
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkatervtől
eltérően, a következő ülését 2011. április 4-én (hétfőn) 
15.00 órai kezdettel tartja a Kastélyban (Tópart u. 52.)

Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

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

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3./ 2010. évi pénzügyi beszámoló (zárszámadó rendelet),

a település vagyoni helyzetének bemutatása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4./ 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

5./ Egyebek:
– Nyári szezonra való felkészülés komplex áttekintése

***
Zárt ülés: Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása

***
17.00 órától Lakossági fórum

Témája: 2010. évi pénzügyi beszámoló, a település 
vagyoni helyzetének bemutatása  

VELENCEI                HÍRADÓ
A VELENCEI
ÖNKORMÁNYZAT
LAPJA

19. évfolyam 2. szám
2011.

március

MEGHÍVÓ
„Beszélgessünk Velencérõl!”

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tisztelettel hívja és várja

a településünket érintő közérdekű témában 
beszélgetni vágyó állampolgárokat: 

2011. április 4-én (hétfő) 18.00 órára

a Kastély házasságkötõ termébe

Témája:
– Vasútfejlesztés

– A település hosszú távú stratégiája

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

M E G H Í V Ó

ÜNNEPSÉGREÜNNEPSÉGRE

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkaterv
szerinti következő ülését 2011. március 21-én (hétfőn) 
15.00 órai kezdettel tartja a Kastélyban (Tópart u. 52.)

Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2./ Rendőrkapitány beszámolója az éves munkáról
Előadó: Dr. Sági János rendőrkapitány

3./ Városi Könyvtár 2010. évi tevékenységéről tájékoztatás
Előadó: Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető

4./ Döntés a könyvtárvezetői pályázatról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

5./ A helyi önkormányzat éves összesített közbeszerzési
tervének elkészítése
Előadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző

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

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

MEGHÍVÓ

(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű napirendek!)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M E G H Í V Ó
Velence Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete
szeretettel meghívja és várja Velence lakosságát

2011. március 15-én (kedden) 10.00 órakor
a Hősök parkjában tartandó

Program:
Himnusz

Ünnepi megemlékezés
Zöldliget  Magyar – Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola diákjainak műsora
Velencéért Emlékérem átadása

Koszorúzás
Szózat

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete



Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 27-én
rendkívüli nyílt ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban. 
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny Vilmos al-
polgármester, Benkő Istvánné képviselő, Martinovszky József képvi-
selő, Serhók György képviselő, Dr. Sirák András képviselő, Dr. Sirák
Andrásné képviselő, Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula kép-
viselő és dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző.

A rendkívüli ülésre a közúti aluljáró telekalakítási tervének jóváha-
gyása miatt került sor. A MÁV beruházás során elkészül a közúti alul-
járó. Ennek két csatlakozási pontja van, az egyik a LIDÓ mögötti
területen a Szabolcsi út és Kertész utca kereszteződésében, a másik
pedig a vasút túloldalán, amelyek a körforgalomba fognak csatla-
kozni.  A vasút mindkét oldalán van olyan terület, ahol ez a nyomvo-
nal önkormányzati földterületen megy keresztül. Ahhoz, hogy a
munkálatok időben elkezdődhessenek, a nyomvonalra létesítési en-
gedélyt kell kapnia a NIF-nek a közműhatóságoktól.  Ezért szükséges
a telekalakításokat megtenni, mert a hatóságok az egységesített tömb-
telekre adják ki a nyomvonalengedélyt. Ehhez a telekalakításokhoz
adta meg a Képviselő-testület a hozzájárulásá. Fontos információ,
hogy a döntés a már jóváhagyott Rendezési Tervet nem érinti, és tu-
lajdonjog változást sem okoz, az önkormányzati tulajdonban lévő te-
rületek változatlanul a velencei önkormányzat tulajdonában vannak. 

***
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 7.
napján tartotta Munkaterv szerinti soron következő ülését a Kastély
házasságkötő termében. 

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

A testületi munkát zárt üléssel kezdték a jelenlévő képviselők. Egy-
részt az önkormányzat gazdasági érdekeit érintően a „Velencei-tó Ka-
puja” projekttel kapcsolatosan, másrészt szociális segély fellebbezési
ügyének tárgyalása tette indokolttá a zárt ülésen való döntéshozatalt. 
A nyílt ülés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló je-
lentéssel kezdődött, majd a 2011. évi költségvetés első olvasatával
folytatódott. A polgármester elmondta, hogy a költségvetés első ol-
vasatának az a jelentősége, hogy a főbb számokat és összefüggéseket
időben véleményezhesse a Testület, és ez alapján adhasson felhatal-
mazást a hivatalnak a további munkára.  Hozzátette, hogy a február
28-i testületi ülésen közmeghallgatás keretében fogja elfogadni a Kép-
viselő-testület az Önkormányzat költségvetését. A testület a 2011. évi
költségvetés tervezet első olvasatú anyagát a második fordulóra al-
kalmasnak találta. 
A következő napirend során oktatásfejlesztéssel kapcsolatban tárgyalt
a testület. A határozat szerint a testület elfogadta a Zöldliget Magyar-
angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2011-től – 2019-ig ter-
jedő időszakra vonatkozó tanulócsoport változás prognózisát azzal,
hogy a Képviselő-testület mindig az adott év költségvetésének készí-
tésekor a gyermeklétszám és a finanszírozhatóság függvényében dönt
a következő tanév tanulócsoportjainak számáról. A következő napi-
rendi pontok az átalánydíjas szerződések felülvizsgálatáról, felmon-
dásáról, új keretszerződések megkötéséről szólt. 
A felülvizsgálat célja az volt, hogy a nem elengedhetetlenül szüksé-
ges szolgáltatásokat tartalmazó szerződések felmondásra kerüljenek,
a nélkülözhetetlen, eddig átalánydíjas szerződéseket váltsa fel a tény-
leges feladatellátáshoz kapcsolódó keretszerződés.  
A Hivatal javaslatára a Képviselő-testület 7 szerződés felmondását
hagyta jóvá, egyúttal a keretszerződések előkészítésére felhatalmazta

a hivatali apparátust. Ezt követően a Képviselő-testület a Jég Audit
Könyvvizsgáló, Oktató és Szervező Kft-vel könyvvizsgálói tevé-
kenység munkáinak rendszeres végzésére, valamint a belső ellenőri
feladatok elvégzésére új keretszerződést kötött. 
A munka a 2011. évi belső ellenőrzési terv módosításával folytató-
dott. A már 2010-ben jóváhagyott terv módosult a Velence Plusz Kft.
gazdálkodásának vizsgálatával, valamint a FEUVE rendszer kialakí-
tásának, működtetésének és dokumentálásának ellenőrzésével. 
Január-február hónapokban visszatérő feladata a Képviselő-testület-
nek a földhaszonbérleti díjak, valamint az önkormányzati lakásbérle-
ti díjak felülvizsgálata. Mindkét esetben az infláció mértékével (4,9%)
azonos díjemelést fogadott el a Képviselő-testület.   
Az adó rendelet módosítására technikai okokból került sor. A vonat-
kozó törvény ugyanis ez év január 01. napjától megszüntette az ideig-
lenes iparűzési adót a piaci és vásározó tevékenység után, ezért a helyi
rendeletből is ki kellett vezetni az erre vonatkozó rendelkezéseket. 
Alkotmánybírósági döntés miatt a Képviselő-testületnek felül kellett
vizsgálnia a közterületek használatáról szóló 18/2008. (IX. 22.) ren-
deletének 2. számú mellékletének mozgóárusításra vonatkozó ren-
delkezéseit. A felülvizsgálat eredményeként az érintett díjtételek
korrigálásra kerültek. 
A következő napirendben tárgyalt téma nem „csak” Velence, hanem
több település lakosságát érintette.  Mint ismert, településünkön 2003.
decembere óta működik az Okmányiroda, mely a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal (továbbiakban:
KEK KH) Központi Okmányirodájához tartozik. A velencei Ok-
mányiroda magas színvonalon és átlagosan havi 700 ügyszám feletti
teljesítéssel végzi munkáját. A KEK KH 2011. január 1. napjával
megszüntette a budapesti kihelyezett irodákat, és a velencei iroda is
úgy működhet tovább, hogy a KEK KH-nak költsége nem keletkez-
het, az eddig biztosított támogatást nem kapja az önkormányzat, és a
3 munkaállomás után bérleti díjat köteles fizetni. Ezen körülmények
felvetik és indokolják a velencei okmányiroda önállóvá válásának
kezdeményezését, melyet a Képviselő-testület elfogadott. A személyi
és tárgyi feltételek adottak, a fenntartónak a működéshez szükséges
pénzügyi fedezetet kell biztosítania. A testületi döntés értelmében az
állampolgárok az eddig megszokott formában és körülmények között,
helyben intézhetik az okmányaikkal kapcsolatos ügyeket. 
A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló ren-
delet egységes formában való elfogadását technikai átvezetések, va-
lamint a pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységek környe-
zetvédelemmel való kiegészítése tette indokolttá. A rendelet-módosí-
tást a Képviselő-testület elfogadta. 
AKépviselő-testület döntése szerint aVelencei Híradó nyomdai munkáit a
jövőben a bekért árajánlatok alapján összességében legkedvezőbb aján-
latot adó, velencei székhelyű Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft. végzi.
A 2010-es év végén megkezdte működését városunk újtelepi részén
a Közösségi Ház. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ja-
vaslatát figyelembe véve a Testület úgy döntött, hogy a Közösségi
házat rendszeresen igénybe vevők bruttó 1200.- Ft/óra összegért hasz-
nálhatják azt, míg az alkalmankénti, esetileg igénybe vevők 10. 000.-
Ft+ Áfa /2 óra összeget kell fizessenek. Elfogadásra került a működési
rend, és a Képviselő-testület elfogadta azon szervezet körét, akik té-
rítésmentesen veszik igénybe a Közösségi Ház termeit. 
A döntés értelmében ingyenesen használja a termeket a Velencei-tavi
Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub, a Regélő Hagyományőrző Egyesü-
let, valamint a „Sz-Épülő Velencét” Környezet-kultúra Egyesület, a
külön megkötött Megállapodásban foglalt feltételek szerint.
A következő napirend a Velence-fürdői strand üzemeltetésének kérdé-
se volt. A strand elhelyezkedése speciális, hiszen két település – Gár-
dony és Velence – közigazgatási területén helyezkedik el. A Kép-
viselő-testület úgy döntött, hogy a tulajdonában lévő velencei strand-
hasznosítású területet Gárdony Város Önkormányzat tulajdonában
lévő gárdonyfürdői strand területtel közösen kívánja 2011. évben üze-
meltetni. Az üzemeltetésre irányuló pályázati kiírást elfogadja. 
A közérdekű kérdések, bejelentések elhangzása után a Polgármester
az ülést bezárta. Szelei Andrea

aljegyző

2011. MÁRCIUS
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VELENCEI HÍRADÓ 3

Megkezdődött a homokos part kialakítása.
Az utóbbi egy hónapban megtörténtek a közműkiváltások
és jelentősen előrehaladtak a mélyépítési munkálatok.
A közművek készültségi szintje február végére elérte a
40%-ot. A kikötői fogadóépület monolit szerkezetei már
állnak, jelenleg a vasalási munkálatok folynak. Március
végére, ha minden jól megy, a főépület első szintje már
állni fog és megkezdődik az elválasztó falak beépítése.
Közben folytatódik a kikötői híd építése, s a hónap végére
elkészülhet a termálfürdőhöz kapcsolódó sétány. A szabad
strandon elkezdődött a talajcsere, illetve a homokos part
kialakítása. 

Az egyes projektelemek megvalósulási szintje, február
második felében:

1. Közművek felújítása, kialakítása – folyamatban, már-
cius végére befejeződik.
2. Kikötősétány létrehozása, gyaloghíddal – a sétány egy ré-
sze elkészült, a gyaloghíd szerkezete a helyére került. A mun-
kák a híd járófelületének burkolásával, a korlátelemek elhe-
lyezésével és a díszvilágítás kiépítésével folytatódnak tovább.
3. A kikötő összképének javítása Lidó sétánnyal, homokos

parttal – elkezdődött a part talajcseréje, a homokos part
kialakítása.
4. A termálfürdőhöz kapcsolódó sétányok kialakítása –
március végére elkészülhet az új sétány.
5. Parkosítás – a tavaszi hónapokban kezdődik.
6. Rendezvénytér szökőkúttal – megtörtént a terepren-
dezés, elkezdődött az alapozás.
7. Fedett korzó, zárt és nyitott sétánnyal – a fedett korzó
alapozása március elejére befejeződik, a szerkezet ki-
alakítása a következő lépés. Ugyanakkor azt kell monda-
nunk, hogy tarthatnánk előbbre is, ha nincs egy-két rossz-
indulatú lakótársunk, akik állampolgári jogaikkal élve
minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy
hátráltassák a beruházás határidőre történő megvalósítását. 
8. A korzó központi épületének kialakítása, regionális info
központtal – megkezdődött a központi rész szerkezet-
építése és az íves összekötés kialakítása.
9. Panoráma sétány – a tavaszi hónapokban alakul ki.
10. Felső korzó, a korzóhoz kapcsolódó szolgáltatóház
építése – az alapozás és a közművek kialakítása folyamat-
ban van. 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 ak-
tuálisan milyen feladatait végezzük el, vagy végezzük éppen. A beruházások forrása a 2008. februárjában kibocsátott
kötvény, amely jelenleg lekötött pénzként kamatozik az Önkormányzatnak és folyamatosan biztosítja a pályázathoz szük-
séges önrészt. Fontos tudni, hogy minden pályázatunk legnagyobb tétele (építés) ún. szállítói finanszírozású, ami azt jelenti,
hogy a Támogató (a Magyar Állam) közvetlenül a munka elvégzőjét fizeti ki, Velence csak a vállalt önrészt utalja el a
szabályszerűen leigazolt számla alapján. Ezekben az esetekben az Önkormányzat számláin semmifajta Európai Uniós vagy
központi pénz nem folyik át. A közbeszerzési pályázaton nyertes projektmenedzsmenttel kialakításra kerül az a szakmai
munkafolyamat, ahogyan a projekt megvalósításában résztvevő összes nyertes munkája összehangolásra kerül. Értendő
alatta, hogy heti rendszerességgel a nyertes kivitelezővel, műszaki ellenőrrel, könyvvizsgálóval, amikor indokolt, a Nonprofit
Kft. ügyvezetésével, a PR-menedzserrel tevékenységük összehangolása, a tevékenységekről való beszámolás és az általuk
elkészített elszámolások és jelentések folyamata tisztázásra kerül.

