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Szeretettel hívjuk és várjuk Velence Város Lakosságát
május 1-jén (kedden) Velencén a Kastélyparkba!

A programban szerepel:
Főzőverseny -  népi játszótér: kosárhinta - csigafuttató 
ugráló vár - bungee jumping - Mikkamakka Játszóház - arcfestés - állatsimogató
Hagyományos kispályás labdarúgótorna. Nevezési díj nincs!
Nevezni lehet május 1-jén 9.00 órától, a helyszínen, a Kastélypark-
ban. A mérkőzések 10.00 órakor kezdődnek.
A színpadon:
10.00 órától: a Velencei Meseliget Óvoda óvodásai, a Zöldliget Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és az Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon tanulóinak  tavaszköszöntő műsora
12.00 óra: A főzőverseny értékelése - a Zsűri sátrában
13.00  óra: Főzőverseny eredményhirdetése - a színpadon
13.30  óra: Kispályás foci eredményhirdetése - a színpadon 
15.30 órától: Délután a zene jegyében

1NS Band - Velence
Kipu - Velence

Színvonalas programok, kirakodó- és kézműves vásár!
Kürtős kalács, sör, virsli, kolbász, sajtok

Szeretettel várunk minden Kedves Vendéget!
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ MAJÁLISRAMEGHÍVÓ MAJÁLISRA
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A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

Velence Város Önkormányzat 2012. március 19. nap-
ján tartotta munkaterv szerinti soron következő ülését a
Kastély házasságkötő termében. 

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

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló je-
lentést követően Dr. Sági János Rendőrkapitány úr 2011.
évről szóló beszámolóját hallgatták meg a jelenlévők. A
gárdonyi Rendőrkapitányság munkájáról komplex beszá-
moló készült, melyen belül Velence jellegzetességei is
megtalálhatóak voltak. A Rendőrkapitány elmondta, hogy
az ismertté vált bűncselekmények esetében élet elleni bűn-
cselekmények, leszámolás jellegű bűncselekmények a te-
rületen az értékelt időszakban nem voltak, viszont a
bűncselekmények számának alakulása az Ügyészség meg-
változott joggyakorlata értelmében másképpen alakul. Ez
azt jelentheti, hogy ahány okirat vagy készpénz-helyette-
sítő eszköz eltűnik, ezek annyi rendbeli bűncselekményt
fognak generálni, tehát ami eddig statisztikai számítás
alapján egy volt, most lehet, hogy tizenöt lesz. Ha ezeket
a készpénz-helyettesítő eszközökkel és okiratokkal kap-
csolatos bűncselekményeket leszámítják, akkor látható,
kevesebb bűncselekmény történt. Az adatok alapján keve-
sebb lopás és kevesebb betöréses lopás valósult meg, de
az sokkal fontosabb, hogy az itt élők biztonságérzete ho-
gyan alakul. 

A körzeti megbízotti beosztás betöltésre került. A rend-
őrség létszámhelyzetének javulását jelenti, hogy 2012-es
évben ismételten hét próbaidős rendőr lép szolgálatba a
kapitányságon, közülük öt velencei lakos.

A beszámolóval kapcsolatban elhangzott képviselői
hozzászólások érintették az idei nyáron megrendezésre ke-
rülő EFOTT rendezvényen történő rendőri jelenlét fontos-
ságát, a helyismerettel nem rendelkező rendőrök segítését,
valamint az Önkormányzat és a Rendőrség között létrejött
kiegyensúlyozott munkakapcsolat pozitív hatásait. 

A Rendőrkapitányság beszámolóját a Képviselő-testü-
let egyhangúlag fogadta el. 

Szintén egyhangúlag került elfogadásra a Városi
Könyvtár 2011. évről szóló beszámolója. 

A helyi önkormányzat éves összesített közbeszerzési
tervének elkészítése a költségvetés elfogadását követően
éves feladata az Önkormányzatnak. Az elfogadott közbe-
szerzési terv azokat a feladatokat tartalmazza, amelyek a

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

munkaterv szerint következő ülését 
2012. május 14-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./ Civil szervezetek szöveges beszámolója az előző
évi tevékenységükről
Előadó: Civil szervezetek vezetői

3./ Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel 
kapcsolatos tájékoztatás a 2011-es évről
Előadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási 
osztályvezető
Humán Családsegítő intézményvezetője

4./  Egyebek
***

A napirendeket követően,  közérdekű témában 
lakossági hozzászólások meghallgatása.

***

(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű napirendek!)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

HHíírrlleevvééll

MEGHÍVÓ
„Beszélgessünk Velencérõl!”

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tisztelettel hívja és várja a településünket érintő

közérdekű témában beszélgetni vágyó állampolgárokat: 

2012. május 7-én (hétfő) 17.00 órára
a Kastély házasságkötõ termébe.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Oláhné Surányi Ágnes

polgármester

Fotó: Éber Péter VELENCEI FOTÓTÁR
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költségvetésben is szerepelnek és a közbeszerzési törvény
hatálya alá esik. Az aktuális közbeszerzési kiírások dön-
tésre a testület elé visszakerülnek.

Elfogadásra került az Önkormányzat Közbeszerzési és
Beszerzési Szabályzata, mely a közbeszerzési törvény kö-
vetelményeiből adódó szabályozáson túl az értékhatárok
alatti beszerzésekre vonatkozó külön rendelkezéseket is
tartalmazza. 

Elfogadásra került a 2012. évi hulladékszállítási díj. A
témával ezen lapszámban külön tájékoztatót olvashatnak,
illetőleg az elfogadott rendelet is közlésre került. 

A Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. cca. 60 mil-
liós kintlévőséggel rendelkezik, melyből Velencén a hul-
ladékszállítás kintlévősége 6,2 millió forint 2010 évig. Ez
az összeg a 2011. évi hátralékot nem tartalmazza. A Kft.
vezetőjének kérésére a Képviselő-testület felkérte a Hiva-
talt arra, hogy készítsen elő a kintlévőségek behajtásának
javítását szolgáló előterjesztést, amely megteremti az adó-
igazgatási eljárás hatékony feladatellátásának feltételeit.

Korábbi testületi ülésen döntés született a környezeti
hatásvizsgálat elkészítésére benyújtott ajánlatok tekinteté-
ben, amelyben az AQUIFER Kft. nyert támogatást. Ennek
okán a Képviselő-testület a szerződés-tervezetet tárgyalta.
Az elfogadott szerződés szerint a Képviselő-testület meg-
bízza az AQUIFER Kft-t a többlet vízigény hatósági en-
gedélyezéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljárás
lebonyolítására, 1.800.000,- Ft+ÁFA díjért.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a „Velencei-tó
Kapuja” projekthez kapcsolódóan 660.000,- Ft+ÁFA vál-
lalkozási díjért megbízza az ARTONIC Design Építészeti
Kft-t pilletető acélszerkezetű kialakítása tárgyában, köz-
beszerzési eljáráshoz szükséges tervezői munkálatok el-
végzésével.

Korábbi ülésen döntés született arra vonatkozóan, hogy
a 4511/19 és 4511/20 hrsz-ú földterületek önkormányzati
bérbevételéről illetőleg annak továbbadásáról készüljön
szerződés-tervezet. Ennek értelmében a Képviselő-testü-
let területbérleti szerződést köt a G-T Vendéglátóipari és
Kereskedelmi Kft-vel a fent közölt helyrajzi számú föld-
részletekre kötelezettség átvállalása, illetve áthárítása cél-
jából. 

Az Autó Néró Beach Park Zrt. ellen az Önkormányzat
felé való tartozása okán felszámolási eljárás indult. A cég
jogi képviselője megkereste a Hivatalt azzal, hogy a fel-
számolás elkerülése érdekében 3,7 millió Ft-ot előtörlesz-
tene. Ez az összeg a testületi ülés napján beérkezett, így a
Képviselő-testület olyan tartalmú megállapodást hagyott
jóvá, mely szerint a fennmaradó 5.433.182,- Ft összegű
tartozást 2012. május 15. napjáig kell az adósnak teljesí-
tenie. Amennyiben az adós a fennmaradó adósságot
határidőben teljesíti, az Önkormányzat intézkedik a fel-
számolási eljárás megszüntetéséről. 

