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Velencei Nyári Zenés Esték

2011. július 23. (szombat) 20.30 óra

Fenyő Miklós – Tasnádi István

Made in Hungária
musical

Magyarok Dalszínháza

A Fenyő Miklós életét feldolgozó nagysikerű
színdarab közismert slágereivel, szellemes párbe-
szédeivel igazi legenda. Éppúgy, mint az előadásban
megjelenő Hungária együttes. Hatvanas évek,
rock&roll, utcabál…

Szereposztásból:
Másik Lehel, Vizeli Csaba, 

Tihanyi Dániel, Orbán Viktor, Szakács Péter…

2011. július 30. (szombat) 20.30 óra

Beaumarchais

Figaro házassága
vígjáték

Bánfalvy Stúdió

Figaro és Suzanne – inas és komorna – esküvőjükre
készülnek. Almaviva gróf, a gazdájuk azonban sze-
met vetvén Suzannéra, újból érvényesíteni akarja az
időközben megszüntetett feudális kiváltságot, az első
éjszaka jogát…

Szereposztásból:
Bánfalvy Ágnes, Harmath Imre, 

Rékasi Károly…

2011. augusztus 13. (szombat) 20.30 óra

Marc Camoletti

Négy férfi gatyában
Zenés vígjáték
Fogi Színháza

Ha egy darabban négy nő él egy lakásban, abból béke
sose lehet! Ki a lakást akarja kiadni, ki önmagát el-
adni.  A megszólított urak pedig érkeznek is szép sor-
ban. De, hogy nem abban a sorrendben, ahogyan azt a
hölgyek várják, abban biztosak lehetünk. 

Szereposztásból:
Nyertes Zsuzsa, Böröndi Tamás, Beleznay Endre,

Straub Dezső…

2011. augusztus 6. (szombat) 20.30 óra

Szűts István – Koltay Gergely

Trója
Szűts István – Koltay Gergely

Sziget Színház

A méltán világhírű film és az ókori legenda kel élet-
re. Szerelem, harc, büszkeség, bátorság és minden
nagy érzés, ami a világot mozgatja, megjelenik a pro-
dukcióban, kitűnő hangok tolmácsolásában.

Szereposztásból:
Pintér Tibor, Földes Tamás, Buch Tibor, 

Janza Kata, Papadimitriu Athina, 
Makrai Pál…

Szeretettel hívjuk és várjuk Önt és kedves családját, barátait, ismerőseit a már tizenötödik alkalommal
megrendezendő Velencei Zenés Nyári Esték programsorozatunkra. A szombat esténként tartandó előadá-
sok kellemes kikapcsolódást ígérnek Velencén, az Északi-strandon található rendezvénysátorban.
Ingyenes parkoló teszi lehetővé, hogy az Enyedi és a Fő utca sarkán, közvetlenül a bejárat előtt hagyja
gépjárművét. 

Jegyek kaphatók 1900.-; 2200.- és 2500.- forintos áron a velencei (470-302) 
és a gárdonyi (570-077) Tourinform Irodákban, valamint (korlátozott számban) előadás előtt a helyszínen
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 31.
napján rendkívüli nyílt testületi ülést tartott Kápolnásnyéken, a Fő
utcai Vörösmarty Mihály Művelődési Házban.

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny Vilmos
alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő, Serhók György képviselő,
Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula képviselő, dr. Papp Gyula
Gábor címzetes főjegyző.

Az ülésen jelen voltak még a napirenddel érintett önkormányzatok
Képviselő-testületei. A rendkívüli ülés indoka az volt, hogy a Velen-
cei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás támogatásával Kápol-
násnyék, Pázmánd, Vereb önkormányzatai kezdeményezték a Vörös-
marty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény fenntartói jogának megváltoztatását. Ezen döntés
érinti a Társulási Megállapodás alapokiratát, ezért a Kistérség telepü-
léseinek képviselő-testületei hivatottak az indítványról dönteni.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó
Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Gárdonyban, 2005. május 9-
napján kelt Társulási Megállapodását módosítását egyhangúan támo-
gatta, egyúttal felhatalmazta a polgármestert a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 10.
napján rendkívüli nyílt testületi ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban.

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny Vilmos
alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő, Martinovszky József képvi-
selő, Serhók György képviselő, Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland
Gyula képviselő, dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző.

A rendkívüli testületi ülés indoka a Fő utcai „Civilház” felújítása”
tárgyában indított KÉ-9121/2011. sz. egyszerű tárgyalásos közbeszer-
zési eljárást lezáró döntés meghozatala volt. A Képviselő-testület a
„Vállalkozási szerződés – Velence „Civilház” felújítása” tárgyú, KÉ-
9121/2011. számú közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javas-
latát elfogadva a pályázat nyertesének a Lőrinci Építő és Fővállalkozó
Kft.-t (1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 82.) nevezte meg. Az ajánlati
árat nettó 17.702.249,-Ft-ban fogadja el. Továbbá a közbeszerzési el-
járásban a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva a második legkedve-
zőbb érvényes ajánlattevőnek a Bonzók ’94 Kft-t (1054 Budapest,
Honvéd u. 8.) nevezte meg. A testületi határozat tartalmazta a Polgár-
mestert, hogy a pályázat nyertesével a szerződést nevében eljárva írja
alá. (Ez 2011. június 22. napján megtörtént.) 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 20.
napján tartotta munkaterv szerinti kihelyezett nyílt ülését a Kis utcai
Zöldliget Általános iskola tanári szobájában.  

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

Elsőként a két ülés között történ eseményekről szóló polgármesteri
beszámolót hallgatta meg a Képviselő-testület, majd a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentés került elfogadásra. 

Az éves Munkatervek állandó napirendje, hogy június-július hó-
napokban az oktatási /nevelési intézmények vezetői beszámolnak az
elmúlt tanév eseményeiről, adatairól. Czuppon István iskolaigazgató a
Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
2010/2011-es tanévéről készített részletes beszámolót. Örvendetes
apropója van az iskola beszámolójának, hiszen ez volt az első tanév,
amit teljes egészében az új iskolában tölthettek el. Az írásos beszá-
moló projektoros vetítéssel egészült ki, így a jelenlévőnek még inkább
bepillanthattak az iskola mindennapjaiba. Az Iskolaigazgató elmondta,
hogy mozgalmas év áll mögöttük. Céljaikat a tanév során teljes egé-
szében megvalósították, sőt, olyan feladatokkal egészítették ki, me-
lyek javarészt arról szóltak, hogyan tudnák még jobban a gyermekek
munkáit kifelé is megmutatni, hogyan tudnák a gyermekek verseny-
szellemét még jobban erősíteni, valamint mi az, amit a nevelési szint-
hez még hozzá tudnak tenni. A kollektíva rengeteg rendezvényt
bonyolított le, a tanévben nagyon sok vendéget fogadott az iskola. Saj-
nos a tanévben volt fegyelmi vétséget elkövető tanuló is. A Képviselők
hozzászólásai kivétel nélkül elismerőek voltak a pedagógusok mun-
káját illetően, a beszámolót egyhangú szavazással fogadták el. 

A következő három napirend gazdasági beszámolók tárgyalásáról
szólt. Elsőként a Velence Plus Kft. számolt be a 2010. évi gazdálko-
dásáról, majd a VHG Kft. tette ugyanezt. A Velence-tavi Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodásáról és
pénzügyi helyzetéről való beszámoló kapcsán több információ el-
hangzott. Ezek kapcsán a Képviselő-testület azzal a megjegyzéssel fo-
gadta el a beszámolót, hogy az intézményvezetőnek törekednie kell a
bevétel növelésére, a saját erőből történő működtetés érdekében. A
Kft. tagi hitel törlesztésének kezdő időpontját 2012. január 1. napjára
határozza meg, valamint a 2011. január 1-től 2011. június 16-ig szá-
molt 1.900.274,- Ft kamatot elengedi.

Nem először és nem utoljára foglalkozott a Képviselő-testület Ve-
lence közlekedésfejlesztésével. Korábbi évek döntései alapján egy-
egy területhez kapcsolódó intézkedések megtörténtek (pl. gyalog-
átkelőhelyek kialakítása, járdaépítés), azonban hosszú távú közleke-
désfejlesztési koncepcióval még nem rendelkezik a település. A „Ve-
lencei-tó Kapuja” beruházás kapcsán a parkolási rendszer kialakí-
tásának igénye még inkább felmerült. Mint arról a korábbi Hírlevél
beszámolt, a Képviselő-testület a parkolás kapcsán megvalósítható-
sági tanulmányt készítetett és fogadott el. Egy úgynevezett parkoló-
automatás rendszer kialakításának elképzeléseit támogatja a Testület.
Mivel többlépcsős folyamatról van szó, a feladatok áttekintése során
nyilvánvalóvá vált, hogy a települési közlekedés, úgynevezett közle-
kedési koncepció megalkotása elsősorban és első lépésként az ide-
genforgalommal leginkább érintett vasút – Sukorói út-Északi-strand –
által határolt területen szükséges. Ezen belül külön kell választani a
„Velencei-tó Kapuja” projekthez szorosan kapcsolódó és a pályázati tá-
mogatással érintett területeket, valamint az ezen kívül található köz-
útjainkat és parkolóinkat.

Ahhoz, hogy egy fejlett parkolási rend a 2012. évi nyári szezonra
működőképes legyen, először a forgalomtechnikai tervet kell szak-
emberrel elkészíttetni. Amikor ez a javaslat már áttekinthető, akkor
elengedhetetlen az érintett ingatlannal rendelkezők véleményének ki-
kérése, amit meg kell, hogy előzzön annak a szabályozási rendszer-
nek a végiggondolása, hogyan biztosítható az ingatlantulajdonosok
zavartalan közlekedése, korlátozott számú parkolása, a közterületen a
közintézményeket – különösen az orvosi rendelőket – igénybe vevők
ingyenes parkolása. A napirend tárgyalása végén a Képviselő-testület
úgy döntött, hogy a fentiekben vázolt fő irányvonalakkal a Közleke-
désfejlesztési koncepciót elfogadja. Egyúttal támogatja, hogy megbí-
zás kerüljön kibocsátásra a „Velencei-tó Kapuja” projekt önálló
parkolási rendszerének kialakítására, valamint a projekt összevont köz-
ponti biztonságtechnikai rendszerének ki- alakítására a „Velencei-tó
Kapuja” üzemeltetőjének közreműködésével.

Több, Ifi-strandon létesített felépítmény tulajdonosa kérte a föld-
használati díj elengedését addig az időpontig amíg az üzlet nyitni tud.
A kérelmeket értékelve, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
úgy foglalt állást, hogy a jelen helyzetben kialakult  probléma teljes
vizsgálata szükséges, ezért azzal a javaslattal élt a Testület felé, hogy
egységesen minden létesítménytulajdonos kapjon 2011. július 5-ig
földhasználati díj megfizetésére haladékot. A Képviselő-testület a ja-
vaslattal egyetértett, ugyanakkor javasolta azt is, hogy kérje fel jogi
képviselőjét a kialakult helyzet tisztázására azzal, hogy a konkrét ese-
tekre tegyen javaslatot. 

Az állampolgárok és a Képviselő-testület részéről is több jelzés
érkezett, hogy a Járóbeteg Szakorvosi Rendelőintézetben kialakított
újtelepi háziorvosi rendelő illetőleg váró nem megfelelő, át kellene
gondolni a más helyen történő kialakítását. Mivel az uniós pályázat
nem emel kifogást az áthelyezés ellen, a Képviselő-testület támogatja
az újtelepi Háziorvosi Rendelő áthelyezését a Kistérségi épület ön-
kormányzati tulajdonú részébe a műszaki dokumentáció figyelembe-
vételével. A megvalósulás érdekében felkéri a Hivatalt, hogy a
megvalósíthatóság műszaki, hatósági, illetve forrás biztosítási feltéte-
leit vizsgálja és tegyen javaslatot rá.

Az ülésen döntés születet arról, hogy a Képviselő-testület a Pol-
gármesternek a 2011. első féléves munkája értékelése alapján három-
havi munkabérének megfelelő jutalmat állapít meg. 

A Képviselő-testület döntése alapján a Pro-Test Consulting Kft. a
Hivatal informatikai biztonsági rendszerének átvilágítását 690.000,-
Ft+ÁFA munkadíjért, és a külön szerződésben rögzített tartalommal
végzi el.

A napirendek végén lakossági kérdések hangzottak el, majd a
Polgármester az ülést bezárta. Szelei Andrea aljegyző

HHíírrlleevvééll
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Kerékpárút hálózat kiépítése

A KDOP- 2.1.1/C-2008-0016 pályázat célja az, hogy kiépüljön
a Velencei-tó északi partján az a hiányzó kerékpárútszakasz,
amely egybefüggően körbekerékpározhatóvá teszi az egész
tavat. A hiányzó északi rész kapcsolódási lehetősége a meg-
lévő hálózathoz biztosított: a tó keleti partján meglévő elemek
segítségével, valamint a nyugati parton meglévő, illetve ter-
vezett kerékpárforgalmi létesítményekkel. A tervezett kerék-
párút a térség főbb turisztikai látványosságait hálózatba történő
bekapcsolásával egy olyan versenyképes turisztikai terméket
hozott létre, amely a közeljövőben jelentős mértékben hozzá-
járulhat a régió versenyképességének javításához és várha-
tóan képes mérsékelni a szezonalitást is. A beruházás a tu-
risztikai szempontokon kívül azonban más szemszögből (köz-
lekedésbiztonsági, környezetvédelmi, környezettudatossági,
egészségügyi) is indokolt. Végső soron célunk, hogy a kerék-
párút hatással legyen a környékbeli szolgáltatók bevételeire,
és hosszútávon javítsa a helyi foglalkoztatottságot is.
A projekt megkezdésének időpontja: 2009.01.28.
A projekt befejezésének időpontja (indikatív): 2011. 07. 31.
Megítélt támogatás összege: 400 000 000 Ft.-
A projekt teljes költségvetése: 506 197 200 Ft.-
Főkedvezményezett: Velencei-tó 
Környéki Többcélú Kistérségi 
Társulás; 2483 Gárdony, 
Szabadság út 20-22.

