meg keserédes
emlékek, egyik a másik után. És mindannyian megál-
lapították, hogy ha nem is volt könnyű, de mégiscsak
nagyon szép volt ez az elmúlt idő. 

Az ünnepélyes gálaműsor kezdeteként Vargha
Tamás, a Fejér megyei közgyűlés elnökének köszöntő
szavait dr. Varju Mihály, a megyei főjegyzője tolmá-
csolta. Ezután Malomvári Klára, az intézmény igaz-
gatója köszöntötte a megjelent vendégeket, a dolgozókat
és a gyermekeket, majd az intézmény nevében átvette a
Nemzeti Erőforrás Minisztériuma miniszteri elismerő
oklevele kitüntetést és a közgyűlés elnökének oklevelét.

Malomvári Klára igazgató asszony számára szemé-
lyes ünnep is volt az alkalom, hiszen az intézmény
születésnapjának megünneplése egybeesett az ő negy-
ven éves közalkalmazotti jubileumának időpontjával is.
Az igazgató asszonyt ezért külön is köszöntötték Fejér
megye önkormányzatának vezetői és az intézmény
munkatársai. A gálarendezvényre az intézmény diákjai
és dolgozói tarka műsorral készültek, volt tánc, vers,
ének, hol könnyeket előcsalogató, hol kacagásra ingerlő
műsorszámok. A 27-ei estet egy meghitt koncert zárta,
melyet a velencei katolikus templomban rendeztek meg.
A rendezvénysorozat másnapját egész napos játékos
foglalkozások tették emlékezetessé, majd az események
a zárónapon egy szakmai konferenciával értek véget.

Az előadók közt olyan szakmai tekintélyek is meg-
szólaltak, mint Dr. Ranschburg Jenő professzor, aki,
még, mint pályakezdő gyógypedagógus, szintén dolgo-
zott az intézményben. A szakmai konferencia – számos,
személyes hangvételű megszólaláson túl – megalapozta
az elkövetkező újabb hatvan év tennivalóit.

A születésnapi ünnepséget több mint 180 magán-
személy és vállalkozás támogatta, az előkészítés idő-

szakában pedig – azért, hogy ne csupán szellemében, de
külsőségeiben is megfiatalodjon az intézmény – az ott
tanuló szobafestő diákok, szaktanáraik segítségével
újjávarázsolták az épület külső megjelenését is: felújí-
tották és újrafestették az iskola és a gyermekotthon
homlokzati és oldalsó falazatát. A támogatók közt ott
volt Velence város önkormányzata. Segítségüknek kö-
szönhetően egy új televízióval gazdagodott az Intézmény.

A fenntartó Fejér Megyei Önkormányzat támo-
gatásával, az Intézményen belül 1000 lámpatest cseréje
valósult meg, rekordidőnek számító másfél hét alatt. A
kápolnásnyéki polgármesteri hivatal a Művelődési házat
térítésmentesen biztosította a nyitógálára, a Decathlon-
nak köszönhetően új focilabdákkal bővült a sportszertár,
a fiatalok a Procomp2000-nek köszönhetően kedvükre
játszhattak a kihelyezett játékgépeken. A Papír Velence
Kft. adományaival a dekorálást segítette, a Regia Rex
nyomda kedvezményesen nyomtatta ki az intézmény
elmúlt hatvan évét feldolgozó évkönyvet. A Bio sütöde,
az Olasz-magyar Sütöde, az Erika Csemege, Sodexho,
a Liones Club, a Nemes cukrászda, az Andi Sütiszalon,
Tóth Jánosné mindenki számára megédesítették az ün-
nepet. A virágdíszek az FMÖ dr. Entz Ferenc Szak-
képző iskolájának segítő szándékáról tanúskodnak.
A Premier Kft., a Kápolnásnyék és Vidéke Takarék-
szövetkezet a szakképzési hozzájárulás átutalásával
segítették az ünnepet. A Lics borászat a vendégek méltó
fogadását támogatták, míg Heiter Tibornak a finom fala-
tok hozzávalóit köszönhetik a gyerekek. Az egyéb költ-
ségekhez Szilágyi Péter járult hozzá.   

Az iskola és a gyermekotthon eltelt hatvan évének
történetét reprezentatív kiadvány megjelentetésével tet-
ték maradandóvá az ott dolgozó pedagógusok.

Tisztelt  Polgármester Asszony!
Hálás szívvel köszönjük meg a születésnapunkra kapott
pénzösszeget, amelyből karácsonyi ajándék lett, a fény-
képen látható televízió. Ezúton kívánok sikeres, gazdag
újévet erőben és egészségben az otthon minden lakója
és dolgozója nevében: Malomvári Klára igazgató
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Velence Város Önkormányzatának támogatásával

újra működik a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális

helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő

használatára képes időskorú, valamint fogyatékos szemé-

lyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvi-

tel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása

céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos ké-

szenléti rendszerben működik. Segítségével fenntartha-

tóak a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben

lehetőséget nyújt az ellátást igénybe vevő személynél tör-

ténő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.

(A rendszernek három összetevője van: egy kicsi rádióadó
(egy segélyhívó gombot mindig magával vihet, vagy magán
hordhat a használó); egy vezérlő a felhasználó telefonjához
csatlakozva és egy diszpécserközpont, amely figyelemmel
kíséri a hívásokat. Amikor sürgős segítségre van szükség, a
felhasználó csak megnyomja a rádióadó segítség-gombját.
Ez egy rádiójelet küld a diszpécserközpontnak. A diszpé-

HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2481 Velence, Tópart u. 52.
Tel.: (22) 470-288, fax: (22) 589-157
E-mail: human01@freemail.hu

TÁJÉKOZTATÓJA
Jogi és pszichológiai tanácsadásokat csak előzetes
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.
Helyszín: Velence, Tópart u. 52. Kastély épülete.

A tanácsadások térítésmentesen vehetõk igénybe a Szolgálatnál.
Kérjük az elõzetes bejelentkezést a 470-288-as telefonszámon!

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

Nyugdíj és társadalombiztosítási szaktanácsadás, 
ügyintézés: Bencsik Ferencné (elérhetõség: 472-384)

szerda 9.00–11.00 óráig.
Helyszín: Velence, Tópart u. 52. Kastély házasságkötő-
terem, telefon: 472-453.
Közösségi koordinátor fogadóideje:
Szûcsné Boros Terézia péntek: 8.00–12.00-ig.
Helyszín: Velence, Tópart u. 52. Kastély.

Török Ágnes Csincsi Éva
intézményvezetõ    pszichológus - családgondozó

cserközpont szakemberekből álló stáb, pszichológussal, szo-
ciális munkásokkal. A probléma jellegétől függően dönt,
hogy kit kell riasztani: orvost, mentőt, rendőrt, tűzoltót, te-
rületi gondozónőt, hozzátartozót.)
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készen-

léti rendszerben működik, igénybe vétele szempontjából

szociálisan rászorult:

a) az egyedül élő, 65 év feletti személy,

b) az egyedül élő, súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai

beteg személy, vagy

c) a kétszemélyes háztartásban élő, 65 év feletti időskorú, il-

letve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy,

ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos

biztosítását.

A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget,  vala-

mint az egészségi állapot miatti indokoltságot igazolni kell

(háziorvos által, a szolgáltató által kiadott nyomtatványon).

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást jelenleg ingye-

nesen lehet igénybe venni.

INFORMÁCIÓ 

ÉS  JELENTKEZÉS:

Telefon: 22/ 470-288,

Palánki Katalin
Humán Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Velence Tópart u. 26 (Kastély)

NNaaggyyccssaa llááddooss   KKlluubb  HHíírree ii
Köszöntünk minden meglévő és leendő klubtagunkat 

a 2011-es évben.
Néhány szóban szeretném bemutatni a Nagycsaládos Klub
működését és a nagycsaládos alapítvány várható céljait és

programját.
A NAGYCSALÁDOS KLUBHOZ KÉTFÉLEKÉPPEN LEHET

CSATLAKOZNI:
1. NOE csatlakozás: a velencei csoporthoz tartozva, de a
NOE számlájára megfizetett tagdíjjal melynek díja 5500ft/év.
Ezért az összegért minden igénybe vehető amit a Noe és a
Velencei Nagycsaládosokért Alapítvány nyújt pl.: jogsegély-
szolgálat, szociális segítségnyújtás, kedvezményes telefon
vásárlás, kedvezményes állatkerti belépő, és még sorolhatnám,
de a www.noe.hu oldalon mindennek utána lehet nézni.
2. Alapítványi csatlakozás: A Velencei Nagycsaládosokért
Alapítványhoz tagdíj megfizetése nélkül lehet csatlakozni, de
ebben az esetben nem vehetők igénybe a Noe által nyújtott
lehetőségek, csak amit az alapítvány felkínál. Az alapítvány
tervei és programja:
• álláskeresést segítő klub
• dolgozzunk együtt program (munkaközösség létrehozása)
• kézműves napok, családi hétvégék
• Nagycsaládos napok (nagyszabású rendezvény évente 
egyszer)

• ruha, cipő, játék csere-bere
• anyagi segítségnyújtás igény szerint

Az alapítvány a működését február 15-ével kezdi meg, addig
is várjuk azon jelentkezőket, akik szeretnének csatlakozni
klubjainkhoz az alábbi elérhetőségeken: Fekete Zsuzsa
06/70-512-7628, vagy nagycsaladosklub@gmail.com
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Kedves Anyukák!
A velencei Baba-Mama Klub a tavalyi évben is színes pro-

gramokkal várta a legkisebbeket és szüleiket. Program-
jainkon rendszeresen fordultak meg különböző témákhoz
értő vendégek, szakemberek, akik segítségünkre voltak az
aktuális problémák megoldásában. 