VVeelleenncceeii --ttóó  kkaappuujjaa
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Hétfő
Mozgásfejlesztő torna

16.00 - 17.00
Mozgásfejlesztő torna

17.00 - 18.00
Hagyományőrzők

18.00 - 20.00

Hétfő

Női torna
19.15 - 20.15

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
14.00 órától        

Velencei-tavi Rózsa
I. Számú Nyugdíjas Klub

Kedd

Aerobic torna
18.30 - 20.00      

Szerda
Óvodás dance 
15.30 - 16.30

Fitt Ball Relax
18.10 - 19.00

Zumba fittnes 
19.00 - 20.00 

Kedd Szerda

Csütörtök
Mozgásfejlesztő torna

16.00 - 17.00
Mozgásfejlesztő torna

17.00 - 18.00
Aerobic torna
18.30 - 20.00 

Péntek

Tipetopa tánc
18.00 - 19.30
Február 18.

Március 4., 18.      
Április 1., 15.  

Csütörtök

Kamasz tánc
17.00 - 18.00

Női torna
19.15 - 20.15

Péntek

Hastánc
19.15 - 20.15 

4. TEREM

5. TEREM

KLUB SZOBA

A Közösségi Ház órarendje
2011. február 28.

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

A változások a honlapon megtekinthetők.

Velence Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 24/2010.(XII.20.) 

rendelete a települési szilárd hulladék
kezeléséről szóló 39/2004. (XII. 31.) 

rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hul-
ladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 20. §.
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési
szilárd hulladék kezeléséről szóló 39/2004. (XII. 31.) ren-
deletét (továbbiakban „R”) az alábbiak szerint módosítja: 

1. §.

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

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

3. §. 
„R” 15. §. Az alábbiak szerint módosul: (1) Szabály-
sértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható, aki e rendelet 7. §. (1), (3) és (4) bekezdés, 8.
§. (1) és (2) bekezdés, a 11. § (1), (2) és (5) bekezdés,
valamint a 12. §. (2) bekezdésében foglaltakat meg-
szegi. 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt szabálysértések elkö-
vetőjével szemben tettenérés esetén a Polgármesteri Hi-
vatal erre felhatalmazott ügyintézője (közterület-
felügyelő) 20.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírságot
szabhat ki.

4. §. 
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

Velence, 2010. december 06.

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

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Velence, 2010. december 20.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző s.k

A Velencei Híradó 19. évfolyam 1. számában a hulladékszállításra vonatkozó díjtételek hiányosan
kerültek közzétételre, ezért újból közöljük a Képviselő-testület által elfogadott díjtételeket.

Szerkesztőbizottság



A nettó árakat 25 % ÁFA terheli!

A többlet kommunális hulladék díjtétele: 2011. évre 255,-Ft + 25% ÁFA , amely max 110 literes edényzet vagy zsák
(járatban) elszállítására jogosít. 
A települések egy részén (önkormányzati döntés alapján) a házhoz menő szelektív hulladékszállítás bevezetésre kerül
2011-évben.

KOMMUNÁLIS HULLADÉK 110 literes szabvány edényzet

A többlet kommunális hulladék díjtétele: 2011. évre 255,-Ft + 25% ÁFA , amely max 110 literes edényzet vagy zsák
(járatban) elszállítására jogosít. 
A települések egy részén (önkormányzati döntés alapján) a házhoz menő szelektív hulladékszállítás bevezetésre kerül
2011-évben. Az árak az évi egyszeri lomtalanítást tartalmazzák.

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

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

Egész éven át lakott

Idényjelleggel lakott

Egész éven át lakott

Idényjelleggel lakott

Egész éven át és
idényjelleggel lakott
ingatlakon esetén

Üres telek

kommunális

kommunális (Velence téli +4 száll.)

kommunális

kommunális (Velence téli +4 száll.)

biológiailag lebomló
hulladék

biológiailag lebomló
hulladék

52

40

52

40

18

18

238,00

238,00

265,00

265,00

260,00

322,00

12 376,00

9 520,00

13 780,00

10 600,00

2 600,00

322,000

15 470,00

11 900,00

17 225,00

13 250,00

3 250,00

4 025,00

1. számú melléklet
Velence Város területére  vonatkozó lakossági hulladékszállítás

és elhelyezés 2011. évi közszolgáltatási díjtételei 

KOMMUNÁLIS HULLADÉK 80 literes szabvány edényzet

Díjrendszer (Velence Város területére) 2011. évben
a.) Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezők megrendelése alapján a hulladék elszállítása

80 l-es 238,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva
335,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen
375,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon

110 l-es 265,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva
385,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen
430,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon

120 l-es 285,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva
420,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen
460,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon

240 l-es 500,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva
695,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen
770,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon

1100  l-es 2.305,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva
3.250,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen
3.620,- Ft+ÁFA/ lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon 

b.) Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezők, lakosságtól alkalomszerűen történő megrendelés
alapján a hulladék (bontási törmelék és egyéb kommunális hulladék) elszállítása

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

10

10
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VELENCE KÁRTYA
Törzsvásárlói kártya Velence város 

állandó lakóinak
A helyi vállalkozók, vállalkozások és szolgáltatások
élénkítésére és segítésére, valamint a velencei állandó
lakók városunkhoz való kötõdésének erõsítése a Kép-
viselõ-testület törzsvásárlói kártya kibocsátásáról döntött.
Az úgynevezett „VELENCE KÁRTYÁT” igénybejelen-
tés alapján, minden velencei állandó lakos ingyenesen
megkaphatja, és felhasználhatja mindazokban az üzletek-
ben és szolgáltatásoknál, ahol a vállalkozó a törzsvásárlói
kártya bemutatásakor ún. kedvezményt nyújt.

A kártya a kibocsátástól számított egy évig érvényes.
Terveink szerint, minden hónapban az újságban és a hon-
lapon tesszük közzé azt a címlistát, ahol a törzsvásárlói
kártya felhasználható.
A kártya igénylés beérkezését követõen, a nyomda elõál-
lítja a bankkártya méretû kártyát, majd a Polgármesteri Hi-
vatal névre szóló levélben, a címre eljuttatja névvel és
sorszámmal ellátva.
Bízom abban, hogy nagyon sokan fogják kérni a
törzsvásárlói kártyát, átérezve azt a szándékot, ami min-
dannyiunk érdeke: bizonyos szolgáltatásoknál, ha lehet-
séges, a helyi fogyasztást erõsítsük.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Lido Divat (nõi ruha, cipõ, táska, 
kiegészítõk) Szabolcsi úti Pavilonsor 
Nõi, férfi, gyermekfodrászat 
Szabolcsi úti Pavilonsor
Schwarzkopf Refer. Szalon
Kövesdi Rita 06-20-330-9435 
Fodor Rita 06-30-651-6251 
100 Ft-os Bolt Szabolcsi úti Pavilonsor 
Erika Csemege Szabolcsi út 1.
Bio Süti Bolt Szabolcsi út 47. 
„Iker” ABC Fecske u. 12. 
Richter Kõfaragó Ország u. 82. 
Emese Drogéria Fõ u. 16. 
Filléres Flanc – Klára Bazár Fõ u. 71. 
Csatornatisztítás, duguláselhárítás
Bethlen G. u. 3. 
GILA 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

Tópart ABC Halász u. 1. 

Chemikál Építész Bolt
Panoráma u. 3. 

Globál Festékáruház 
Balatoni u. 65. 

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

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

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

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

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

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

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!
Készpénzes vásárlásnál
3.000,– Ft felett 2%,
(kivétel: cigi, újság)

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

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

Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
Munkadíjból 5%

Helyben fogyasztásnál
10%
Alkoholmentes italokból
5% kedvezmény
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Gratulálunk!
Elismerés a vörösiszap-katasztrófa által 

okozott sérülések ellátásáért
Réthelyi Miklós, nemzeti erőforrás miniszter szakmai elis-
meréseket adományozott azoknak, akik a vörösiszap-kataszt-
rófa egészségügyi hatásainak felszámolásakor kiemelkedő
szakmai munkát végeztek. A Minisztérium főleg azokat jutal-
mazta, akik a katasztrófa első és egyben a legnehezebb idő-
szakában viselték a legnagyobb terhet. A megyei szak-
emberek közül Batthyány-Strattmann László-díjban részesült:
Dr. Sirák András, Velence város vállalkozó háziorvosa, me-
gyei szakfelügyelő főorvos. Pro Sanitate díjat kapott Dr. Müler
Cecília Györgyi, a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegész-
ségügyi Szakigazgatási Szerve megbízott megyei tiszti főorvosa.

A Képviselő-testület nevében:
Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Tárnok-Székesfehérvár vasútvonal
korszerűsítése

Velencét érintő munkálatok
A vasúti pálya mentén folyamatosan zajlik a padka feltöl-

tése, ragasztása, üzemi kiállók építése. A feltöltött, ragasz-
tott padkára azért van szükség, hogy egy esetleges siklás
esetén a sínszálról leugró vasúti járművek ne boruljanak a
közeli, párhuzamosan futó közútra, illetve közúti baleset
esetén gépjárművek ne jussanak fel a vágányokra. Az üzemi
kiállók a felügyeletet, karbantartást végző vasúti dolgozók,
vonalbejárók részére épülnek.

Velencefürdő megállóhely környezetében végéhez ér a
zajvédő fal építése. Az elkészült falszakaszoknál ellenőrző
zajméréseket végzünk, az eredményeket és a szakvélemény
megállapításait a Polgármesteri Hivatalon keresztül a la-
kosság részére is közzé tesszük. Velence megállóhelynél
szintén ellenőrző méréseket végzünk annak megállapítására,
hogy a tópart felőli falszakasz utolsó 150 métere elhagyható-e.

Velence megállóhelynél a tél elmúltával folytatódik az új
gyalogos aluljáró építése. A keresztfolyosó földkitermelése
a vágányok alatt megkezdődött. A 7. sz. főút mellett elké-
szült a cölöpözés, továbbiakban a feljáró lépcső, lift, és a
főút alatti szerkezet kialakítása történik. Itt útlezárásra már
nem kerül sor, csak kisebb terelésekre kell számítani a mun-
katerület mentén. Az aluljáró átadása 2011. IV. negyedév-
ben várható.

A megállóhely meglévő, régi aluljárójának felújítása az új
aluljáró átadása után kezdődhet. Megújulnak a falfelületek,
a vízelvezető és szigetelési rendszerek.

Az új közúti aluljáró építése folyamatos. A tópart felőli
oldalon elkészült a résfal, a Tábor utca-Széchenyi utca lezá-
rása, forgalom elterelése megszűnik. A parkolókat újra meg-
nyitjuk. Elkezdődik a résfalak közül a föld kitermelése, az
aluljáró szerkezetének építése. 

Május hónapra a Béke utca-Széchenyi utca-Tópart utca
kereszteződésnél kialakítandó körforgalom is elkészül, azon-
ban végleges burkolatot csak az aluljáró építése végén kap
majd. A Szabolcsi út mentén elkezdődik a résfal építése.
Március 15-e után megépül a 7. sz. főút terelőútja, és a főút
alatt is megkezdődik a szerkezetépítés. Ezen a szakaszon a
parkolók megszűnnek, helyükön az új aluljáró szerkezete
épül. A megszűnő parkolók pótlására végleges állapotban a
Kertész utca torkolatánál épülnek férőhelyek. A Szabolcsi
út-7. sz. főút kereszteződésénél, valamint a Tábor utcánál
buszmegállók kerülnek kialakításra.

Az építkezés idejére a Termálfürdővel szemben található
parkolóból a meglévő gyalogos aluljáró felé, a szolgáltató
házak mögött burkolt járdát építünk.

Velencefürdő megállóhely és a gitáros emlékhely új gya-
logos aluljáróinál a lépcsők és liftek lefedése, a környezet-
hez csatlakozó járdák kiépítése van hátra. A tavaszra várható
elektromos bekötés után az aluljárók átadhatók. A velence-
fürdői aluljáró megnyitásával egyidőben a régi, leromlott ál-
lagú, teherbírásának határán álló felüljáró lezárására és
bontására kerül sor.

A megállóhelyi épületek elkészültek. A közműszolgáltató
DRV, a MÁV és a beruházó NIF között megállapodást kel-
lett kötnünk a beruházás költségeinek elszámolhatósága vé-
gett. A megállapodás kissé elhúzódó megkötése után el-
készül az épületek víz- és szennyvíz bekötése. Amennyiben
az Önkormányzat és a MÁV egyezséget köt az épületek üze-
meltetéséről, azokat megnyitjuk az utazóközönség részére.

A peronok bútorzata elhelyezésre került, az esőbeállók
üveg oldalfalait a kivitelező – az állagmegóvás érdekében –
a műszaki átadáskor helyezi el. A fák telepítésére tavasszal
kerül sor.

Az átépítés okozta kellemetlenségekért elnézésüket és szí-
ves türelmüket kérjük.