A velencei tópart felé közlekedők jól érzékelhetik, hogy a
Velencei-tó Kapuja projekt az elvárásoknál lassabb ütemben
épül. Ennek legfőbb oka, hogy az építési engedély tavaly ősz-
szel kérelmezett módosítása – az ismert fellebbezések miatt –
a vártnál lényegesen hosszabb idő után a benyújtástól számí-
tott mintegy fél év múlva emelkedett jogerőre. Emiatt a
módosítással érintett munkarészeken nem lehetett haladni. 

Jelenleg folyik a lidós part-
szakasz, az épület, a Tópart utca
melletti parkolók, valamint a
strandterület építése. Befejezésé-
hez közeledik a hajóállomás épü-
letének kivitelezése. 

Az Önkormányzat előzetesen
megállapodott a kivitelezővel,
hogy a nyári idényre a strand egy
részét üzemeltetésre átadja. A

mai építési ütemben ennek reális esélyét nem látjuk. 
Kérjük, hogy a nyári meleg ellenére legyenek toleránsak

és megértőek. Felhívjuk figyelmüket, hogy Velencén az Ifi-
strandon kívül strandolni lehet az Északi-strandon, a Pano-
ráma Kempingben, a Tóbíró szabad-strandon, a Termálfürdő
területén, valamint a Gárdony-Velencefürdői strandon. 

Oláhné Surányi Ágnes polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Pályázati nyertesség utáni 
folytatás  

Újságunkból, honlapunkról és a média egyéb híradásaiból is értesült már a Tisztelt Olvasó, hogy nagy uniós pályázatokon lett
nyertes városunk. Ígéretünk szerint rendszeres tájékoztatást adunk arról, hogy az előkészítésnek és megvalósításnak aktuálisan
milyen feladatait végeztük el, vagy végezzük éppen. A beruházások forrása a 2008. februárjában kibocsátott kötvény, amely je-
lenleg lekötött pénzként kamatozik az Önkormányzatnak és folyamatosan biztosítja a pályázathoz szükséges önrészt. Fontos tudni,
hogy minden pályázatunk legnagyobb tétele (építés) ún. szállítói finanszírozású, ami azt jelenti, hogy a Támogató (a Magyar
Állam) közvetlenül a munka 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 össze-
hangolása, a tevékenységekről való beszámolás és az általuk elkészített elszámolások és jelentések folyamata tisztázásra kerül.

Velencei-tó kapuja

CCiivviillhháázz  VVeelleennccéénn
Önkormányzatunk a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák

LEADER Pályázaton nettó 8.997.300,-Ft-ot nyert el Civilház
kialakításra. 2011. áprilisában közbeszerzési eljárás került
meghirdetésre a Velence, Fő utca 64. szám alatti volt szol-
gálati lakások átalakítására, Civilház céljára. A nyertes pá-
lyázó a Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. lett. 

A munkaterület átadása 2011. június 28-án megtörtént. Je-
lenleg a bontási munkálatokat befejezték, és elkészült az
utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés. 

Vállalkozó a szerződésben vállalta, hogy a munkát 2011.
augusztus 26-ig elkészíti, nettó 17 millió forint  vállalási áron. 

Tóth Anita
műszaki ügyintéző
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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 törzs-
vásárlói kártyát, átérezve azt a szándékot, ami mindannyi-
unk érdeke: bizonyos szolgáltatásoknál, ha lehetséges, 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 Referencia 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 Kőfaragó Ország u. 82.
Filléres Flanc – Klára Bazár Fõ u. 71. 
Csatornatisztítás, duguláselhárítás
Bethlen G. u. 3. 
GILA Takarmány Uj Roland

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

ERDEX Kft. (Kertészet) Úttörõ u. 36.  

Tópart ABC Halász u. 1. 

Mamma Mia Pizzéria Agárd, 
Bevásárló központ  
Chemikál Építész Bolt
Panoráma u. 3.

Globál Festékáruház 
Balatoni u. 65. 

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

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.  
Ajándéküzlet és képkeretező műhely
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
Egész évben nyitva  V. utca 43.
Herbárium „az egészség őrzője”
Triász Hungary Kft. Fő utca 16. 
Gofri Büfé Tópart u. 51. 
(Szabadstrand)

Elfogadóhelyek – VELENCE KÁRTYA

Minden vásárlásból 10%
(kivéve: akciós!)
3 éves kor alatt ingyenes
hajvágás 

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

Zsákos kiszerelésnél
ingyenes házhoz szállítás 
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!
Minden termékre 10%

Készpénzes vásárlásnál
3.000,– Ft felett 2%,
(kivétel: cigi, újság)
Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
Minden hõszigetelõ rend-
szerre 3%, nettó 20.000,– Ft
felett Velence területén ingye-
nes házhozszállítást vállalunk!
(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.
Munkadíjból 5%

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

Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
Munkadíjból 5%

Helyben fogyasztásnál 10%

Alkoholmentes italokból
5% kedvezmény
5.000.- Ft felett 
5% kedvezmény
10% minden forgalmazott 
termékre
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OKMÁNYIRODAI HÍREK

Polgármesteri Hivatal, Velence, Tópart u. 26.

Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
Hétfõ-kedd-szerda:     8.00 – 12.00 és 12.30 – 15.00
Csütörtök-péntek:       8.00 – 12.00
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 megje-
lent 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 ügy-
intézés. 
Idõpontot egyeztetni a 22/589-420 telefonszámon lehet.

FIZETENDÕ ILLETÉKEK:
Elsõ személyi igazolvány kiváltása (szülõ jelenléte az 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,–
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 illeték-
bevételi számláján (10032000-01012107) tudjuk elfogadni.
Illetékfizetéssel kapcsolatban a velencei okmányiroda a fenti telefon-
számokon tud felvilágosítást nyújtani.

Heinczné Horváth Edina
irodavezető

Kápolnásnyék
Nadap
Sukoró
Pákozd
Pázmánd
Székesfehérvár
Velence
Vereb
Lovasberény
Budapest
Pusztaszabolcs
Gárdony
Vértesacsa
Baracska
Szabadegyháza
Zichyújfalu
Seregélyes
Pátka
Gánt
Csákvár
Iváncsa
Diósd
Úrhida
Érd
Összesen:

Település Szem.
ig.

26
6

12
15
14
14
46
6

13
5

26
6
6
4
3
1
5
1
1
8
1
2
1
2

223

9
1
2
4

1
5
1

1
4
1

1

1

1
1

1
34

Lak-
cím

kártya

9
2
1
3
4

11

4

4
3

2

1

4

48

Veze-
tői

eng.

27
2
6
9
15
12
44
5
13
9
14
5

5
1
1
7
1
1
6
1
1

185

Jár-
mű

igazg.

51
9

17
16
18
11
63
8

25
17
23
16
2
11
2
2
2
2
1

14
1
1
5
1

318

Par-
kolási

ig.

1

1
2

3

1
1

9

Út-
le-
vél

15

9
19
4
8

25
2
3

9

2

1

2
2
1
2

104

Ügy-
fél-

kapu

4

2

1
2
8

1

3

21

Ösz-
sze-
sen

141
20
49
67
58
48

205
22
60
33
83
31
8

22
9
4

17
4
3

35
6
5
8
4

942

Kimutatás az okmányiroda munkájáról
települészinten 2011. június hónapban

Ideig-
lenes

szem.ig.

Nyertes pályázat
Velence Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyúj-
tott be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
keretén belül meghirdetett TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú
pályázati felhívás keretén belül. 

Velence Város Önkormányzata 10.655.000,- Ft támo-
gatást nyert, melyből 10.255.000,-Ft értékben infor-
matikai eszközöket szerez majd be a közbeszerzés
lezárulása után a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola részére. A fejlesztés során be-
szerzésre kerülnek többek között: 8 db iskolai PC, 10 db
interakív tábla, valamint a hozzájuk tartozó szoftverek,
kiegészítő oktatási segédeszközök. 

A fennmaradó összeg a projekt egyéb költségeit – pl.
a nyilvánosság-biztosítást – fedezi.

Oláhné Surányi Ágnes  polgármester

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Polgár-
mesteri Hivatalban és az Okmányirodában 2011.
július 18. napjától 2011. augusztus 19. napjáig igaz-
gatási szünet lesz.
Igazgatási szünet ideje alatt változatlan ügyfélfogadási
idő mellett, a folyamatos feladatellátás biztosításra
kerül a Hivatalban és az Okmányirodában is. Az azon-
ban előfordulhat, hogy a helyettesítések miatt meg-
növekszik a várakozási idő, ezért a T. Ügyfelek türelmét
és megértését kérem.

dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző
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73., 84., 86., 87., 97., 100., 102., 111.
Gárdonyi G. u. 10., 16., 17., 27., 37.,
40., 41., 43., 46.
Petőfi u. 9., 21., 22/a., 24., 51., 79.
II. u. 40.
III. u. 22., 25., 27., 34., 35., 36., 38., 41.,
60.
IV. u. 47., 79.
V. u. 4., 6., 8., 22., 23., 25., 29., 30.,
35., 37., 38., 43., 52., 56., 61., 64.,
66., 68., 74., 76., 77.
VI. u. 19., 30., 38., 40., 42., 50., 60.,
71.
VII. u. 9., 39., 61., 63., 65., 86.
VIII. u. 3., 5., 9., 21., 22., 32., 35., 60.,
78., 82.
IX. u. 6., 14., 15., 16., 31., 33.,  
40., 42., 44., 57., 61., 62., 75., 
84., 89., 92.
X. u. 2., 18., 19., 37., 42., 43., 46.,

48., 52., 57., 60., 65., 68., 70., 79., 94.
XI. u. 2., 14., 32., 38., 45., 48-50.,
68., 69., 82.
XII. u. 36., 50., 77., 78.
XIII. u. 37., 41., 51.,55., 57., 72.,
86., 87., 89., 100., 102., 103.
XIV. u. 46., 72., 86., 100., 102.
XV. u. 8., 10., 15., 16., 25., 31.
Gábor Áron u. 1., 2.
Toldi u. 2., 3.
Hársfa u. 26.
Fő u. 91.
Kertalja u. 20.
Arany J. u. 70.
Orbán vendéglő
Walczer étterem

Mindenkinek köszönjük, akinek szívügye
a környezet és tenni is kész a szép, virá-
gos Velencéért!

Benkő Istvánné szervező

Hagyományainkhoz híven újságunkban közzétesszük
azoknak az ingatlanoknak a címét, amelyek előtt ápolt,
rendezett, virágosított a közterület. 

Sok a rendben tartott, gondozott, virággal díszített in-
gatlan, ez látható az alábbi felsorolásból is és reméljük,
egyre többen lesznek. 
Vannak olyan ingatlanok, amelyek kiemelkedően
szépek, gondozottak, de házszám-tábla hiányában nem
beazonosíthatóak, így nem tudjuk az újságunkban köz-
zétenni. Kérjük, pótolják ezt a hiányt!

Vihar u. 1., 7.
Fő u. 14., 40.,  44., 46., 48., 52., 54.,
61., 61/a., 69.,  106/a., 108., 109., 110.,
112.   
Ország út 18., 31., 33., 35. 
Kertalja 4., 6., 18., 21.
Szőlő sor 5., 7., 8., 13.
Hegyalja u. 6., 8., 12., 14., 16., 18., 21.
Sukorói u. 47.
Halastófolyás  2., 4., 8. 
Furmint u. 18/a.
Panoráma u. 18., 20., 36., 73., 91.
Muskotály u. 3., 5., 7., 11.
Sárgaföldes u. 9., 24., 40., 48., 55.
Ezerjó u. 3., 4., 6/a.
Bogrács u. 7., 31., 35/c., 40., 42.
Csemete u. 13., 17., 28., 35., 60.
Csongor u. 2., 2/a., 6., 12., 20.
Liget u. 2/6., 2/5.
Vörösmarty u. 21., 22., 27., 47/a., 64.,67.,

Virágos  Velencéért

2011. október 1. és 31. napja közötti időtartamban a
Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) nép-
számlálást tart. Az adatfelvétel a teljes magyarországi
lakásállományra és a népesség egészére terjed ki.  
A népszámlálási feladatok koordinálását a KSH végzi,
azonban a települési jegyzőknek az adatfelvétellel és
szervezéssel kapcsolatban számos feladata van.  
A népszámlálási törvény (2009. évi CXXXIX. törvény)
sze rint az adatszolgáltatás – a nemzetiségre, az anya-
nyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékossá-
gra vonatkozó kérdések kivételével – kötelező. Az adat-
szolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó ada-
tokat a valóságnak megfelelően megadni. A népszámlálás
statisztikai célú.
A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét három
módon teljesítheti:

1.) Első ízben nyílik mód a kérdőívek elektronikus
kitöltésére. Ehhez a www.enepszamlalas.hu honlapra kell
belépni, ahol egy azonosító és egy egyedi kód megadásá-
val lehetővé válik a népszámlálási kérdőívcsomag on-line
felületen történő kitöltése. Internetes kitöltés esetén vala-
mennyi ott lakó személynek ezt a kitöltési módot kell

választania. A kérdések internetes megválaszolására
kizárólag 2011. október 1–16. között van lehetőség.

2.) Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja a
borítékban lévő kérdőívek kitöltésével. Ebben az esetben
a kitöltött papírkérdőíveket a számlálóbiztostól kapott
borítékba visszahelyezve a számlálóbiztosnak kell átadnia,
amikor az ismét felkeresi az adott címet. 
A papír alapú önkitöltésre a felvétel első két hetében, 2011.
október 1–16. között van lehetőség.