Sokszor kézműveskedtünk is, ilyenkor általában az éppen
közelgő ünnepekre készültünk, melyeket Klubunkban is
megtartottunk. Farsang alkalmával jelmezbe öltöztünk, házi
sütivel, gyümölcslével készültünk, igazi farsangi buli hangu-
latot teremtve a legkisebbeknek és anyukáiknak. Húsvétkor
együtt kerestük a tojásokat, decemberben a Télapót vártuk és
készültünk a Karácsonyra. Nyáron is heti rendszerességgel

szerveztünk kültéri progra-
mokat, melyek között szere-
pelt közös strandolás, fürdő-
zés, lovaglás, sétahajókázás,
játszóterezés. 

De ez csak pár program a
sok közül. Ami ennél sokkal
fontosabb, a kapcsolat a gye-
rekek és anyukák között, mely
mindenhova elkísér minket.
Nap mint nap találkozunk az
utcán, a boltban, a játszóté-
ren, ahol már ismerősként kö-
szönthetjük egymást, aminek
nemcsak a gyermekeink, de
mi, anyukák is örülünk.

A Klubba járó anyukák és
gyermekeik egy folyamatosan
bővülő, családias közösséget
alkotnak. Klubunk remek hely
a közös játékra, beszélgetés-
re, ismerkedésre. Ez a kis
közösség, az anyukák és gyer-

mekeik közötti barátság a legjobb hosszú távú befektetés és
lehetőség, amivel bármely anyuka és gyermeke élhet!

Várunk tehát mindenkit nagyon nagy szeretettel, hiszen a
velencei Baba-Mama Klub idén is számos érdekes és ka-
landos programmal várja majd minden meglévő és újdon-
sült családtagját! További friss infókat Klubunk hon-
lapján, a  www.babaklubvelence.hu oldalon láthatjátok,
melyet rendszeresen frissítünk és bővítünk.

Reméljük, nemsokára Veletek is találkozunk!
Kismama Klub, ahol már pocakosan barátkozhattok a ve-
lencei Kastély Házasságkötő termében február 10-én és már-
cius 10-én 17.00 órakor lesz. Várjuk szeretettel a velencei
Kismamákat!

Málics-Talabér Veronika
06/20/570-5876 vtalaber@vipmail.hu

Babának, mamának kellemes kikapcsolódás!

2011. február 9.

2011. február 16.

2011. február 23.

2011. március 2.

Jelmezverseny, házi sütik, gyümilé, 
lufik

Ötletek megosztása egymás között

Balogh Zoltánné – Gárdonyi Munka-
ügyi Központ Kirendeltség vezetője

Serhókné Varjas Edit óvodavezetővel
és Lajos-Kuti Éva, Cselkó Béláné
óvónénikkel

Farsang

Játékok saját kezűleg

Munkaerőpiaci programok, 
támogatási lehetőségek

Óvodai ismertető

FEBRUÁRI PROGRAMISMERTETŐ:

Decemberi Télapóváró képünk Baba-Mama Klub szerdánként 9-12-ig a
Mikkamakka Játéktárban, 

Velencén a Kastélyban (Tópart út 52.)!
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A Velencei Helytörténeti Egyesület fotóarchívumot alapít,
amihez kéri mindenki segítségét, aki szeret fotózni és szereti
Velencét. Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen részt ven-
nének a FOTÓTÁR megalapításában. Kérjük, hogy jelent-
kezzenek a Könyvtárban a 472-453-as, vagy Somhegyiné
Jutkánál a 472-174-es telefonon.

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

rendezvényekrõl, ünnepekrõl.
3. Szép fotók a Velencei-tóról és környékérõl.

Azon kedves fotózni szeretők jelentkezését várjuk, akik fel-
vételeiket ingyen átengedik a FOTÓTÁR archívuma részére
egy esetleges késõbbi felhasználásra (újságcikk illusztrálása,
reklámanyagok, képeslap, középület dekorációja stb.). A fel-
használáskor természetesen minden alkalommal feltüntetjük
a készítõ nevét és értesítjük a kedves fotóst. Az összegyûlt
anyagból egy késõbbi idõpontban kiállítást is szeretnénk
rendezni. Köszönjük mindazoknak, akik az előző lap-
számban megjelent felhívásunkra már elküldték felvé-
teleiket! (E felhívásunk címe alatti fotót már a FOTÓTÁR
első képeiből válogattuk.)  

Galambos Györgyné
Velencei Helytörténeti Egyesület

FFoottoo::  KKöövváárrii  ÉÉvvaa

VVEELLEENNCCEEII

FFOOTTÓÓTTÁÁRR

Egészséges és Kulturált Emberekért
Egyesület 

Telefon: +36-30-409-8130
Egyesületünk célkitűzése, hogy Velencén és vonzáskörzetében tar-
talmas szabadidős programokat szervezzünk mindegyik korosz-
tály számára, különös figyelmet fordítva az egészséges életmódra.

RENDSZERES PROGRAMJAINK:
Chuan shu (harcművészet): 
Kezdő: kedd 17-18 óra és csütörtök:17-18 óra
Haladó:   hétfő, csütörtök 18-20 óra
Csi-kung: szombat 7-9 óra
Helyszín: Zöldliget Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű 
Általános Iskola, Velence, Bethlen G. u. 14.
A KASTÉLYKLUBBAN MŰKÖDŐ (VELENCE, TÓPART U. 52.) 
PROGRAMJAINK:
Törzsi hastánc: szerda 17.30-19 óra (igény szerint péntek 17.30-19óra 
Callanetics torna: szerda 19-20 óra
Jóga: csütörtök 17.30-19 óra
Gitárklub: szombat 10.30-12.30 óra
Meditáció: vasárnap 16-18 óra
Kéthetente kedden (18-20 óra) Árkádia Fényeinek Spirituális
Egyháza tanításai
Alternatív gyógymódok (REIKI, thai masszázs, kínai masszázs,
talpreflexológia) gyakorlása, oktatása.
A foglalkozások időpontja változhat, érdeklődni lehet a 
+36-30-409-8130-as telefonszámon.

CCSSAALLÁÁDDII  FFAARRSSAANNGGII  
MMUULLAATTSSÁÁGG

Helyszín:
Velencei Közösségi Ház 

(Iskola utca 4.)
Időpont: 
2011. március 5-én, szombaton 16.00 órától

Program:
jelmezbál, néptánc tanítás-mulatozás

17.00 órától a Kacagány Citera Zenekar
és Lendvai Tibor dudás zenél

I. Velencei Amatőr Népdal Énekverseny 
kicsiknek és nagyoknak

Bővebben:  06-20-348-5721, 06-30-268-1007
Pogácsát, süteményt, innivalót mindenki maga hozzon!

Minden érdeklődőt szívesen vár a 
Regélő Hagyományőrző Egyesület

A rendezvényt a Regélő Hagyományőrző Egyesület rendezi
Velence Város Önkormányzatának támogatásával

Ludassy Zsuzsanna

Hagyományok új környezetben
avagy közösségépítés a Közösségi Házban

A Regélő Hagyományőrző Egyesület szeretettel vár minden
érdeklődő kicsit és nagyot, folyamatosan működő és hamarosan
induló programjaira.

RENDSZERESEN:
A tánc maga a csoda: mozgás, munka, öröm, kihívás, szárnyalás,
feltöltődés, tanulás. Híd föld és ég között. Mosolyt adsz és kapsz
általa. Lehetőségek átélni e csodát:
Néptánc próba felnőtteknek hétfőnként 18:00-19:30 2500 Ft/hó
A táncosok gyermekei részére szakszerű gyermekfelügyelet,
foglakozás a másik teremben!
Ifjúsági társastánc csütörtökönként 17:00-18:00  2500 Ft/hó 
Tipe-Topa táncház kicsiknek kéthetente pénteken 18:00-19 :00

300 Ft/alkalom (legközelebb február 18-án)
Az ének, ha szívből fakad, olyan, mint az üde forrásvíz.
Aki szeret énekelni, ezt pontosan tudja. Énekelj velünk! 
A Szederinda népdalkör tagjai szeretettel várnak.

JELES ALKALMAK:
2011. március 5. szombat Családi Farsangi Mulatság
2011. április 16. szombat  Magyarok Vására
2011. június 18. szombat  Szent Iván-napi Mulatság

TERVEINK:
Filmklub havonta egyszer szombaton 17-21 óráig
Jazz-jazz-jazz        havonta/kéthavonta szombaton az esti órákban
Irodalmi-zenei est negyedévente
Ezekhez a programokhoz várjuk a lelkes segítséget, ötleteket és
természetesen a tókörnyéki zenészek, hozzáértők, műkedvelő
amatőrök jelentkezését! (az ifjabbakat is)

Velencei Íjászklub várjuk az érdeklődőket (06-30-650-9698)
Helyszín: Velencei Közösségi Ház (Újtelep, Iskola utca 4.)