A STEVRA Park Kft. képviseletében eljáró ügyvédi
iroda megkereste a Képviselő-testületet azzal, hogy a
strandüzem hiánya kárt okoz a működésükben. A Testület

úgy foglalt állást, hogy az Önkormányzatot a Kft. parti te-
rülethasználatát korlátozó helyzetért felelősség nem ter-
heli, mivel a kivitelezővel kötött szerződésben a strand-
üzem biztosítását a szezon idejére feltételül szabta. A Kép-
viselő-testület ugyanakkor szükségesnek és fontosnak
tartja a kialakult helyzet körülményeinek vizsgálatát és le-
hetőség szerinti feloldását. Ezért felhatalmazta a Polgár-
mestert, hogy a jogi képviselő bevonásával folytasson
egyeztetést a STEVRA Park Kft. képviselőivel.

A Tó-Vill Bt. ajánlatot terjesztett elő a településen
keletkező fanyesedék és papírhulladék újrahasznosítására,
valamint az Önkormányzat által 2011-ben megvásárolt
fanyesedék daráló teljes áron történő megvásárlására.
A jogszabályi változások miatt a közmunkaprogram által
korábban biztosított lehetőségek leszűkültek, így a daráló
működtetéséhez szükséges létszám nem áll rendelkezésre,
ugyanakkor a fanyesedék begyűjtése és elszállítása eddig
is többletkiadást jelentett az Önkormányzatnak. 

Így a Képviselő-testület egyetértett a szolgáltatási szer-
ződés megkötésével. Felhatalmazta a Polgármestert, hogy
a település közterületein keletkező fanyesedék és papír-
hulladék újrahasznosítása tárgyában kössön szolgáltatási
szerződést a Tó-Vill Bt-vel. A Képviselő-testület a vételi
ajánlatot elfogadta és eladja a Hivatal kezelésében lévő
fanyesedék darálót 2.100.000,- Ft+ÁFA áron.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy megköti a
három új aluljáró üzemeltetésére vonatkozó Megállapo-
dást, az előterjesztésben foglalt tartalommal. A Hivatalt
arra szólította fel, hogy az üzemeltetési szerződés részletes
feltételeinek megállapítása során ragaszkodjon ahhoz,
hogy a közüzemi szolgáltatókkal a MÁV kössön szerző-
dést, továbbá a létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódóan
mindkét fél kössön biztosítást a kockázat enyhítése érde-
kében, valamint kerüljenek felszerelésre a létesítményi ka-
merák a védelem érdekében.

A napirendek végén közérdekű témában hangzottak el
hozzászólások.

Szelei Andrea
aljegyző

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

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. május
1-jei ünnephez kapcsolódó munkarendjéről

Velence Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja
Tisztelt Ügyfeleit, hogy
- 2012. április 20-án pénteken az ügyfélfogadás 

8-12, 12.30-16 óráig tart,
- 2012. április 21-ei szombati munkanapon 

a Polgármesteri Hivatal zárva tart,
- 2012. április 30-ai hétfői és május 1-jei keddi 

szabadnapon a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Ügyfeleink megértését köszönjük.

dr. Papp Gyula Gábor sk. 
címzetes főjegyző
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Velence Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.
§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
20. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 39/2004. (XII.
31.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak
szerint módosítja: 

1.§. A Rendelet 2.§. az alábbi 2/A.§.-sal egészül ki:  
2/A.§. A háztartási (kommunális) hulladékszállítás
magában foglalja a szelektíven gyűjtött zöld hulladék el-
szállítását is.
2.§. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. mel-
léklete lép. 

3.§. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. mel-
léklete lép. 
4.§. A hulladékszállítási díjtétel kalkulációt a rendelet 1.
függeléke tartalmazza. 
5.§. Ez a rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.

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

A rendelet a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján kifüggesztéssel kihirdetésre került: 

Velence, 2012. március 28.
dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző s.k

A velencei Képviselő-testület március 19. napján meg-
tartott ülésén módosította a települési szilárd hulladék
kezeléséről szóló 39/2004. (XII. 31.) önkormányzati ren-
deletet és meghatározta a 2012. évi hulladékszállítási díjat.
(A rendeletmódosítás e lapszámban olvasható.) 2012-ben
a hulladékszállítás díja állandó és üdülő lakos esetében is
megegyezik a tavalyi díjtétellel, tehát az elfogadott ren-
delet nem tartalmaz díjemelést.

A háztartási hulladék rendszeres szállítása heti egy al-
kalommal, a szállítási naptárban megjelölt napon reggel
7.00 órától a lakóingatlan elé kihelyezett érvényes ma-
tricával ellátott szabvány 110 vagy 80 literes gyűjtő-
edényzetből történik. Az idei évre érvényes KÉK SZÍNŰ
matricát a szolgáltatást végző Velencei-tavi Hulladék-
gazdálkodási Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) küldi meg
az ingatlantulajdonosok részére. Az ingatlantulajdonos
feladata a gyűjtőedényzet fedelére a matrica felragasztása
és ennek jó állapotban történő megőrzése.

A megjelölt mennyiséget meghaladó háztartási hul-
ladékot a szállítási naptárban meghatározott napon a külön
megvásárolható citromsárga matrica felragasztása esetén
szállítja el a Szolgáltató. A matricát a 110 literes űrtartalmú
műanyag zsákon jól látható helyen kell elhelyezni. 

A zöldhulladék szállítása 2012. április 1-től november
30-ig a szállítási naptár szerint 12 szállítási alkalommal
történik. A hulladékot megfelelő teherbírású, max. 110 liter
űrtartalmú zsákba, vagy szabvány hulladékgyűjtő edénybe
az érvényes matrica felragasztásával, illetőleg ágat, nyese-
déket max. 50 cm átmérőjű, max. 80 cm hosszú kötegekre
összekötve, az érvényes matrica rögzítésével 15 kg súly-
határig lehet kihelyezni. Az ingatlantulajdonosok részére
zöldhulladék szállítására jogosító matrica nem kerül ki-
küldésre, az ingatlantulajdonos igénye szerint a zöldhul-

ladék szállítására jogosító matrica külön vásárolható meg
az árusító helyeken. A jelenleg hatályos szabályok értel-
mében a díjváltoztatás nélküli állapot úgy biztosítható,
hogy a zöldhulladék szolgáltatást külön matrica felra-
gasztásával lehet igénybe venni. 

Az előző évi matricák sem a háztartási, sem a zöld-
hulladék szállítás esetén nem használhatók fel. 

A közszolgáltatási díj továbbra is magában foglalja az
évi egy lomtalanítást, melynek időpontjai e lapszámban
külön közlésre kerülnek. 

Már most jelezzük, hogy egy folyamatban lévő tör-
vény-módosítás mind a szolgáltatási díj mind pedig a zöld-
hulladék szállítás gyakorisága tekintetében eredményezhet
évközi változásokat.  

Matrica az alábbi helyeken vásárolható: 
VHG Kft. (Velence, Tópart u. 26., vagy Agárd, 
Gárdonyi G. u. 34-38.), valamint Velence, Ex/T Csemege,
Fő út 66., CBA Napfény ABC Velence, Fő u. 75., Farkas
Józsefné Gazdabolt Zárt utca, Mecsek Fűszért Iskola u. 2.,
Iker ABC Fecske, u. 12., Globál Festékbolt Balatoni út 46,
Iting Kft. Italdiszkont Rákóczi utca 2., Erika Csemege
Szabolcsi út 1.