Győrik Balázs
Projekt vezető

NIF ZRt.

Aktuális helyi információk

Nénik, Bácsik, Gyerekek, 
nagyon-nagyon köszönöm!

Köszönöm, amit értem tettek, hogy ismeretlenül és
főként kéretlenül eljöttek és segítettek, hogy miharabb
meggyógyuljak.
Hálásan köszönöm mindazoknak is, akik annyi min-
dent megszerveztek, megtettek csak azért, hogy mások
segíthessenek nekem.
Köszönöm a sok-sok lelki és anyagi támogatást amit
kaptam és kapott a családom, nagyon nehéz időszak ez
nekünk...
Szeretnénk most Mindenkinek szeretettel teljes és
főként egészséges, nagyon boldog új évet kívánni.
Remélem, mindenkihez eljut ez az üzenet...

Bence
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terhére tudta megtenni úgy, hogy ez nem veszélyezteti sem
a működési, sem a fejlesztési feladatok végrehajtását. 

Tényszerű tájékoztatás

A Székesfehérvári Városi Bíróság  Kernya Gábor felperes
által Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
– mint alperes – ellen, közérdekű adatok kiadása iránt in-
dított perében 2011. február 17. napján első fokon ítéletet
hozott.
A keresetnek a Bíróság részben helyt adott, egyebekben
elutasította, és felperest – a perveszteségének arányában –
kötelezte, hogy 56.000,-Ft perköltséget fizessen meg
alperesnek.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester  

Locsolási kedvezmény igénybevételére kétféle módon van
lehetőség: Az állami tulajdonú víziközművek esetében a
8/2000. (X.18.) KöViM rendelete alapján, a kedvezményezett
időszakra eső vízfogyasztás 10 %-kal csökkentett mennyi-
ségének figyelembevételével, a csatornahasználati díj kiszám-
lázásánál. Az önkormányzati tulajdonú víziközművek esetén
a százalékos locsolási kedvezmény mértékét, illetve a ked-
vezményes időszakot a képviselőtestület díjmegállapító ren-
delete tartalmazza.
2. A 30/2004 (II.28) sz. Korm.rendelettel módosított köz-
műves vízellátásról és közműves szennyvízelvezetésről szóló
38/1995 (IV.5) Korm.rendelet alapján, a locsolási célú vízfel-
használás külön mérésével, mely vízmennyiség után csator-
nahasználati díj nem számítható fel. Az ármegállapító hatóság
döntésével a locsolóvíz díja a későbbiek során változhat.
Az adott fogyasztási helyre egy időben csak egyféle ked-
vezmény vehető igénybe.
A kedvezményre vonatkozóan az alábbi feltételek érvényesek:
– A százalékos kedvezményt lakossági fogyasztók vehetik
igénybe, minden év május 1-től szeptember 30-ig terjedő
időszakban. Önkormányzati tulajdonú közműveken, önkor-
mányzati döntés szerint ettől eltérő időpontok és eltérő
mértékű kedvezmény megállapítása lehetséges.
– Kedvezményre azok a fogyasztók jogosultak, akik ren-
delkeznek érvényes szolgáltatási szerződéssel ivóvíz szol-
gáltatására és közcsatorna használatára.
– Kedvezmény csak bekötési ivóvízmérővel rendelkező in-
gatlanra adható, a locsolóvíz mérésére a bekötési vízmérő
után kizárólag egy mellékmérő szerelhető be.
– A fogyasztónak nem lehet a szolgáltatói közműhálózaton
kívüli egyéb – saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni víz-
használat – vízbeszerzési lehetősége.
– A fogyasztónak a víziközmű szolgáltatóval szemben nem
lehet lejárt fizetési határidejű díjhátraléka.
A kedvezmény igénybe vétele az alábbi módon lehetséges:
Az igény bejelentését az ügyfélszolgálatainknál beszerezhető,
vagy a társaság honlapjáról letöltött fogyasztói igénybejelentő
nyomtatvány kitöltésével és beküldésével lehet megtenni.
A százalékos locsolási kedvezmény igénylését a tárgyév lo-
csolási időszakára, legkésőbb április 15-ig kell benyújtani a

DRV Zrt. részére. Határidőn túli bejelentés esetén fenti ked-
vezmény csak a következő évre adható. A locsolóvíz elkülö-
nített mérésének igénybevételével kapcsolatos kérelem benyúj-
tási ideje nem kötött. Szolgáltató a benyújtott igényeket 30
napon belül az adatok valódiságának felülvizsgálatával el-
bírálja, és erről a fogyasztót értesíti.
A százalékos locsolási kedvezményt igénybevevő idényfo-
gyasztók a kedvezményezett időszakot közvetlenül megelőző
(április 20-30) és az azt követő napokban (október 1-10) be-
jelenthetik a mérőállásukat, hogy a locsolási időszakra
vonatkozó tényleges fogyasztás mértékére érvényesüljön a
kedvezmény. A mérőállás bejelentésének hiányában a ked-
vezményt az éves fogyasztás átlagának a locsolási időszakra
eső hányadára számítja ki társaságunk.
Az elkülönített mérésű locsolási kedvezmény igénybevételére
a fenti feltételek teljesülése esetén a mérőhely kialakítását
erre jogosult szakemberrel meg kell terveztetni. A műszaki
elvárásokat a szolgáltató külön műszaki tájékoztatóban szere-
pelteti. A tervdokumentáció benyújtása és annak kedvező el-
bírálása után kerülhet sor a fogyasztó és a szolgáltató között
a locsolóvíz elkülönített mérésére vonatkozó „Megállapodás”
aláírására. Ezt követően a mérőhely a jóváhagyott terveknek
megfelelően kialakítható. A munkálatok megrendelhetők a
szolgáltatónál, de elvégeztethető a fogyasztó által megbízott
kivitelezővel is. Az elkészült mérőhelyet, a beépített hiteles
mérő zárral történő ellátásával egyidejűleg a szolgáltató nyil-
vántartásba veszi, és ettől az időponttól kezdődően időkorlá-
tozás nélkül, a locsolóvíz után csatornadíjat nem számít fel.
Az elkülönített mérőhelyen vételezett víz kizárólag lo-
csolási célra használható fel.
A locsolóvíz elkülönített mérését szolgáló mérőhely ter-
vezésével, kialakításával nyilvántartásba vételével, helyszíni
szemléjével, vízmérő átvételével és fenntartásával kapcso-
latos költségek a fogyasztót terhelik.
A további információval a DRV Zrt. ügyfélszolgálata áll ren-
delkezésre: - Telefonon: DRV INFO VONAL 06 40 240 240
- Írásban: DRV Zrt. Ügyfélszolgálat 8601 Siófok, Pf. 888.
- Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@drv.hu, 
honlap: www.drv.hu

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt

TÁJÉKOZTATÓ LOCSOLÁSI KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
a DRV Zrt. szolgáltatási területén

Szabálytalansági eljárás
Velence Város Önkormányzata a Közbeszerzési törvény
tervezési részfeladatainál az NFÜ álláspontja szerint
megsértette a Közbeszerzési törvényt, ezért a tervezésre
eső támogatástól a város elesik. (54.195.164.- Ft)

A szabálytalansági eljárásról Velence Város Képviselő-
testülete tárgyalt, a vizsgálat során tett megállapításokkal
kapcsolatosan a jogi helyzet értékelését követően megtette
a szükséges jogi lépéseket, s egyben előzetesen azt is
megállapította, hogy az Önkormányzatot az üggyel kap-
csolatosan felelősség nem terheli, hisz az NFÜ megál-
lapításai az Önkormányzat szerződéses partnerének tevé-
kenységével kapcsolatos felelősségi körében merültek fel. 
Az NFÜ által már kifizetett támogatást az Önkormányzat
haladéktalanul visszafizette, mindezt a fejlesztési forrás

Rövid hírek
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OKMÁNYIRODAI HÍREK

Polgármesteri Hivatal, Velece, Tópart u. 26.

Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
Hétfõ-kedd-szerda:     8.00 – 12.00 és 12.30 – 15.00
Csütörtök-péntek:       8.00 – 12.00
Telefon: 589-420 (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány),

589-428 (jármûigazgatás)

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy okmányirodánk a Központi
Okmányiroda tagjaként érkezési sorrendben fogadja ügyfeleit.
A napi utolsó okmány-készítést 

hétfõ-szerda napokon        15.00 órakor 
csütörtök-péntek napokon 11.30 órakor

végezzük, ezért elõfordulhat, hogy nem tudunk minden 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 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, val mint 70 év felett    2.500,–
– 18-70 éves korig, 5 évre 7.500,–
– 18-70 éves korig, 10 évre 14.000,–
Soron kívüli eljárás esetén
(5 munka nap + postázás) illetékek kétszerese
Vezetõi engedély kiváltása, hosszabbítása:
– kiváltás, hosszabbítása 4.000,–
– 62 év felett hosszabbítás 1.500,–
– 1 éves orvosi igazolás esetén 1.500,–
Forgalmi engedély: 6.000,–
Törzskönyv: 6.000,–

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

Heinczné Horváth Edina
irodavezető

Kápolnásnyék
Nadap
Sukoró
Pákozd
Pázmánd
Székesfehérvár
Velence
Vereb
Lovasberény
Budapest
Pusztaszabolcs
Gárdony
Vértesacsa
Baracska
Martonvásár
Zichyújfalu
Seregélyes
Szirák
Csákvár
Szabadegyh.
Kajászó
Iváncsa
Balatonalmádi
Tabajd
Besnyő
Összesen:

Település Szem.
ig.

14
4
7
9
6
8

23
1
4
1

13
3

1

1
1

3

1

1
1

87

1

1
3

1

1

1

1

8

Lak-
cím

kártya

2
3

2
4
1
2
1
3
1

1

1

21

Veze-
tői

eng.

17
3
7

13
11
10
36
4
8
8

12
3
1
5

1
1
1
5

146

Jár-
mű

igazg.

25
3
11
11
15
13
53
3

10
8
11
13
1
4

1
2

1
2
1
1

1
190

Par-
kolási

ig.

2
1

2
1

7
1

1

1

16

Út-
le-
vél

2
1
2
1
1
2

12

1
1
4
3

1

31

Ügy-
fél-

kapu

11
1
4
2
3
4
6

1

32

Ösz-
sze-
sen

71
17
34
39
37
40

144
10
25
20
44
23
2
11
0
5
5
1
11
2
2
1
1
2
1

548

Kimutatás az okmányiroda munkájáról
települészinten 2011. február hónapban

Ideig-
lenes

szem.ig.

A Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület
idei évtől fogadhatja az adók 1 %-át.
Köszönjük a 2010. évben nyújtott  támogatásaikat, kér-
jük, hogy mostantól adójuk 1 %-val is támogassanak
bennünket. Nyilatkozat elvehető a könyvtárban.
A rendelkező nyilatkozat akkor érvényes, ha a ked-
vezményezett adószámát tartalmazza. Kérjük a boríték-
ra írja rá az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét.
A kedvezményezett adószáma: 18502411-1-07
Segítségüket előre is köszönjük!

Galambos  Györgyné
Helytörténeti  Egyesület

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: 06 70 629 08 94                       

e-mail: galambosne.marika@gmail.com   
Somhegyiné Jutka Telefon:  06 22  472 174              

e-mail: somhegyi@somhegyikft.axelero.net
Könyvtár Telefon: 06 22 472 453

e-mail: konyvtar.velence@freemail.hu
Találjuk meg újra régi barátainkat, ismerőseinket, min-
denkit, aki szereti Velencét!

Galambos  Györgyné
Helytörténeti  Egyesület
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Bónusz kártyával és a szabad kapacitás terhére ellátott betegek száma:

TELEPÜLÉS

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu
ÖSSZESEN:

TELEPÜLÉS

Budapest
Érd
Diósd
Páty
Budakeszi
Gödöllő
Dabas Sári
Dunaújváros
Perkáta
Ercsi
Beloiannisz
Besnyő
Adony
Rácalmás
Tárnok
Tordas
Gyúró
Ráckeresztúr
Baracska
Kajászó
Vál
Vereb
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Esztergom
Tatabánya
Szirák
Miskolc
Salgótarján Baglyasalja
Ömböly
Mezőhegyes
Sárbogárd
Sárbogárd Sárszentmiklós
Pettend
Dunaföldvár
Székesfehérvár
Iszkaszentgyörgy
Bodajk
Bakonycsernye
Mór
Zámoly
Csákberény
Csákvár
Gánt
Vértesacsa
Lovasberény
Pákozd
Seregélyes
Várpalota
Sárszentmihály
Szabadbattyán
Kőszárhegy
Balatonszárszó
Balatonboglár
Balatonszabadi
Zalaegerszeg
Levél
Kapuvár
Sárszentágota
Aba
Dég
Berhida
Siófok
Balatonendréd

ÖSSZESEN:
MINDÖSSZESEN:

378
537
263

1480
204
115

67
3044

34
2
2
1

1
1
3
3
3

1

2
13
22

100
19

3
74

429
353

33
91

1

1

3
2

1
1
2

40

4
1
3
1
2
2
1

6
40

8
3

1
1
1
2

1
2
1
1
1
1

1324

4368

24
2
3

1
2

1
3
1
1
2
2
1
3

15
31

1
38

5

68
377
313

37
88

2
2
3
1

1
1
3

1
23

1

1
1

2

2
1

40
8

1
1
1
1
1
1
1
1
2

1122

4111

Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma
2011. január  és február

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:

Tájékoztató a Velencei Szakorvosi
Rendelőintézet működéséről

Rendelőintézetünk a járóbeteg szakellátást illetően no-
vember óta teljes kapacitással működik. Január hónapban a
rendelkezésünkre álló finanszírozási volument teljes egé-
szében kihasználtuk. 