3.) Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja
személyesen a számlálóbiztosnak, aki az összeírás céljából
2011. október 1. és 2011. október 31. között keresi fel a
lakosságot. 

A népszámlálással kapcsolatosan a Velencei Híradó hasáb-
jain, valamint a www.velence.hu honlapon folyamatosan
tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, valamint további in-
formációk szerezhetők a 
www.ksh.hu és a www.nepszamlalas.hu honlapon, 
illetőleg a Polgármesteri Hivatalban.  

Szelei Andrea
aljegyző

Tájékoztató a 2011. évi NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL 
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Budapest
Érd
Pusztazámor
Törökbálint
Biatorbágy
Mány
Pilisszentiván
Budakeszi
Szigetszentmiklós
Inárcs
Dunaújváros
Perkáta
Szabadegyháza
Ercsi
Iváncsa
Besnyő
Kulcs
Tárnok
Tordas
Gyúró
Ráckeresztúr
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Esztergom
Szirák
Borsodszentgyörgy
Kiskőrös
Sárbogárd
Alap
Igal
Pécs
Székesfehérvár
Fehérvárcsurgó
Bodajk
Mór
Zámoly
Csákvár
Vértesacsa
Pátka
Lovasberény
Pákozd
Várpalota
Seregélyes
Mezőszentgyörgy
Sárszentmihály
Jenő
Siófok
Balatonszárszó
Látrány
Győr
Sopron

160
10
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
2
2
2
4
2
1

29
22
1

136
33
4

471
436
56

128
1
1
2
1
1
1
4
1

59
1
1
4
1
3
1
3

21
74
3
6
2
1
2
3
1
1

14
2

VÁROS ESETSZÁM

Összesen

Mindösszesen

1731

5009

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb 
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu

336
572
305
46

1714
136
98
71

VÁROS ESETSZÁM

Összesen 3278

Bónusz kártyával és a szabad kapacitás terhére ellátott betegek száma:

Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma
2011. június

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:

Tájékoztató
SSzzaakkrreennddee llőő   BBóónnuusszz   KKáárr tt yyaa

meghosszabbításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010-
ben Szakrendelő Bónusz Kártyát bocsátott ki a települé-
sen üdülőtulajdonnal rendelkező (nem velencei állandó
lakosok) adófizetők számára a Velence, Balatoni út 65.
szám alatti Szakorvosi Rendelő intézménynél nyújtandó
egészségügyi szolgáltatás igénybevételének elősegítésére.
Jelenleg több mint ezer személy rendelkezik Szakrendelő
Bónusz Kártyával, melyek érvényességi időtartama
2011. június 30. napján lejárt.
A kártya meghosszabbítása írásbeli kérelmezői nyilatko-
zat útján szerezhető meg.

(Postacím: 2481 Velence, Tópart utca 26. 
Fax szám: 22/472-747, e-mail: hivatal@velence.hu) 
A kártya meghosszabbítás térítési díja: 200.- Ft.  
Az összeg befizethető készpénz-átutalási megbízáson,
vagy átutalás formájában az alábbi számlaszámon: 
OTP Bank: 11736082-15363107. 

Átutalás esetén a beazonosíthatóság érdekében a közle-
mény rovatban fel kell tüntetni: Bónusz kártya hosszab-
bítása, valamint a jogosult nevét. Felhívjuk a figyelmet,
hogy ezek hiányában az igénylések nehezen, vagy egyál-
talán nem konkretizálhatóak. 

A meghosszabbított kártyák érvényességi ideje 12 hónap,
2011. július 1. napjától 2012. június 30. napjáig. A meg-
hosszabbított kártyák lakcímre történő postázását – az
igénylés és a térítési díj beérkezés függvényében – a Pol-
gármesteri Hivatal ez év május végétől végzi. 

Kérdés  esetén  fenti  elérhetőségek valamelyikén, vagy a
22/589-418-as telefonszámon készséggel állunk rendelke-
zésre.

Szelei Andrea 
aljegyző

GYÓGYSZERTÁRI 

NYITVA TARTÁS

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

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

VELENCE, ISKOLA UTCA (Telefon: 22/472-074)
hétfõ-péntek:          9.00–15.00 óráig
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Club Wave Velence
Velence, Szabolcsi u. 2.

Július 23. Szüzek éjszakája - DragonS, Bozóky, Lipóczy
Július 29. Nicky Romero (NL) - Külföldi sztár producer és Dj
Július 30. TechnoShit Night with Jay Lumen, Andrewboy,
Sanfrancisco Beat
Augusztus 06. Resident Night (DJ's: Andreas, Motaba, W3B)
Augusztus 13. Flamemakers (DJ's: Flamemakers, Andreas,
Motaba, W3B)
Augusztus 20. Tequila Sunrise party (DJ's: Andreas, Motaba,
W3B)
Augusztus 27. Season Closing - szezonzáró party (DJ's:
Andreas, Motaba, W3B)

Mozdulj Velencei-tó
Július 23., 30.
Augusztus 6., 13.
A programok egységesen 13.00 órakor kezdődnek.

Augusztus 21. Agárd Napsugár Strand IV. Mozdulj Velen-
cei-tó Sporttalálkozó (meghívott csapatok részvételével)
Szervezett sportolási lehetőségek: 
Streetball, strandröplabda, kispályás foci, vízi sportok, tol-
laslabda, lábtenisz, strandkézilabda, petanque (a strandok   és
játszóhelyek lehetőségeinek és a résztvevők igényeinek
függvényében) 

Ahol várunk Téged és a Barátaidat: 
Gárdony - Park strand, Napsugár strand
Velence - Tóbíró-strand, Északi-strand
Sukoró - sportpálya (minden második héten nadapi futás)
Pázmánd - sportpálya 

Ha szeretnél a nyáron a Velencei-tónál sportolni, akkor gyere
el hozzánk! Egész héten használhatod a pályákat, szomba-
tonként pedig versenyezhetsz is a kedvenc sportágadban. 
Nevezési díjat nem kell fizetned, de ha jól szerepelsz, díjat
is vihetsz haza. 

2011 évi tervezett nyári programok

Északi‑strand – rendezvénysátor
Minden hónapban visszatér az Arató DVD Disco sztár-
vendégekkel, augusztusban pedig egy német világsztár láto-
gat el Velencére egy európai turnésorozat első  állomásaként.
Mivel rendezvénysátorról van szó, rossz idő esetén sem
maradnak el a programok. 
2011. augusztus 26. Fritz Kalkbrenner

Velence, Északi-strand - rendezvénysátor
2011. augusztus 18. (csütörtök) 19.00 óra  VII. Nemzetközi néptáncest 
2011. augusztus 19. (péntek)Velence Város születésnapja, XIV. Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett Nap

14.00 óra     Színpadi látványosság
16.00 órától Fúvósok és mazsorettek felvonulása
kb. 17.15 óra      Színpadi programok, fúvós együttesek és mazsorett táncegyüttesek műsora 
21.30 óra            Tűzijáték
22.00 óra            Smash disco

2011. augusztus 20. (szombat) Zene és tánc napja
18.30 óra             Fantázia Ének és Táncegyüttes műsora
20.00 óra            Coincidance (kortárs írtánc)
22.00 óra           BlueBirds együttes koncertje (Két óra a legjobb magyar és külföldi számaival)

2011. augusztus 20. 10.00 óra Szent István Napi Ünnepség a Fő utcai Katolikus Templom melletti parkban

Velence Terasz
Újra nyit a tavaly megszeretett Fehér Házban lévő terasz. 
A név megváltozik, de az üzemeltető cég ugyanaz, mint a

tavalyi évben, így a megszokott színvonal megmarad. 
Az új név: Velence Terasz, mely nemcsak a nevében

tükrözi vissza Velence város szépségét, hanem a programok-
ban is szeretnénk kedvezni az itt és a környéken lakóknak.
Az áraink továbbra is barátságosak maradnak,   a programok
is a tavalyi évhez hasonlóak. 

A változások: a házigazda DJ-k a budapesti Jam Pub
lemezlovasai lesznek (George Jr. Sempler G. Catana). 

Minden szombaton DVD diszkóval és sláger zenével
várunk mindenkit. Természetesen hívunk meg vendég DJ-ket
is és lesznek a fiatalok által kedvelt elektronikus partyk is.
Változás továbbá, hogy a teraszon is lesz DJ délutánonként,
így hét közben is táncra perdülhetnek a grillterasz vendégei,
ha tetszik a zene. 

Ha már a terasznál tartunk, a választék továbbra is grill
ételekből és pizzából áll. 

Nyitva tartás: 
Terasz:
Minden nap   12.00 - 15.00 óráig, 18.00 - 02.00
péntek, szombat:         18.00 - 05.00
Diszkó: szombatonként:  22.00 - 05.00 

Velence Resort & Spa
Velence, Béke út

Augusztus 05. 21.30 UNITED unplugged koncert 
Augusztus 20. 21.30 Tóth Vera akusztikus koncert 

A programokra a belépőjegy 2000.- Ft
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A Helytörténeti Egyesület 
új helyisége

Két éve alakult Velencén a Hely-
történeti Egyesület azzal a céllal, hogy
településünk történelmét, szokásait, tárgyi és szellemi em-
lékeit összegyűjtse, rendszerezze. 

Már az alakuló ülésen elfogadtuk a közös célt: elbeszél-
getünk városunk idős és sok tapasztalattal, emlékkel bíró
lakosaival, majd ezeket az értékes hanganyagokat leírjuk
és honlapunkon közzé tesszük, hogy ne vesszenek el Ve-
lence múltjának hétköznapjai és vidám-szomorú ünnepei.

A munka új lendületet vett, amikor tavaly nyáron a
LEADER pályázaton lehetőséget nyertünk diktafonok,
videókamera, és számítógép vásárlására. 

Most Egyesületünk életében újra örömteli eseményt
ünneplünk: az Önkormányzattól – szépen rendbehozva –
megkaptuk a Családsegítő régi szobáját a Kastélyban.
Július 13-án ünnepi gyűléssel nyitottuk meg önálló helyi-
ségünket. 

Az elmúlt két év alatt számos kedves velencei ajánlott
fel tárgyi emléket Egyesületünk számára, ám mi nem
tudtuk ezeket fogadni megfelelő, biztonságos helyiség
hiányában. Most már ez a nagy álmunk is valóra válhat:
Egyesületünk várja a régi tárgyakat, településünk emlékeit.
A fényképeket, írásos emlékeket számítógépen digitali-
záljuk és tulajdonosának az eredetit – megköszönve –
visszaadjuk. Reményeink szerint az összegyűlt anyag egy
jövőbeni helytörténeti emlékszoba vagy múzeum alapjait
alkotja majd. 

A Velencei Helytörténeti Egyesület fotóarchívumot
alapít, amihez kéri mindenki segítségét, aki szeret fotózni
és szereti Velencét. Várjuk azok jelentkezését, akik szíve-
sen részt vennének a FOTÓTÁR megalapításában. Kérjük,
hogy jelentkezzenek 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
felvételeiket ingyen átengedik a FOTÓTÁR archívuma
részére egy esetleges késõbbi felhasználásra (újságcikk il-
lusztrálása, reklámanyagok, képeslap, középület dekorá-
ciója stb.). A felhasználáskor természetesen minden alka-
lommal feltüntetjük a készítõ nevét és értesítjük a kedves
fotóst. Az összegyûlt anyagból egy késõbbi idõpontban
kiállítást is szeretnénk rendezni. 
Köszönjük mindazoknak, akik az előző lapszámban
megjelent felhívásunkra már elküldték felvételeiket!

Galambos  Györgyné 
Helytörténeti  Egyesület elnöke

VELENCEI FOTÓTÁR

A  Helytörténeti   Egyesület  
FELHÍVÁSA

Kedves Velenceiek!
Szeretnénk felkutatni és a kapcsolatot felvenni azokkal,
akik 

Velencéről elszármaztak, 
vagy bármilyen más módon Velencéhez kötődnek.

Ehhez kérjük a segítséget!
Információikat  az  alábbi  helyeken juttathatják  el
Egyesületünkhöz:

Galambosné Marika Telefon: 70/629-0894                       
e-mail: galambosne.marika@gmail.com 

Somhegyiné Jutka Telefon:  22/472-174              
e-mail: somhegyi@somhegyikft.axelero.net

Könyvtár Telefon: 22/472-453
e-mail: konyvtar.velence@freemail.hu

Találjuk meg újra régi barátainkat, ismerőseinket, 
mindenkit, aki szereti Velencét!



2011. JÚLIUSVELENCEI HÍRADÓ10

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

Kedves Velencei Olvasók!

Június 24-én és 25-én került sor szállodánkban a
II. Velencei-tavi Jazz Face fesztivál lebonyolítására.
Pénteken este a bárban a Time 2 Fly együttes muzsikált.
Repertoárjukban főként blues dalok és jazz darabok sze-
repeltek. A fő produkció szombaton este zajlott, igen nagy
sikerrel. Sajnos a kellemetlen időjárási viszonyok miatt
a koncertet és a társművészeti produkciókat belső tér-
ben kellett lebonyolítani, de így is több mint százan vol-
tak kíváncsiak a világzene jeles képviselőire, a Harmonia
Garden együttesre és Szirtes Edina Mókus énekére, hege-
dűjátékára. A koncert alatt az épületet kívül és belül egya-
ránt színes fénnyel festették meg a „Fényszórók”, a
Pirkompánia egyesület pedig mozgásművészeti előadással
egészítette ki az előadást, melyet Molnár Hajnalka levegő-
akrobata produkciója varázsolt lélegzetelállítóvá. A zene,
a mozgás és a fények játéka különleges  élményt jelentett
a jelenlévőknek. 