Szolgáltató ügyfélszolgálati irodái és elérhetőségei:
•  Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38. hétfőn 8.00-12.00, 
szerdán: 8.00-12.00 és 13.00-18.00, pénteken: 8.00-12.00
óráig, telefon: 22/579-185 telefax: 22/579-186 
• Velence, Tópart u. 26. munkanapokon 8.00-12.00 óráig,
telefon: 22/472-111 
• levelezési cím: 2484 Agárd, Gárdonyi Géza utca 34-38,
2481 Velence, Tópart út 26.
• e-mail cím: info@vhg.hu

Szelei Andrea
aljegyző

A legfontosabb tudnivalók a 2012. évi hulladékszállításról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(III.28.)
önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 

39/2004. (XII. 31.) rendelet módosításáról
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Velence Város területére  vonatkozó lakossági hulladékszállítás és elhelyezés 
2012. évi közszolgáltatási díjtételei

KOMMUNÁLIS HULLADÉK SZÁLLÍTÁS DÍJA (Háztartási díj+zöld szállítás alapdíj*)
80 literes szabvány edényzet   

Díjrendszer (Velence Város területére) 2012. évben

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

80 l-es 257,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva
362,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen
405,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon

110 l-es 285,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva
416,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen
464,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon

120 l-es 308,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva
454,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen
497,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon

240 l-es 540,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva
750,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen
832,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon

1100  l-es 2.490,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva
3.510,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen
3.910,- 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 23.220,- Ft+ÁFA 
4 m³ 29.700,- Ft+ÁFA 
7 m³ 37.800,- Ft+ÁFA 
8 m³ 39.420,- Ft+ÁFA

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

egész éven át lakott                 kommunális                   52                           282                                     14 660                                    18 618

idényjelleggel lakott                 kommunális **             40                           289                                     11 576                                    14 702
(Velence téli+4 száll.)

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

egész éven át lakott                 kommunális                   52                           310                                     16 116                                   20 467

idényjelleggel lakott                 kommunális  **             40                           317                                    12 696                                   16 124
(Velence téli+4 száll.)

110 literes szabvány edényzet 

A nettó árakat 27 % Áfa terheli. A kalkulált díjtétel az évi egyszeri lomtalanítás díját is magába foglalja. 
Megjegyzés: A díjtételek a jelenleg érvényes jogszabályok figyelembe vételével kerültek kialakításra; a zöldhulladék
matricák értékesítéséből származó bevétel becsülhető bevételt jelent, mely várhatóan nem fedezi a szolgáltató költ-
ségeit. 

* A zöldhulladék elszállítás feltétele a matrica megvásárlása és felragasztása

** A kiküldött szállítási naptárban leírtak szerint november-december-január-február hónapokban havi egy alkalom-
mal, a többi időszakban heti rendszerességel történik a szállítás.

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

Lomtalanítási időpontok Velencén

• Velence Ófaluban és Újtelepen szállítás április 14-én, a hulladék kihelyezhető április 13-án. 

• Velencefürdő teljes területén szállítás június 2-án, a hulladék kihelyezhető június 1-jén. 

• Bence-hegyen szállítás június 9-én a hulladék kihelyezhető június 8-án. 

Az ingatlantulajdonosok a saját ingatlanuk elé a feleslegessé vált berendezési tárgyakat, elektronikai eszközöket,
bútort, háztartási berendezést, valamint kisebb méretű fém hulladékot helyezhetnek ki, anyag fajtánként
szétválasztva és csoportosítva, max. 3 m3 –t oly módon, hogy a gyalogos- és járműforgalmat ne zavarja. 
Nem helyezhető ki bontási törmelék, autógumi, autókarosszéria, veszélyes hulladék, zöldhulladék, ág,
nyesedék, kommunális hulladék. 

A meghirdetett időpontok után kihelyezett lomokat a szolgáltató külön térítési díj ellenében szállítja el. 

Szelei Andrea
aljegyző

2012. évi tervezett önkormányzati programok

2012. május 1. Kastélypark Majális
2012. május 19. Velence közterületei Virágosítás
2012. május 26. Bence-hegy Orbán nap
2012. május 26. Bence-hegy Gyermek nap
2012. július 21. Északi-strand Velencei Nyári Zenés Esték
2012. július 28. Északi-strand Velencei Nyári Zenés Esték
2012. augusztus 4. Északi-strand Velencei Nyári Zenés Esték
2012. augusztus 11. Északi-strand Velencei Nyári Zenés Esték
2012. augusztus 17., 18. Északi strand Nemzetközi Néptáncest
2012. augusztus 19. Északi strand Velence Város Születésnapi Vígassága

Tűzijáték és Nosztalgia buli
2012. augusztus 20. Fő utcai Katolikus Szent István napi Ünnepség 

Templom melletti parkban
2012. szeptember 28. Ifi ház Idősek Világnapja
2012. szeptember 29. Babák Rózsakertje park Babák Rózsakertje ünnepség
2012. október 23.           Hősök parkja Nemzeti ünnep
2012. október 26.           Temetőben és a katonasíroknál Halottak napja
2012. december Zöldliget Iskola Városi Karácsony

ANYAKÖNYVI  HÍREK

HHáázzaassssáággoott   kkööttöött tt ::

2012. március 31-én

Káplár László – Császár Ilona
GGrraattuu lláá lluunnkk!!

Szabó Lászlóné és Egri Andorné 
anyakönyvvezetők

Szeretettel 
köszöntjük 

az Édesanyákat  
és a 

Nagymamákat!

Szerkesztőség
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MMáárrcciiuuss  1155..

Fotó: Somhegyi Béla

KÖSZÖNETET
mondunk 

a színvonalas  műsorért 
a Meseliget Óvoda óvodá-
sainak, az óvodapedagógu-
soknak, az ünnepi beszéd
megtartásáért Serhókné 

Varjas Edit óvoda-
vezetőnek, az ünnepség 

szervezéséért Szávai
Jánosné képviselőnek.
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VELENCÉÉRT
EMLÉKÉREM

Velence város jogelődje, Ve-
lence Nagyközség Önkor-
mányzata 21/1992.(IX.25.)
számú rendeletével Velen-
céért Emlékérmet alapított. 
2012-ben az Emlékérem 

tulajdonosa 
Tiboldi Mária,

akinek a Képviselő-testület
a Z-54/2012.(II.27.) határo-
zata alapján ítélte oda ezen
erkölcsi elismerést.
Tiboldi Mária Jászai-
díjas primadonna, a Bu-
dapesti Operettszínház
Örökös Tagja, immár
több mint negyedszá-
zada velencei lakos. 
A magyar operettek ki-

váló tolmácsolójaként büszkén vallja magát velen-
ceinek, kezdeményezője és alkotó részese volt
éveken át a Velencei Nyári Színháznak és számos
ünnepi alkalomnak.
A velenceiek barátságos, közvetlen emberként is-
merik és tisztelik.

GRATULÁLUNK!

A Képviselő-testület nevében:
Oláhné Surányi Ágnes

polgármester

Tisztelettel meghívom 
a Kedves Velencei Polgárokat

2012. április 29-én (vasárnap) 17.00 órára 
a Kastély házasságkötő termében tartandó

KÖSZÖNÖM VELENCE
című zenés beszélgetésre (DVD bejátszásokkal)

melynek témái: 
50 év az operett szolgálatában itthon és külföldön, 

a Velencei Nyári Zenés Esték műsorai 
a Kastélyparkban (1996-2002), 

a család fontossága, 
tanulmányaim, hobbijaim, terveim...

A belépés díjtalan!

Szeretettel várom Önöket!

Tiboldi Mária
Jászai-díjas színművész – magánénekes

a Budapesti Operettszínház Örökös Tagja

Köszönjük Máté G. Péter úrnak és kol-
légáinak hogy 21 éven keresztül, 2011 december
végéig szolgálták a Velencei-tó környéki televíziózást.
Máté G. Péter a Tó-tévé főszerkesztőjeként hétről-hétre
hírt adott az itt élők legfontosabb, közérdekű ügyeiről,
közszolgálati televíziót varázsolva egy kereskedelmi
alapon működő szervezetből. A legutolsó pillanatig ko-
molyan vette hivatását, az objektív tájékoztatást: még az
utolsó, búcsúzó felvételen is hidegvérét megőrizve közölte
a szomorú tényt, hogy a pénztelenség bezáratja az egyik
legkorszerűbb tájékoztatási forma intézményét itt a Ve-
lencei-tónál. Újságírói tapasztalatait és tisztességét a
V(é)-tó elnevezésű internetes újságjában kamatoztatja. 

Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Fotó: Somhegyi Béla VELENCEI FOTÓTÁR



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

2012. ÁPRILIS VELENCEI HÍRADÓ  9

VELENCE KÁRTYA
Törzsvásárlói kártya Velence város 

állandó lakóinak
A helyi vállalkozók, vállalkozások és szolgáltatások élén-
kítésére és segítésére, valamint a velencei állandó lakók
városunkhoz való kötõdésének erõsítése érdekében 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 kártyaigénylés beérkezését követõen, a nyomda elõál-
lítja a bankkártya méretû kártyát, majd a Polgármesteri Hi-
vatal névre szóló levélben, a címre eljuttatja névvel és
sorszámmal ellátva.
Bízom abban, hogy nagyon sokan fogják kérni a törzs-
vásárlói kártyát, átérezve azt a szándékot, ami mindannyi-
unk érdeke: bizonyos szolgáltatásoknál, ha lehetséges, a
helyi fogyasztást erõsítsük.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

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

Mamma Mia Pizzéria Agárd, 
Bevásárló központ  

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 

Ács-állványozó, épületasztalos,
tetõablak beépítõ, gipszkarton
szerelõ Karanicz Kornél
Telefon: 06-20-464-3286 
Füri Ker. Kft. Evezõs u. 1. 

Boszorkány Pince Fõ u. 14.  
Ajándéküzlet és képkeretező műhely
István Étterem Templom köz 10.

Fodor András (Villanyszerelés,
villamos felülvizsgálatok készítése,
napkollektorok telepítése, fûtésvezér-
lések készítése Tel.: 06-20-951-0267 
Velence Bence-hegyi Borkert és
Borbarát Klub Sárgaföldes u. 14.
Fekete Bárány Söröző-Fagyizó
Egész évben nyitva  V. utca 43.
Herbárium „az egészség őrzője”
Triász Hungary Kft. Fő utca 16.
ERDEX Kft.
(Kertészet) Úttörõ u.36.
Mikkamakka Játéktár Családi 
Játszóház, Varázskuckó Játékbolt
Tópart út 52.

Elfogadóhelyek – VELENCE KÁRTYA

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

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

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!
Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%

Készpénzes vásárlásnál
3.000,– Ft felett 2%,
(kivétel: cigi, újság)
Minden hõszigetelõ rend-
szerre 3%, nettó 20.000,– Ft
felett Velence területén ingye-
nes házhozszállítást vállalunk!
(Egyéb akcióval nem vonható
össze!)
Minden vásárlásnál 3%,
(Akciós termékekre nem
vonatkozik!)
Minden termékre 10%
1-5 ü. bor vásárlása esetén
5%, 6-tól 10% 12 ü. feletti 
vásárlás esetén ingyenes
kiszállítás a tó körül.
Munkadíjból 5%

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

Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
Munkadíjból 5%

Helyben fogyasztásnál 10%

Alkoholmentes italokból
5% kedvezmény
5.000.- Ft felett 5% 
kedvezmény
Minden termékre 10%

20% kedvezmény a játszó-
ház árából,  5% kedvezmény
a megvásárolt játék árából 



Budapest
Érd
Páty
Perbál
Budakeszi
Fót
Dunaújváros
Szabadegyháza
Ercsi
Iváncsa
Beloiannisz
Besnyő
Adony
Tordas
Gyúró
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Mályi
Megyaszó
Gyomaendrőd
Sárbogárd
Sárszentmiklós
Cece
Mezőszilas
Pusztaegres
Gadács
Székesfehérvár
Mór
Pusztavám
Csákberény
Zámoly
Vértesboglár
Tabajd
Vértesacsa
Pátka
Lovasberény
Pákozd
Várpalota
Seregélyes
Enying
Lepsény
Kőszárhegy
Polgárdi
Csetény
Siófok
Balatonendréd
Kéthely
Összesen:
Mindöszesen:

63
2
1
2
1
1
4
2
3
1
1
7
4

66
37

205
30

2
507
414

68
184

1
1
1
1
3
2
3
2
1

75
1
1
1
4
1
1
3

10
12
72

4
4
3
4
2
1
1
3
1
1

1825
5020

VÁROS ESETSZÁM

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb 
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu

376
636
369
98

1386
164
112
54

3195

VÁROS ESETSZÁM  

Összesen

Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma
2012. március

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:

Bónusz kártyával és a szabad kapacitás terhére ellátott betegek száma:                           

Tájékoztató a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet
működéséről

Rendelőintézetünk betegforgalmi adatai és az előjegy-
zési idők változása alapján szakorvosi óraszámok átcso-
portosítását végezzük, melynek hatósági engedélyezése
jelenleg folyamatban van. Kevésbé kihasznált szakrendelé-
seinkből átcsoportosítással megnöveltük kardiológiai, bőr-
gyógyászati és szemészeti szakrendeléseink rendelési idejét,
mellyel várhatóan az előjegyzési idő csökkeni fog.

Áprilisban Rendelőintézetünkben munkába áll dr.
Németh Csilla belgyógyász, endokrinológus szakorvos, aki
a pajzsmirigy-betegségek diagnosztikájával és terápiájá-
val, valamint a pajzsmirigy elváltozások ultrahang-diag-
nosztikájával is foglalkozni fog. Szakrendelésére előjegy-
zés, beutaló birtokában a Recepción kérhető.

Nőgyógyászati szakrendeléseink is változni fognak ápri-
listól. Dr. Orosz Gábor szakrendelése a doktor úr angliai ta-
nulmányútja miatt átmenetileg szünetel. Ezzel párhuzamosan
dr. Kállay Miklós, hétfőnként megkezdi szülészet-nőgyó-
gyászati szakrendelését Rendelőintézetünkben.

Májustól speciális mammográfiás ultrahang-szakren-
delést indítunk 20-35 éves hölgyek számára, akik az orszá-
gos mammográfiás szűrési rendszerben életkoruk alapján
nem vesznek részt. A vizsgálatokat minden érvényes egész-
ségbiztosítással rendelkező magyar állampolgár, társada-
lombiztosítási alapon, ellátási területünkről igénybe veheti. A
vizsgálatokat dr. Székely Miklós főorvos fogja végezni, csü-
törtökönként 8.00–10.00 óra között, aki ennek a szakterület-
nek több évtizedes gyakorlattal rendelkező, tapasztalt szak-
embere. A vizsgálatok végzéséhez speciális ultrahangos vizs-
gálófejre van szükség, melynek beszerzése jelenleg folya-
matban van. A vizsgálófej beszerzése, 2,5 millió forintos ára
miatt komoly pénzügyi erőpróba Rendelőintézetünk szá-
mára. A vizsgálatokra, beutaló birtokában a Recepción lehet
időpontot kérni.

Nappali kórházi szolgáltatásunkkal belgyógyászati,
ideggyógyászati és reumatológiai betegeinknél infúziós ke-
zeléseket végzünk. A tevékenységet szakmai szempontból
dr. Szabó Péter belgyógyász, kardiológus főorvos koordinálja
és felügyeli. A nappali ellátás keretében végezhető infúziós
kezelések bevezetésével helyben nyújtjuk betegeink számára
a szükséges terápiát, korszerű, barátságos körülmények kö-
zött. Az infúziós kezelésekre Kondor Éva vezető asszisz-
tensnőnél, vagy a Recepción lehet jelentkezni.

A gyomor-bélrendszer betegségeiben szenvedők a gaszt-
ro-enterológiai szakrendelésen, a máj- epe- hasnyálmirigy
problémákkal küzdők a hepatológiai szakrendelésen kap-
nak ellátást. 