Márciustól szeretnénk egészségügyi szolgáltatásaink
körét bővíteni:

A térségben dolgozó háziorvos kollegák segítségével
megkezdjük otthoni szakápolási tevékenységünket.

Nappali kórházi szolgáltatásunk végzéséhez szeptem-
ber óta rendelkezünk működési engedéllyel. Az OEP finan-
szírozási rendszerbe történő befogadásunk érdekében
segítséget kértünk Miniszter úrtól. A feladat ellátásához
minden személyi-, tárgyi- és szakmai- környezeti feltétel-
nek megfelelünk. Mivel erre a szolgáltatásra is nagy a
lakossági igény, nagyon reméljük, hogy tevékenységünket
márciusban elkezdhetjük, amire a rendelőintézet finan-
szírozhatósága szempontjából is nagy szükség lenne.

A járóbeteg-szakellátás területén is szeretnénk szol-
gáltatásainkat bővíteni. 

Márciustól csütörtökön délelőttönként dr. Koszti Csaba
fül-orr-gégész szakorvos elkezdi rendelését. Tárgyalásban
vagyunk belgyógyász-diabetológus szakorvosokkal. Sze-
retnénk a diabetológiai szakrendelést újraindítani. Az át-
meneti időben belgyógyász szakorvos kollégáink állnak
betegeink rendelkezésére. 

Tervezzük gyermekgyógyászati szakrendelés beindí-
tását gasztroenterológiai profillal. Ezen a rendelésen a tér-
ség ételallergiás gyermekeit várnánk, illetve azokat a gyer-
mekeket, akik emésztőrendszeri problémákkal küzdenek. 

Tervezzük gyermek-pszihiátriai szakrendelés elindí-
tását is, ahol a térség magatartás-zavaros gyermekeit fo-
gadnánk. A tevékenységet végző szakember szívesen jön-
ne, a rendelés beindítása az Egészségbiztosítási pénztári
befogadástól függ. 

Recepciós szolgáltatásunkat bővítettük; folyamatosan
két munkatársunk fogadja a betegeket, a telefonhívásokat
és adja az előjegyzési időpontokat. Sajnos így is előfordul,
hogy időnkét torlódások miatt várakozni kell. Köszönjük
betegeink türelmét. 

A Rendelőintézet kollektívája nevében kérem, hogy
javaslataikkal, bejelentéseikkel segítsék munkánkat.

dr. Ferencz Péter
ügyvezető igazgató

GYÓGYSZERTÁRI NYITVA TARTÁS
VELENCE GYÓGYSZERTÁR (Telefon: 22/589-524)

hétfő-péntek:          08.00-20.00     
szombat: 08.00-14.00  
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

január                 február

január                 február

257
516
292

1516
263

78
67

2989

ESETSZÁM

ESETSZÁM
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VELENCE  RESORT  &  SPA
HÍREI

Kedves Velencei Olvasók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fürdő nyitva tartása meg-
változott. A spa recepción a recepciós szolgálat minden
nap 9 órától 21 óráig üzemel, tehát jegyértékesítés ebben
az időintervallumban történik, illetve masszázsra, egyéb
kezelésekre, valamint fitnesz szolgáltatások igénybe véte-
lére ebben az időszakban lehet jelentkezni az 589-971 te-
lefonszámon. A fürdő zárórája nem változott: vasárnaptól
csütörtökig 21.30-kor, pénteken és szombaton 22.30-kor
zárunk.

Március 31-ig tart Tavaszváró feltöltődés akciónk.  Már-
cius a megújulás hónapja és nálunk a Hölgyeké is. Minden
18 év feletti hölgyvendégünknek március hónapban a be-
lépőjegy mellé 1000 Ft értékű Hervis vásárlási utalványt
ajándékozunk. 

Az I. és II. számú nyugdíjasklub velencei lakóhellyel
rendelkező tagjai június 20-ig csütörtökönként  9.00 és
16.00 óra között 1 000 Ft megfizetése ellenében vehetik
igénybe a fürdőt.  Bízunk benne, hogy e lépéssel még több
velencei fürdőzőt köszönthetünk wellness részlegünkben. 
A Velencén lakó diákokat minden hétfőn extra kedvez-
ménnyel várjuk, a fürdőbelépő mindössze 1 300 Ft. A ked-
vezmény igénybe vételéhez lakcímkártya és diák-
igazolvány szükséges. Kedd és szerdai napokon Happy
Day svédmasszázs vehető igénybe 4 500 Ft helyett 3 900
Ft-ért. 

Fitness edzőink szeretettel várnak minden sportolni,
mozogni vágyó fiatalt és idősebbet egyaránt spinning, step
aerobic, alakformáló torna, vagy újdonságként a fitt ball,
zumba, vagy a Fejér megyében egyedülálló kangoo fitness
órákra. 

További részleteket és pontos információkat a www.ve-
lencespa.com  honlapon olvashatnak, vagy  felvilágosítást
adunk az 589-971-es  telefonszámon.

Szalczgruber Mariann
marketing manager

A személyi jövedelemadó 1%-a

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

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

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

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

A Velencéért Közalapítvány adószáma: 
18484229-2-07.

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

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

Rendelkező nyilatkozatot ebben 
és a következő Velencei Híradóban is talál!

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

Bognár Gyula
Kuratórium elnöke

Tisztelt Lakosság!

L. Simon László, körzetünk országgyűlési
képviselője, az Országgyűlés kulturális és sajtó-

bizottságának elnöke a következő időpontban tartja 
fogadóóráját:

VELENCE - Önkormányzati Hivatal 
2011. március 11. (péntek) 14-16 óra  

Szeretettel várunk mindenkit!
Tisztelettel:

Fidesz-KDNP Fejér 4 VK országgyűlési képviselői
kabinet
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Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület

UTAZÁS 2011
2011. március 3-6. között került megrendezésre az év
legnagyobb turisztikai vására az Utazás Kiállítás Bu-
dapesten, a Hungexpo Vásárközpontban.

Az „A pavilonban” a Közép-dunántúli Régió standjával
szemben, Velence város 25 nm-es kiállítói területén a Ve-
lencei-tó Kapuja projekt, és a Velencei-tó Turizmusáért
TDM Egyesület  által képviselt települések és turisztikai
szolgáltatók mutathatták be kínálatukat a szakmának és
a nagyközönségnek.

Az érdeklődők a helyi szolgáltatók prospektusai mellett,
kezükbe kaphatták a Velencei-tó Kapuját bemutató tartal-
mas leporellót és a TDM Szervezet által készített,
térségünk természeti értékeit, turisztikai programjait
tartalmazó szórólapot.  

A TDM Egyesület tagjai is örömmel fogadták a közös
kiadványt, az abban való megjelenés lehetőségét és saját
prospektusaiknak (árualapjuknak) a kiállításon való nép-
szerűsítését. Néhányan személyesen is ellátogattak az
Utazásra, tájékozódás és kapcsolatteremtés céljából.

A szakmai napon Oláhné Surányi Ágnes, Velence pol-
gármestere sajtótájékoztatón mutatta be a Velencei-tó
Kapuja projektet. 

A velencei Szent Benedictus borrend tagjai sokakat
csábítottak hozzánk borbemutatóra és borkóstolóra.

A standot a Lénia2 Kft. tervezte és építette. A falain el-
helyezett képek, tárgyak és plasztikák kihangsúlyozták és

élményszerűen mutatták be a látogatóknak a Velencei-tó
és a velencei térség négy évszakra utaló turisztikai
kínálatát.

Tapasztalataink és pozitív visszajelzések azt mutatják,
hogy elindult az együttműködés a TDM tagjai körében.
A jövőben is lesznek hasonló akciók és további lehe-
tőségek a közös bemutatkozásra, a közös munkára a térség
turizmusának élénkítése érdekében! 

Köszönjük a helyi vállalkozóknak, szolgáltatóknak,
hogy részvételükkel gazdagították a kínálatot és hoz-
zájárultak a rendezvény sikeréhez!

Arday Ágnes 
TDM menedzser

Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
2481 Velence, Halász u. 37.
E-mail cím: vttdme@vttdme.t-online.hu
Telefonszám:+36/22/470-302

TÁJÉKOZTATÓ
Kamatmentes önkormányzati kölcsön igénylési feltételeiről

A lakás építéséhez, megvásárlásához, lakásbővítéshez, kor-
szerűsítéshez, felújításhoz nyújtható kamatmentes önkor-
mányzati kölcsönről (továbbiakban: kamatmentes önkor-
mányzati kölcsön) szóló 2/2008. (II. 18.) rendelet 4. §. (6)
bekezdése értelmében a kölcsön iránti kérelmeket 2011.
március 15-ig nyújthatják be az igénylők, a mellékelt forma
nyomtatványon.  A benyújtási határidő jogvesztő. 

Fenti rendelet értelmében kamatmentes önkormányzati köl-
csönben az a kérelmező részesülhet, akinek az 1 főre jutó havi
átlag nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjmini-
mumot (2011-ben: 28. 500.- Ft) 200 %-al nem haladja meg. 
Feltétel továbbá, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásakor
velencei állandó lakos legyen, házastársak esetén legalább az
egyik házastárs legyen velencei lakos. 
A támogatás kizárólag az alábbi célokra adható: 
–  lakásvásárlás támogatására, 
–  lakásépítés, bővítés, újjáépítés támogatására,
–  tetőtér beépítés, emeletráépítés támogatására, ha ezzel

önálló lakás létesül,
–  meglévő lakás korszerűsítésére, felújítására

A kérelem nyomtatványhoz csatolni kell:
1.) építés, bővítés, korszerűsítés, felújítás esetén a 90 nap-

nál nem régebbi tulajdoni lap hiteles másolatot, műszaki do-
kumentációt, költségvetést, jogerős építési engedélyt, egyéb
szükséges hatósági engedélyeket.

2.) Vásárlás esetén a vételár hitelt érdemlő dokumentál-
ható megállapításához szükséges iratokat (ügyvéd vagy köz-
jegyző által ellenjegyzett szerződést vagy előszerződést) 90
napnál nem régebbi tulajdoni lap hiteles másolatot, 

3.) Jelzálogjog bejegyzéshez, valamint kifüggesztéshez
való hozzájáruló nyilatkozat. 
Nem részesíthető kölcsönben az, aki korábban már támoga-
tásban részesült, igénylő vagy vele együtt élő családtagja
saját hibájából jövedelemmel nem rendelkezik, aki az eljá-
rás során valótlan nyilatkozatot, adatot közöl, továbbá, aki a
rendelet 7. §. -ban megállapított kizáró okok alá tartozik.  

A támogatás visszafizetésének időtartama lakásvásárlás,
építés esetén legfeljebb 10 év, korszerűsítés, felújítás esetén
legfeljebb 5 év.

A kölcsön mértékét a rendelkezésre álló keretösszeg fi-
gyelembevételével határozza meg a Képviselő-testület.     

Szelei Andrea
aljegyző
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Leendő 
óvodások klubja

„A gyermek lelke hit és szeretet,
de reménységed is csak ő lehet”

Immár hagyomány, hogy azok a gyerekek, akik a
következő tanévben kezdik meg az óvodai életet,
havonta egy alkalommal eljöhetnek, s „belekóstolhat-

nak” az óvodai tevékenységekbe, játékokba.  Mivel
fontos számunkra, hogy a gyermekeknek ne okozzon
nagy törést az óvodába járás, ezért tartjuk ezeket a
találkozókat. Szeretnénk, hogy az átmenettel minél
kevesebb zökkenő legyen, s ezek az alkalmak szolgál-
nak a közös, kölcsönös ismerkedésre. 

Mind az anyukák, mind az apróságok ízelítőt kapnak
az óvodai tevékenységekből. Megismerkedhetnek a cso-
portszobával, a benne lévő tárgyakkal, játékokkal, s ter-
mészetesen azokkal az óvónőkkel, akik feltehetőleg
majd   jövő szeptemberben is fogadják őket.

Ezek az alkalmak az édesanyjuk biztonságos, szerető
jelenlétében történnek. A gyermekeknek kedveskedünk
rövid verssel, mondókákkal, ölbéli játékokkal, s min-
den alkalommal 1-1 mese elbábozásával. Aztán a
meséhez kapcsolódó festéssel, gyurmázással, díszítés-
sel fejezzük  be a találkozót. Amíg a gyermekek „bir-
tokba veszik” a csoport játékait, addig lehetőség nyílik
a szülőkkel egy kis beszélgetésre. Már most feltehetik
az őket érdeklő,  óvodával kapcsolatos kérdéseiket.

Nagy örömünkre a gyerekek nagyon jól érezték
magukat az elmúlt a találkozón, s reméljük az elkö-
vetkezendő alkalmak is ilyen jó hangulatban telnek el. 
Picikék! Szeretettel várunk benneteket!!!

„Ha pici ajkán kél csacska beszéd
Csengő muzsika hullámzik feléd”

Lajos-Kuti Éva – Pencs Tamásné
óvodapedagógusok

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

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

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

programok, kirándulások, rendezvények, ballagók, új óvodások 
támogatása, és a játékállomány bővítése. 

„Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány Kuratóriuma

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy
Velence Város Meseliget Óvodája a
2012. május 31-ig, 3. életévüket 
betöltött gyermekek részére óvodai beíratást tart.

Ó-falusi településrészen (Fő u. 79.):
2011. 03. 21-én, (hétfő) 8 órától 16 óráig.

Újtelepi településrészen (Szent Erzsébet tér 1.):
2011. 03. 22-én, (kedd) 8 órától 16 óráig.

Beíratáshoz szükséges iratok: orvosi igazolás,
gyermek lakcímkártyája, szülő  személyi igazolványa,
lakcímkártyája.