Bízunk abban, hogy az időjárás
a nyár további részében kegyeibe
fogad bennünket, és így lehetőség
nyílik minél több időt a szabadban
tölteni, hiszen  mi sem lehet kelle-
mesebb, mint egy hűsítő fürdő a
forró napokon akár a tóban, vagy
medencéink egyikében. 

Tóparti strandunkon  egész
nyáron lehetőség van vízi sport-
eszközök bérlésére, pl. vízibicikli,
tengeri kajak, szörf, strandkajak. 

A forró nyári estéket külön-
böző zenei programokkal fűsze-
rezzük, melyek az étterem teraszán
kerülnek lebonyolításra, így akár a
medencéből is élvezhető a pro-
dukció. Péntekenként az alábbi
előadókkal találkozhatnak a hoz-
zánk ellátogató vendégek:

Július 22-én: Happy End Band – Kálnai Zsuzsa és Né-
meth Viktor – az étterem teraszán a ‘60-as, ‘70-es, ‘80-as
évek legjobb dalaival szórakoztatja a közönséget.

Augusztus 5-én: United együttes unplugged koncertje
a rendezvénydombon, melyre a belépőjegy külső vendé-
gek számára 2.000,-Ft.

Augusztus 12-én: Csemer Boglárka és Sebestyén Áron
az étterem teraszán francia sanzonokat, híres popdal
feldolgozásokat, jazz standardeket, örökzöldeket énekel.
Repertoárjuk  eszenciája a francia énekes muzsikának a
sanzonoktól napjainkig. A két zenész közös játéka egy-
szerre improvizatív és egyedi, kettejük páratlan össz-
hangja, melyben mindkét muzsikus egymást erősítve
közvetíti ezt a fajta romantikus, néhol bohókás zenei vilá-
got a jazz műfajának varázsával. 

Augusztus 19-én: Róka Szabolcs mesemondó izgal-
mas előadásával – a közönség bevonásával – meséli el
Zöld Péter történetét.

Augusztus 26-án: a nyár zárásaként a Creol együttes
latin muzsikáját élvezheti a közönség. A Creol együttes két
tagja Pomázi Zoltán és Tóth András. A duó latin hangu-
latú „nuovo flamenco” gitárzenét játszik.

Rossz idő esetén a hotel bárjában kerülnek megrende-
zésre a programok, ahová szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklődőt.

A programváltozás jogát fenntartjuk!
Részletekért és bővebb információért kérjük,  látogas-

son  el weboldalunkra: www.velencespa.com, vagy a hotel
recepción készséggel állnak rendelkezésükre kollégáink az
22/589-900 telefonszámon.

Szalczgruber Mariann
marketing manager

VVEELLEENNCCEE  RREESSOORRTT  &&  SSPPAA  
HHÍÍRREEII
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A VKTKT 2011. május 27-i soros ülésén elsőként Dr. Sági
János rendőrkapitány tartott tájékoztatót a turisztikai sze-
zonra való rendőri felkészülés helyzetéről.

A VEPSZ sikeresen lezárta TÁMOP 3.1.6-os projekt-
jét, melynek eredményeképpen egységes gyógypedagó-
giai módszertani intézménnyé vált. Ezen folyamat utolsó
állomásaként módosításra kerültek szakmai alapdoku-
mentumai. 

A társulási ülésen néhány elemében módosításra került
az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással a szakszolgálati
feladatokra kötött megállapodás. 

A Tanács tájékoztatót hallgatott meg a kistérségi Fix
otthonbiztosítási csomagról, majd döntött arról, hogy meg-
állapodást köt a Get-Energy Magyarország Kft-vel a Kis-
térség által fenntartott intézmények energetikai szolgáltatói
szerződéseinek felülvizsgálatára, illetve együtműködési
megállapodást köt a Humán-Sztáda Nonprofit Kft-vel
szenvedély- és pszichiátriai betegek közösségi ellátására. 

Mivel Pázmánd és Vereb Önkormáyzata nem tett eleget
a közösségi buszhoz kötődő büntetőkamat visszafizetési
kötelezettségének, ezért a Tanács úgy döntött, hogy Vereb
és Pázmánd Önkormányzata és a VKTKT közötti 2010.
évi elszámolás terhére történik meg az ún. közösségi busz
pályázat büntetőkamatának visszafizetése. Amennyiben az
Önkormányzat részére visszajáró összeg nem fedezi a bün-
tetőkamat arányos mértékét, akkor a 2011. évi júliusi nor-
matívából kerül levonásra a különbözet. Felkérte a két
érintett polgármestert, hogy az egymás között köttetett
megállapodást, amelyben rendelkeznek a pályázati önrész
megosztásának arányáról, juttassák el a Gárdonyi Kistér-
ségi Irodába, mert a megállapodásban foglalt megosztási
arány szerint kerül megosztásra a két Önkormányzat kö-
zött a büntetőkamat.

A VKTKT Társulási Tanácsa 2011. május 31-én rend-
kívüli ülést tartott, melyen sor került a Vörösmarty Mihály
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény fenntartói jogának átadására Kápolnás-
nyék-Pázmánd-Vereb Közoktatási Intézményi Társulás
részére. Ehhez kötödően megtörtént a VKTKT Társulási
Megállapodásának módosítása is. 

A Társulási Tanács 2011. június 14-i ülésének fő
napirendi pontja a 2011.évi szúnyoggyérítéshez kapcso-
lódó közbeszerzési eljárás lezárása volt. A Tanács döntött
arról, hogy a szúnyoggyérítést végző szolgáltató kiválasz-
tására kiírt hirdetmény nélküli egyszerû közbeszerzési
eljárás nyertesének a Gergely Air Kft-t nyilvánítja és fel-
hatalmazza a Társulási Tanács elnökét a közbeszerzés tár-
gyát képezõ szolgáltatói szerzõdés aláírására.

Pázmánd és Vereb Község polgármestere a közösségi
busz büntetőkamatához kötödően levelet juttatott el a Tár-
sulási Tanácshoz, melynek tárgyalása is napirendre került.
A Tanács döntése szerint a levélben felvetettekre írásbeli
válasz születik, illetve az elnök részt vesz a két település
soron következő ülésén, és ott képviseli a térség témához
kötödő, több ülésen határozatban is rögzített álláspontját. 

A VKTKT társult települései közül 7 döntött a szú-
nyoggyérítésben való részvételről. A Magyar Turizmus
ZRT.  illetékes Regionális Marketing Igazgatóságának
javaslata alapján a közép-dunántúli régióban a VKTKT
részére  bruttó 5.000.000,-Ft támogatást ítéltek meg csí-
pőszúnyoggyérítésre egyenlő arányú költségviseléssel,
ezért a Társulási Tanács a 2011. június 24-i ülésén döntött
arról, hogy a gyérítésben részt vevő Önkormányzatok
területarányos felosztás szerint viselik a költségeket. 

Sor került a Kistérségi Kulturális Stratégia Operatív
Program elfogadására, és döntés született több, a közokta-
tási intézményeket érintő kérdésben: jogszabályi kötele-
zettség miatt módosításra került a Chernel István Általános
Iskola, Gimnázium és Kollégium és AMI Alapító Okirata
és Pedagógiai Programja; meghatározásra kerültek a
VEPSZ és a Chernel által a 2011/2012-es tanévben ellá-
tandó tanulólétszámok, pedagóguslétszámok és csoport-
létszámok.

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
hivatalos honlapja a www.velencei-to.hu címen érhető el,
ahol a Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyvei is meg-
tekinthetők.

Tóth István Galambos Zsuzsanna
elnök  irodavezető 
VKTKT Gárdonyi Kistérségi Iroda      

Velence, Balatoni út 65.
Telefon: 22/589-572,  e-mail: irodavezeto@velencei-to.hu

KISTÉRSÉGI HÍREK
ÖSSZEFOGLALÓ

a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának májusi és júniusi üléséről

Fotó: Fehér Eszter  - VELENCEI FOTÓTÁR
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csoport óvodásai

Lukovszki Melitta
Gyebróczki Georgina
Nagy Noémi
Skultéti Lampert Anna
Sénik István
Horváth Dominik
Kiss Gergő
Vass Gergő
Teplánszki Diána
Póder Olivér
Badics Barnabás
Kőszegi Eszter
Horváth Kata
Endrődi Csenge
Nyerges Blanka
Laki Gábor
Bogdán Boróka
Szakács Levente
Molnár Botond
Kovács Lilla
Hérics Zsombor
Serena Kiss Sándor
Lingenberger Dominik
Kovács Kristóf
Nemes Barnabás
Rácz Máté
Zsalkovics Zalán

csoport óvodásai

Bárándi Bianka
Borbély Anna
Csányi Ruben
Gerhát Márk
Hanyu Luca
Herpy Miklós Géza
Karanicz Anna
Klenner Kármen
Koszti Olivér
Kutai Bence
László Árpád
Nyári Ferenc
Nyári Hajnalka
Polgár Károly
Rózsa Erik
Sarf Koppány
Sípos Lázár
Szakács Lilla
Szuhai Benjamin
Túri Máté
Uj Roland Lehel
Varga Kinga
Wágner Botond
Zacskó Bence

csoport óvodásai

Gábor Adrienn
Görgicze Botond
Hanyu Bence
Juhász Ferenc
Kedves Patrik
Petz Kristóf
Vámos Ivett
Várnai Dóra
Vorák Zalán

BBúúccssúúzzttaakk  aa  MMeesseelliiggeett  ÓÓvvooddááttóóll  
ééss  őősssszzeell  iisskkoolláássookk  lleesszznneekk
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Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető

KIRÁNDULNI JAJ DE JÓ...

Idén a kirándulás célja a Tropicarium megtekintése
volt. Az idő nem volt igazán kegyes hozzánk, mivel a
reggel szemerkélő esővel fogadott. Igaz a kedvünkön ez
mit sem változtatott, mert izgalommal és érdeklődéssel
telve indultunk útnak. 

Mikor megérkeztünk úti célunkhoz, alig vártuk már,
hogy belépjünk egy számunkra távoli, alig ismert „vízi”
világba. A gyerekek végig érdeklődéssel figyelték a külön-
böző fajtájú, színű, mintázatú, és nagyságú halakat. Ámu-
latba ejtette őket, amikor meglátták az éppen pihenő
krokodil nagyságát. Láthattunk trópusi kisebb, nagyobb
állatokat: pókokat, rovarokat, hüllőket. Lenyűgözte őket,
amikor a „víz alatt” figyelhettük a cápák és különböző
halak békés úszkálását. Nagy élményt jelentett a rája
„simogatása”, jókat nevettek, amikor fel-felbukkantak a
medence széleinél. 

A nap meglepetése volt, hogy bementünk a játszóházba
is. Ott eltölthettek egy vidám, önfeledt fél órát, amikor is
kipróbálhattak minden ügyességet, bátorságot igénylő
játékot. Az itt dolgozó felnőttek megkínálták a gyerekeket
egy pohár szörppel, mielőtt eljöttünk volna. Igaz, hogy a
nap végére kicsit elfáradtak óvodásaink, de szemük
örömtől csillogott, az átélt élményektől.

Maci és Nyuszi csoport

A „Katicák” kirándulása

Megérkezett a jó idő, amit már mindannyian
nagyon vártunk. Az óvodások életében ez a fel-
hőtlen udvari játékok és kirándulások ideje. Minden
csoportban megtervezik a pedagógusok a kirándulá-
sokat a szülőkkel egyetértve. Nem történt ez
másképp a Katica csoportban sem. A legkisebbekkel
a tópartot választottuk úti célként. Nagy izgalommal
kémleltük nap mint nap az égboltot, hogy mikor in-
dulhatunk neki a „hosszú” túrának. 

A gyerekek és szüleik a hátizsákokban összeké-
szítették az útravalót, a kiskalapot és a naptejet, az
óvó nénik pedig a sajátjukba a játékhoz szükséges
felszereléseket. Bekerült a hátizsákba aszfaltkréta,
buborékfújó, labda, karika és miegymás, hogy minél
élvezetesebb, emlékezetesebb legyen a kirándulás.

A tópartra vezető úton elénekeltük kedvenc dala-
inkat, megfigyeltük a természet adta szépségeket.
A játszótér közelében az árnyas fák alatt helyeztük
el a plédeket, ahol a gyerekek kényelmesen pihen-
hettek, ha a kedvük úgy tartotta. Előkerültek a
játékok, amik kézről-kézre jártak. Nagy sikere volt
a buborékfújónak és az aszfaltkrétának. Az alkotá-
sokat mindenki megcsodálhatta, aki arra járt.

Piknikezés nélkül nincs kirándulás. A gyerekek
boldogan vették elő a hátizsákjukból a ropogtatni
valót és az üdítőt. Kis pihenő után összecsoma-
goltunk és útnak indultunk az óvoda felé. A vissza-
felé vezető úton alig haladtunk, oly fáradtak voltak
gyermekeink. 

Az óvodában már várt bennünket a finom ebéd és
a pihe-puha ágy. Aznap senkit sem kellett álomba
ringatni.

A Katica csoportosok még sokáig örömmel em-
lékeztek vissza a kirándulásra.

Fedorné Baracsi Judit 
óvodavezető-helyettes

Katica csoport

Nemcsak óvodásaink búcsúztak a Meseliget Óvodánk-
tól. Búcsút vett Dimitrov Dánielné, Anikó néni is,
aki 31 évig volt óvodánk szeretett dajka nénije. 
A búcsúzással egybekötött évzáró ünnepélyünkön a
búcsúzó óvodásainkkal együtt Ő is elengedte „búcsú
lufiját” és júliustól megérdemelt nyugdíjas napjait tölti
családja körében. 
Ehhez kívánunk, jó egészséget, boldogságot, nyugalom-
ban töltött hosszú nyugdíjas éveket!
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„A múlt már elesett hatalmunktól, a jövendőnek azon-
ban még urai vagyunk” – mondotta gróf Széchenyi István

Kedves Ballagók! Kedves Lányok és Fiúk!