A Rendelőintézetben gyógymasszázs-szolgáltatás is fo-
lyik: Tunikolt Éva és Bárándi Miklós gyógymasszőrök min-
den nap a Recepción adott időpont alapján elérhetőek. A
szolgáltatást az OEP nem finanszírozza. Az ellátás nemcsak
szakorvosi javaslat alapján, hanem frissítő masszázsként, re-
generáló masszázsként is igénybe vehető. (Részmasszázs: 20
perces 1500,- Ft, 30 perces 2000,- Ft. Teljes-test masszázs:
60 perces 3000,- Ft)

Rendelőintézetünk otthoni szakápolási tevékenységet is
végez. Ezt a szolgáltatást a kistérségi háziorvos kollegák se-
gítségével lehet igénybe venni. 
A Rendelőintézet kollektívája nevében kérem, hogy javasla-
taikkal, bejelentéseikkel továbbra is segítsék munkánkat. 

dr. Ferencz Péter
ügyvezető 
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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 
belgyógyászat

Gasztroenterológia

Diabetológiai edukátio

Általános  sebészet

Proktológia

Gyermeksebészet

Érsebészet

Kézsebészet

Csecsemő- és 
gyermekkardiológia

Gyermek-tüdőgyógyászat

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)

Vándor Anita
15.30-18.30

Dr. Kalmár József
08.00-12.00

Dr. Németh Csilla
08.00-13.00

Dr. Székely Iván
14.00-18.00

Dr. Kerkuska László
08.00-12.00

Dr. Juhász Lajos
15.00-19.00

Dr. Juhász Lajos
15.00-19.00

Dr. Nagy László
13.00-18.00

Dr. Kállay Miklós
16.00-20.00

Dr. Orosz Gábor
09.00-14.00
(átmenetileg

szünetel)

Dr. Nagy László
08.00-13.00

Dr. Hagymásy László
15.00-18.00

Dr. Jachymczyk
György

17.00-20.00
Sebészet, 

proktológia, 
sztóma-gondozás

Dr. Juhász Lajos
07.00-11.00

Dr. Imre László
16.00-18.00

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. 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. Nyirati Adrienn
14.00-20.00

Dr. Hernádi Mária
14.00-20.00

Dr. Hernádi Mária
07.30-13.30

Dr. Kerkuska László
15.00-19.00

Dr. Májer Gizella
15.30-19.30

Dr. Kádár Attila
14.00-17.00

SEBÉSZET

CSECSEMŐ- ÉS 
GYERMEKGYÓGYÁSZAT

BELGYÓGYÁSZAT

UROLÓGIA
Dr. Rácz Lajos
15.00-19.00

Dr. Rácz Lajos
15.00-19.00



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

Fejlődésneurológia

Bőrgyógyászat
Nőgyógyászat
Urológia
Pszichiátria
Gyermeksebészet

SZAKRENDELÉS              HÉTFŐ             KEDD            SZERDA     CSÜTÖRTÖK         PÉNTEK

Ortopédia
Neurológia
Reumatológia
Érsebészet
Kézsebészet
Tüdőgyógyászat
Ultrahang és röntgendiagnosztika
Pulmonológiai allergológia és immunológia

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó 
Közhasznú Nonprofit Kft.

REUMATOLÓGIA

PSZICHIÁTRIA

Tüdőgyógyászat

Pulmonológiai  aller-    
gológia és immunológia

KARDIOLÓGIA

Gyógytorna

Fizioterápia

VÉRVÉTEL

RÖNTGEN-
DIAGNOSZTIKA

ULTRAHANG

FOGLALKOZÁS-
EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÁS

SPORTORVOSLÁS

SZEMÉSZET

GYÓGYMASSZÁZS

Körömi Anikó
07.00-12.00

12.00-18.00 10.00-12.00
14.00-18.0008.00-18.00

Dr. Miniska János
18.00-20.00

Dr. Csiák Gyula
09.00-11.00

Dr. Fejes Gabriella
16.00-18.00

Dr. Czikajló Gyula
08.00-10.00

Bárándi Miklós
08.00-14.00
Tunikolt Éva

15.00-19.00

Bárándi Miklós
08.00-12.00
Tunikolt Éva

13.00-18.00

Tunikolt Éva
09.00-14.00
Bárándi Miklós
17.00-19.00

Tunikolt Éva
09.00-17.00

Bárándi Miklós
09.00-15.00

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. Székely Miklós
08.00-10.00

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

6.30.00-08.30 6.30.00-08.30 06.30-08.30 06.30-08.30

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. Kató Ernő
15.30-19.30

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

Fül-orr-gége-
gyógyászat

Szemészet
Sebészet

Az otthoni szakápolás hétfőtől péntekig, heti 40 órában biztosít ellátást a következő településeken: Velence, Zichyújfalu,
Kápolnásnyék, Pázmánd, Vereb, Sukoró, Martonvásár, Nadap. Az otthoni szakápolás célja, hogy a beteg otthoni környezetben,

személyre szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön.

A szolgáltatás keretében a szakrendelő szakképzett orvosai és ápolói kórházi bentfekvést kiváltó infúziós kezelést nyújtanak.    
A nappali ellátás feladatkörébe tartoznak: intravénás infúzió belgyógyászati, reumatológiai, neurológiai betegségekben. 

Infúziós kezelésre történő előjegyzésre a recepción vagy a vezető asszisztensnőnél van lehetőség.

OTTHONI SZAKÁPOLÁS

NAPPALI ELLÁTÁS
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Óvodánkban nagyon
fontos, hogy gyerme-
keink a legnagyobb
biztonságban, elfoga-
dó szeretetben töltsék
napjaikat, ezért már
az óvodába kerülésük

előtt arra törekszünk, hogy amikor eljön a nagy változás
ideje (nevezetesen az első napok az óvodában) már kicsit
ismerősként köszöntsük egymást.

Immár évek óta hagyomány, hogy februárban-márci-
usban találkozzunk egy-egy jó hangulatú játékos ismerke-
dési összejövetelen. A gyermekeknek nagy biztonságot ad,
hogy szüleik jelenlétében ismerkedhetnek meg, kaphatnak
ízelítőt az óvodai játékos, mondókás, énekes, mesés vilá-
gából. A szülőknek is nagyszerű lehetőség, hogy választ
kapjanak az esetleges kérdéseikre az óvodai élettel kap-
csolatban. 

A gyerekek többsége természetes kíváncsisággal vette
a játékokat, érdeklődve hallgatták a meséket, illetve
vettek részt mind a játékos mozgásban, mind a festésben
és gyurmázásban. Természetesen olyan kicsi is volt, aki
édesanyja biztonságos öleléséből figyelte a történteket.
Nekünk, óvónőknek, külön örömet jelentett, hogy egy pár
szülőben felismerhettük régi óvodásainkat. Nagyon jó
érzés volt látni őket. 

Úgy gondoljuk, hogy mindenki jól érezte magát ezeken
az összejöveteleken, de hátra van még egy alkalom, a
„Családi nap”.

Kicsik, ki ne hagyjátok, ismerkedjetek meg ezzel a
programunkkal is!! Várunk benneteket!!

Pencs Tamásné óvodapedagógus
Maci csoport

Leendő óvodásaink…

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

1 %-ával az Óvoda Alapítványát.
A kedvezményezett neve: „Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány

A kedvezményezett adószáma: 18492587-1-07
További célunk az előző évekhez hasonlóan a gyermekprogramok, kirándulások, rendezvények, 

ballagók, új óvodások támogatása, és a játékállomány bővítése. 

„Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány Kuratóriuma
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Meseliget Óvodánkban hagyomány, hogy a középsős
és nagycsoportos gyermekek fakultatív, korcsolya oktatá-
son vehetnek részt a Székesfehérvári Műjégpályán. Így
volt ez az idei tanévben is, amikor is szakavatott edzők
foglalkoztak az velencei ovisokkal a jégcsarnokban. 

Bizony az első jégre lépésnél néhányan megtorpantak,
mivel addig a legtöbb gyermeknek még korcsolya sem volt
a lábán. A bátrabbak, jobb egyensúlyérzékkel rendelkezők
már az első óra végén ügyesen megálltak a jégen, néhány
gyermeknek több idő kellett a „kemény és csúszós” jég-
gel való megbarátkozáshoz. Szerencsére az idei évben ter-
mészetes közegben is gyakorolhatták a gyermekeink
frissen megszerzett tudásukat, hiszen több óvodásunk is

Korizni is tudunk

korcsolyázott családjával a biztonságosra hízott, befagyott
tó jegén.