Bővebb információ: Regélő Hagyományőrző Egyesület
06-30-815-1121 vagy 06-30-268-1007    Ludassy Zsuzsanna
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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:
Fejős Éva: Cuba Libre

Schäffer Erzsébet: A temesvári lány
Penny Vincenzi: Viharos évek
Hilary Mantel: Farkasbőrben

Arthur C. Clarke: Szigetek az égben
Szilvási Lajos: A jackman

Fekete István: Első uhuzásom
Gaál Viktor: Arche-Istenek alkonya
Arnaud Delalande: A Dante-csapda

Linwood Barclay: Búcsú nélkül (Világsikerek)
Salinger Richárd: Omyno

Rebecca A. Collins: Pemberley- krónikák
Michelle Moran: Nefertiti

Kate Furnivall: Szentpétervár ékköve
Michael Connelly: Az igazság ára

Elizabeth Adler: Minden Monte-Carlóban kezdődött

Dominik Sácha: Fallabdázás – squash
F. Várkonyi Zsuzsa: Már 100x megmondtam

Apáthy Ágnes: Derékfájás, isiász
Zombori Sándor: Zseniális világsztárok :100 híres futballista

Bártfai Barnabás: PowerPoint 2010 zsebkönyv
Carl Sagan: Korok és démonok

Izing Klára: Karma könyv

Mary Pope Osborne: Kaland a Holdon (Csodakunyhó)
Jacqueline Wilson: Szólíts Sütinek !
Török Sándor: Kököjszi és Bobojsza

Varró Dániel: Akinek a lába hatos
Abigail Wheatley: Szakácskönyv fiúknak

Beiratkozási díjak: A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek be-
iratkozása ingyenes. Velence Város Önkormányzat alkalmazásában
álló pedagógusok és köztisztviselõk a Könyvtár szolgáltatásait,
illetve a könyvkölcsönzést ingyenesen vehetik igénybe. A beirat-
kozási díj 2011. január 5-étõl december 31-éig érvényes. A tárgyév
július 1-je után történõ beiratkozás díja az éves díj 50%-a.
Velencei illetõségû:
– önálló keresettel rendelkezõk: 600 Ft
– diák, velencei oktatási intézményben tanulók

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

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

Sinkáné Mihály Zita
könyvtárvezető

Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub

Mint azt már jeleztem, az új Közösségi Házban megtar-
tottuk az első alaklommal a Karácsonyi ünnepünket.
Nagyon  szép, köszönet jár érte a város vezetőségének. 

Átléptünk az Új Évbe. Egy évvel idősebbek lettünk.
Kezdődik az új programok megszervezése. E hónap elején
mi is elbúcsúztattuk az Óévet, megtartottuk a pótszil-
vesztert, ami nagyon jól sikerült, szép számmal megjelen-
tek nyugdíjas klubtagjaink.  
Ezúton kívánok minden velencei nyugdíjasnak Békés,
Boldog Újesztendőt, jó egészséget!

Bicskei Józsefné
klubvezető

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. sz. Nyugdíjas Klub tagsága december 17-én tartotta a

„karácsonyi” ünnepséget, ahol a Polgármester asszony és
Benkőné Rózsika képviselő voltak a vendégeink. 

Szeretetben és békességben ünnepeltünk. Boldogan vettük
át az Önkormányzat ajándékát (szaloncukrot), majd a Klub
pénzéből vásárolt ajándékot is. Természetesen nem drága
ajándék volt, mert a pénzünkkel úgy gazdálkodtunk, hogy a
„pótszilvesztert” is meg tudjuk rendezni, ami meg is  történt.
Itt már zene is, és az elmaradhatatlan virsli is volt, amit
jóízűen fogyasztottunk. Vacsora után tombola-jegyek vásár-
lásával töltöttük az időt, majd nagyon jó hangulat kezdődött.
Bármilyen idősek is vagyunk, egy kis mozgás jól jött – itt a
táncra gondolok –, nem fájt senkinek a „lába”, megfiatalodva
táncoltak, öröm volt nézni. A tombolasorsolásnál szintén
nagyon jó kedv kerekedett, ezt is egy szórakozásnak szántuk
és sikerrel is végződött.  Zenészünk, Kállai Szilárd már is-
meri igényeinket, fáradhatatlanul játszott és énekelt. Új
tagokat is köszöntöttünk, akiket szeretettel fogadtunk bízva
abban, hogy jó kapcsolat alakul ki közöttünk. 

Köszönetet mondok azoknak, akik ezeknek az ünnepsé-
geknek a végrehajtásában segítségemre voltak, bármilyen mó-
don segítettek. Nem tudom felsorolni mindenkinek a nevét, de
feltétlen ki kell emelni Poósz Árpád, Poósz Árpádné, Kantár
Ferencné, Házi József, Barabás Imréné nevét. Ők csak arra
vártak, hogy elmondjam, mit kell tenni. KÖSZÖNÖM!

Köszönetemet kell még kifejeznem Benkőné Rózsikának a
magam és azon klubtársaim nevében, akiknek valóban gond
lett volna eljönni közénk a „pótszilveszteri” ünnepségünkre,
mert felajánlotta szállításukat a gépkocsijával és ezáltal több
embernek szerzett örömet. Köszönjük Rózsikának az önzetlen
munkáját és azt, hogy minden esetben velünk van!

Továbbra is minden második pénteken találkozunk a klub-
helyiségben, délután 16.00 órakor egy kis beszélgetésre.   
Minden kedves nyugdíjas társamnak jó egészséget
kívánok!

Vén Lászlóné
klubvezető

NNyyuuggddííjjaass  kklluubbookk  hhíírreeii
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Kedves Testvérek!
Ez az egyéni hálaének bármikor is keletkezett, de a babiloni
fogságra utal vissza (Kr. e. 538.). Tudjuk, hogy a fogság va-
lóban fájdalmas és elviselhetetlen volt. S a zsoltáríró talán
ezért az egyéni és közösségi szabadításért ad hálát az Egy
Istennek, a sok „kisbetűs” istennel szemben. Tudja: életét,
hitét, népét Isten tartotta meg. Bennünket is a 2011. eszten-
dőben, s a következendőkben csak Ő tarthat meg. Életünket,
családjainkat, a magyarságot, s az Anyaszentegyházat is.
Ezért kell Őt magasztalnunk s hozzá kiáltanunk. Igen, a ránk
váró próbák éles kései között csak Ő tarthat meg.

A zsoltáros teljes szívvel magasztalja Őt. Nem hezitálva,
ímmel-ámmal, így-úgy, megszokásból, kényszeredetten,
arany középúton járva, langymelegen, hanem teljes szívvel,
hitvalló bizonyossággal, teljes egyértelműséggel. S talán
ennek az esztendőnek a feladata: életünkön keresztül is látni
és láttatni – földi valóságunk minden szomorúsága ellenére is
– a mennyei világból felragyogó Krisztus arcot. Látni és lát-
tatni mindazt, amit én már nemcsak hiszek, hanem tudok is.
Erről egyértelműen, teljes szívvel beszélni, hitvallást tenni.
Jézus Krisztus „az út, az igazság és az élet”. Más utakat járva
menthetetlenül elveszek.

Hogy induljunk hát a félelmetes ismeretlennek? Jézussal!
Vele menjünk a túlsó part felé. Viharokban kiáltsunk fel bát-
ran: – Úr Jézus, könyörülj rajtunk, mert elveszünk! Ő a mi
abszolút jövőnk, s ezért nem lehetünk csüggedők. Ő megtalált
és megváltott. Jézus Krisztusban Isten adott számunkra
Szabadítót.

Isten szeretete hűséges! Kitartó, örök. Nem fogy el.
Ehhez a hűséges szeretethez nekünk is hűnek kell lennünk!
Hogyan? Úgy, hogy a szeretet szabadságában Hozzá tartozol.
Ha az átlag-keresztyén arctalan arany középútja, s probléma-
mentes, üvegházi magatartása helyett olyan személyiséggé
kristályosodsz, aki Krisztus útján járva tudatosan vállalja az
életet, a hitvallást, még ha az másokból megbotránkozást vált
is ki. Ha vállalod a belső tusákat, az életes harcokat a lelkiis-
meret küzdelmeiben. Isten szavát és döntését. S azt magadra
nézve kötelezőnek is tartod.  

Csak a páli magatartás lehet a helyes: „Élek többé nem
én, hanem él bennem a Krisztus…” Isten hűséges szeretete
tesz igazán szabaddá, hogy teljesen önmagad légy, hogy
Krisztus legyen a középpont, s hogy másokat is tudj sze-
retni! Mert a szeretet Isten országának szántóföldje,
amelybe nap mint nap magként kell hullanunk, áldozat-
ként kell beletemetkeznünk, hogy aztán elhalva és új
életre támadva bőséges termést hozzunk.