Ma mindannyian életünk egyik komoly válaszútjához
érkeztünk. Lassan véget ér, végérvényesen lezárul az az út,
amelyen eddig közösen jártunk. 2003. augusztus 31-én 17
órakor együtt kezdtük az általános iskolát. Ti kisiskolás-
ként, Timi néni ifjú feleségként, Dénes bácsi kezdő tanár-
ként, s én új igazgatóként! Nem tudom ki izgult akkor
jobban? Azt terveztük, hogy az óvodából a 8. osztályosok
vezetnek át benneteket, de elmosta az eső, ugyanúgy, mint az
utolsó tanévnyitótokat is.

A mai nap elsősorban a Ti ünnepetek: véget ért számo-
tokra ebben az iskolában a tanítás, s ami hátra van, az már
csak „jutalomjáték”– vagyis a tanév végi táborozás! 

Mi történt velünk az elmúlt 8 évben?
A biológusok szerint 7 évenként kicserélődik minden ato-

munk. Anyagi értelemben teljesen más emberek leszünk.
Így mi is más emberek lettünk a 8 év alatt. A pszichológu-
sok ehhez hozzáteszik, hogy 12-16 éves korunk között vál-
tozunk a legtöbbet. Szélsőséges vélemények szerint, azt már
sohasem fogjuk tudni, amit ebben az időszakban nem tanul-
tunk meg.

A legtöbben 1996-ban születtetek. Mi is történt még
ebben az évben?

Első sítáborát szervezte a velencei Általános Iskola
Chahovóra, 1996. január 14-19 között. Milyen érdekes,

hosszú kihagyás után, az idei tanévben újra voltunk sítábor-
ban, és most is szinte ugyanabban az időpontban, januárban
12. és 17. között!

1996. április 7-én hagyományteremtő szándékkal jóté-
konysági locsolóbált szervezett az iskola. A zenét Szabó
József „Tamburás” szolgáltatta, akinek ma már az unokája is
iskolánk tanulója. Az akkori 110 ezer Ft báli bevételből min-
den tanuló részesült a táborban. 

Az idei jutalomjáték a ceglédi tábor, melynek 200 részt-
vevője a Zöldliget Alapítványnak köszönhetően, 600 ezer
Ft-os támogatásban részesül. A legutóbbi alapítványi bál
bevételéből udvari játékokat szeretnénk vásárolni.

1996. május elsején esett az eső a Majálison, csakúgy,
mint az idén.

1996-ban az akkori ötödikes és nyolcadikos tanulók graf-
fitije került fel az aluljáró falára Lebár Józsi bácsi fel-
ügyelete mellett.

Ballagás, 
Tanévzáró
„Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ
Teveled is ékes.” 

Tóth Árpád

Megtörtént. Pár évvel ezelőtt azt gondolták, talán sosem jön el. Ma pedig már azt várják milyen lesz helyük az új
iskolában. Harmincöt végzős diák búcsúzott a Zöldliget Általános Iskolában a gyermekévektől. Közülük 13 gimnázi-
umban, 13 szakközépiskolában és 9 szakiskolában folytatja tovább. Pár hete Béla Boglárka így írt erről:

„Minden nyolcadikosnak ebben az évben a legfontosabb esemény a felvételi volt. Már hónapokkal előtte gyakorolni
kezdtünk, órák után a tanárokkal átnéztük az elmúlt év feladatait. Emellett pedig azon gondolkoztunk, hogy hová is
akarunk menni, mit akarunk ezután tanulni. A tanárok sok tanácsot adtak az iskolaválasztáshoz és a feladatlap
megírásához is, amit januárban írtunk meg. Szerencsére hamar kiderült az eredmény, ami sokaknak jól sikerült, úgy-
hogy most már csak azért kell izgulnunk, hogy felvesznek-e minket a kiválasztott iskolába.”

Ma már ezt is tudják. Összegzésül elmúlt éveikről álljon itt Czuppon István igazgató beszéde:
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1996-ban 249 tanuló kezdte meg szeptemberben a tanévet
a velencei Általános Iskolában.

2003-ban, amikor ti elsősök lettetek, 359 tanulója volt
iskolánknak, amely április 7-én vette fel a Zöldliget Ál-
talános Iskola és Zeneiskola nevet.

Abban a tanévben volt 10 éves az iskola, a tavalyi
születésnapon már 17 csillagszóróval díszített tortát csodál-
hattunk a felújított Liget iskolarész átadási ünnepségén. 

2003. májusban fogalmazódott meg a nagyközségben a
Babák Rózsakertjének terve, s ugyanebben az évben kezdték
kialakítani a vezeték nélküli internet hálózatot Velencén.
Azóta Ti ezt nap, mint nap használjátok.

Az elmúlt nyolc évben nagyon sok közös élményünk volt.
Táborok, kirándulások, ünnepségek, iskolagyűlések, verse-
nyek, négyszemközti beszélgetések, ha valami rosszat tet-
tetek. Mindennek a legnagyobb értéke számomra az volt,
hogy együtt éltük, együtt töltöttük napjainkat, és ez által
személyes életünk, emberi történetünk közössé vált. Közös
történetet írtunk, ami csak a miénk! Megírtuk munkával,
sok-sok küszködéssel, csalódással és szívbeli örömmel,

ragyogó sikerekkel, s hála Istennek, nemegyszer sok hu-
morral. Eközben megtapasztaltuk: együtt élni nem mindig
könnyű, de érdemes. A történet közös, de mindannyian más-
hogy olvassuk. Máshogy olvastuk amikor megtörtént, más-
hogy olvassuk most, és máshogy fogjuk olvasni pár év múlva.

Odaadtunk mindent, amit csak adni tudtunk? Ti befogad-
tatok mindent, amit be akartatok fogadni? Lehetett volna
többet? Biztosan! Hibáztunk? Nemegyszer! De néhányan
tehettek volna többet is! Úgy hiszem, ezen már kár töpren-
genünk. A történet kész: rövidesen véget ér. Új fejezetbe
kezdünk, új szereplőkkel, új távlatokkal és új lehető-
ségekkel. A közös történetünk azonban megmarad: eligazít
az új történetekben, és – komolyan hiszem – erőt fog adni a
jövőhöz.”

Végzőseink elballagtak, de itt marad még sok-sok diák,
sőt jön helyettük újabb három osztályra való kis nebuló.
Minden tanítványunknak kívánjuk: teljen tartalmasan,
temérdek pihenéssel a nyári szünidő.

Zelk Zoltán
Vakáció

Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán
vagy pusztára?

Folyópartra
vagy erdőre?
Faluszéli
zöld mezőre?

A következő, 2011/2012-es tanévet 2011. szeptember 1-jén
kezdjük.

Lepkét fogjunk
vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?

Akár erdő,
akár folyó:
gyönyörű a
vakáció!

BB oo ll oonndd--
bb aa ll ll aaggááss   

22001111
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Összeállította: Nagy Edit pedagógus

Zöldligetes nagycsapat
Cegléd – tábor – 2011.

Cegléd, az Alföld kapuja. Nekünk majdnem egy hétig
a világ közepe volt. Iskolánkból közel 200 gyermek tábo-
rozott ott a Pünkösd utáni héten. Mindegyiküket 3000 fo-
rinttal támogatta a Zöldliget Alapítvány. Távolról igen
kicsinynek látszó területen egy „apróka” ház volt az ott-
honunk négy éjszakára. saját konyhával, és Kati néni
remek főztjével. Kár, hogy az ebédlőbe csak 63-an fértek
be egyszerre. Kellemesen sűrű volt a programunk, bár úgy
gondolom a strand, na és a csúszdapark volt leginkább az
élmény. Szerettük is nagyon! Azonban némi kis zötykölő-
dés után egy városnéző kisvonattal (vonatarcúval) körbe-
jártuk a várost. Döbbenettel töltött el, amikor meghallot-
tam, hogy dobmúzeum és öntöttvaskályha-múzeum vár
minket. Ám még nagyobb volt a döbbenet, amikor belép-
tünk a „szentélybe”. Nemcsak képek, fotók, személyes tár-
gyak, hanem közel 40 dobfelszerelés, 100 dob várt
bennünket Kármán Sándor gyűjtő társaságában, aki a kis
kamarateremben meg is szólaltatott számunkra minden-
féle hangszert. Aztán a Mózes család gyűjteménye a XIX.
század második felében készült, ma már főleg határainkon
túli területekről származó öntöttvaskályhákból. Lenyűgöző
és elképesztő, hogy valaki hosszú-hosszú kilométereken
át szállítja ezeket a nehéz tárgyakat, majd a látogató szeme

világának is csodálatossá varázsolja. A Kossuth téri kato-
likus templom mögött láthattuk Dózsa György szobrát, aki
innen intézte beszédét annak idején. Na és természetesen
még sok-sok szépséggel és barátságos emberekkel talál-
kozhattunk. Ugyanígy Abonyban tett kirándulásunk alkal-
mával, amikor is a Mészáros Vendéglőben gyermekeink
az ebéd elkészültéig saját maguk gyúrhattak, dagaszthat-
tak, keleszthettek és sütöttek háromféle pogácsát, mely az-
napra kellemes uzsonnánk is volt. Ezt követően átláto-
gattunk egy kis fazekasműhelybe, ahol, aki szeretett volna,
agyagból készíthetett magának kis emléktárgyat. Utána
pedig egy magán-állatkert várt ránk, ahol a legnépszerűbb
a mindenki által szerethető és simogatható 8 hetes kis
oroszlán volt. Kellemesen, élményekkel teli hetünk volt
ez. Az itt látható képek is csak egy-egy szeletét mutatják
időtöltéseinknek.

Tankönyvek árusítása:

2011. augusztus 29-én 14.00-től 18.00 óráig.
2011. augusztus 30-án 8.00-tól 17.00 óráig 

a Liget iskolarész tornatermében. (Velence, Kis u. 1.)
A tankönyvek áráról a Zöldliget Általános Iskola
honlapján tájékozódhatnak. (www.zoldligetsuli.hu)

Tanévnyitó ünnepség:

2011. augusztus 31-én 17.00 órakor 
a Liget iskolarészben (Velence, Kis u. 1.)

Első tanítási nap: 
2011. szeptember 1. (csütörtök)
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A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület pályázati
projekt keretében június 7-8-án rendezte meg tagjainak és
dolgozóinak a tapasztalatcsere utat a Gyenesdiás-Keszt-
hely turisztikai régióba, ahol közel 10 éve desztinációs me-
nedzsment rendszerben szervezik a turizmust, az elsők
között vezették be a TDM-rendszerű működést, az önkor-
mányzatok, vállalkozók, szolgáltatók, civil szervezetek
helyi és térségi szintű együttműködését! 

A gyenesdiási helyi szervezetnél rendezett szakmai
programon és kötetlen tapasztalatcsere beszélgetésen túl
megismerhettük Gyenesdiás népszerű homokos-lídós
strandját, néhány napja megnyílt biopiacát, a Kalandparkot
és a Madárparkot.  

A program másnap Keszthelyen, a térségi TDM szer-
vezet (Nyugat-Balaton turisztikai kisrégió) központjában
folytatódott. A Velencei-tó térségében éppen aktuális fo-
lyamatokhoz jó gyakorlatokat ismerhettünk meg a szerve-
zet finanszírozása, termékfejlesztés, marketing, weboldal
fejlesztése, szervezetfejlesztés stb. vonatkozásában. 

A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület munka-
szervezetének dolgozói 2011-től a Helyi Minősítési Rend-
szer Bíráló Bizottságában közreműködnek. A június
hónapban lezajlott  bejárás során mind a 79 pályázónál
megjelentek, ami jó alkalom volt arra is, hogy a szolgálta-
tók és a TDM/Tourinform munkatársai kölcsönösen meg-
ismerkedjenek egymással és tájékozódjanak a szolgáltatá-
sokról, azok minőségéről, elinduljon az információcsere
és élénküljön az együttműködés a térségben. 

A minősítés eredményét a pályázók július közepén ün-
nepélyes rendezvény keretében ismerhették meg, ekkor
volt a márványtáblák és az oklevelek átadása is. 

Befejeződött a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egye-
sület, egyben Tourinform Iroda épületének külső és
belső felújítása. 

Június 30-án tartottuk az iroda ünnepélyes megnyitó-
ját, melyen részt vettek a sajtó és partner-szervezetek kép-
viselői, az Egyesület tagjai és munkatársai. 

Lehetőség van kiadványok elhelyezésére az irodá-
ban, helyi termékek, ajándéktárgyak, belépőjegyek,
különféle szolgáltatások értékesítésében, közvetítésé-
ben való együttműködésre!

Örömmel fogadjuk új tagok és üzleti partnerek
(szállásadók, vendéglátók és más szolgáltatók) jelent-
kezését!

TDM tagság
A Velencei Híradóban  lehetőséget kaptunk, hogy min-

den hónapban bemutassunk egy-egy egyesületi tagot, vál-
lalkozást. A bemutatkozásokat véletlenszerű sorrendben
közöljük!

Lics Pince, Pákozd  

Szüleim a ‘80-as évek végén találtak rá
Pákozdon egy pince „maradványaira”,
mely a mai  pincészetünk alapjait jelenti 
– meséli a kezdetekről Lics Balázs. 
Kutyát sétáltattak és majdnem beleestek a leégett, nö-
vényzet által benőtt régi présházba.  Édesapám bemerész-
kedett  a romokba egészen le a pince bejáratához, ahol
kővel probálta eltalálni a sötét járat végét.  Nem sikerült,
ezért másnap elemlámpával felszerelkezve visszatért a
helyszínre és felfedezte  a szép és tekintélyes méretű pincét.  