Az utolsó foglalkozáson már mindenki önállóan kor-
csolyázott és büszkén mutatta meg tudását a jelenlévő szü-
lőknek, nagyszülőknek, ugyanis ezt a foglalkozást a
hozzátartozók is megnézhették. 

Kivétel nélkül mindenki nagyon ügyes volt, így nem-
csak az oktatók és mi, a nevelőik, de a szülők is nagyon
büszkék lehettek gyermekeikre, aki a korcsolya oktatásról
szóló oklevelet ünnepélyes keretek között vehetik át az ok-
tatóiktól a Meseliget Óvoda Családi nappal (2012. május
11.) egybekötött születésnapján. 

Bartos Zoltánné 
és Pirosné Kovács Viktória

óvodapedagógus
Szivárvány csoport
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A Meseliget Óvoda nevelőtestülete, s óvodásai számára
nagy megtiszteltetés volt, hogy mi adhattuk a március
15-i városi ünnepi műsort.

Egy ilyen városi műsor kivitelezése nem könnyű fel-
adat, ezért a „nagyokra” a Süni csoportosokra esett a vá-
lasztás. Komoly előkészületek folytak már február eleje
óta, s amikor a tervezés után (a színvonalas műsort Cselkó
Béláné, Kovácsné Bencsik Éva, Vácziné Kardos Edina ál-
lította össze és tanította be, az ünnepi virágkompozíciót
Cselkó Béláné készítette) összeállt a teljes műsor, nagy lel-
kesedéssel próbáltak az ovisok, s a pedagógusok, hogy
minél magabiztosan állhassanak ki a nagy napon. Míg a
szereplők gyakoroltak, a többi csoport dekorációt készített
a park méltó feldíszítésére. Sajnos a felkészülés ideje alatt
az influenza nem kímélte sem óvodásainkat, sem a felnőt-
teket. Volt óvodásunk, aki lázasan szerepelt, mert ott akart
lenni az ünnepségen, s volt, aki az ünnepség előtti éjszakán
lett olyan beteg, hogy a szerepét az ünnep délelőttjén más-
nak kellett átvenni. Igaz, az időjárás sem volt annyira
kegyes hozzánk, azonban március 15-én délelőtt fél 10
órakor már szépen gyülekeztek a kíváncsi felnőttek, s az
egyre izgatottabb gyermekek. 

Eközben felkerültek
a dekorációk, virág-
kompozíciók, s a fel-
lépő gyermekek is fel-
öltötték ünnepi ruháju-
kat, kellékeiket.

Az ünnep hangula-
tát megteremtő vers
után, melyet Kovács-
né Bencsik Éva óvoda-
pedagógus tolmácsolt,
s az ünnepi beszéd
után, amit Serhókné
Varjas Edit óvodave-
zető mondott, megin-
dultak kis huszárjaink,
leánykáink, és igen fegyelmezetten, gyönyörűen mozog-
tak az ünnephez méltó zenékre készített koreográfiákra. A
műsor méltó befejezése volt, amikor az óvónők is együtt
énekelve csatlakoztak az ovisokhoz.

Köszönjük, hogy sokan megtiszteltek bennünket jelen-
létükkel és együtt ünnepelték velünk Nemzetünk legszebb
tavaszi ünnepét. 

Meseliget Óvoda 
nevelőtestülete

Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető

Az oviban is ünnepeltünk

„Aki vitéz, fel a lóra…”
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A Kistérségi matematika versenyre negyedik osztályos
csapatok nevezhettek, melyet 2012. március 23-án, pén-
teken, Pusztaszabolcson rendeztek. 

Iskolánkat két csoport képviselte a 4.a és 4.b osztály
tanulóiból, másik hét csapat között. Nagy izgalommal
várta minden gyerek a feladatokat. A névválasztás után,
fantasztikus 80 perc következett, amiben mindenki nagyon
jól érezte magát.  Igazi, élvezhető csapatmunka vette
kezdetét! 

A verseny után megvendégeltek az egyik tanteremben,
szendvicsekkel, sütikkel  és üdítővel, majd következett a
várva várt eredményhirdetés és nem is hiába...

Kistérségi matematikusok

Mezei Futóverseny
2012. március 22-én az agárdi Parkerdőben rendezett körzeti futóversenyen iskolánk
6.a osztályos tanulója, Urschler Máté a saját (III.) korcsoportjában I. helyezést ért. 

Büszkék vagyunk rád, gratulálunk neked!

BÜSZKESÉGEINK - BÜSZKESÉGEINK - BÜSZKESÉGEINK - BÜSZKESÉGEINK

Informatika verseny 
a Kempelen Napok keretében
A pázmándi Kempelen Farkas Általános Iskola a Kempelen

Napok keretében kétfordulós informatikai versenyt hirdetett.
A versenyre egy előre elkészített prezentációval lehetett ne-

vezni, melynek témája Kempelen Farkas volt, a második részé-
ben, melyet március 23-án tartottak, a gyerekeknek 60 perc alatt,
előre megadott szöveg (jegyzettömb), képek és zene felhaszná-
lásával kellett elkészíteni bemutatójukat PowerPoint 2007 prog-
ram használatával. 

A bemutatókat három fő szempont szerint értékelték: esztétika, ötletesség, informatikai szempontok. A versenyen
iskolánkat négy tanuló, Érsek Máté, Nagy Bálint, Pataki Máté és Teplánszki Martin képviselte.
EREDMÉNYEINK: Teplánszki Martin I. helyezés (7-8. évfolyamon) Érsek Máté I. helyezés (5-6. évfolyamon)
Nagy Bálint II. helyezés (5-6. évfolyamon)
Tisztelettel gratulálunk nekik! Büszkék vagyunk rátok! Elbert Tamás  pedagógus

A csapataink szépen dolgoztak:

I. AnPeTa csapata: Kedves Tamara  4.a
Szabó Anna        4.b
Veliczky Péter    4.a

III. Eistein csapat: Hajgató Simon   4.b
Magyar Bálint    4.b
Peller Bendegúz 4.b

Felkészítő tanáraik: 
Baglyasné Szécsi Annamária 

és Ruskovics Gáborné pedagógusok
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Milyen jót is tesz a növényeknek
és a lelkünknek tavasszal a Nap első
langyosan simogató sugara. A virágok,
bokrok és fák ahogy zöldülni kezde-
nek, a levegő kitisztul. 

Ahhoz, hogy tavasszal a növények
sarjadni kezdjenek, szükségük van egy
kis csapadékra, egy kis napfényre és
természetesen a tisztaságra, hogy az
ősztől összegyűlt levelek, a már elhalt
ágak lekerüljenek róluk, új utat en-
gedve a friss hajtásoknak. Ehhez azon-
ban kell a mi, emberi odafigyelésünk
is. A hosszú hétvégét egy még hosz-
szabb hét követte, s ekkor, szombaton
megtisztítottuk növényeinket, az ud-
varunkat. Gereblye, seprű, metszőolló,
sövényvágó, s na és jókedv. Merthogy
voltak azért bőven kellemes pillanatok

is, önfeledt kacagás is a munkában, melynek végére ren-
geteg megtelt zsák sorakozott a kerítés mellett.

Utat engedtünk a hajtásoknak, a természetnek, hogy
szemünket boldogan legeltethessük majd rajta, s arra gon-
doljunk, hogy ebben mi magunk is segítettünk.

TTaavvaasszz ii   
nnaaggyyttaakkaarr íí ttááss
aazz  ii sskkoolláánnkkbbaann

Köszönet
Köszönettel tartozunk azoknak,

akik tavaly a 
ZÖLDLIGET ALAPÍTVÁNY

részére utalták személyi 
jövedelemadójuk 1%-át. 

Megtisztelő, hogy ezekkel az 
összegekkel segítik gyermekeik,

tanulóink táborozását, 
s mindennapi életét az iskolában.

Továbbra is számítunk Önökre!

Számlaszámunk: 
18495951-1-07

Zöldliget Kupa 2012.
Anyukák és Apukák!