Isten szeretetének hűsége különösképpen nyilatkozik meg
nagy nyomorúságokban. Erről vall a zsoltáros. Nem tudjuk,
mi volt ez a nyomorúság, de hozzá kiáltott a mélységből, s
Isten meghallgatta őt. Bátorította, erőt öntött bele. Ahogy Pál
mondja: „Mert nem a félelemnek lelkét adta nékünk az Úr,
hanem az erőnek, a szeretetnek és józanságnak lelkét.”

Hányszor vagyunk ilyen élethelyzetben? Emberileg telje-
sen lehetetlen helyzetben. Zsákutcában egész életünkkel.

Olyan vert helyzetben, ahonnan emberileg nincs kiút. De ami
nekünk lehetetlen, Istennek lehetséges…

Talán most is, az év kezdetén félelmekkel tusakodunk, szo-
rongunk, kishitűek vagyunk, zsákutcáinkkal bajlódunk. Értsd
meg jól: Ő véd, őriz, megtart! Ám vállalnunk kell Krisztust, ha
kell a szenvedést, a keresztet. Bizony a hívő élet nem szem-
fényvesztő idealizmus, rózsaszínű illúzió, nemcsak a mi-
móza- és széplelkek mindig tökéletes élete, hanem fájdal-
mas sorsvállalás, hitvallás, s keresztvállalás. De Isten sze-
retete erre megerősít, erre méltóvá tesz, felfegyverez. S akkor
megtapasztalod: Krisztussal könnyű a kereszt; a könnyek or-
szágútján fénylő lesz a látásod, tisztább az életed; Isten sas-
szárnyon hordoz, s véd. Ő ad erőt az erőtlenségben, reményt
a reménytelenségben, vigaszt a vigasztalhatatlanságban. 

Értsd meg jól: nem az orkán által sodort falevél vagy,
nem száraz ág, melyet sodor magával a rohanó, áradó folyó.
Benne vagy Isten üdvtervében! Része vagy Isten Országá-
nak. S Isten Országa benned van! Ezért van jövőd! Csak
fogadd be Őt! „Jöjj, Királyom Jézusom, Szívem, íme, megnyi-
tom…” Mert Isten Országa nem más, mint az Ő vigasztaló
jelenléte minden nyomorúságban. Istennek vigasztaló je-
lenléte pedig: valóság. S ennek a valóságnak te is része lehetsz.
Csak el kell fogadnunk a felkínált kegyelmet, erőt és Lelket.

Tudsz-e kiáltani a 2011. év újrakezdésében, megújulni,
Hozzá fordulni? Vagy egyedül akarsz továbbra is célhoz érni,
minden gondot megoldani? Péter első levelében olvassuk:
„Minden gondotokat őreá vessétek!” Luther mondja erről az
igehelyről: „Aki ezt az őreá vetést nem képes megtanulni, az
maga válik elvetett, megvetett, alávetett, sorsnak odavetett
emberré.” Olyanná, akivel labdázhat a sors, mint a poklok
játékszerével.

Tudjunk hát benne bízni-remélni. Hinni, hogy Ő gondvi-
selő, megtartó Isten, aki csodálatos módon erősít meg, úgy,
ahogy erről Pál apostol vall (2 Kor 12:9):
„Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség
által ér célhoz. Legszívesebben tehát erőtlenségeimmel di-
csekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.”

Ámen
Istentől gazdagon megáldott, hitben, reménységben, erőben,
egészségben megélt, boldog, eredményes és kiteljesedett Új
Évet kívánok lapunk minden olvasójának, minden kedves test-
vérünknek. 
Íme a „református” BUÉK = Bízzad Újra Életed Krisztusra!

Áldás, Békesség! Békesség Istentől!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Erős vár a mi Istenünk!

Pápai Szabó György lelkipásztor

Református istentiszteletet minden vasárnap két helyen tar-
tunk Velencén. Az újvárosi részen található imaházunkban
(Kossuth L. u. 1.) reggel 9 órakor, s az Óvárosban (Templom
köz 1.) lévő templomunkban fél 11 órakor. 

A Lelkészi Hivatal és a lelkész elérhetősége: 
472-372, 06-20-340-60-79. E-mail: papaiszabogyorgy@yahoo.com  

ill.: postmaster@pszabo.t-online.hu

Hálaadás Isten hűséges szeretetéért
Textus: Zsolt 138: 2-3.
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Tisztelt Újságolvasók és Szurkolóink! 
Köszöntöm Önöket, és egyben Boldog Új Esztendőt kívánok

mindnyájuknak.
Befejeztük a 2010/11. év őszi idényét, immár évek óta sike-

resen. A felnőtt csapatunk a 2. helyen végzett, öt pontos előny-
nyel várjuk a tavaszi nyitányt. Ifjúsági csapatunk a 3. helyen
zárta az őszt. U-16 csapatunk szintén a 2. helyen végzett, U-13
játékosaink pedig az előkelő 3. helyen végeztek, nem kis ne-
hézségek árán. A többi korosztályunk tornarendszerben játszik,
de itt is szép eredményeink vannak. El kell mondanom
Önöknek, hogy mióta ez a stáb irányítja a velencei labdarúgást,
sikert – sikerre halmoztunk (6 év). 

Megyei szinten a Velence SE az ősz teljesítményt nézve tehát
az összes csapatot, akik az Egyesület színeiben  szerepelnek
évek óta, az 1 helyen van. Ennyi sikeres eredményt más
egyesület az elmúlt években nem tud felmutatni. Meg kell
nézni, honnan indultunk. A felnőtt csapat 12. helyen zárt, az ifi
csapatunk 15. helyen végzett és az 1. helyen van. Ennyi sikeres
eredményt más egyesület az elmúlt években nem tud felmu-
tatni. Meg kell nézni honnan indultunk. A felnőtt csapat a 12.
helyen zárt, az Ifi-csapatunk  pedig a 15. helyen végzett, és az
utánpótlás csapatainkat az akkor még Megyei II. osztályú
Kápolnásnyék üzemeltette. Ugye nem kis eredmények ezek:
2 db bajnoki cím a Megyében, 2 db 4. helyezés szintén a
Megyében, 1 db NB III. 2. helyezés, 1 db Magyar Amatőr Kupa
Döntő Debrecenben, és most félidőben 2. hely a Megyében. 
De ezeket az eredményeket az utánpótlásnál is elmondhatjuk. 
De most ez összedőlni látszik. Mivel nincs jelentős külsős segít-
ség, csak az Önkormányzatra támaszkodhatunk. Tudjuk, hogy
a Képviselő-testület ahol tud segít, de egy Megyei I. osztály-
ban futballozó egyesületnek ez kevés. Hét csapatot üzemel-
tetünk, az egész megyét be kell utazni, minden feladat ránk
hárul (labdafogó háló építés, pályák karbantartása, szertáros
fizetése, felszerelés vásárlása, az óriási szövetségi költség), és
még sorolhatnám mennyi feladatot kell megoldani. 

A tavalyi évet – 3 millió forinttal zártuk. Nem jöttek meg azok
a támogatások, amiket vártunk. Ezt így nem lehet csinálni. El
kell dönteni, kell-e a településnek egy ilyen eredményeket  fel-
mutató egyesület, vagy nem. El kell dönteni, hogy szerepeljen
az Egyesület egy osztállyal lejjebb, vagy nem. Itt költséget
csökkenteni csak részben lehet. Csak úgy lehet, hogy egy osz-
tállyal lejjebb szerepelünk, és kevesebb csapatot üzemeltetünk.
Kisebb költségekkel, kevesebb utazással, kisebb kiadásokkal,
mivel a Megyei II. osztályban nincsenek ilyen követelmények.
Elküldhetünk négy korosztályt, mivel ez ott nem kötelező, de
akkor mi lesz a gyerekkel, azokkal a szülőkkel, nagyszülőkkel,
akik hozzák mozogni a gyerekeiket, és a rendszeres mozgásra
szeretnék nevelni őket. Amikor ezeket a sorokat írom, még azt
sem tudjuk, el fogunk-e indulni, lesz-e rá lehetőségünk, hogy
becsületesen befejezzük a bajnokságot. Több játékosunkra más
csapatok már kivetették a hálójukat. Hogy tartsam itt őket a bi-
zonytalanságban? 
Épp ezért kérem Önöket, Szurkolókat, Vállalkozókat, ha nem
szeretnék, hogy a velencei labdarúgásról csak múlt időben
beszéljünk, kérem segítsenek.  Mindennemű segítséget meg-
köszönünk a velencei labdarúgás fennmaradásának érdekében.

A felnőtt csapatból ki lehet a teljesítménye alapján emelni:
Nagy Attilát, Pál Istvánt, Csanádi Jánost, Király Gézát.

Az Ifi-csapatból, akik szintén velenceiek: Czottner Ádám,
Silhány Ferenc, Hajdu Márk, Kovács Máté játékosokat.
Köszönjük nekik, hogy tesznek a velencei labdarúgás hír-
nevének öregbítéséhez. 
Várjuk a segítségüket, mindennemű segítséget elfogadunk, ha
kell telefonon hívjanak, szívesen rendelkezésükre állok: 
06-30-947-8154. HAJRÁ  VELENCE!