Serhókné Varjas Edit
óvodavezető

AANNGGOOLLISKOLÁRA H         Ó!
A Zöldliget Általános Iskola 

szeretettel várja
leendő elsőseit és szüleiket 

egy játékos

ISKOLÁRA HANGOLÓ  
foglalkozásra.

A foglakozások időpontja:
2011. március 26. szombat 10-12 óráig

2011. április 2. szombat 10-12 óráig

A foglalkozások helye:
ZÖLD iskolarész, Velence, Bethlen G. u. 14.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy 
részvételi szándékukat előzetesen 

szíveskedjenek jelezni 
a (22) 589-205-ös telefonszámon. 
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A diákolimpia torna „b” kategóriás versenyének helyszíne
Mór volt az idén. A versenyen mindkét korcsoportban in-
dultak iskolánk lány tanulói. Az I-II.korcsoportban csa-
patban első helyezést értünk el, pontos, jól kivitelezett
gyakorlatokat bemutatva minden tornaszeren.
A CSAPAT TAGJAI: 
Bátonyi Anna, Szabó Tamara, Kovács Dominika, 
Vass Eszter Panna, Kovács Luca, Erdélyi Niké.
Az egyéni összetett versenyben Vass Eszter Panna vég-
zett az első helyen, Erdélyi Niké pedig második lett.
A III-IV. korcsoportosok versenyében harmadik helyen vé-
geztünk: Kovács Liza, Bátonyi Rebeka, Végh Nikolett,
Czombos Luca, Mag Eszter. Egyéni összetett verseny-
ben Mag Eszter szépen kivitelezett gyakorlataival a har-
madik helyet szerezte meg. Versenyzőink felkészítését
Varga    Attila testnevelő tanár vezette.
Dicséret illeti a lányokat, mert több éves kemény edzés
után sikerült elérniük ezeket az eredményeket. 
Köszönjük az iskolavezetésnek, a Zöldliget Alapítványnak
a támogatást, a versenyzők szüleinek a kitartó és önzetlen
segítséget.

DDoobbooggóóss  TToorrnnaabbaajjnnookkookk

TTáájjéékkoozzttaattóó  lleeeennddőő  eellssőősseeiinnkknneekk  ééss  sszzüülleeiikknneekk
A Zöldliget Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola az alábbi tervet készítette a 2011/2012-es
tanév első osztályosainak jelentkezéséhez:
Általános szülői értekezlet az óvodákban:
Nadap Óvoda: 2011. március 8. 17 óra
Meseliget Óvoda: (Ófalu) 2011. március 9. 17 óra
Meseliget Óvoda: (Újtelep) 2011. március 10. 17óra
Szülői fórum a két tanítási nyelvű oktatásról:

2011. március 17. 17 óra
Helyszín: Zöld iskolarész aulája, 
Velence, Bethlen G. u. 14.

Nyílt órák a két tanítási nyelvű 1. 
osztályban a leendő elsősök szülei 
számára: 
Csak bejelentkezés alapján!: 22/589-205

2011. március 21. hétfő LIGET
8.00-8.45  matematika Bődyné Barna Etelka
8.55-9.40  magyar Bődyné Barna Etelka
9.55-10.40 angol Szigeth Szilvia
9.55-10.40 angol Jennifer Collins Bunn
10.55-11.40 angol Nagy Ildikó
2011. március 22. kedd LIGET
8.00-8.45  magyar Bődyné Barna Etelka
8.55-9.40  angol Nagy Ildikó
8.55-9.40  angol Jennifer Collins Bunn
2011. március 22. kedd ZÖLD
8.55-9.40  környezetism. Horváthné Zólyomi Ágota

2011. március 23. szerda ZÖLD
8.55-9.40 olvasás Horváthné Zólyomi Ágota
8.55-9.40 olvasás Karácsonyné Kéki Andrea
9.55-10.40 nyelvtan Karácsonyné Kéki Andrea
2011. március 25. péntek ZÖLD
8.00-8.45  matematika Horváthné Zólyomi Ágota
8.55-9.40  olvasás Karácsonyné Kéki Andrea
8.55-9.40 matematika   Karácsonyné Kéki Andrea

Iskolára hANGOLó foglakozások: 
Csak bejelentkezés alapján!: 22/589-205

2011. március 26. szombat 10.00-12.00 
2011. április 2. szombat 10.00-12.00

Helyszín: Zöld iskolarész, Velence, Bethlen G. u. 14.
Jelentkezési lapok hozzáférhetősége:
2011. március 1-jétől március 31-ig mindkét iskolarész-
ben az igazgatói irodában, valamint letölthető a honlap-
ról (http://www.zoldligetsuli.hu/)
Jelentkezési lapok leadása: Felbélyegzett, megcím-
zett válaszborítékkal 2011. március 31-ig Sajkás 
Balázsné és Tóthné Benkő Mónika igazgatóhelyettesek-
nél a Liget iskolarészben (Velence, Kis u. 1.)
Játékos képességvizsgálat: 2011. április 4-től 8-ig
délutánonként előre egyeztetett időpontban.
Helyszín: Zöld iskolarész, Velence, Bethlen G. u. 14.

Beiratkozás: 2011. április 28-án és 29-én, 8-16 óráig
a Liget iskolarészben (Velence, Kis u. 1.)
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ÁÁllll tt aa bbááll

Itt a farsang, jelmez, móka, zene, étel és itóka.
Bizony, bizony, volt ám minden az idei farsangon is.

Másképpen szerveztük, hiszen most volt először együtt az
egész iskola. „Zöldesek” és „Ligetesek”, alsósok és felsősök.
Sőt rengeteg vendég, rokon. 

Hagyományainkhoz híven egyéni jelmezeseket –173-at –
és csoportos produkciókat – nyolcat, szülőkkel és tanárokkal,
benne a pedagógusokét is – kacaghatta a nézősereg, s pontoz-
hatta a zsűri. Ez utóbbi munkája nem volt egyszerű, hiszen
jobbnál jobb ötletek, szebbnél szebb jelmezek és vidámabb-
nál vidámabb műsorok közül kellett dönteniük. Ki kell emelni
a második évfolyamosok munkáját, akik  amellett, hogy a kar-
nevál nyitányát is szolgáltatták, beöltöztek egyéni jelmezbe is
és közös produkciókkal is kiálltak a nagyérdemű elé. (Azt gon-
dolná az ember, hogy jól kifáradtak, ám utána még nagyon
vígan tudtak játszadozni is.)Vásárolhattak zsákbamacskát,
nyerhettek a tombolán. A tantermekben a farsangi fánktól a
tortáig mindenféle finomság szolgálta a gyomor kedvét is.
Sok-sok munka előzte meg ezt a programot, s aznap is volt mit
tenni. A munkában benne volt mindenki, kicsi és nagy. A Diák-
önkormányzat, valamint a 7. b osztály tagjai nagyon sokat se-
gítettek, jól esett, hogy a szülőkre is számíthattunk. 

Az itt látható képek is bizonyítják, hogy érdemes volt ennyi
időt és energiát áldozni erre a közös, nagyszabású programra,
ahol gyerekek, szülők, pedagógusok együtt érezték jól
magukat. További képeket iskolánk honlapján láthatnak a
www.zoldligetsuli.hu oldalon.
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MMaacckkóókkiiáállllííttááss  aa  ZZööllddbbeenn

A tanító néni szólt, hogy mackókiállítás lesz az iskolában. Sok
gyerek vitt be mackót, a kicsitől a nagy mackóig. A mackókat
polcokra helyezték. A kiállítást péntekig lehetett megnézni. A
napköziben mackókkal kapcsolatos dolgokat készítettünk. Sok
mindent megtudtunk a macikról. Heszler Tímea 3.b
Február 2-án mackókiállítás nyílt a Zöld iskolarészben. Volt pici
és nagy, puha és selymes maci. Jó volt fogdosni őket!

Kincses Mónika 2.b
2011. február 2-tól mackókiállítást tartottunk. Hoztak sok-sok
macit a gyerekek, kicsit és nagyot. Szebbnél-szebbek voltak ezek
a puha medvék. Jó volt a délutáni macis foglalkozás is!                        

Vass Eszter Panna 2.b

Márton Karolina 1.b osztályos tanuló az itt látható alkotá-
sával 3. helyezést ért el a zichyújfalui Fekete István Álta-
lános Iskola rajzpályázatán. Gratulálunk neki, további jó
munkát kívánunk számára!

Márton Karolina rajza

Összeállította: Nagy Edit 
pedagógus

Emlékképek a januári sítáborból
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Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesület
2481 Velence, Tópart u. 26.

TAGFELVÉTELI KÉRELEM

Állandó tagnak:

Név..................................................................................

Lakcím:...........................................................................

Telefonszám:...................................................................

Kérem felvételemet a Virágos Velence Városszépítő
Közhasznú Egyesület tagjai sorába. Az Egyesület alap-
szabályában rögzítetteket elfogadom, magamra nézve
kötelezőnek tartom. Az évi meghatározott 4.000,- Ft-os
tagdíj befizetését minden év március 31-ig vállalom.

Pártoló tag:

Magán személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet:

.........................................................................................      

Az  Egyesületet anyagi hozzájárulással támogatom fel-
adatai teljesítésében, céljai elérésében, – egyéb jogom,
kötelezettségem nincs.

Az összeget Virágos Velence Közhasznú Egyesület
Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet Velencei
Fiókjánál vezetett:  57800167-10013553 pénzforgalmi
bankszámlájára utalom,

Készpénzben az egyesület pénztárába fizetem.

(A megfelelő szövegrészt kérjük beikszelni.)

Velence, 2011.  ...………………….......... hó  ...….. nap

.........................................................................................
aláírás

VViirráággooss  VVeelleennccee
VVáárroosssszzééppííttőő  

EEggyyeessüülleett
Tájékoztatjuk Velence lakosait, hogy Egyesületünk mun-
káját elismerve az APEH jogosnak ítélte meg az állam-
polgárok adójának 1 %-os gyűjtését. Ezért felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy aki szeretné  viszontlátni városunk,
szűkebb környezetünk szépítésében, fejlesztésében SZJA-
ja 1 %-át, attól szívesen fogadjuk és köszönjük, ha az
adóbevallás csomagban található rendelkező szelvényen:

Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesület
2481 Velence Tópart u. 26.
18500770-1-07 adószámra

kéri személyi jövedelem adója 1%-nak átutalását. 

Lényeges, hogy tájékoztassuk városunk lakosságát, hogy
2010-ben az Egyesületi tevékenység eredménye a
közterületi virágosításon kívül a Babák Rózsakertjében
tereprendezés keretében térkövezés, díszkút, pihenő-
padok és új szemétgyűjtő edények elhelyezése.

Ezen kívül a város különböző pontjaira 10 db kutya-
piszok szemétgyűjtő is kihelyezésre  került. (Természe-
tesen ezeket az Egyesület pályázatán nyert összegből fi-
nanszíroztuk.)

További terveink között szerepel újabb pályázatok
beadása és eredményessége esetén:

Virág-szoborpark létesítése
Velencére jellemző képi kivitelezésű virágágyások: eset-
leg virágóra, vagy Velence felirat, vagy Velence címer
megalkotása beültetett virágokból.

Velencei „Virágos-Vízi-Karnevál” 
Felkérésre velencei csónaktulajdonosok, kishajók, ször-
fösök, egyéb vízi járművek virágdíszítéses felvonulása,
este tűzi játékkal színesítve.

Pályázati nyertességünk függvényében komolyabb
fejlesztésekre is gondolunk: játszótér fejlesztés, a Babák
Rózsakertjének további  szépítése, az Önök által jelzett
„megvalósítható ötletek” beépítése terveinkbe.

Ha e nemes cél érdekében részt szeretne vállalni mun-
kánkban, szeretettel várjuk egyesületi tagjaink sorába. 
Jelentkezését várjuk a Virágos Velence Városszépítő
Közhasznú Egyesület  2481 Velence Ősz u. 11. levelezési
címre. További felvilágosítást tud adni Benkő Istvánné
egyesületi elnök a 06-20-942-57-59 telefonszámon. 
Segítségüket tisztelettel köszönjük!
Az Egyesület tagjainak nevében:

Benkő Istvánné 
elnök
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Velence Város Önkormányzatának támogatásával

újra működik a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő
használatára képes időskorú, valamint fogyatékos szemé-
lyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvi-
tel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása
céljából nyújtott ellátás.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos ké-
szenléti rendszerben működik. Segítségével fenntartha-
tóak a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben
lehetőséget nyújt az ellátást igénybe vevő személynél tör-
ténő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.
(A rendszernek három összetevője van: egy kicsi rádióadó
egy segélyhívó gombot mindig magával vihet, vagy magán
hordhat a használó); egy vezérlő a felhasználó telefonjához
csatlakozva és egy diszpécserközpont, amely figyelemmel
kíséri a hívásokat. Amikor sürgős segítségre van szükség, a
felhasználó csak megnyomja a rádióadó segítség-gombját.
Ez egy rádiójelet küld a diszpécserközpontnak. 

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

TÁJÉKOZTATÓJA
Jogi és pszichológiai tanácsadásokat csak előzetes
bejelentkezés alapján lehet igénybe venni.

Pszichológiai tanácsadás: Csincsi Éva pszichológus,
minden kedden 14.00 órától 16.00 óráig.

Jogi tanácsadás: Dr. Várhelyi Tamás jogász 
minden hónap elsõ szerdai napján 14.00-16.00 óráig.

Dr. G. Szabó Szilvia jogász.
Helyszín: Velence, Tópart u. 52. Kastély épülete.