Az idén sem feledkezünk 
meg a már hagyományos, 

tavaszi, szombati, játékos túránkról.
Ha szeretnének újra velünk lenni,

tegyék szabaddá 
magukat május 12‐én, szombatra!

Addig pedig figyeljék az iskola 
honlapját: www.zoldligetsuli.hu, 
hiszen ott megtalálnak mindent,

ami fontos. 
Természetesen gyermekeiken

keresztül is kapnak híreket.

VIRÁGOS VIRÁGOS 
BÁLBÁL

a Zöldliget 
Alapítvánnyal

Helye:   Liget iskolarész 
(Velence, Kis u. 1.)

Ideje:   2012. május 19. 19.00 óra
Belépőjegy vacsorával:  3500.- Ft

Érdeklődni: 22-589-200
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A lehetetlen nem létezik!
„A lehetetlent is szabad lesz remélni;
meglátod, hogy milyen érdekes lesz élni.”

Szép Ernő
2005. szeptemberében néhány jó mozgású, lelkes lány

kíváncsian pillantott be a tornaterem ajtaján, egy-két darab
tornaszőnyeg, tornapad és svédszekrény sorakozott oda-
bent, várva, hogy elinduljon egy új sportág Velencén, amit
szertornának hívnak. A lányok érdeklődve kérdezgették mi
is ez az új, addig csak tv-ben látott, erőt, hajlékonyságot és
ügyességet igénylő sportmozgás.

Következő tanévben részt vettünk első versenyünkön,
újoncként megízlelhettük a torna szépségét, a pontozás
szubjektivitását és erőt meríthettünk a sok új élményből.
Kevesen hitték akkor még, hogy tornatermünk nemcsak
sok-sok tehetséges tanítvánnyal, hanem új tornaszerekkel
(gerenda, talajszőnyeg, dobbantó) gazdagodik az évek alatt. 

Versenyzőink heti rendszerességgel kitartóan edzettek,
gyakoroltak, a tornaterem a második otthonukká vált és a
szertorna életük egy fontos része lett. A sportág alázatot,
önfegyelmet, kitartást és csapatszellemet kíván meg mind-
azoktól, akik komolyan veszik.

A tavalyi évben a sok bronz és ezüstérem után először
sikerült megyei bajnoki címet szereznünk, amit ebben az
évben sikerrel védtünk meg. Rövid történetünk legnagyobb
sikerét mégis a március 4-én Budapesten megrendezett or-
szágos elődöntő hozta meg. A 11 csapatos döntőben többek
közt budapesti, győri, komáromi, esztergomi csapatokat
megelőzve az 1. helyet szereztük meg (!!), ezzel bekerül-
tünk a Diákolimpia országos döntőjébe, amelyen az ország
12 legjobb csapata vett részt 2012. április 1-jén Makón. Itt
lányaink az összesítésben VIII. helyen végeztek a többek
között sporttagozatos iskolák csoportjai között.

Ami 7 évvel ezelőtt álomnak tűnt, mára valósággá vált itt
Velencén. Iskolánk, ezzel együtt településünk neve ismertté
vált hazai tornász körökben, együtt versenyezhetünk sport-
iskolákkal, utánpótlás nevelő központokkal.  

A recept egyszerű: végy egy edzőt aki ismeri az utat és
tudja mi kell a cél eléréséhez, keress tehetséges, kitartó,
szorgalmas tanítványokat, találj egy olyan intézményt, ahol
a vezető partnerként segíti a munkádat, dolgozz keményen
hosszú éveken át, s ne add fel az első kudarc után, aztán
hidd el, hogy te is meg tudod csinálni, mert felkészült és
erős vagy, majd egy nap arra ébredsz, hogy ott állsz az út
végén, a dobogó legfelső fokán…

Köszönet az isko-
lavezetésnek, Ala-
pítványunknak a
bizalomért és a fel-
tételek megterem-
téséért, a szülők-
nek az önzetlen,
támogató együtt-
működésükért és
mindazoknak, akik
elhitték, hogy 

a lehetetlen nem tény, hanem vélemény,
a lehetetlen nem kinyilvánítás, a lehetetlen kihívás,
a lehetetlen lehetőség, a lehetetlen múló pillanat!

Varga Attila pedagógus
Még több kép a www.zoldligetsuli.hu weblapon.

Szeretettel köszöntjük 
az Édesanyákat és a Nagymamákat!

Dsida Jenő: Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! 
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!
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KOMISZ,
avagy színház az iskolában

A történet valamikor a II. világháborút követően, vala-
hol itt nálunk játszódik. Ám szinte mindenki hallott már a
Valahol Európában c. filmről vagy musicalről. 

Most iskolánk nagyobb diákjai is megismerkedhettek a
művel, mégpedig a KOMISZ, azaz a KOMédiás Integ-
rált Színház jóvoltából. A társaság évekkel ezelőtt járt már
nálunk, akkor a Légy jó mindhalálig c. darabot adták elő. 

A Baptista Szeretetszolgálat ahol tud, segít. Most éppen
nem a kiáradt folyók vagy tengerek elől menekülőknek,
vagy a barlangban, bányában rekedőknek, hanem a min-
dennapi életben létező, ám más életlehetőségbe kénysze-
rülő embereknek. Mégpedig azzal, hogy bebizonyítja az ő

és a mi számunkra egyaránt, hogy mindannyian képesek
vagyunk megmutatni magunkból azt, ami a mi számunkra
lényeges. 

Bartokos Tamás színész-rendező hozta össze ezt a tár-
saságot, melyben ép és sérült emberek, kisebb és nagyobb
gyermekek, valamint felnőttek játszanak és énekelnek
együtt. A nagy fegyelmezettséget, odaadást igénylő mun-
kában sokan vettek részt. Tizenhatan Martonvásárról, hár-
man Vácról, öten Tordasról, hárman pedig Budatétényről
a Reménysugár Habilitációs Intézetből érkeztek. Évente
egy-egy nyári tábor keretében újabb és újabb műveket
visznek színpadra, hogy aztán ahol csak tudják, megmu-
tassák tudásukat, s ezzel kicsit felrázzanak, megszelídítse-
nek bennünket, nézőket.

Mindez sikerült is nekik egy hétfői délelőttön, a Zöld-
liget Iskola tornatermében. Köszönjük szépen nekik az elő-
adást!

2012. március 22-én rendeztük a felső tagozatosok
angol nyelvi országismereti versenyét. Az idei, immár ne-
gyedik, témája Írország volt. 

A háromfős csapatok előzetesen egy poszter készítésé-
vel, valamint egy ír recept alapján készített süteménnyel

hangolódtak rá a vetélkedőre. Játékos, de az angoltudást
is próbára tévő feladatokat kaptak a tanulók. Egy ír dal
szövegének kiegészítése után az ország híres helyszíneit
kellett felismerniük egyszerű leírás és képek alapján. A
puzzle feladatban Írország szimbólumait kellett kirakni és
kiszínezni, majd Írország védőszentjéről, Szent Patrikról
szólt egy, video vetítés alapján megoldandó feladat. Zá-
rásként a totó 10 kérdésére kellett megtalálni a helyes vá-
laszt. Az egyórás vetélkedőt a csapatok által hozott
sütemények kóstolása zárta. Úgy gondolom kellemes dél-
utánt töltöttünk együtt, melynek szervezésében Tóthné
Benkő Mónika tanárnő nyújtott segítséget.  A legjobb
csapatok:  I.   Pint of Irish Knowledge (7.b)

II. Limerick (5.b)
III.   Red Deer (5.b)

Gratulálunk a résztvevőknek és szeretettel várunk min-
denkit jövőre!

Stillné Szabó Zoé 
pedagógus

Írország angolul
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Egy hosszú hét szombatja
A Zöld iskolarész minden tagja, beleértve sok-sok szü-

lőt, a hosszú munkahét szombatján elmentek kirándulni a
sukorói Arborétumba. 

„Voltunk fent a kilátóban, látszott a Velencei-tó. Vé-
gigmentünk a tanösvényen. Anikó néni is kipróbálta a já-
tékokat.”