Kiss Tibor SE elnök

Kedves Sporttársak, Szülők, Szurkolók!
A gyermekek fő jellemzője a nagy mozgásigény, a ját-

szadozás, a játék iránti vágy, a gyermek a játék öröméért ját-
szik. Ennek a természetes mozgásvágynak a hasznosítására
kiválóan alkalmas a focizás. Az utánpótlás-nevelés célja a
gyerekek sporthoz való viszonya és ezen belül a labdarúgás
megszerettetése. Úgy gondolom, ez idáig sikerült.

Az utánpótlás csapatoknál minden évben változik a játékos
keret. Ez természetes folyamat. Voltak, akik sportágat váltot-
tak, vagy a tanulmányi eredményeik miatt a szülők nem járul-
tak hozzá a gyerek sportolásához és voltak, akik eligazoltak.
Ezért az idény kezdetén létszámhiánnyal küzdöttünk, de
Farkas Balázs apuka hathatós segítségével a bajnokság kezde-
tére minden a helyére került.

Az U7, U9, U11 csapataink kistérségi kispályás tornarend-
szerben lebonyolított tornarendszerben vettek részt az agárdi
Parkerdőben.

Az U7-es korosztály még csak tanulgatja a focit, de ki kell
emelnem Hajdú Zolikát, aki gólkirályi címet ért el ezeken a
tornákon.

Az U9-es csapatunk 50 %-os teljesítményt ért el, ez az
újjáalakult csapattól szép eredménynek számít. Itt is kiemel-
ném Farkas Bence, Orisek Milán, Szilágyi Roland, nevét, akik
sokat tettek a csapatért, de a többiek is bizonyították, hogy
lehet rájuk építeni a jövő csapatát.

Az U11-es korosztályban az egész keret kicserélődött. Az
előzmények alapján, szép teljesítménynek számít a közép-
mezőnyben elért helyezés. Ezen belül is kiemelkedőt nyújtott
Póder Dominik és Török Orion, akik jelentős mértékben hoz-
zájárultak a csapat eredményességéhez. 

Az U13-as csapatunk korkülönbségbeli problémákkal küzd,
ugyanis egy-két évvel fiatalabbak az ellenfeleinknél, ami ennél
a korosztálynál nagyon sokat számít. De a jövő nekünk dol-
gozik, és biztos vagyok benne, hogy meg is lesz az eredménye
a sok munkának. 

Az U16-os keretből a nyáron nyolcan mentek fel az ifi-csa-
patba, ezért itt új csapatot kellett kialakítani, ami természetesen
nem sikerült zökkenőmentesen. A bajnokságot buktatókkal
kezdtük, de végül is Silhány Tamás csapatkapitány vezérletével
az utolsó öt mérkőzést zsinórban megnyertük. Így az őszi for-
dulókat követően, a második helyen állunk három ponttal
lemaradva az első helyezett mögött. Természetesen, nem is
lehet más a cél, mint a dobogó legfelső foka.

Ezúton szeretném megköszönni minden szülőnek, hozzá-
tartozónak, barátnak, az Egyesületünknek és nem utolsó sor-
ban a velencei Önkormányzatnak, hogy segítettek és hozzá-
járultak e szép és nemes feladat elvégzéséhez. 
Mindenkinek nagyon Boldog Újévet kívánok!
HAJRÁ  VELENCE! Varga László edző

SSPPOORRTTHHÍÍRREEKK
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Emelkedik Székesfehérvárig 
a vasútvonal biztonsági szintje

Budapest-Székesfehérvár vasútvonalon a közle-

kedés biztonságát jelentősen növelő rendszert tele-

pítenek. Az ETCS 2, azaz az Egységes Európai

Vonatbefolyásoló Rendszer 2-es szintjének kiépítése

a tervek szerint 2014 végére befejeződik. A beru-

házás pénzügyi hátterét döntően az Európai Unió

biztosítja.

A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF)

Zrt. befejezte az előkészítési munkálatokat és 2011-ben

tervezi az ETCS 2 vonatbefolyásoló berendezés pálya-

menti alrendszer kiépítésének megkezdését a Budapest–

Székesfehérvár vasútvonalon.

„Az ETCS 2 telepítési munkálatai és az ezzel

párhuzamosan folyó pálya- és biztosítóberendezési

rekonstrukciónak köszönhetően Kelenföld és Székes-

fehérvár között a meglévő pálya alkalmas lesz az órán-

ként 160 kilométeres sebességgel történő közlekedésre”

– tájékoztatott Loppert Dániel, a NIF Zrt. kommuniká-

ciós vezetője.

A tervezett telepítési munkálatok 68 kilométer vo-

nalhosszt érintenek. Az ETCS elsődleges feladata a

vonatok közlekedésének felügyelete, a vasúti forgalom

biztonságának garantálása a legkülönbözőbb üzemi

helyzetekben. 

Ha a mozdonyvezető a rendszer figyelmeztetését

követően nem csökkenti a sebességet megfelelő mérték-

ben, ha a sebesség eleve túl magas, illetve ha a vonat

megállásra vagy a sebesség csökkentésére utasítást adó

jelző felé közelít, a rendszer automatikusan bekapcsolja

az üzemi féket, s ha szükséges, a vészféket is. Az ETCS

elsősorban a vonatbefolyásolással kapcsolatos funkció-

kat és eljárásokat foglalja magában, de túlmutat a ha-

gyományos értelemben vett vonatbefolyásoló rend-

szereken, és a vasúti közlekedés biztonságát szinte min-

den téren igyekszik szavatolni.

A fejlesztés a Közlekedés Operatív Program

(KÖZOP) részeként valósul meg az Európai Regionális

Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával. A Bu-

dapest-Székesfehérvár vasútvonalon az ETCS 2 tele-

pítés előkészítésének pénzügyi hátterét nagyrészt az

Európai Unió biztosította.

KKÖÖZZÉÉRRDDEEKKŰŰ  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A közvilágítási lámpatestek
felszereltetésének lehetõsége

A Képviselõ-testület döntésének megfelelõen, ha az
állampolgárok megfizetik a közvilágítási lámpatest árát,
amely 61.000,– Ft + 25% Áfa, az energiadíjat az Önkor-
mányzat felvállalja. Azok az ingatlantulajdonosok lehet-
nek érintettek, ahol a közvilágítási hálózat jelenleg is
mûködik, de sûrûbben, az ingatlanok elé is szeretnék, ha
a lámpatest felkerülne.
Megrendelni a VHG Kft. irodájában lehet:

Polgármesteri Hivatal
2481 Velence, Tópart utca 26. Telefon: 22/472-111

Ügyfélfogadás: hétfõtõl péntekig: 8-12-ig

Szerkesztõségi közlemény
A Velencei Híradó szerkesztõsége,valamint az újságba cikket
írók munkájukért anyagi juttatásban nem részesülnek, vala-
mennyien ellenszolgáltatás nélkül végzik e tevékenységüket.

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK
Erika Élelmiszerbolt - Szabolcsi út 1.

Telefon: 22/474-383

Gajdos András:     06-20/466-0546

Gajdos Andrásné: 06-20/557-2575

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 6.00 – 18.00 óráig

szombat-vasárnap: 6.00 – 12.00 óráig

GYÓGYSZERTÁRI
NYITVA TARTÁS

VELENCE GYÓGYSZERTÁR (Tel.: 06-22/589-524)
hétfő-péntek:  08.00-20.00     
szombat: 08.00-14.00  
hétvégi ügyeleti rendszerben.

VELENCE, HALÁSZ UTCA (Tel.: 22/471-596)
hétfõ-péntek: 9.00–15.00 óráig

VELENCE, ISKOLA UTCA (Tel.: 22/472-074)
hétfõ-péntek: 9.00–15.00 óráig

Rendõrkapitányság Gárdony 
közrendvédelmi és víziközledés-rendészeti osztály

TÁJÉKOZTATÓ
Velencei körzeti megbízottak:

LITS RÓBERT r. zls. Tel.: 06-20-368-0235
JUHÁSZ KRISZTIÁN r. ftörm. Tel.: 06-20-368-0565

A körzeti megbízotti fogadóórák helyszíne:
Velence, Tópart u. 52. (Kastély – házasságkötõ terem)

A fogadóórák idõpontja:
Minden második héten keddi napon 8.00 órától 9.00 óráig
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
Velence Város Polgármesteri Hivatalának telefonszámai

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

díj, beszedett napidíj
Galambos Erzsébet 589-419  telekadó, idegenforgalmi adó
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Heinczné Horváth Edina 589-412  osztályvezetõ,

okmányiroda vezetője
Török Tiborné 589-400/124   egészségügyi szolgáltatásra

való jogosultság, védendõ
fogyasztókkal kapcsolatos
ügyintézés, szociális segélyek,
mozgáskorlátozottak közleke-
dési kedvezményei,
állattartás, 
lakásépítési kedvezmények.
lakásfenntartási támogatás

Szabó Lászlóné 589-417  anyakönyvezés, lakcímbe-
jelentés, hagyatéki ügyintézés,
ügyintézés, gyámügyek,