A több mint 30 méter hosszú  borospince jó állapotban
vészelte át az időt, amit a felette lévő présház megszenve-
dett. Szüleim most már a lehetőségbe „estek bele”, hogy
mit lehet kialakítani a régi romos présház körül. A kárpót-
lás után már adott volt minden; 22 hektár jó minőségű
szőlőterület, a Velencei-hegység vulkánikus déli lankáin,
közepén a présházzal, pincével és a Velencei-tó biztosította
mikroklíma. Már csak a neheze volt hátra, 20 év, hogy le-
telepítsük a szőlőket és rendbe rakjuk a présházat és a kör-
nyékét. Ma a 22 hektáron Cserszegi Fűszeres, Juhfark,
Kadarka, Chardonnay, Szürkebarát, Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noire és Turán szőlőfajtá-
kat termesztünk. 

A pincéről közben kiderült hogy nem is akármilyen
pince.  Az 1700-as években a jezsuita rend építette, majd
sokáig a Fehérvári Püspökség dézsmapincéje volt.  2005-
ben Spányi Antal püspök úr ismét felszentelte.   

A Pákozd-Sukoró határában található pincészet nyáron
minden szombaton 15.00-19.00 óra között ingyenesen lá-
togatható. Szívesen fogadjuk a Velencei-tóhoz és a kör-
nyékbe egyénileg és csoportosan látogató vendégeket és a
helyi lakosságot, hogy megismerjék a borainkat és élvez-
zék bemutató termünk, pincénk és a teraszunkról kitárul-
kozó táj hangulatát!

A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület alapító tag-
jaként és az Egyesület elnökségi tagjaként is, a helyi és a
térségi turizmus fejlődése érdekében tevékenykedem.

Arday Ágnes 
TDM munkaszervezet vezetője

Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület 
Tourinform Iroda

Velence, Halász utca 37., Telefon: 06-22-470-302
E-mail:vttdme@vttdme.t-online.hu

TURIZMUS
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HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2481 Velence, Zárt utca 2.
Tel.: 22/470-288, fax: 22/589-157
E-mail: human01@freemail.hu

TÁJÉKOZTATÓ
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:        8.00-16.00
Kedd:        nincs ügyfélfogadás
Szerda:      8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:      8.00-13.00

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK:
Gyermekjóléti szolgáltatás

Egységvezető: Dócziné Horváth Erika
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.

Telefon: 22/470-288
Családsegítés

Egységvezető: Török Ágnes
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288

Házi segítségnyújtás 
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288    Mobil: 06/30-573-6119

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288     Mobil: 06/30-573-6119

Közösségi ellátás
Egységvezető: Szűcsné Boros Terézia
Elérhetőség: péntek 8.00-12.00 

Velence, Zárt utca 2.
PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS:

Csincsi Éva pszichológus 
tanácsadása minden kedd 14.00-16.00

JOGI TANÁCSADÁS:
Dr. Várhelyi Tamás jogász 

minden hónap első szerdai napján 14.00-16.00 
Dr. G. Szabó Szilvia jogász

előzetes egyeztetés alapján.
Jogi és pszichológiai tanácsadásokat csak 

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS
alapján lehet igénybe venni! 

Telefon: 22/470-288 (A tanácsadások ingyenesek!) 
Helyszín: Velence, Zárt utca 2.

NYUGDÍJ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAK-
TANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS:

Tanácsadó: Bencsik Ferencné (22/472-384) 
Elérhetőség: szerda 9.00-11.00 óráig 
Velence, Tópart u. 52. (Kastély épülete) 
Házasságkötő terem, telefon: 22/472-453

Tisztelt Szurkolók és Újságolvasók! 

Befejeződtek a 2010/11. évi Fejér Megyei I. osztályú
Labdarúgó Bajnokság küzdelmei.

A várt eredményeket sikerült elérni, a felnőtt csapatunk
az 1–5. hely valamelyikébe volt kitűzve, és sajnos a ne-
gyedik helyen végeztünk az utolsó fordulóban. Ha
győzünk, akkor a második helyen végez a csapatunk. A
játékon és az eredményeken meglátszott, hogy egy év alatt
10 játékos igazolt el Velencéről. Így csapatot építeni nem
lehet. A Velence Város Önkormányzatán kívül kevés a tá-
mogatónk, anélkül pedig a Megyei I. osztályban jobb ered-
ményeket elvárni nem lehet. 

A tervek szerint egy közép csapatot kell építeni, ami az
5–10. helyhez lesz csak elegendő, ha nem tudunk találni
valami kis támogatási lehetőséget. 

Az ifi-csapatunk nagyon fiatal, sokáig harcban voltunk
a dobogó valamelyik fokáért, de csak az ötödik helyet si-
került elérnünk, ami nagyon szép teljesítmény. Sokkal több
van ezekben a fiatal gyermekekben, amit – remélem – a
következő bajnoki évben meg is mutatnak. Feltétlenül
a dobogóra várjuk őket. 

Utánpótlás csapataink is szépen szerepeltek, a 16 évesek
a harmadik helyen végeztek. Dicséret jár nekik is ezért a
szép teljesítményükért. A 13 évesek a második helyen, a 11
évesek a negyedik helyen zárták a Bajnokságot. A 9 éves
kisgyermekek a második helyen, a 7 évesek pedig a har-
madik helyen sikeresen zárták a szezont. 

Továbbra is ezen az úton járunk az utánpótlás nevelés-
ben, és szeretnénk, ha még több gyermek töltené el a
szabadidejét megfelelő körülmények között, lent, a fo-
cipályán, a lelkiismeretes edzők társaságában.   

Azt hiszem, hogy ezt a bajnoki évet az összeredmények
tudatában, és a körülményeket is figyelembe véve, sikeres
évnek tekinthetem. Igaz, nem voltak fényes és kiugró tel-
jesítmények, de hát ez van. 

Gratulálunk Pál Istvánnak, hogy a gólvadászat verse-
nyében újból dobogós helyen végzett: a 26 gól önmagáért
beszél! 

Köszönöm Kiss Ervin munkáját, valamint ne feledjük el
azt sem, hogy amikor beteg volt, Smatkó Jani bácsi kima-
gaslóan látta el helyettesítőként a feladatát.

Köszönöm Baranyák Sándor ifi-edző lelkiismeretes
munkáját, valamint az „ős-velencei” Varga Laci bácsi
szintén lelkiismeretes tevékenységét.

Kellemes nyarat kívánok mindenkinek, és ősztől újból
találkozunk a pályán! HAJRÁ  VELENCE!

Kiss Tibor 
SE elnök

SSPPOORRTTHHÍÍRREEKK
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Velence Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2011. évben

az alábbi ingatlanait kívánja értékesíteni:
Sorsz.  Hrsz. szám    m2 cím         bruttó Ft/m2 Összesen Ft

Összközműves:
1.       1623/22    1.983  Zárt u.        30.254,- 59.933.682,-
2.       26/9          1.471  Csemete u. 15.000,- 22.000.000,-
3.       1202           817   Szél u.        13.700,-    11.200.000,-
4.       1610           954   Árok u.       25.158,-    24.000.000,-

Vásártér utcai lakótelkek (összközműves):  
Sorsz.  Hrsz. szám    m2 bruttó Ft/m2 Összesen Ft
1.       1578/8 630       9.206,-          5.800.000,-
2.       1578/9 630     9.206,-          5.800.000,-
3.       1578/11 630                9.523.-          6.000.000,-
4.       1578/12       630       9.523,-          6.000.000,-

Azonos árajánlat esetén a licitszabályzat szerint történik 
az értékesítési eljárás!

Érdeklődni: Géjó Irén – titkárság  22/589-402

FMÖ Dr. Entz Ferenc 
Szakképző Iskolája 
és Kollégiuma
Velence, Ország u. 19.

Érettségire felkészítő, felnőtt esti 
képzést indítunk, 

2011. szeptember 1-től!
Érdeklődni az iskola telefonszámán (22/472-183)

vagy Mátyás Julianna tanárnőnél lehet: 
telefon: 06-30/410-0703

Kedves Kismamák, 
Anyukák, Babák, 
és Totyogók!

Bár már javában nyár van, mikor
ezeket a sorokat írom, kissé hűvös az
idő remélem, mikor az újságot a
kezetekbe fogjátok már igazi nyári időben lesz részetek.
Persze az igazi nyári melegnek leginkább a gyermekek
örülnek, de a felnőttek sem búslakodnak. Lehet bográ-
csozni, szalonnát sütni, strandolni, fesztiválokra járni, ját-
szóterezni és még sorolhatnám a nyár örömeit, melyek
nemcsak gyermekeinknek, de nekünk is kikapcsolódást je-
lentenek. 

Felgyorsult életvitelünk miatt a nyár is gyorsan eltelik,
ezért próbáljuk meg minden percét kiélvezni! Nyári játék
ötletekről, mondókákról és találós kérdésekről honla-
punkon is olvashattok.

Nyár eleji programjaink folyamán buborék-fúvóztunk
a játszótéren és sétahajóztunk az Agárdi kikötőből a
Szúnyog-szigetre, ahol Hajni néni és Márti néni már vár-
tak bennünket a sok-sok Mikkamakka játékkal. Közel két
órás játék és dalolászás után visszaindultunk az Agárdi ha-
jókikötőbe. Egyik kedves apukánk, Simon Gábor fotós
képeit megtekinthetitek a honlapunkon található linken.
Köszönjük Nekik és a Mikkamakkának a Játékokat.

Augusztusban szerda délelőttönként a Babák Rózsa-
parkjában található játszótéren fogunk különböző foglal-
kozásokat tartani. Friss infót a Hírlevelek és a honlapunk: 
(www.babaklubvelence.hu) tartalmaz. 

Rossz idő (eső és erős szél) esetén a programok el-
maradnak.

Szeretettel várunk Klubunk nyári programjaira!
Nyáron keddenként 9.00-12.00-ig

Mikkamakka Játéktár,
Velencén a Kastélyban (Tópart út 52.)!

Bármi gondotok, kérdésetek van, keressetek bátran, ha
nem tudom épp felvenni, akkor nyugodtan többször is!

Elérhetőség: 
Málics -Talabér Veronika 20/570-5876

vtalaber@vipmail.hu 

ANYAKÖNYVI  HÍREK

HHáázzaassssáággoott   kkööttöött tt ::

2011. június 25-én:

Kállai Roland – Miszlai Nikoletta

2011. július 2-án:

Havas Dániel – Podhorszki Anikó

2011. július 9-én:

Kovács Gábor – Horváth Anikó
Fülöp Róbert – Kovács Gyöngyi

GGrraattuu lláá lluunnkk!!
Szabó Lászlóné, Egri Andorné  

anyakönyvvezetők
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A közvilágítási lámpatestek
felszereltetésének lehetõsége

A Képviselõ-testület döntésének megfelelõen, ha az
állampolgárok megfizetik a közvilágítási lámpatest árát, amely
61.000,-Ft + 25% Áfa, az energiadíjat az Önkormányzat felvál-
lalja. Azok az ingatlantulajdonosok lehetnek érintettek, ahol a
közvilágítási hálózat jelenleg is mûködik, de sûrûbben, az in-
gatlanok elé is szeretnék, ha a lámpatest felkerülne. Megren-
delni a VHG Kft. irodájában lehet:

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

Ügyfélfogadás: hétfõtõl péntekig: 8-12-ig

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

Egészséges és Kulturált Emberekért
Egyesület 

Telefon: +36-30-409-8130 Fellner Márta

A KASTÉLYKLUBBAN MŰKÖDŐ (Velence, Tópart u. 52.) 
programjaink:
Callanetics torna: szerda 19-20 óra

(érdeklődni:  06-30/690-5691)
Jóga: csütörtök 17.30-19 óra
Gitárklub: szombat 10.30-12.30 óra
Meditáció: vasárnap és hétfőn felváltva 18-20 óra
Kéthetente kedden (18-20 óra) Árkádia Fényeinek 
Spirituális Egyháza tanításai
Kézműves program: kedd 15.30-17.30 a Nagycsaládos klub
keretében (érdeklődni: 06-70/512-7628)
REIKI, thai masszázs bejelentkezés alapján: 
Fellner Márta 06-30/409-8130
Kínai masszázs: Sánta Gábor 06-70/776-8813
Talpreflexológia: Bak Józsefné (Böbe) 06-70/362-0259

MÁSIK HELYSZÍN: Zöldliget Magyar-Angol Kéttanítási
Nyelvű Általános Iskola, Velence, Bethlen G. u. 14.

Chuan shu (harcművészet: kedd, csütörtök 18-20 óra 
Csi-kung: szombat 7-9 óra
A foglalkozásokat Sánta József 06-70/313-6190 tartja.

A foglalkozások időpontja változhat, érdeklődni lehet a
+36-30-409-8130-as telefonszámon, vagy a foglalkozás
tartók telefonján.

A Birthlight kismama jó-
ga kidolgozója Francoise
Barbira Freedman, orvos
antropológus. 
Négygyermekes család-
anya és gyakorlott jóga-
oktatóként felismerte a
jóga jótékony hatását a
szülés előtti, alatti és utá-
ni állapotokra. 
A foglalkozásokon lágy,
folyamatos mozgásban
végzett gyakorlatok segí-
tik a szükséges izmok
erősítését és nyújtását.
Légzőgyakorlatok és re-

laxációs technikák segítségével oldódik a feszültség, a
félelem és edződik a koncentrációs készség. A várandósság
alatti, a szülés közbeni és utáni fizikai és mentális változá-
sokra sokkal hamarabb és megfelelően tudunk reagálni, ha
megtanulunk figyelni a bennünk lezajló folyamatokra és
kisbabánk jelzéseire. Megpróbáljuk feloldani azokat a gá-
takat, melyek görcsössé, feszültté tesznek, nehezítik a
várandósságot és a szülés folyamatát. 

A kismama jógát bárki elkezdheti, akit az orvos nem
tilt valamilyen egészségügyi probléma miatt. Az első
hónapokban a fokozott vetélés veszélye miatt inkább csak
relaxáció és légzőgyakorlatok javasoltak. A 14. héttől
egészen a szülésig szabadon gyakorolható.