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

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

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

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

Török Ágnes Csincsi Éva
intézményvezetõ    pszichológus - családgondozó

A diszpécserközpont szakemberekből álló stáb, pszicholó-
gussal, szociális munkásokkal. A probléma jellegétől füg-
gően dönt, hogy kit kell riasztani: orvost, mentőt, rendőrt,
tűzoltót, területi gondozónőt, hozzátartozót.)
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készen-
léti rendszerben működik, igénybe vétele szempontjából
szociálisan rászorult:
a) az egyedül élő, 65 év feletti személy,
b) az egyedül élő, súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai
beteg személy, vagy
c) a kétszemélyes háztartásban élő, 65 év feletti időskorú, il-
letve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy,
ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos
biztosítását.
A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget,  vala-
mint az egészségi állapot miatti indokoltságot igazolni kell
(háziorvos által, a szolgáltató által kiadott nyomtatványon).
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást jelenleg ingye-
nesen lehet igénybe venni.
INFORMÁCIÓ 
ÉS  JELENTKEZÉS:
Telefon: 22/ 470-288,
Palánki Katalin
Humán Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
Velence Tópart u. 26 (Kastély)

NNaaggyyccssaa llááddooss   KKlluubb  HHíírree ii
Köszöntünk minden meglévő és leendő klubtagunkat 

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

programját.
A NAGYCSALÁDOS KLUBHOZ KÉTFÉLEKÉPPEN LEHET

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

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

Az Alapítvány a működését február 15-ével kezdi meg, addig
is várjuk azon jelentkezőket, akik szeretnének csatlakozni
klubjainkhoz az alábbi elérhetőségeken: Fekete Zsuzsa
06/70-512-7628, vagy nagycsaladosklub@gmail.com
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BBaabbaakkeerrtt  ccssaallááddii  nnaappkköözzii
A Babakert családi napközi sok szeretettel várja 

a kis törpéket, családias környezetben.
Babakert napközi, 

mert itt jól érezzük magunkat!!!

Szakmai vezető: Heiden Hajnalka
Telefon: 06 30 263 3017



2011. március 9.
2011. március 16.

2011. március 23.

2011. március 30.

Turi Emese természetgyógyász
Mészáros Renáta Velence Újtelep
védőnője
Egymás közötti cserebere ötletek 
magunk és otthonaink felvidítására 
Ismerkedés a só-liszt gyurmával, ceru-
zával, ecsettel, festékkel, ragasztóval...

A természetes gyógyításról
Alvás, altatás/nem altatás
Balkezűség
Tavaszra hangolódás

Amikor a legkisebbek 
alkotnak…

MÁRCIUSI PROGRAMISMERTETŐ
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MAGYAROK VÁSÁRA
Ahol minőségi, magyar árut kínálnak
környékbeli kézművesek és termelők
2011. április 16-án, szombaton  
9 órától Velencén az Újtelepi
Közösségi Ház udvarán (Iskola utca 4.)

méz, méhviasz gyertya, lekvár, bodzaszörp, idényzöld-
ség, tej, sajt, tanyasi tojás, kecskesajt, hidegen sajtolt
olajok, kürtőskalács, füstölt áru, kenyér, virág, édesség,
mézeskalács, biotermékek…

gyékényfonó, fafaragó, fajáték készítő, fazekas, bőr-
díszműves, keramikus, ólomkatona készítő, csontfaragó,
férfiing készítő, kosárfonó, foltvarró, csipkeverő, íj-
készítő, egészség-kuckó …

Gyermekprogramok

Élőzenés táncház kicsiknek és nagyoknak
II. Velencei Amatőr Íjászverseny

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt és várjuk a környéken
élő kézművesek és őstermelők előzetes jelentkezését is! 

Információ: 20/348-5721, 30/268-1007

Regélő Hagyományőrző Egyesület
Ludassy Zsuzsanna

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

Velencén, a Kastélyban (Tópart út 52.)!

Bízom benne, hogy hamarosan ránk köszönt a tavasz,
melyet már mindannyian nagyon várunk. Mikor ezeket a
sorokat írom, ugyan még javában havazik, azonban
remélem, amikor olvassátok, már a madarak csiripelnek és
a napsütésé a főszerep. Íme egy kis tavasz csalogató rövid
versike:
Sallai Ferenc: Rügyet robbant

Nézd csak azt a
kicsi fát:

rügyet robbant
minden ág.
Én is ág,
te is ág.

kivirágzik
a világ.

Pár szó az év eleji programjainkról, melynek alkal-
mával vendégeink között szerepelt gyógyszerész, baba-
jelbeszéd oktató, készültünk a farsangra és beszél-
gettünk a saját készítésű játékokról is. Ezúton is üd-
vözöljük, a hozzánk csatlakozó új és a visszatérő régi
klubtagjainkat!

Szeretettel várunk benneteket szerdánként 9-12-ig a
Mikkamakka Játéktárban (Tópart út 52.) a velencei
Baba - Mama Klub összejöveteleire. Játszóház pi-
ciknek, előadások és beszélgetések az anyukáknak! 

A Klubba járó anyukák és gyermekeik egy folya-
matosan bővülő, családias közösséget alkotnak.
Klubunk remek hely a közös játékra, beszélgetésre, ismer-
kedésre. Gyertek el hozzánk és érezzétek jól magatokat!

Kismama Klub, ahol már pocakosan barátkozhattok
a velencei Kastély Házasságkötő termében március
10-én 17.00 órakor lesz. Gyertek és osszátok meg
velünk és más Kismamákkal a várandóság örömeit
és nehézségeit!
A Baba-Mama Klubról és programjainkról részletesen
olvashattok a következő webcímen:  

www.babaklubvelence.hu

Kedvcsinálónak nézzetek bele a programjainkon készült
fotókba, melyeket szintén megtaláltok a fenti web-
oldalon!
Amennyiben kérdésetek lenne, keressetek, írjatok
nekünk bármikor a következő elérhetőségen:

Málics-Talabér Veronika
06/20/570-5876

vtalaber@vipmail.hu

Kedves Kismamák, Anyukák, Babák, és Totyogók!
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VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.

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

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Könyvkölcsönzés
Folyóirat olvasás

Elõjegyzés
Fénymásolás

Internet használat
Számítógép használat

Nyomtatási és szkennelési lehetõség

KÖNYVÚJDONSÁGOK:
Alexandre Dumas: A vörös szfinx

Joanne Harris: Kékszeműfiú
Maeve Binchy: Esős és csillagos éjszakák

Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz
Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben

David Baldacci: A gyűjtők
Vavyan Fable: Tűzvarázs

Barbara Taylor Bradford: Szabályszegők
Rajiv Chandrasekaran: Zöld zóna

Robin Cook: Beavatkozás
Indu Sundaresan: A huszadik feleség

Bernard Cornwell: Azincourt
Rosamunde Pilcher: Tengerparti románc

Tormay Cécile: A művészet földjén
Gábor Júlia: Álomszínészpár

John Gribbin: A multiverzum nyomában
Vekerdy Tamás: Családom történeteiből

Érdy Miklós : A magyarság keleti eredete és hun kapcsolata
Veiszer Alinda: Záróra

Jane Goodall: Nálatok vannak még állatok?

Bartos Erika: Hoppla meséi
Licia Troisi: Sárkánylány 2.
Luigi Garlando: Kezdőrúgás

Rick Riordan: Percy Jackson és az olimposziak 3.

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

A közvilágítási lámpatestek
felszereltetésének lehetõsége

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

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

Ügyfélfogadás: hétfõtõl péntekig: 8-12-ig

GYEREKZSIVAJ – HEGEDŰSZÓ
Csodálatos dolog, amikor kicsi gyerekek vidáman

mondókáznak, figyelik a népi játékok dallamait és ön-
feledten mozognak. Próbálják követni gyönyörű nép-
zenénk ritmusát. Mi, anyukák és a betévedő lelkes
apukák is felszabadultan játszunk. 

Egyre többen veszünk részt Kahné Szénási Éva óvónő
néptánc szakkör vezető foglalkozásain, ahol Bajnokné
Balogh Edina húzza a talpalávalót. Aki kicsi korban már
magába szívja népzenénk, néptáncunk csodáját, pótol-
hatatlan tudással és erővel gyarapodik. 

Kedves Szülőtársaim! Mi is tanulhatunk minden alka-
lommal gyermekeinkkel együtt és gyermekeinktől is.
Szeretettel várunk benneteket és a további érdeklődőket
legközelebb március 4-én, 18-án 18 órától Velencén a
Közösségi Házban. Ludassy Zsuzsanna

Regélő Hagyományőrző Egyesület 
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NNyyuuggddííjjaass  kklluubbookk  hhíírreeii
Velencei-tavi Rózsa

I. számú Nyugdíjas Klub
Három hónapja, hogy birtokunkba vettük a felújított

Közösségi Ház klubszobáját. Minden szerdán újra együtt
örülünk a szép termünknek. Klubtagjaink nevében meg-
köszönöm Nagy Szilviának, hogy kötelező feladatán túl
is segíti a klub működését.

Nagy örömünkre szolgál, hogy új tagokat is üdvö-
zölhettünk sorainkban. Nagy örömmel tölt el, hogy
az Önkormányzat támogatásával megegyezés történt,
Martinovszky József képviselő úr közreműködésével,
hogy a velencei Termálfürdőbe az I. és II. sz. klubtagok
1.000,-Ft belépődíjat fizetnek. Minden héten csütörtöki
nap, 9.00 órától 16.00 óráig lehet fürödni, kedvezményes
étkezési lehetősséggel. Éltünk az alkalommal, 6-16 fővel
vették tagjaink igénybe az étkezést is a fürdőzéssel
együtt. Köszönjük!

Az elmúlt napokban megtartottuk a zenés-táncos
farsangot. Asszonyaink ízlésesen megterítettek, a sütés-
ben is remekeltek, finom szalagos fánkok mosolyogtak a
tányérokról, más egyéb süteményekkel együtt. Férfi tag-

jaink is kitettek magukért, egy-egy tál finom pogácsával,
egy-egy üveg jófajta borral járultak hozzá a jó hangu-
lathoz, amit Fekete Tamás tangóharmonikás zenéje biz-
tosított. A nótázást Pájovics Mihály kezdte, régi szép
magyar nótát, régen nem hallott dalokat adott elő, majd
tagjaink is folytatták, nagy taps kíséretében. Igazán jól
éreztük magunkat, tagjaink nem akartak hazamenni.
Köszönjük a zenésznek, minden lelkes nyugdíjas tár-
sunknak lelkes munkáját, akiknek segítségével meg-
tarthattuk ezt a vidám farsangi rendezvényt.

Klubunk I. félévi terve körvonalazódik, várjuk tag-
jaink ötleteit, javaslataikat. Szeretnénk olyan vonzó pro-
gramot összeállítani, amelyet anyagi körülményeink
megengednek, hogy minden tagunk szívesen vegyen
részt benne.

Természetesen, mint eddig, 2011-ben is szerdai
napokon találkozunk, márciustól 16.00 órától, melyre
régi és új tagokat is várunk szeretettel. 
Minden kedves velencei 
nyugdíjasnak erőt, 
jó egészséget kívánok !

II. számú 
Nyugdíjas Klub

A II. számú Nyugdíjas Klub tagjai örömmel vették,
hogy kedvezményesen mehetünk minden csütörtökön a
minden igényt kielégítő velencei Termálfürdőbe. Szá-
munkra nagy dolog ez, élünk is vele! Köszönjük azok-
nak, akik ebben is segítségünkre vannak, a Polgármester
asszonynak és a Képviselő-testület valamennyi tagjának,
de nem utolsó sorban a fürdő tulajdonosának, üze-
meltetőjének.

Farsangi mulatságot tartottunk február 5-én, ahol
nagyon jó hangulat volt. Finom gulyáslevest főztek
(Kantárné és Poószné) számunkra, ami még fokozta a
hangulatot.

Február 20-án Budapesten a Stefánia Palotában
voltunk „Nóta délutánon”, ahol régi magyar nótákat hal-
lottunk, számunkra már ismert magyar nóta énekesektől,
művészektől.

Sajnos megint búcsúznunk kell egyik tagtársunktól,
Maléth Mártonné Terikétől, aki hosszú éveken keresztül
volt hűséges tagja klubunknak, szívesen járt velünk
fürödni, kirándulni, szerette a társaságot. Emlékét meg-
őrizzük!

A legközelebbi összejövetelen programjainkat
beszéljük meg a 2011-es évre, hogy tartalmas és él-
ményekben gazdag legyen. 
Minden kedves nyugdíjas 
társamnak jó egészséget 
kívánok!

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

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

Velence története
könyv alakban
Még kapható Kupi László feldolgo-
zásában Velence története könyv alak-
ban „Város volt, város lett” címmel. A
könyv méltóan mutatja be településünk
múltját, és szinte napjainkig 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.

Vén Lászlóné
klubvezető

Bicskei Józsefné
klubvezető
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A velencei reformátusok régi iskolájuk épületében Ifjúsági
Missziós Házat működtetnek, immáron több esztendeje. Ezen
Isten áldotta hajlékot Pál apostol kedves tanítványáról, Ti-
mótheusról nevezték el. Pál apostol e sorokban fiatal tanítvá-
nyához, Timótheushoz szól. Atyai tanácsokkal, intésekkel
látja el, hogy a szolgálat öngyötrő küzdelmeiben, súlyos ke-
reszthordozásaiban legyen ereje megállni hitben és hűségben.
Nagy dolog volt ez, hisz akkor járatlan út volt még a keresz-
ténység, a Krisztus-követés. Ezért fontos, hogy az apostol a
példaadás erejével, személyes útmutatással segítse a fiatal ta-
nítványt a hit útján, szolgálatában. 

Ez az út, a kereszt útja ma sem könnyű, számtalan aka-
dállyal van tele. Könnyű elhagyni könnyebb, ígéretesebb,
„szélesebb”, a „világ fiai” által járt utakért. S szenvedésekkel,
lemondásokkal jár, ha megmaradunk azon az egyetlen, sok-
szor magányos, csak kevesek által járt „keskeny” úton, amely
az üdvösségbe visz. Babits írja: „Szenvedni annyi, mint dia-
dalt aratni…” Igen, ez az út visz el csak hitünk és remény-
ségünk végcéljáig. Ez a Mester útja, s mi az Ő útján járó
emberek vagyunk. 