Kerékgyártó Zoltánné 589-408  aktívkorúak ellátása, közgyógy-
ellátás, ápolási díj,
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény, időskorúak 
járadéka, szabálysértés,
óvodáztatási támogatás

Kallós Éva 589-420  szálláshelyszolgáltatói  
engedélyek

ALJEGYZÕ
Szelei Andrea 589-418  birtokháborítás, oktatási ügyek
MÛSZAKI OSZTÁLY
Csiszár Balázs 589-406  építési és használatbavételi

engedélyek, rendezési terv
Tóth Anita 589-401  építési és használatbavételi

engedélyek
Törjék Zoltán 589-405  utak, járdák, közterületek

használata, felbontása,
vízelvezetés, vízjogi,
tûzgyújtási engedélyezés

Mohai Beáta 589-407  mûszaki adminisztrátor
társulati ügyintézõ

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

ügyek
Karaniczné Fodor Éva 589-415  könyvelés
Csikmérõ Enricóné 589-411  könyvelés
Egri Andorné 589-411  könyvelés
Mészárosné Molnár Krisztina 589-423  pénztár
TITKÁRSÁG (polgármester és jegyzõ elérhetõsége)
Géjó Irén 589-402
Balogh Erika 589-425
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 589-416
IKTATÓ, KÖZPONT
Kõváriné Zsovák Nóra 589-400   mûködési engedélyek, iktató
ÜGYFÉLFOGADÁSI NAPOK
Polgármester: hétfõ: 8.00–12.00-ig

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

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

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

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

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

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

Szakorvosi rendelőintézet (Balatoni u. 65.)
központi telefonszáma: 22/589-515
Velencei Gyógyszertár  (Balatoni u. 65.) 22/589-524
Orvosi ügyelet: 22/472-242
Hívható hétfõtõl-csütörtökig: 17.00–7.00 óráig,

péntek 17.00 órától hétfõ 7.00 óráig folyamatosan.
Helyi Tűzoltó Egyesület: 06-30-6315-666
Polgárõrség: 06-30-9270-422
Hívható szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00–20.00 óráig.
Humán Családsegítõ Szolgálat 22/470-288
E-mail:human01@freemail.hu
Magán állatorvos: 
Dr. Berta Gyula jogosult állatorvos 22/472-310
MOHOSZ Velence Tavi Kirendeltsége 22/370-339
Vezetõje: Sebestyén András 06-30-9540-731
MOHOSZ Velence Tavi Halõr csoportvezetõ 
Schwaller Mihály 06-30-748-8355
Falugazdász: 
Dózsa Márta mezõgazdasági tanácsadás 06-70-247-0746
Ügyfélfogadás: 
minden kedden 10-11-ig Kastély - házasságkötõterem
Hulladék szállítással
és közvilágítással kapcsolatban 22/472-111
Folyékony hulladék elszállítása megrendelhetõ: 
HERKE Bt. 06/20-939-1955
DRV Zrt. információs Pont – Szabolcsi út 40.
ügyfélfogadás: 
hétfő és szerdán 8.00-15.00, pénteken: 8.00-13.00
június-augusztusban kedden és csütörtökön is 8.00-15.00
Fax: 06/84-501-299
Ügyintézés: 06/40-240-240 
E-on Áramszolgáltató (ingyen hívható):     06/80-533-533
E-on ügyfélszolgálat:
TÓ-VILL BT Székházában  (Kápolnásnyék, Tó u. 20.)
kedden     16.00 – 20.00 óráig
csütörtökön 8.00 – 14.00 óráig

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

(a Fm-i Hírlapban megjelentetett idõpontban)

Közérdekű telefonszámok

FFoottoo::  KKöövváárrii  ÉÉvvaa
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BELGYÓGYÁSZAT
Általános 
belgyógyászat

Gasztroenterológia

Endokrinológia, 
anyagcsere és diabetológia

SEBÉSZET

Általános  sebészet

Proktológia

Gyermeksebészet

Érsebészet

Kézsebészet

NŐGYÓGYÁSZAT
TERHESGONDOZÁS

CSECSEMŐ- ÉS 
GYERMEK-GYÓGYÁSZAT
Csecsemő- és 
gyermekkardiológia

Gyermek tüdőgyógyászat

Általános csecsemő- és 
gyermekgyógyászat

Fejlődésneurológia

FÜL-ORR-GÉGE
GYÓGYÁSZAT

SZEMÉSZET

BÕRGYÓGYÁSZAT ÉS 
NEMIBETEG ELLÁTÁS

Dr. Szemenyei Tamás

08.00-12.00

Dr. Kerkuska László
08.00-12.00
Dr. Juhász Lajos

15.00-19.00

Dr. Keresztúri Gábor
15.00-17.00

Dr. Simon Gábor
16.00-19.00

Dr. Horváth Zoltán
15.30-18.30

Dr. Németh Attila

08.00-12.00

Dr. Juhász Lajos
07.00-11.00

Dr. Imre László
16.00-18.00

Dr. Nagy László

13.00-18.00

Dr. Heresznyei
Gabriella

08.00-12.00

Dr. Keresztesi Márk
15.30-18.30

Dr. Láng Judit
14.00-20.00

Dr. Gajdán László
16.00-20.00
(Hepatológia)

Dr. Szendrényi Vilmos

15.00-19.00

Dr. Nagy László

08.00-13.00
Dr. Hagymásy László

15.00-18.00

Dr. Jakab Gabriella
15.30-18.30

Dr. Székely Iván
14.00-18.00

Dr. Szendrényi Vilmos

07.00-11.00

Dr. Kerkuska László
15.00-19.00

Dr. Májer Gizella

15.30-19.30
Dr. Kádár Attila
14.00-17.00

Dr. Láng Judit
14.00-20.00

Dr. Kalmár József

08.00-12.00

Dr. Orosz Gábor

09.00-14.00

Dr. Tóth Gyöngyi
08.00-20.00  

A VELENCE-TAVI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET
nyitvatartási ideje:

hétfő-péntek:  07.00-19.00
Bejelentkezés, időpont egyeztetés személyesen, vagy a következő telefonszámon lehetséges:  

06-22/589-515

A VELENCE GYÓGYSZERTÁR nyitvatartási ideje:
hétfő-péntek:  08.00-20.00     szombat: 08.00-14.00  hétvégi ügyeleti rendszerben

Telefonszám: 06-22/ 589-524

SZAKRENDELÉS               HÉTFŐ             KEDD           SZERDA     CSÜTÖRTÖK      PÉNTEK
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NEUROLÓGIA

ORTOPÉDIA

UROLÓGIA

REUMATOLÓGIA

PSZICHIÁTRIA

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

Tüdőgyógyászat

Pulmonológia  allergológia 
és immunológia

KARDIOLÓGIA

FIZIOTERÁPIA ÉS
GYÓGYTORNA

Gyógytorna

Fizioterápia

VÉRVÉTEL

RÖNTGEN-
DIAGNOSZTIKA

ULTRAHANG

FOGLAKOZÁS-EGÉSZ-
SÉGÜGYI ELLÁTÁS

SORTORVOSLÁS

Dr. Rácz Lajos
15.00-19.00

Dr. Kárpáti Róbert

14.00-18.00

Körömi Anikó

07.00-12.00
V. Beregei Katalin
07.00-15.00

Dr. Tura Tímea
08.00-17.00

Dr. Csiák Gyula
09-11.00

Dr. Lencsés Tamás
08.30-12.30

Dr. Kovács Attila

14.00-20.00

Körömi Anikó

13.00-18.00
V. Beregei Katalin
12.00-18.00

08.00-12.00

Dr. Miniska János
10.00-12.00

Dr. Czikajló Gyula
14.00-16.00

Dr. Horváth Szabolcs

08.00-14.00

Dr. Végh Dóra

13.00-19.00

Dr. Harsányi Edit

16.00-20.00

Körömi Anikó

07.00-12.00
V. Beregei Katalin
07.00-13.00

08.00-18.00

Dr. Kövi Katalin
15.00-19.00

Dr. Czikajló Gyula
08.00-10.00

Dr. Horváth Szabolcs

14.00-20.00

Dr. Rácz Lajos
15.00-19.00

Dr. Végh Dóra

08.00-13.00

Dr. Varga László
15.00-19.00

Dr. Pápai Székely
Zsolt

17.00-20.00

Dr. Király Anna

08.00-14.00

Körömi Anikó

13.00-18.00
V. Beregei Katalin
07.00-13.00

12.00-18.00

Dr. Miniska István
18.00-20.00

Dr. Rónai László
09.00-13.00

Dr. Végh Dóra

08.00-13.00

Körömi Anikó

07.00-11.00
V. Beregei Katalin
07.00-13.00

Dr. Tura Tímea
08.00-14.00

BEUTALÓ KÖTELES SZAKRENDELÉSEK NEM BEUTALÓ KÖTELES RENDELÉSEK
Belgyógyászat
Kardiológia
Diabetológia
Gasztroenterológia
Hepatológia
Csecsemő és gyermek 
kardiológia

Fejlődésneurológia

Bőrgyógyászat
Nőgyógyászat
Urológia
Pszichiátria
Fül-orr-gégegyógyászat
Szemészet
Sebészet

SZAKRENDELÉS               HÉTFŐ             KEDD           SZERDA     CSÜTÖRTÖK      PÉNTEK

Ortopédia
Neurológia
Reumatológia
Érsebészet
Kézsebészet
Tüdőgyógyászat
Ultrahang és 

röntgendiagnosztika

Velencei-tavi Kistérségi 
Járóbeteg Szakellátó 
Közhasznú Nonprofit Kft.