Vezeti: 
Bondor Zsuzsa +36-30/488-7681

Minden szerdán 17 órától 18.30-ig
Helyszín: 

Kastély klub
Velence, 
Tópart utca 52.
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NNaaggyyccssaa llááddooss   KKlluubb  HHíírree ii
Kedvezményes vásárlói kártya:
Alapítványunk kezdeményezésére több helyi vállalkozó a
„Nagycsaládos kártya” felmutatására 5-20% kedvezményt
ad klubtagjainknak. Kártyát igényelni lehet 
a 0670-512-7628-as telefonon Fekete Zsuzsánál.
Dolgozzunk együtt program: 
Programunk elindult és folyamatosan lehet csatlakozni dol-
gozó tagjainkhoz. Olyan személyek jelentkezését várjuk,
akik tényleg szeretnének dolgozni.
Ebben a programban nem feltétel a nagycsaládos tagság.

Köszönet nyilvánítás: 
Köszönetet szeretnénk mondani Alapítványunk és tagjaink
nevében minden kedves embertársunknak szíves adomá-
nyukért amit Alapítványunknak felajánlottak.
KÖSZÖNJÜK!

Varázsfia Kézműves Klub:
Klubunk nyári szünetet tart. Szeptembertől újra várjuk
ügyes kezű játszótársainkat új technikákkal és progra-
mokkal, családi kézműves hétvégékkel.

Gyűjtés:
Folyamatos gyűjtést tartunk rászoruló családjaink számára.
Az adományok átadásáról az alábbi telefonszámokon lehet
egyeztetni! Minden segítséget előre is köszönünk.
Elérhetőségeink: 

Fekete Zsuzsa 0670-512-7628, 0670-3100-042
e-mail cím: nagycsaladosklub@gmail.com
honlap: http://nagycsaladosokklubja.network.hu

Nyáron több a betörés, mert sokan elhagyják ott-
honaikat, és ezt a „nagy lehetőséget” kihasználják a
bűnelkövetők. Ha nyaralni megyünk, tehetünk azért,
hogy megnehezítsük a betörők dolgát. 

Ha családi házban lakunk, pakoljunk el mindent a
kertből, még azokat a dolgokat is (kerti bútort, szer-
számokat), amelyeket a mindennapi használat miatt nem
szoktunk.

Érdemes bezárni a villanyóraszekrényt, sőt, helyez-
zünk néhány konnektorba egy időzített kapcsolót, amely
bizonyos időközönként felkapcsolja a világítást, és azt a
látszatot kelti, hogy otthon vagyunk. 

Érdemes a szomszédot is megkérni, hogy ürítse ki a
postaládánkat.

Nem szerencsés, ha a közösségi oldalakon közzé
tesszük, hogy hova és mikor utazunk el, mert ezzel az in-
formációval könnyen vissza lehet élni.

Az alábbi tanácsok abban segítenek, hogy ne hagyjunk
lehetőséget a besurranó tolvajok számára akkor sem, ha
nyáron otthon vagyunk: 

Bármilyen meleg van is odabenn, csak akkor szel-
lőztessünk, ha a lakásban tartózkodunk!

Ha elhagyjuk a lakást, mindig zárjuk be, még ha egy-
két percre szándékozunk is kilépni! Az ajtó kulcsait
ilyenkor is tartsuk magunknál, mert a biztosnak hitt
rej-tekhelyeket a tolvajok rutinból, gyorsan megtalálják,
főleg, ha előzőleg ki is figyelik!

A lakás elhagyásakor gondosan ellenőrizzük, hogy az
ajtók és ablakok zárva vannak-e! A bukóra nyitva hagyott
ablak ugyanúgy nem jelent komoly akadályt, mint a
redőny vagy a szúnyogháló!

Vegyük figyelembe, hogy egy kis testméretű behatoló
a mellékhelyiségek kis ablakain is be tud mászni!

Az udvaron álló autóban se hagyjunk soha értéket!
Ismeretlen személyt csak indokolt esetben engedjünk

be a lakásunkba, bárki ismeretlen történetét fogadjuk
egészséges gyanakvással! Gyakran e személy elterelő tár-
gyalása segíti elő, hogy közben a bűntárs szabadon garáz-
dálkodjon a lakásban vagy udvarban! Forduljon bizalom-
mal a rendőrséghez!

Gárdonyi Rendőrkapitányság

Hogyan tartsuk távol a betörőket, ha nyaralni megyünk?

KÖSZÖNET

Megköszönjük a velencei Baglyas családnak,

hogy egy magasnyomású autómosó
készüléket adományoztak a mentőautónk

mosásához.

Velencei Mentőállomás dolgozói

Megnyílt a velencefürdői vasútállomáson az
utasváró és a pénztár.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
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NNyyuuggddííjjaass  kklluubbookk  hhíírreeii
Velencei-tavi Rózsa I. számú 

Nyugdíjas Klub

Klubunk élete az elmúlt pár hét alatt is érdekes,
hasznos, szórakoztató programok jegyében zajlott. 

Az esős idő ellenére is néhányan kilátogattunk az
Orbán-napra, ahol a Borrendek felvonulása, díjkiosztási
eseménye mellett, változatos, színes műsorokat láthattunk,
hallhattunk, és ismert és neves művészek nagysikerű „Nóta
és Operett Est”-i előadásán szórakozhattunk. A sátrak
között míves, szép áruk között válogathattunk. 

Kirándultunk Fehérvárcsurgóra, ahol a Nemzetközi
Virágkiállítást néztük meg, amit a szépen felújított Károlyi
kastély parkjában rendeztek meg. Napsütötte, szép időben
jártuk be a kiállítás standjait, és a kastély már felújított  ter-
meit. Gyönyörködtünk szebbnél – szebb virágokban,
megcsodáltuk a növényritkaságokat. A sok szépség persze
vásárlásra is csábított bennünket, csakúgy mint a
portékáikat  áruló őrségi fazekasok mázas, égetett edényei. 

Útban hazafelé, még betértünk az előző nap nyitott
agárdi áruházba is. 

Május végén vendéget fogadtunk „komoly” témában.
Ezúttal meghívásunkra a gárdonyi Rendőrkapitányság
képviseletében Galgóczi Ildikó r.zászlós járt Klubunkban,
és „bűnmegelőzési”  előadást tartott számunkra. Hasznos
tanácsokkal, tájékoztató kiadványokkal látott el ben-
nün ket! Különösen a besurranó tolvajlás megelőzé-
sére  hívta fel figyelmünket.

Június 8-ára zenés „halászlépartit” terveztünk

a Közösségi Ház udvarán, ahova szeretettel hívtuk/vár-
tuk a pázmándi Nyugdíjas Klub tagjait, viszonozva több-
szöri vendéglátásukat. Aggódtunk az esős időszak miatt,
de Magyar Marianna a segítségünkre volt, és kölcsönözte
és fel is szerelte a sátrat. Az asztalokat, padokat az Ön-
kormányzat kölcsönözte, szállította. Ezúton köszönjük a
segítségüket! 

Köszönet a klubtagjainknak, akik az előkészületekben,
az esemény lebonyolításában részt vettek, akik sütemé-
nyekkel, pogácsával, egy – egy üveg borral, sok – sok
munkával járultak hozzá a jó hangulat megteremtéséhez.
A kitűnő halászléért Kvak János tagunkat  illeti a köszönet,
és dicséret, aki ki is fogta a halat, majd meg is főzte tag-
jaink és vendégeink – akik szép számmal eleget tettek  a
meghívásunknak – legnagyobb elismerésére, örömére. A
zenét most is Molnár István szolgáltatta. Vendégeink és
tagjaink is jól érezték magukat. 

Tagjaink nevében szeretném még megköszönni a
Közösségi Ház gondnoka, Nagy Szilvike fáradozását, fi-
gyelmességét!

A szinte észrevétlenül eltelt első félévet július 6-i klub-
napunkkal fejeztük be, rövid visszatekintéssel az elmúlt
időszakra, és körvonalazva a II. félévi programterveket.  

Még július első felére terveztünk egy kirándulást, utána
pedig nyári szünetet tartunk. A szünet utáni első klubna-
punkat augusztus 31-én tartjuk, 16.00 órai kezdettel.

Kellemes nyarat, jó pihenést  kívánok Velence város
Nyugdíjasainak!

Lukács Sándorné        
klubvezető

II. számú Nyugdíjas Klub
A  II. számú Nyugdíjas Klub tagsága továbbra is min-

den második pénteken tartja foglalkozását a klubhelyiség-
ben. A megszokott „zsíroskenyér partik” nem maradhatnak
el, ahol a két hét alatt történt események megbeszélése egy
fontos dolog számunkra. 

Sajnos, egyre többször kerül szóba az egészségi ál-
lapotunk, de ha együtt vagyunk, ez a kis csapat talán még
a betegséget is könnyebben viseli akkor, ott, abban a pár
órában.

Amikor esetleg esik az eső, vagy fúj a szél, ez a
találkozás akkor is létrejön, szinte hiányzik már az
életünkből.

Új tagjaink is vannak, akik Vereb községből jöttek hoz-
zánk, de ezt megelőzően Székesfehérvárról és Pázmán-
dról is vannak klubtagjaink. A nem velencei új tagok
száma 13. Szükségünk van egymásra, a barátság, az
egymás iránti tisztelet fontos. Bízom abban, jól fogják
érezni magukat közöttünk, és együtt fogunk örülni
egymásnak. 

Július 21-ére Szentendrére és Leányfalura tervezünk
kirándulást. Szentendrén a múzeumokat és minden

egyéb nevezetességet nézzünk meg, ami érdekel is ben-
nünket, majd a Skanzenba látogatunk el, ahol kézművesek
munkájában gyönyörködhetünk. Utána fürdés lesz Leány-
falun, ahol az egész napi fáradalmainkat pihenhetjük ki.
Nagyon jó a közös utazás, séta, fürdés, vidám hangulatban
térünk haza, de amikor a nap végén elköszönünk egy-
mástól, figyelmeztetve mondjuk: „Vigyázz magadra!”

Augusztus hónapban Velencén is sok jó program lesz,
így csak a hónap végén kirándulunk újból, mivel ehhez
lehetőségül adva van az Önkormányzat segítsége.

Minden nyugdíjas társamnak jó egészséget és kellemes
nyaralást, pihenést kívánok klubtársaim nevében!

Vén Lászlóné 
klubvezető

Szerkesztõségi közlemény
A Velencei Híradó szerkesztõsége,valamint az újságba cikket
írók munkájukért anyagi juttatásban nem részesülnek, vala-
mennyien ellenszolgáltatás nélkül végzik e tevékenységüket.
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a Tárnok — Székesfehérvár vonalszakasz
átépítésének állásáról 

Kápolnásnyék - Gárdony állomásköz:

Az állomásközben végéhez érkezett a zajvédő falak építése.
A vonatok esetleges siklása esetén a felborulást megakadá-
lyozó, és a közúti forgalom védelmét szolgáló ragasztott padkák
építése folyamatban van. 

A gitáros emlékhelynél, illetve Velencefürdőn épülő alul-
járók lépcső- és rámpalefedéseinek szerelési munkái vannak
folyamatban. Az aluljárók előre láthatólag 2011. harmadik ne-
gyedévben átadhatók a gyalogos forgalom részére.

Velence és Velencefürdő megállóhelyeken fák és bokrok
telepítésére került sor május elején.

A megállóhelyi épületek eredeti állapotuknak megfelelően
épültek újjá. Velencefürdőn az épület műszaki átadás-átvétele
megtörtént, az épület hatósági használatba vételi eljárása – Ve-
lence Város Önkormányzata által – folyamatban van.

Velencén a közműbekötések elkészülte után a következő het-
ekben a műszaki átadás-átvételre, és a hatósági használatba
vételi eljárásra kerül sor. Folyamatos Velence megállóhely új
gyalogos aluljárójának továbbépítése mind a tó, mind a 7. sz.
főút felőli oldalon. A Rózsák parkja felőli lépcső és liftakna
szerkezetépítése, a folyosó födém építése zajlik.

Folyamatban van Velence közúti aluljáró építése. A köz-
művek kiváltása után a tópart felőli oldal szerkezetépítése
kezdődött meg. Elkészült az új, Tábor utcára vezető gyalogos
híd. Zajlik az aluljáróhoz csatlakozó úthálózat, az új körforga-
lom építése. Áprilisban a Szabolcsi út mentén is elkezdődött a
résfal és a szerkezet építése. Elkészült a Kertész utca torko-
latánál 12 új parkolóhely. A 7. sz. főút terelésére a Puszta-
szabolcsi út elágazásánál július 18-ig lesz szükség.

A Kápolnásnyék – Dinnyés állomásközben a decemberi
menetrend váltást követően a vonatok 120 km/h sebességgel
közlekednek, ezért a vágányokon át az állomásra bejárni tilos
és életveszélyes!  

Aktuális helyi információk

Nagygépes
technológiával

megkezdődött a
Tárnok-Martonvásár

vasúti szakasz
felújítása

A felújítás Magyarországon, egy eddig ritkán használt
módszerrel, az ún. nagygépes technológiával történik. Egy
177 m hosszú, 692 tonna tömegű RU-800 S típusú vágány-
átépítő gép végzi a munkát. Az RU-800 S a világon az első
gép, mellyel az átépítés folyamatosan végezhető, így minimá-
lisra csökkentve a vasúti közlekedés forgalomkorlátozását.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a felújítást több
szakaszban végzi, a munkafolyamatokra különböző nagy-
gépes technológiát alkalmaz.