„Te annak okáért fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban
való kegyelemben!” – írja Timótheusnak az apostol. Mert a
Jézus Krisztusban elnyert kegyelemben, bizony erősödni kell.
S aztán ezt a kegyelmet, a Krisztusban elnyert üdvösség örö-
mét, el kell mondani másoknak is, hogy ők is beálljanak az
aratásba. Ezért bíztatja így Pál Timótheust: „Amiket hallottál,
bízzad hívő emberekre, akik mások tanítására alkalmatosak
lesznek.”

Ez a szolgálat, a „gyönyörűséges, ámde mégis terhes iga”
csak a Krisztustól kapott erővel hordozható el. Ezért a figyel-
meztetés az ifjú felé:  „A munka terhét hordozzad, mint a Jézus
Krisztus jó vitéze!” Hisz a keresztyén ember katona, vitéz, aki-
nek meg kell harcolnia a hitnek szép harcát, hogy elnyerhesse
az igazság hervadhatatlan koronáját.  A hit folytonos és szaka-
datlan küzdelem a bűn erőivel szemben, a sötétség hatalmá-
val, az evilág gonosz tényezőivel. S ebben a harcban kell hűsé-
gesnek és állhatatosnak lennünk, mint a „Világosság fiainak”. 

Rengeteget kíván az apostol tanítványától. Talán így érezte
Timótheus is.  De nem ágált, tiltakozott, hisz  száz százalékig
megbízott tanítójában, aki már bizonyított élete hűségével.
Tudta, hogy az apostol Krisztus útján akarja tartani őt. S e fi-
atalember tudott bölcs lenni, hogy követhesse a hitben előtte
járó „csillagemberek” példáját, akik mind a Mester útján jár-
tak, az ő lába nyomát követték.  Mert ebben a szolgálatban
nagy kincs a bölcsesség. Jakab apostol mondja: „Ha valaki-
nek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek, aki
kéri,  vonakodás  nélkül megadja.” A fiatal Timótheus tudott
kérni, alázatos lenni, s ezért kapott bölcsességet, hitet, erőt. 

A Krisztus Jézusban való kegyelem által, mi nem egysze-
rűen csak Isten szolgái vagyunk, hanem egyben Isten fiai!
„Akiket az Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai”!,- és Isten
az ő fiúságát sokszor lelki tanítókon és atyákon, az ő példaa-
dásukon keresztül keresztül közli ebben a világban a lelki fi-
akkal. Sokan emberi közvetítéssel, régebbi, érettebb, hívő
emberek meggyőző bizonyságtétele által jutnak hitre. Talán

valakinek a példája nyomán, vagy az ő tanácsára nyúlnak elő-
ször a Szentíráshoz. Vannak, akik valamikor egész véletlenül
beesnek egy templomba, ahol ellenállhatatlan erővel ragadja
meg őket az ott hallott igehirdetés. Sokféle módon vezethet
maga felé minket az Úr Jézus. S már nem kapkodunk fűhöz-
fához, álistenekhez, ördögi erőkhöz, vak sorshoz, babonás
szokásokhoz, hanem megtaláljuk az élő Szentháromság Is-
tent életünkben. Nagy áldás, ha a mi életünkben is adódik egy
ilyen lelki tanító, mint amilyen Timótheusnak volt Pál apos-
tol, a „tizenharmadik apostol”, aki tanácsolja, vezeti, Lélek
által pásztorolja őt, mint lelki gyermekét. 

Nekünk hány lelki gyermekünk van, mi továbbadtuk-e va-
lakinek azt a kegyelmet, erőt és hitet, s örök igazságot, amit
kaptunk Jézustól? Tudjuk-e a ránk bízottak életét olyan atyai
szeretettel és példaadással hordozni, ahogy az öreg apostol
hordozta a fiatal tanítványáét? Ehhez adjon nekünk erőt
– mint fiainak – az Isten, hogy a nekünk adott ajándékokat,
hűséges életünk minden elnyert lelki kincsét és drága tapasz-
talatát átadhassuk a mi fiainknak, leányainknak, az utánunk
jövő nemzedékeknek. 

Szeretettel várjuk testvéreinket! 
Áldás Békesség! Békesség Istentől!

Pápai Szabó György
református lelkész

„...erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben!”
(2Tim 2:1-7)

Római Katolikus Egyházközség miserendje:

Templom (Ó-falu – Fõ u.):
hétfõtõl – péntekig: 17.00 óra
nyári időszámítás idején                18.00 óra
szombat (elõvételezett szentmise): 18.00 óra
vasárnap: 11.00 óra

Templom (Újtelep – Zárt utca):
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
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Környezetünkben egyre gyakrabban hallani olyan súlyos bűn-
cselekményekről, amelyeket sokszor egyedül élő, idős em-
berek sérelmére követnek el gátlástalan bűnözők, aljas módon
kihasználva az idős emberek védtelenségét, bizalmát, jóhisze-
mségét. Az esetek megelőzésére komolyan fel kell készülni,
az elkövető számára meg kell nehezíteni a bűncselekmény
elkövetését. Az éjszaka leple alatt támadók arra számítanak,
hogy álmában a védtelen sértett nem fog tudni segítséget hívni.
A kiszolgáltatottság csökkentése érdekében ajánlunk különféle
kedvező áron beszerezhető technikai eszközöket:

Vezeték nélküli kapucsengő 
(„SOS” Szomszédhívó)
A készülék két egységből áll, egy kis-
méretű nyomógombbal ellátott adóból
és egy mobil vevőegységből. A nyo-
mógombbal ellátott adó-egységet min-
dig magunknál kell tartani, míg a
vevőrészt a szomszédba kell elhelyezni. Vészhelyzet ese-
tén az adóegység gombját lenyomva, a hatótávolságon
belül lévő veveőgység ébresztésre alkalmas hang- és fény-
jelzést bocsát ki, ily módon jelezve a közelben lakó szom-
szédnak, aki időben tud segítséget hívni, illetve az elkövető
tevékenységét megakadályozni. Ára: bruttó 1.950,-Ft
(minimum 8 db rendelése esetén).

Elektronikus ajtóék
A szerkezetet az ajtószárny és a
padló burkolata közé kell illeszteni,
mely az erőszakos nyitás, illetve
feszítés hatására hangjelzést ad és
egyúttal megnehezíti az ajtó kinyitását. Ez idő alatt tele-
fonon segítséget lehet hívni. A hangos vészjelzés ri-
aszthatja a közelben tartózkodókat, illetve elriaszthatja a
behatolót. Karbantartást nem igényel, használata egyszerű.
Ára: kb. 1.200,-Ft (min. 8 db rendelése esetén).

Személyi riasztó
A tenyérben is hordható, gyufásdoboz
nagyságú készülék csuklóra akasztható zsi-
nóros csapját kihúzva megszólal az erőteljes
szirénaszerű hangjelzés, mely a közelben
tartózkodók figyelmét felhívja a veszélyhe-
lyzetre. Utcai rablótámadás során alkal-
mazható például kézitáskához rögzítve.
Javasoljuk személyi támadás esetén a biztosító stift kihú-
zását követen eldobni azért, hogy a sziréna hang elné-
mítása érdekében az elkövetnek utána kelljen mennie.
Kibocsátott hangerő teljesítmény 98 db. Ára: bruttó 500,-
Ft (minimum 30 db rendelése esetén).

Elkészült a „Segítünk, hogy ne váljon áldozattá!”
cím figyelemfelhívó, tájékoztató füzet, melyet ezú-
ton is ajánlunk mindenki figyelmébe. A  füzetet tel-
jes terjedelemben elolvashatják az alábbi linken:
http://www.bunmegelozes.eu/pdf/idoskiadvany.pdf

Óvakodjunk az idegenektől, és ne enged-
jük be őket lakásunkba!

Kedves Szépkorúak! Ismeretlent ne engedjenek be
portájukra, lakásukba családtag, barát, szomszéd je-
lenléte nélkül! Ha ezt megfogadják, kevesebb lesz
a látogatójuk, de értékük megmarad. Amennyiben a
hívatlan vendég már akaratuk ellenére belépett  ott-
honukba, ne hagyják egy pillanatra sem felügyelet
nélkül. Ha kellő határozottsággal lépnek fel, meg-
hátrál és távozni fog. A „vendégtől” mindig kérdez-
zék meg a nevét és írják fel a gépkocsija rend-
számával együtt. Tudjuk, hogy ez nehéz, de segít a
szomszéd, a rokon.

RENDŐRSÉG

KKÖÖZZÉÉRRDDEEKKŰŰ  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK

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

SZÉPKORÚAK SZÉPKORÚAK 
BIZTONSÁGABIZTONSÁGA

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI
INFORMÁCIÓS RENDSZER

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



A VELENCE-TAVI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET
nyitvatartási ideje: hétfő-péntek:  07.00-19.00

Bejelentkezés, időpont egyeztetés személyesen, vagy a következő telefonszámon lehetséges:  
06-22/589-515

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

Telefonszám: 06-22/ 589-524

SZAKRENDELÉS               HÉTFŐ             KEDD           SZERDA     CSÜTÖRTÖK      PÉNTEK

Általános 
belgyógyásza

Gasztroenterológia

Diabetológia

Általános  sebészet

Proktológia

Gyermeksebészet

Érsebészet

Kézsebészet

Csecsemő- és 
gyermekkardiológia

Gyermek tüdőgyógyászat

Általános csecsemő- és 
gyermekgyógyászat

Fejlődésneurológia

FÜL-ORR-GÉGE
GYÓGYÁSZAT

SZEMÉSZET

BÕRGYÓGYÁSZAT ÉS 
NEMIBETEG ELLÁTÁS

NEUROLÓGIA

ORTOPÉDIA

NŐGYÓGYÁSZAT
TERHESGONDOZÁS

Dr. Szemenyei Tamás
08.00-12.00

Dr. Németh Attila
08.00-12.00

Dr. Gajdán László
16.00-20.00

(Hepatológia)

Dr. Kalmár József
08.00-12.00

Dr. Székely Iván
14.00-18.00

Dr. Kerkuska László
08.00-12.00

Dr. Juhász Lajos
15.00-19.00

Dr. Szendrényi Vilmos
15.00-19.00

Dr. Nagy László
13.00-18.00

Dr. Orosz Gábor
09.00-14.00

Dr. Nagy László
08.00-13.00

Dr. Hagymásy László
15.00-18.00

Dr. Szendrényi Vilmos
07.00-11.00

Dr. Juhász Lajos
07.00-11.00

Dr. Imre László
16.00-18.00

Dr. Heresznyei
Gabriella

08.00-12.00

Dr. Keresztúri Gábor
15.00-17.00

Dr. Simon Gábor
16.00-19.00

Dr. Horváth Zoltán
15.30-18.30

Dr. Keresztesi Márk
15.30-18.30

Dr. Jakab Gabriella
15.30-18.30

Dr. Koszti Csaba
09.30-12.30

Dr. Láng Judit
14.00-20.00

Dr. Lencsés Tamás
08.30-12.30

Dr. Horváth Szabolcs
08.00-14.00

Dr. Horváth Szabolcs
14.00-20.00

Dr. Rónai László
09.00-13.00 

Dr. Láng Judit
14.00-20.00

Dr. Tóth Gyöngyi
08.00-20.00

Dr. Kerkuska László
15.00-19.00

Dr. Májer Gizella
15.30-19.30

Dr. Kádár Attila
14.00-17.00

SEBÉSZET

CSECSEMŐ- ÉS 
GYERMEK-GYÓGYÁSZAT

BELGYÓGYÁSZAT



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

Fejlődésneurológia

Bőrgyógyászat
Nőgyógyászat
Urológia
Pszichiátria
Fül-orr-gégegyógyászat
Szemészet
Sebészet

SZAKRENDELÉS              HÉTFŐ             KEDD           SZERDA     CSÜTÖRTÖK      PÉNTEK

Ortopédia
Neurológia
Reumatológia
Érsebészet
Kézsebészet
Tüdőgyógyászat
Ultrahang és 

röntgendiagnosztika
Velencei-tavi Kistérségi 
Járóbeteg Szakellátó 
Közhasznú Nonprofit Kft.

REUMATOLÓGIA

PSZICHIÁTRIA

Tüdőgyógyászat

Pulmonológiai  allergoló-
gia és immunológia

KARDIOLÓGIA

Gyógytorna

Fizioterápia

VÉRVÉTEL

RÖNTGEN-
DIAGNOSZTIKA

ULTRAHANG

FOGLAKOZÁS-EGÉSZ-
SÉGÜGYI ELLÁTÁS

SPORTORVOSLÁS

SZEMÉSZET

UROLÓGIA
Dr. Rácz Lajos
15.00-19.00

Dr. Kárpáti Róbert
14.00-18.00

Körömi Anikó
07.00-12.00

08.00-18.00 12.00-18.00

Dr. Miniska János
18.00-20.00

Dr. Csiák Gyula
09.00-11.00

Dr. Fejes Gabriella
06-30/413-1847

16.00-18.00

Dr. Czikajló Gyula
08.00-10.00

Dr. Miniska János
10.00-12.00

Dr. Czikajló Gyula
14.00-16.00

Körömi Anikó
13.00-18.00

Körömi Anikó
07.00-12.00

Körömi Anikó
13.00-18.00

Körömi Anikó
07.00-11.00

Dr. Tura Tímea
08.00-17.00

Dr. Kövi Katalin
15.00-19.00

Dr. Tura tímea
08.00-14.00

Viczainé Berkei Kata
07.00-15.00

Viczainé Berkei Kata
12.00-18.00

Viczainé Berkei Kata
07.00-13.00

Viczainé Berkei Kata
07.00-13.00

Viczainé Berkei Kata
07.00-13.00

07.00-08.45 06.30-08.45 06.30-08.45

Dr. Rácz Lajos
15.00-19.00

Dr. Végh Dóra
13.00-19.00

Dr. Végh Dóra
08.00-13.00

Dr. Végh Dóra
08.00-13.00

Dr. Varga László
15.00-19.00

Dr. Pápai Székely Zsolt
17.00-20.00

Dr. Harsányi Edit
16.00-20.00

Dr. Kovács Attila
14.00-20.00

Dr. Király Anna
08.00-14.00

FIZIOTERÁPIA ÉS GYÓGYTORNA

MAGÁNRENDELÉS

TÜDŐGYÓGYÁSZAT



A támogatást az alábbi célra kérem (megfelelő rész aláhúzandó):

– lakásvásárlás,

– lakásépítés, bővítés, újjáépítés,

– tetőtér beépítés, emeletráépítés,

– meglévő lakáskorszerűsítés, felújtás

Férj

Név:..........................................................................