MAGÁRENDELÉS

06.30-10.30
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Római Katolikus Egyházközség miserendje:

Templom (Ó-falu – Fõ u.):
hétfõtõl – péntekig: 18.00 óra
szombat (elõvételezett szentmise): 18.00 óra
vasárnap: 11.00 óra

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

* * *
Református Egyházközség istentiszteleteinek
idõpontjai:

Templom (Ó-falu – Templom köz): vasárnap 10.30 óra
Imaház (Újtelep – Kossuth L. u.1.): vasárnap   9.00 óra

* * *
Baptista Gyülekezet istentiszteleteinek 
idõpontjai:

Baptista templom (Újtelep, Haraszti park)
kedd: 18.00 óra Bibliaiskola
szerda: 18.00 óra Imaóra
péntek: 17.00 óra Ifjúsági alkalom
vasárnap: 10.00 óra Istentisztelet

TÁJÉKOZTATÁS!
Tájékoztatjuk Velence Város Lakosságát és minden
érdekeltet, hogy a településen lévõ temetõk kapukulcsai
esetenként elkérhetõk az alábbi helyeken:

Római Katolikus Egyházközség
Plébánia Hivatalában: Fõ u. 70. Tel.: 22/472-149

Református Egyházközség Parókiáján 
(templom udvarában): Templom köz 1. Tel.: 22/472-372

újonnan átveendő ügyfelei számára is többi ügyfelével
megegyező színvonalon és azonos áron biztosítja a
földgázszolgáltatást a kijelölés időpontjától kezdődően.

2011. február 4-ig megtörténik az érintett ügyfelek
mérőórájának leolvasása, a leolvasott óraállás képezi az
elszámolás alapját. Fontos, hogy az érintettek segítsék a
gázmérők leolvasásában az elosztói engedélyesek munka-
társainak munkáját, hiszen a pontos leolvasás feltétele
a korrekt elszámolásnak.

Adminisztratív teendőjük az érintetteknek egyelőre
nincs, a szolgáltatást megszakítás nélkül, a megszokott
módon vehetik igénybe.

A Magyar Energia Hivatal munkatársaival jelenleg is
zajlanak egyeztetések a folyamatok pontosításáról, amely-
nek ügyfeleket érintő részleteiről a weboldalunkon tájé-
koztatást adunk. A gázszolgáltatás továbbra is zavartalanul
folytatódik, társaságunk gondoskodik minden, a szolgál-
tatási területén vételező, egyetemes szolgáltatásra jogosult
fogyasztóról.

Pál Norbert Lehoczki Balázs
ügyvezető igazgató ügyvezető igazgató

A Magyar Energia Hivatal január 5-én felfüggesztette az
Emfesz Kft. kereskedelmi engedélyét, a határozat értel-
mében a társaság kilencven napig nem folytathat gáz-
kereskedelmi tevékenységet. Így az Emfesz Kft.-vel a
gas.hu konstrukcióban kötött szerződések automatikusan
felbontásra kerültek. Az ügyfelek ellátása azonban to-
vábbra is biztosított marad.

A Hivatal az Emfesz Kft. valamennyi felhasználója el-
látásának érdekében más földgázkereskedőt, illetve egye-
temes szolgáltatói engedélyest (ún. végső menedékest)
jelölt ki a kellő földgázforrással rendelkező engedélyesek
közül. A Hivatal döntése értelmében 2011. január 13-án
6 órakor kezdődő gáznaptól 90 napra az E.ON veszi át
a szolgáltatási területén vételező, egyetemes szolgáltatásra
jogosult Emfesz ügyfelek ellátását.

A magyar gázpiac régi, stabil szereplőjeként továbbra
is törekszünk ügyfeleink magas színvonalú ellátására, a
lehető legalacsonyabb, de hosszú távon is fenntartható
áron. Felelős földgázszolgáltatóként fontosnak tartjuk,
hogy szolgáltatási területünk érintett fogyasztóit gyors,
stabil és gördülékeny kiszolgálásban részesítsük. Az E.ON

TTáájjéékkoozzttaattóó  aazz  EEmmffeesszz  kkfftt ..   üüggyyffeelleeiinneekk  eell llááttáássáárróóll

Velence története
könyv alakban
Városavató ünnepségünkre elké-
szült Kupi László feldolgozásában
„Város volt, város lett” címmel
Velence története könyv alakban.
A könyv méltóan mutatja be tele-
pülésünk múltját, szinte napjain-
kig a jelenét.
A könyv megvásárolható a

Könyvtárban (Kastély, Tópart u. 52.)
Polgármesteri Hivatalban    (Tópart u. 26.)

A könyv ára
kemény táblás kötés esetén bruttó 1900,- Ft,
puha kötés esetén bruttó 1200,- Ft.

FF II ZZ EE TT EE TT TT
HH II RR DD EE TT ÉÉ SS EE KK

Téglakémények építése - javítása

Kémények dekoratív burkolása 

20-499-3974

Ha kéménye 
vizes • visszaázik • kátrányos • büdös  

nem bélelt • át kell rakni • mutatóssá

kívánja  tenni lakótéren kívül-belül 

Szerelt kémények kivitelezése

GYÓGYMASSZÁZS
Sportsérülésekre, reumatikus fájdalmakra egyaránt.

Egészségpénztár elfogadó hely:
AXA, VIT, Vasutas egészségpénztártagok részére
Előzetes időpontegyeztetés a 06-30-482-0831-es 

telefonszámon. Kiss Mariann
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FF II ZZ EE TT EE TT TT   HH II RR DD EE TT ÉÉ SS EE KK
Műanyag ajtó, ablak

Bejárati ajtók, ablakok,
redőnyök,  párkányok, 
szúnyoghálók, reluxák

szalagfüggönyök, napellenzők
gyártása és forgalmazása!

Szakszerű beépítés 
és igény szerinti visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás!

Telefon: 06 30 456 25 16,  06 30 456 41 86

Mint kineziológus és masszőr szeretnék segíteni Önnek
egészsége helyreállításában, stressz oldással, 

testi és leki eredetű problémák feltárásával. 
Kapócs Anikó 

06-30-221-2208 vincita1@t-online.hu

Könyvelés, Adóügyek, Bevallások

Munkaügy, Bérszámfejtés, 

Társadalombiztosítás

Kontrolling, tervezés, elemzések

Cégünk vállalja társas és egyéni vállalkozások teljes

körű ügyintézését a fent felsorolt területeken.

Megbízhatóság, tapasztalat. 
ANGOL, NÉMET NYELVTUDÁS

NIVEUS-CONTO Kft.

2481 Velence, Dózsa György u. 7.

info@niveusconto.hu Tel.: 06-30/9027-167

Szennyvízvezetékek zsírtalanítása, tisztítása,

kamerás vizsgálata 32-300 mm-ig.

Magasnyomású tisztítás (WOMA) garanciával.

Telefon: 30-956-0504

CCIIPPŐŐJJAAVVÍÍTTÓÓ  ÉÉSS  KKUULLCCSSMMÁÁSSOOLLÓÓ
Velence, Fő út 101. 

Nyitva:

hétfőtől péntekig: 9.00–16.00 óráig

szombaton: 9.00–12.00 óráig

Bárándi Attila
autófényező

2481 Velence, Rákóczi u. 40.

Mobil: 

06-30/916-1546

Fax: 22/368-426

E-mail: 

barandi.attila@t-online.hu

Generali-Providencia Biztosító Rt.
Képviseleti Iroda
BESE MIHÁLY

2484 Agárd, Széchenyi utcai pavilonsor
Telefon: (22) 579-124, 579-125

Személyes-, vagyon- és technikai egyedi,
utazási biztosítás, kárbejelentés

Önkéntes Nyugdíjpénztár! Lakáskassza!    
Családi Jogvédelem biztosítás 

Az alábbi címen is:
2484 Agárd, Óvoda u. 10. Tel.: (22) 579-128, 579-129                 

E-mail cím: besemisi@freemail.hu

KOVÁCS TAMÁS
vízvezeték-szerelő

Családi házak, hétvégi házak stb.
víz-szennyvíz szerelése

Csőtörések, elfagyások javítása
Szaniterek, szerelvények cseréje,

csőhálózat felújítása.
Víz-szennyvíz bekötések

kivitelezése.

Telefon:
06-20-426-0261

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS

CSERÉPKÁLYHA ÉPÍTÉS 

ÁTRAKÁS •TISZTÍTÁS • JAVÍTÁS

Zsadányi Gábor
Telefon: 30-971-7081

8095 Pákozd, Honvéd u. 108.
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Építkezésből, 

bontásból származó törmelék,

szemét elszállítása 

KONTÉNER-ben.

Megrendelhető: 

06 (20) 9528-778

06 (20) 3192-837

06 (30) 4744-977

KO Z M E T I K A
2475 Kápolnásnyék, Bem u. 26.