A most elindult gép, – amelyet MÁV vonalon korábban
még nem alkalmaztak – az RU-800 S (folyamatos működésű
vágányátépítő gép, integrált ágyazatrostálóval és új ágyazat
beépítéssel) felbontja a régi síneket és vasbeton aljakat, új
aljakat fektet le és befűzi az új síneket. A 177 m hosszú gép,

10 órás műszakban akár 2000 m felépítmény kicserélését
képes elvégezni. A bontott aljakat rögtön vasúti kocsira rakja,
az újakat szintén vagonról építi be. A gép képes a zúzottkő
ágyazat tisztítására is, itt azonban ezt a funkciót a következő
fázisban végzik. A gép hossza 177,14 m, benne 45 m hosszú
szabad munkaterület adódik. A munkaterületen belül alig 11
m hosszú részen történik a régi aljak felbontása, ágyazat kiter-
melése, ágyazat bejuttatása, terítése, tömörítése, új aljak
beépítése. A gép más gépek már jól bevált komponenseit
foglalja egybe.

Az RU-800 S a világon az első gép, mellyel az ágyazat-
rostálás és vágány átépítés folyamatosan végezhető, a vá-
gányzárak minimális időre való csökkentésével, a hálózat-
üzemeltető kívánalmainak megfelelően. 

Az átépített vágányon a vonalszakasz sebességének
160 km/h-ra való növelése a cél. Az átépítés következtében
lehetővé válik a 22,5 tonnás tengelyterhelés bevezetése is, a
menetidő pedig 15 perccel rövidebb lesz Budapest-Kelenföld
és Székesfehérvár között. A teljes beruházás 2013 végén
készül el.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Titkárság és Kommunikációs Iroda

Tájékoztatás
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KKÖÖZZÉÉRRDDEEKKŰŰ  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK
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 – Szent Erzsébet tér)
vasárnap: 8.00 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

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

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

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

TÁJÉKOZTATÁS

Velence Város Önkormányzata együttműködési megállapodást
kötött a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, mely szerint az
EU Élelmiszersegély programban Velence városa is részt vesz. 

Az együttműködésnek köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy
2011. július 6-án a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő 82 család tartós élelmiszercsomagot vehessen át a
HUMÁN Családsegítő Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal dol-
gozóinak közreműködésével.

Török Ágnes Heinczné Horváth Edina
HUMÁN Családsegítő Szolgálat       igazgatási osztályvezető

A Tó Tévé műsora interneten elérhető a www.velence.hu 
oldalon található Tó Tévés logóra (kamerára) kattintva, 

vagy a www.to-teve.info oldalon, ahol a napi műsor 
és a fontosabb információk is olvashatóak.

A TÓ TÉVÉ adásnapjai:
ÚJ ADÁS: SZERDA 18 ÓRÁTÓL
Ismétlések:
csütörtök kb. 22 órától (a Fehérvár TV műsora után)

valamint 16 órától a Fehérvár TV-n
péntek: kb. 22 órától (a Fehérvár TV műsora után)
szombat: 17 órától (A Fehérvár TV-n is)
vasárnap: kb. 21.45 órától (a Fehérvár TV műsora után)
hétfő: 18 órától
kedd: kb. 22 órától (a Fehérvár TV műsora után)
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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.
Sinkovics Szolgáltató Bt. Velence Balatoni u. 65.
háziorvos 22/471-231

Rendelési idő: hétfő: 8.00-12.00, kedd: 8.00-12.00, 
szerda:13.00-17.00, csütörtök: 8.00-12.00, péntek 8.00-12.00
Velence I. sz. fogorvosi körz. Feketéné dr Demeter Szilvia
Csak rendelési időben hívható 20/970-4826
Rendelési idő: hétfő: 7.00-13.00, kedd: 11.00-17.00, 
szerda:14.00-18.00, csütörtök: 7.00-13.00, péntek: 7.00-13.00
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

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

Közérdekű telefonszámok

Velence története
könyv alakban
Még kapható Kupi László feldol-
gozásában Velence története könyv
alakban „Város volt, város lett” cím-
mel.  A könyv méltóan mutatja be
településünk múltját, és szinte nap-
jainkig 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.
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Kéménycsúcs átrakás PALATETŐN is!

Kémény építés-átrakás 
Kéményleázás, kátrányosodás javítása

Grillezők - kerti sütők építése 
Búbos kemencék építése

Kúpcserép kenés!

Zsadányi Tamás 20-499-3974

Hajdú Zoltán

szobafestő, mázoló, 
tapétázó

Külső hőszigetelés, 

gipszkartonozás

KEDVEZŐ ÁRON 

garanciával

INGYENES FELMÉRÉS

Telefon: 06-30/9816-415

Ács, tetőfedő, bádogos, kőműves munkák

minőségi kivitelezése kedvező áron, 

GARANCIÁVAL!

Herák Tamás
06 70/310-8063  22/336-879

MEGNYÍLT!  MEGNYÍLT!  MEGNYÍLT!

Rózsa Büfé Velence Újtelepen, 
a templommal szemben (Zárt utca 9.)

Levesek, frissensültek, készételek, 
fagyi-jégkrém, cukrászsütemények.

NYITVA:
Fagyizó:     H-P: 12.00-23.00-ig
Büfé rész: H-P: 14.00-23.00-ig

Sz-V: 12.00-23.00-ig
SÜTIS KUCKÓ KFT

Képíró József

2475 Kápolnásnyék, Ady Endre utca 8.
Telefon: (22)369-002,    06 30/85 54 200

kerékpárjavító

Ez az Ön hirdetésének helye!
Hirdetési ívet minden lapszámban talál,

vagy érdeklődjön a Polgármesteri Hivatal
Pénzügy Osztályán 

az 589-415-ös telefonszámon. 

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

Hétfő

Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00

Hagyományőrzők
18.00 - 20.00

Hétfő

Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
16.00 órától        

Velencei-tavi Rózsa
I. Számú Nyugdíjas Klub

Kedd

Alakformáló torna
18.45 - 20.15      

Szerda
Óvodás dance 
15.45 - 16.45

Fitt Ball Relax
18.15 - 19.00

Zumba fittnes
(Barna Anikó) 
19.00 - 20.00

Kedd Szerda

Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Csütörtök

Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00

Alakformáló torna
18.45 - 20.15 

Péntek

Zumba fittnes 
(Bakti Patrícia)
17.00 - 18.00  

Csütörtök

Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Péntek

Zumba fittnes 
18.00 - 19.00 
(Barna Anikó) 

Hastánc
19.15 - 20.15 

4. TEREM

5. TEREM

KLUB SZOBA

A Közösségi Ház órarendje

A változások a honlapon megtekinthetők.



2011. JÚLIUS

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

VELENCEI HÍRADÓ28

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

06 20 95 28 778
06 30 4744 977

KONTÉNERES
SZÁLLÍTÁS

Kiss és Tsa Kft.

Kétszemélyes ház
privát eladó.

Két lakás külön 
bejárattal.

Ár: 
23.000.000 forint

Telefon: 
06/25 233-413

19.00 óra  után
Braun Ulrike

ELADÓ PRIVÁT
Szuper arany
Kilátás Ház

Velence
Bence-hegy

Ár: 
65.000.000 forint

Telefon: 
06/25 233-413

19.00 óra  után

Braun Ulrike

Szennyvízvezetékek zsírtalanítása, tisztítása,
kamerás vizsgálata 32-300 mm-ig.

Magasnyomású tisztítás (WOMA) garanciával.

Telefon: 30-956-0504 Bánor Bt.

CCIIPPŐŐJJAAVVÍÍTTÓÓ  ÉÉSS  KKUULLCCSSMMÁÁSSOOLLÓÓ
Véghelyi György Velence, Fő út 101. 

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 9.00–16.00 óráig

szombaton: 9.00–12.00 óráig

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

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
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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!
Bogár István

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

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

A velencei Zöldség-Gyümölcs Bolt
telefonszáma megváltozott!

ÚJ SZÁM:
06-70-933-0446

NYITVA TARTÁS:
Hétfőtől péntekig 8–17
Szombaton       8–12
Vasárnap 8–11

Hazai és import zöldség-gyümölcs
árusítása ellenőrzött beszerzésből.

Éttermeknek, büféknek,
közületeknek telefonos rendeléssel

árukiszállítás.

Cím: Velence, Tópart u. 1. 
Az orvosi rendelő mellett.

Baran László

csapolt sör, 
olasz fagyi, 
kenyérlángos,
bor, 
rövid italok,
üdítő, 
tea, kávé, 
kellemes hanguat 
figyelmes 
kiszolgálás,
alacsony ár…

KIKAPCSOLÓDÁS:
o Ki nevet a végén
o dominó, torpedó
o sakk, kártya…

RENDEZVÉNYEK

NYITVA   
MINDEN NAP

reggel 9-től21óráig

Telefon:20/546-0385
e-mail:zsuzsmankakft@freemail.hu

Egra 
2003 Bt.

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
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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

HOLinfo Kft. 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
Szeretettel várom régi és új vendégeim 
Dermabráziós kezeléssel, bőrmegújítás

Kápolnásnyék, Dózsa u. 27/d. Bejelentkezés: (30) 9977-020
Álló szolárium

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
Oravecz Csaba

Víz-, központifűtés és egyéb
épületgépészeti szerelést

vállalok!

Horváth Gyula
Telefon: (30) 975-9724

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

TTeelleeffoonn::   ((0066--2200))   446644--33228866
karaniczkornel@freemail.hu

CSERÉPKÁLYHA ÉPÍTÉS 
ÁTRAKÁS •TISZTÍTÁS • JAVÍTÁS
Zsadányi Gábor
Telefon: 30-971-7081
8095 Pákozd, Honvéd u. 108.

Díszburkolatok készítése, térkövezés,
terméskő – hasított kő készítés 

korrekt áron.

Teleki László: 06 20/2292-474

KŐMŰVES MUNKÁK A – Z-IG!
Kerítés építés, hőszigetelés, 

lakásfelújítás, parkettázás, burkolás 
megfelelő árakon.

Teleki László: 06 20/2292-474
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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

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:

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 hullám-
lemezek, zárak, lakatok, festékáruk KEDVEZŐ ÁRON.

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
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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

Festés-mázolásFestés-mázolás
TTaappééttáázzááss

Elérhető áron, 
garanciával

Szabó ZoltánSzabó Zoltán
Telefon: (30) 8259-201

AKCIÓK
HŐSZIGETELŐ RENDSZER

VAKOLATTAL

Chemikál Építész Bolt Nyitva:
VELENCE, Bencehegy H-P: 7.30-17.00-ig
Panoráma u. 3. sz. Szo.: 7.30-13.00-ig
Telefon/fax: (22) 470-455

AKCIÓK
HŐSZIGETELŐ RENDSZER

VAKOLATTAL
MMiinnddiigg  kkeeddvveezzőő  áárroonn!!
SZÍNES VAKOLAT KEVERÉSE

SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMMAL 
AZ ÜZLETBEN AZONNAL!

HŐ-, HANG-, VÍZSZIGETEŐ
anyagok

Különleges lábazati és beltéri dekor 
burkoló anyagok

Építőipari kemikáliák, hőtükrös és
építési fóliák!

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

Kócsag
ÉLELMISZER ÜZLET

Velence, Kócsag u. 4.
Kisbolt az új, Balatoni úti, Szakrendelő mögött, a mentős bejárattal szemben

Oxigénre szomjazik?
Boltunk az Oximix termékcsalád hivatalos forgalmazója.

Új termék az egyedülállóan magas oxigéntartalommal - 150 mg/liter - dúsí-
tott, 1 l-es szifonfejes palackban forgalomba hozott Oximix, mely  Magyar-

ország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának hivatalos védőitala.

Oximix a palackba zárt oxigén!
A Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségének ajánlásával

Próbálja ki egy üveg ásványvíz áráért
További információ a www.oximix.hu honlapon, vagy üzletünkben.

Amiért még érdemes bejönni:
- kávé, szendvics, üdítő, jégkrém, dohányáru,
pékáru, tejtermékek, felvágottak, alap élelmiszerek

- mérsékelt árak
- tóra néző árnyas terasz, 
- homokozó a gyerekeknek

Jelenlegi árainkból:
Kenyér 1 kg (házi jellegű és paraszt): 235 Ft; -Zsemle, kifli, panníni: 20 Ft;
-Kakaós csiga, búrkifli, lekváros táska: 130 Ft; -Kr. cukor 1 kg: 320 Ft;
-Finomliszt 1 kg: 175 Ft; -Napr. olaj: 495 Ft; -Kávé 0,5 kg-os Jacobs
Merido:795 Ft; -Tchibo Family 0,25 kg-os: 450 Ft; -Vodka Prince 1 l-es:
2200 Ft; -Vodka 0.04 l-es: 95 Ft; -Bitter, keserű likőr 0,04 l-es: 120 Ft;
Oximix 1 l-es szifonfejes: 170 Ft + cserélhető palack betétdíj.

Fiatal, munkahellyel rendelkező pár szabadidejében, hétvégeken
Velencén és vonzáskörzetében házak, nyaralók gondozását, 
karbantartását egész évben vállalja (takarítás, bevásárlás,

kertrendezés, kisebb szerelések, javítások stb.).
Gerencsér József Telefon: 06 30/956-5728 

Csapok, szifonok, wc tartályok, 
mosdók, mosogatók, bojlerek 

stb. javítása, cseréje

Teljes körű víz-, 
szennyvíz szerelés

Külső-belső, víz-szennyvíz
vezetékek kiépítése, javítása,

cseréje

CCssőőttöörrééss  jjaavvííttááss,,  
hhiibbaaeellhháárrííttááss

Vizesblokk felújítás, átalakítás 
tervezéssel, 

anyagbeszerzéssel

Csapok, szifonok, wc tartályok, 
mosdók, mosogatók, bojlerek

stb. javítása, cseréje
Ivóvíz és csatornabekötések

kivitelezése
Locsolómérőhely kialakítása

Kovács Tamás
06-20-426-0261