Születési hely, idő:...................................................

Anyja neve:..............................................................

Személyi ig. sz.:.......................................................

Állandó lakcíme:......................................................

..................................................................................

Ideiglenes lakcíme:...................................................

..................................................................................

Munkahelye:.............................................................

a) Átlagos havi jövedelem:.......................................

(főfoglalkozásból eredő)

b) Egyéb (főfoglalkozáson kívüli, pl. másodállás, mellékfoglalkozás) eredő havi jövedelme:

.................................................................................        .................................................................................

c) Rendszeres egyéb jövedelme (pl. fizetővendéglátás, háztáji állattartás, termőföld bérbeadása)

havi átlag:.................................................................       ..................................................................................

Összes havi jövedelme:............................................       ..................................................................................

(a+b+c)

Feleség (élettárs)

Leánykori név:..........................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT
Velence Város Önkormányzat által nyújtandó kamatmentes

kölcsön igényléséhez



Saját háztartásában eltartott, együttköltöző családtagok száma:...............................fő

Adataik:

Név:.................................................................................Szül. hely, idő:..........................................................

Kérelmezővel rokonsági foka:...........................................................................................................................

Név:.................................................................................Szül. hely, idő:..........................................................

Kérelmezővel rokonsági foka:...........................................................................................................................

Név:.................................................................................Szül. hely, idő:..........................................................

Kérelmezővel rokonsági foka:...........................................................................................................................

Kamatmentes kölcsön felhasználásának helye:....................................................................................ingatlan

Kamatmentes kölcsön kért összege:.......................................................Ft.

INDOKLÁS

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy nyilatkozatunk és a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek.

Velence, ...........................................................................

.................................................

igénylő

..................................................

házastársa (élettársa)

Csatolandó:
– Szakhatósági engedélyek
– Tulajdoni lap
– Jövedelemigazolások



NYILATKOZAT

Önkormányzati kamatmentes kölcsön megadása esetén alulírottak hozzájárulunk ahhoz, hogy a 

velencei...................................................hrsz-ú ingatlanra Velence Város Önkormányzata javára a kölcsön

visszafizetésének teljesítéséig, a kölcsön mértékéig az ingatlan-nyilvántartása (Körzeti Földhivatal) 

jelzálogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztessen be.

Velence, 20..................................................................................

Kölcsönt felvevők:

Név:........................................................................              Név:.....................................................................

Lakcím:...................................................................              Lakcím:...............................................................

................................................................................              .............................................................................

Aláírás:....................................................................             Aláírás:.................................................................



NYILATKOZAT

Alulírott Önkormányzati kamatmentes kölcsön igénylők hozzájárulunk ahhoz, hogy a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság által részünkre javasolt kölcsöntámogatás mértéke, Velence Város Polgármesteri 

Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján 15 napra kifüggesztésre kerüljön.

Velence, 20..................................................................................

Kölcsönt felvevők:

Név:........................................................................          Név:.........................................................................

Lakcím:...................................................................          Lakcím:...................................................................

................................................................................          .................................................................................

Aláírás:....................................................................         Aláírás:.....................................................................



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

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

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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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

A Tó Tévé műsora interneten elérhető a 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.
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Téglakémények építése - javítása
Kémények dekoratív burkolása 

20-499-3974
Ha kéménye 

vizes • visszaázik • kátrányos • büdös  
nem bélelt • át kell rakni • mutatóssá
kívánja  tenni lakótéren kívül-belül 
Szerelt kémények kivitelezése

Zsadányi Tamás

GYÓGYMASSZÁZS
Sportsérülésekre, reumatikus fájdalmakra egyaránt.

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

telefonszámon. Kiss Mariann

ETKA JÓGA ERŐGYŰJTŐ MÓDSZER
Természetes mozgás és lélegzés

Végtelen szeretettel várok minden olyan embert, aki szeretne
tenni valamit az egészségéért. Kortól, nemtől függetlenül, 

a természetes mozgékonyság megőrzése érdekében.
Dinnyés Ágnes 30/640-9232

Az órák 2011 március 1-től keddenként 17órától a GÁRDONYI
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN (Bóné Kálmán u. 14.) kezdődnek.

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

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

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

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

Galambos Györgyné
Velencei Helytörténeti Egyesület

VELENCEI FOTÓTÁR

Egészséges és Kulturált Emberekért
Egyesület 

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

RENDSZERES PROGRAMJAINK:
Chuan shu (harcművészet): 

Kezdő: kedd 17-18 óra és csütörtök17-18 óra
Haladó: hétfő, csütörtök 18-20 óra

Csi-kung: szombat 7-9 óra
Helyszín: Zöldliget Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű 
Általános Iskola, Velence, Bethlen G. u. 14.

A KASTÉLYKLUBBAN MŰKÖDŐ (VELENCE, TÓPART U. 52.)
PROGRAMJAINK:
Törzsi hastánc: szerda 17.30-19 óra 
Callanetics torna: szerda 19-20 óra
Jóga: csütörtök 17.30-19 óra
Gitárklub: szombat 10.30-12.30 óra
Meditáció: vasárnap 16-18 óra
Kéthetente kedden (18-20 óra) Árkádia Fényeinek Spirituális
Egyháza tanításai
Alternatív gyógymódok (REIKI, thai masszázs, kínai
masszázs, talpreflexológia) gyakorlása.
A foglalkozások időpontja változhat, érdeklődni lehet a 
+36-30-409-8130-as telefonszámon.

Hagyományok új környezetben
avagy közösségépítés a Közösségi Házban

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

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

(legközelebb február 11-én)
Az ének, ha szívből fakad, olyan, mint az üde forrásvíz.
Aki szeret énekelni, ezt pontosan tudja. Énekelj velünk! 
A Szederinda népdalkör tagjai szeretettel várnak.

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

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

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

Bővebb információ: Regélő Hagyományőrző Egyesület
06-30-815-1121 vagy 06-30-268-1007    

Ludassy Zsuzsanna
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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

Velencén, a Tulipán utcában déli fekvésű 751 m2-es 

építési telek eladó, 
akár építési engedéllyel is.

Telefon: 06-20/478-4990
Torma Béla 2184 Velence, Templom köz 4.

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

KOVÁCS TAMÁS
vízvezeték-szerelő

Családi házak, hétvégi házak stb.
víz-szennyvíz szerelése

Csőtörések, elfagyások javítása
Szaniterek, szerelvények cseréje,

csőhálózat felújítása.
Víz-szennyvíz bekötések

kivitelezése.

Telefon:
06-20-426-0261

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS

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

BACHMANN ÉPÍTÉSZ-MÉRNÖKIRODA Kft.
Családi házak, nyaralók és egyéb épületek 

engedélyezési, statikai és kiviteli terveinek készítése
Átalakítások, felújítások tervezése

Épületkárok helyreállításának tervezése
Felelős műszaki vezetés       Építésügyi szakértés

Kötségvetés készítés (árazva és ár nélkül)
Generál kivitelezés: építészeti, épületgépészeti, 

villanyszerelési munkák irányító építészmérnökkel
Átalakítások, felújítások kivitelezése

Épületkárok helyreállításának kivitelezése
Fejér és Pest megyében valamint Budapesten

e-mail: bachmannkft@t-online.hu
vagy a facebook-on

Bachmann Gábor építészmérnök Mobil: (20) 9345-357
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Építkezésből, 
bontásból származó törmelék,

szemét elszállítása 
KONTÉNER-ben.

Megrendelhető: 
06 (20) 9528-778
06 (20) 3192-837
06 (30) 4744-977

Kiss és tsa Kft.

B E A

K O Z M E T I K A  
s z é p s é g   é s   e g é s z s é g   s t ú d i ó

Halmainé Marsi Beatrix kozmetikus
bejelentkezés: 06 30/ 277 7246

Tavaszi méregtelenítés 
és testsúlycsökkentés

Fülakupunktúrával, talpmasszázzsal, 
cellulit masszázzsal

Halmai László
természetgyógyász

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

www.termeszetgyogyasz.org

FOTOGRÁFIA
Fotó-Videó Stúdió
Hajducsek Miklós

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

ÚJ HELYEN:
SUKORÓ, LANKÁS U. 19.

ESKÜVŐI FOTÓ-VIDEÓ
MOBIL MŰTEREM

Profi reklám       katalógusok
Tablóképek       csoportképek
Modellfotózás        exkluzív

RÉGI FOTÓK   FELÚJÍTÁSA!
Régi videófelvételeit:

VHS, SVHS, 8 mm, DV
Régi mozifilmjeit

N8; S8; átírjuk DVD-re!

Ház – Otthon – Lakás

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

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
KOZMETIKUS
SZOLÁRIUM

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

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Ajtók, ablakok, gyártása, forgalmazása, beépítése 

INGYENES: helyszíni felmérés, árajánlat 
készítés, szaktanácsadás!

REDŐNYÖK,  RELUXÁK 
SZÚNYOGHÁLÓK
EGYEDI MEGRENDELÉSRE!

SSZZAALLAAGGFFÜÜGGGGÖÖNNYYÖÖKK
EEGGYYEEDDII  MMEEGGRREENNDDEELLÉÉSSRREE!!

Szerkezetre teljes körű garancia!
TAVA S Z I  A KC I Ó K

06-30/456-40-42,  06-20/9-241-267
Oravecz Csaba



DR. MAKKOS
INGATLAN CENTRUM

Telefon: 06 70 370 7320

Eladó, kiadó ingatlanokat keresünk készpénzzel 
rendelkező, regisztrált ügyfeleink részére.

Ügyvédi közreműködést, 
ingyenes hiteltanácsadást biztosítunk.

Vevőknek díjmentes közvetítés, 
eladóknak ingyenes regisztráció és értékbecslés.
E-mail: velence@ingatlandoktor.com

Internet: www.ingatlandoktor.com
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Jáme-Holz Kft.
Konyhabútorok, beépített szekrények,

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

tervezése és kivitelezése.
Laminált parketta lerakása!

Ingyenes felmérés és árajánlat!
Kovács János Gazsó Ferenc

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

Víz-, központifűtés és egyéb
épületgépészeti szerelést

vállalok!

Horváth Gyula
Telefon: (30) 975-9724

REFERENCIA
FODRÁSZAT
Női, Férfi, Gyermek

Újdonság a Schwarzkopftól!
Essensity ammónia és

illatanyagmentes
antiallergén 

bio hajfesték

–20% árengedmény 
az első Essensity 
hajfestés árából

Várjuk minden kedves 
régi és új vendégünket 

szeretettel:

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

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

2481 Velence, Tópart u. 15

Díszburkolatok készítése, térkövezés, 
terméskő, hasított kő készítés

KORREKT ÁRAK
06-20/229-2474

Teleki László

Kőműves munkák A–Z-ig
kerítés építés, hőszigetelés, lakás
felújítás, parkettázás, burkolás

MEGFELELŐ ÁRAKON
06-20/229-2474

Teleki László



FFeessttééss--mmáázzoollááss
TTaappééttáázzááss

Elérhető áron, 
garanciával

Szabó Zoltán
Telefon: (30) 8259-201
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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

ANDY Kozmetika
Velence, Pusztaszabolcsi út Pavilonsor

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

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

Oros Andrea
kozmetikus

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

HARMATA-94 Kft.
Vas- és Szerelvény Áruház 

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

Vasanyagok teljes választéka, szerelvényáruk, csapok,
csaptelepek, WC-k, mosdók, PVC csövek, PVC idomok,

esőcsatornák, fonatok, szegek, PVC és aluminium hullám-
lemezek, zárak, lakatok, festékáruk KEDVEZŐ ÁRON.

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Velence, Tó u. 3.
Tel./fax: 22/470-243, Mobil: +36-70-337-1947

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

FEJÉRVÉD
Biztonsági Szolgálat

Riasztórendszeres távfelügyelete
GARANTÁLT BIZTONSÁG

– Riasztórendszerek tervezése, kivitelezése
– Riasztók vezetékes és rádiós távfelügyelete
– Fegyveres objektumőrzés, vagyonvédelem
– Kivonuló szolgálat

BÍZZA RÁNK 

AUTÓJA BIZTONSÁGÁT ÉS VÉDELMÉT!
Vállaljuk autója védelmét műholdkövető rendszerünkkel.

Percre pontosan tájékoztatjuk autója helyzetéről.
Esetleges kérés, lopás esetén blokkoljuk autója mozgását.

Rendszerünk céges autók mozgását is 
nyomon tudja követni.

Nem kell féltenie autóját!
MŰHOLDKÖVETŐ RENDSZERÜNK 

VIGYÁZ RÁ!
Bővebb felvilágosítás:

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

EEggrraa  
22000033  BBtt..

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