FEBRUÁRI AKCIÓ:
Vitaminos kiskezelés bőrradírral, arcpakolással
és francia arcmasszázzsal:
3.500,- Ft

Halmainé Marsi Beatrix
kozmetikus

Bejelentkezés telefonon: 06 30 277 7246

Hát-, derék- és egyéb 
ízületi fájdalmak 

hatékony kezelése
Halmai László
természetgyógyász

2475 Kápolnásnyék, Bem u. 26.
Telefon: 06-20 422 33 49

www.termeszetgyogyasz.org

FOTOGRÁFIA
Fotó-Videó Stúdió
Hajducsek Miklós

www.fotovelence.hu

Tel./fax: 22/470-200, Mobil: 30/3000-710

ÚJ HELYEN:

SUKORÓ, LANKÁS U. 19.

ESKÜVŐI FOTÓ-VIDEÓ
MOBIL MŰTEREM

Profi reklám       katalógusok
Tablóképek       csoportképek
Modellfotózás        exkluzív

RÉGI FOTÓK   FELÚJÍTÁSA!
Régi videófelvételeit:

VHS, SVHS, 8 mm, DV
Régi mozifilmjeit

N8; S8; átírjuk DVD-re!

Ház – Otthon – Lakás

Ház – Otthon – LakásKulcsrakész lakásfelújítás
Családi házak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése
Gipszkarton falak, álmennyezetek – belsőépítészet

Telefon: 06-30-5151-997 • 22-470-318
e-mail: kulcsrakesz99@gmail.com

ANTENNASZERELÉS, VILLANYSZERELÉS,
RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK
• FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁK

„UPC Direct” Bárhol az országban elérhető tányéros tévé
„T-SAT” internet, telefon, tévé, akár együtt
„HELLO HD” A nagyfelbontású, csúcsminőségű televíziózás élménye
„MinDig TV” Digitális földi televíziós szolgáltatás
„Olcsó TV” Feltöltő kártyás műholdas TV szolgáltatás

• VILLANYSZERELÉS és javítás
• VAGYONVÉDELMI RENDSZEREK telepítése, szerelése 

(lakásriasztók, videokamerás megfigyelőrendszerek. stb.)
Tisztelettel: Gergely Gábor

GERGELY SAT BT. 

www.gergelysat.hu                            (30)981-63-63

SZÜCS MÁRIA
KOZMETIKUS
SZOLÁRIUM

(Turbó álló szolárium 60 db, 160 W-os csővel)
Kápolnásnyék, Dózsa u. 27/d. Bejelentkezés: (30) 9977-020

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Ajtók, ablakok, gyártása, forgalmazása, beépítése 

INGYENES: helyszíni felmérés, árajánlat 

készítés, szaktanácsadás!

REDŐNYÖK,  RELUXÁK 

SZÚNYOGHÁLÓK

EGYEDI MEGRENDELÉSRE!

SSZZAALLAAGGFFÜÜGGGGÖÖNNYYÖÖKK
EEGGYYEEDDII  MMEEGGRREENNDDEELLÉÉSSRREE!!

Szerkezetre teljes körű garancia!

TAVA S Z I  A KC I Ó K
06-30/456-40-42,  06-20/9-241-267
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Jáme-Holz Kft.
Konyhabútorok, beépített szekrények,

szekrénysorok, ágyak, hálószoba bútorok, 
fa ajtók, ablakok és egyéb asztalos munkák 

tervezése és kivitelezése.
Laminált parketta lerakása!

Ingyenes felmérés és árajánlat!
Kovács János Gazsó Ferenc

Tel.: (20) 808-5362        Tel.: (30) 994-9651

Víz-, központifűtés és egyéb
épületgépészeti szerelést

vállalok!

Horváth Gyula
Telefon: (30) 975-9724

Konyhabútorok, beépített szekrények,

szekrénysorok, iroda és 

üzletberendezések készítését vállaljuk.

OLCSÓTÓL A LUXUSKIVITELIG, 
SZÉLES SZÍN- ÉS FORMAVÁLASZTÉKBAN.

FAGOR gépek forgalmazása

www.tamfa2000bt.5mp.eu

E-mail: tamfa@t-online.hu

Tamásfalvi Krisztián: Tel.: 06-20-9217-818

Tamásfalvi László: Tel.: 06-20-9778-846

FFeessttééss--mmáázzoollááss

TTaappééttáázzááss

Elérhető áron, 
garanciával

Szabó Zoltán

Telefon: (30) 8259-201

REFERENCIA
FODRÁSZAT
Női, Férfi, Gyermek

Újdonság a Schwarzkopftól!
Essensity ammónia és

illatanyagmentes
antiallergén 

bio hajfesték

–20% árengedmény 
az első Essensity 
hajfestés árából

Várjuk minden kedves 
régi és új vendégünket 

szeretettel:

Kövesdi Rita Tel.: 0620 330 9435
Fodor Rita Tel.: 0630 651 6251

Az útépítés ideje alatt is nyitva!
Velence, Szabolcsi út, Pavilonsor 1, (Lidó Divat mellett)
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Egész évben szép környezet

Kertépítés • Kertrendezés
Automata öntözőrendszerek telepítése • Füvesítés
Gyepszellőztetés • Kaszálás • Fűnyírás • Metszés

Rotálás • Favágás • Kerítésépítés
Gyepszőnyegezés AKÁR 1 nap alatt is!

Telefon: 
06-30-2638-147
06-30-9013-092

Egra 2003 Bt.

VELENCEI HÍRADÓ

Kiadja:

Velence Város Polgármesteri Hivatala

Felelős kiadó:

Velence Város Polgármesteri Hivatala

A szerkesztőség címe:

2481 Velence, Tópart u. 26.

Telefon: (22) 589-402 • E-mail: hivatal@velence.hu

Felelős szerkesztő: Szávai Jánosné

Nyomdai generálkivitelezés:

Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft.
2481 Velence, Gárdonyi utca 40. Telefon: (22) 472-174

E-mail: somhegyi@somhegyikft.axelero.net

Lakáscsere
Velencén, felújított, alacsony rezsijű, 54 m2-es

társasházi lakásomat, melyhez garázs is tartozik,
földszintes családi házra cserélném ráfizetéssel.

06-20-4817-002

ANDY Kozmetika
Velence, Pusztaszabolcsi út Pavilonsor

Mobil: (20) 230-8125
Nyitva tartás  hétfő és csütörtök: délután

kedd, szerda, péntek: délelőtt
Szeretettel várom minden kedves Vendégem bejelentkezését!
Arckezelések természetes alapanyagokkal
Mélyhidratálás és regenerálás
Ultrahangos kezelés
Parafinos kézápolás
Peel Off phitoaromás kezelés
Borterápia
Botox hatású szemkörnyékápolás
Új, intenzív, hidratáló, ránctalanító, feszesítő hatású
Hyaluronic kezelés rózsa szirmokkal!
Anti-allergén innovatív szépségápolás

Oros Andrea
kozmetikus

AKCIÓ - KEDVEZMÉNY: nagykezelés 5%
Építkezés alatt a nyitva tartás változatlan.

HARMATA-94 Kft.

Vas- és Szerelvény Áruház 

Gárdony, Szabadság út (MÁV udvar) Tel.: 356-690, 570-224

Vasanyagok teljes választéka, szerelvényáruk, csapok,

csaptelepek, WC-k, mosdók, PVC csövek, PVC idomok,

esőcsatornák, fonatok, szegek, PVC és aluminium 

hullámlemezek, zárak, lakatok, festékáruk KEDVEZŐ ÁRON.

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Velence, Tó u. 3.

Tel./fax: 22/470-243, Mobil: +36-70-337-1947

www.fejerved.hu E-mail: fejerved@freemail.hu

FEJÉRVÉD
Biztonsági Szolgálat

Riasztórendszeres távfelügyelete

GARANTÁLT BIZTONSÁG

– Riasztórendszerek tervezése, kivitelezése

– Riasztók vezetékes és rádiós távfelügyelete

– Fegyveres objektumőrzés, vagyonvédelem

– Kivonuló szolgálat

BÍZZA RÁNK 

AUTÓJA BIZTONSÁGÁT ÉS VÉDELMÉT!

Vállaljuk autója védelmét műholdkövető rendszerünkkel.

Percre pontosan tájékoztatjuk autója helyzetéről.

Esetleges kérés, lopás esetén blokkoljuk autója mozgását.

Rendszerünk céges autók mozgását is 

nyomon tudja követni.

Nem kell féltenie autóját!

MŰHOLDKÖVETŐ RENDSZERÜNK 

VIGYÁZ RÁ!

Bővebb felvilágosítás:

A Velence Bence-hegyi
Borbarát Klub lehetőséget
nyújt új tagok felvételére.
Információ: 06-30-238-7005
www.maylath.t-online.hu

FASZERKEZET SZERELÉS
Karanicz Kornél
Velux beépítő mester,
tetőtéri ablakok beépítése,
ács-állványozó,épület-
asztalos, tetőfedő, 
gipszkarton szerelő

Telefon: (06-20) 464-3286
karaniczkornel@freemail.hu
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