Horváth Botond és Levente
Csodásan kellemes meleg, szikrázó napfény. Csupa

csudajóság. Természetesen nagyon finom ebéd főtt a kon-
dérban, nehogy a kis gyomrocskák korogjanak. Szóval iga-
zán tartalmas nap így a tavasz kezdetén.

Fűzépítő kaláka
Enyhet adó árnyék, bújócskára,

fogócskára, kalandra hívó játszó-
hely és egy darabka természet
egyben: ez az élő fűzépítmény.

Az idei első szép tavaszi hétvé-
gén a Zöld iskolarész udvarán
szülők közös munkájával élő fűz-
vesszőkből készítettünk labirintust
és kunyhót.  A jól megfűzött vesz-
szők önhordó szerkezetet képeznek, idővel egymásba
nőnek, kizöldülnek. 

Ásóval, lapáttal, metszőollókkal és ágvágókkal, kötöző
és kötegelő anyagokkal, egyéb kerti szerszámokkal föl-
szerelkezve érkezett a csapat az iskola udvarára szombaton
reggel, és kezdődött meg a munka Sarf Gyuri és Zacskó
Balázs szakmai védnöksége alatt.

Összesen ötven felnőtt dolgozott a két nap alatt, igen jó
hangulatban. Sok ügyes kisgyerek is bekapcsolódott a kü-
lönböző feladatokba, gallyaztak, fűztek, kötöztek, gyűjtö-
gettek. S aki megéhezett, jó babgulyással csillapíthatta
éhségét, Kovácsné Haász Éva jóvoltából. Sok jó ember
összehangolt munkájával elkészült, 
a gyerekek nagy örömére!

És most nincs más dolgunk, mint birtokba venni, örülni
neki, vigyázni rá és együtt lesni-várni,  hogy gondoskodá-
sunk nyomán rügyet fakasszon rajta a március. 

Az iskolába járó gyerekek és szüleik nevében is kö-
szönjük az iskolavezetés és az alapítvány – Popelka család
kezdeményezésére és adományából - támogatását, az ön-
kormányzat hozzájárulását a szállításhoz, Sarf Gyuri szer-
vező-lebonyolító munkáját az anyagbeszerzéstől az utolsó
simításokig, Zacskó Balázs munkáját úgyszintén az első
mozdulattól az utolsóig és valamennyi család segítségét,
akik eljöttek, építettek!

Kesselyák Kinga pedagógus
Bővebbet, több képpel és névsorral a www.zoldligetsuli.hu
weboldalon.

Összeállította: Nagy Edit pedagógus



TURIZMUS
Négy kiállítás zárta be kapuit 2012. március 6-án este,

az Utazás kiállítás, a Budapest Boat Show, a Karaván Sza-
lon és a Port.hu Bringaexpo. Mintegy 50 ezer látogatót
regisztráltak a négy nap alatt. A kiállításokon összesen 22
ország több mint 500 kiállítója vonult fel.  

A Velencei-tó az Utazás Kiállításon és a Bringa Expon
nagyszabású attrakciókkal és játékokkal mutatkozott be
egyedi megjelenéssel, a WELLNESS, AKTÍV, VÍZ,
HELYI TERMÉK témák köré csoportosított termékkí-
nálattal. 

A Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület (gár-
donyi TDM) és a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesü-
let (velencei TDM) kiállítás szervező munkáját számos
TDM tag szolgáltató segítette. Volt kvízjáték, óriás ügyes-
ségi játék, kihelyezett terminálon (touch info) lehetett in-
formálódni, a standon a kiállításra készült új Velencei-tó
rövidfilmet lehetett folyamatosan megtekinteni. A tónál kí-
nálkozó élményeket, látnivalókat bemutató fotókiállítás a
Velencei-tó stand AKTÍV belsejében volt.

Borkóstoltatást, borbemutatókat tartottak a velencei-
tavi borászok képviseletében a Borút és a Szent Bene-
dictus Borrend tagjai. Fagyi kóstolóért álltak sorban a ven-
dégek a kápolnásnyéki Nemes Cukrászda pultja előtt.
Magyar huszár (KEMPP), Ele Fülöp (Velence Resort &
Spa), helyi termelők és népi iparművészek munkái csalo-
gatták a látogatókat a Velencei-tóhoz!

Ezúton is köszönjük együttműködésüket, segítő támo-
gatásukat mindazoknak, akik részt vettek a Velencei-tó
bemutatkozásának előkészítésében és a közös munkában
a vásár idején! 

A Kiállításról készült fotókból bemutatunk néhányat.

Március 20-án tartotta tavaszi taggyűlését a Velen-
cei-tó Turizmusáért TDM Egyesület. 

A taggyűlés témái voltak: tájékoztató a pályázati pro-
jekt előrehaladásáról, 2011. év költségvetési beszámo-
lója, a 2012. év feladatai, a 2012. év költségvetésének
ismertetése, tagfelvétel (7 új tag felvételét szavazta meg
a taggyűlés) és tájékoztató a  nyertes Térségi TDM pá-
lyázatról.

Fórum keretében tájékoztató hangzott el az aktuális
pályázati lehetőségekről, és a július 3–7. között Velencén

megrendezésre kerülő EFOTT együttműködési lehe-
tőségeiről.

Hamarosan a következő kiadványokban és felüle-
teken való megjelenésre lesz lehetőségük a térség
szolgáltatóinak:

Helyi invitatív kiadvány, szolgáltatói  katalógus amely-
nek tartalma:

Velencei-tó ill. a helyi desztináció (Velence, Sukoró,
Nadap, Vereb, Pázmánd) településeinek  bemutatása, tér-
képek, leírások, programok, szálláshelyek, szolgáltatók,
vendéglátóhelyek, közérdekű információk. Kedvcsináló
ajánlatok, garantált programok, rendezvények, látnivalók,
kultúra, természet.

Velencei-tó kerékpáros és túratérkép, amelynek tar-
talma: Velencei-tó, kiemelve a helyi desztináció (Velence,
Sukoró, Nadap, Vereb, Pázmánd) településeinek látniva-
lóit, szolgáltatóit, kerékpáros- és túraútvonalait.  

Információs táblarendszer, további tematikus kiadvá-
nyok, TDM weboldal, touch-info, TDM hírlevél. 

A fentiekről folyamatosan tájékoztatjuk partnereinket! 
Kérünk minden turizmusban érdekelt szolgáltatót (szál-

lásadót, vendéglátót, túraszervezőt, idegenvezetőt, helyi
termék előállítót stb.), hogy vegyék fel velünk a kapcsola-
tot, mutassák be ajánlataikat és használják ki közös lehe-
tőségeinket!

Arday Ágnes TDM menedzser
Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület

Velence, Halász utca 37.
Telefon: 22-470-302

email: vttdme@vttdme.t-online.hu
Nyitva tartás: hétfő-péntek 9-13.00 óra között
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Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

Összefoglaló
a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának márciusi üléséről

A VKTKT Társulási Tanácsának 2012. március 30-i
soros ülésén a Közlekedéstudományi Intézet szervezésé-
ben a MÁV-Start Zrt. és az Alba Volán Zrt. munkatársa tá-
jékoztatta a térség polgármestereit a 2012/2013. évi vasúti
menetrendi struktúráról. Ezek szerint 2013-ban a Buda-
pest-Székesfehérvár vonalon a Tárnok-Székesfehérvár
szakasz átépítése a decemberi menetrendváltásra befeje-
ződik, folytatódik a Kelenföld-Tárnok vasútvonal átépí-
tésével, majd annak kétvágányúsításával. 2013-ban el-
kezdődik Székesfehérvár állomás átépítése. Ezeket a
változtatásokat érvényesítik a következő nyári menet-
rendben, majd az iskolakezdéskor, tehát  várhatóan három
alkalommal is új menetrend kerül bevezetésre, igazodva
a rekonstrukciós munkák fázisaihoz. Annyi bizonyos,
hogy a menetrendváltástól Budapest-Székesfehérvár kö-
zött a menetidő jelentősen  csökken, pl. a zónázó vona-
toké 10 perccel. 

A gyorsvonatok a menetrendi kötöttségek miatt nem
tudnak megállni  Gárdonyban és Érd-felsőn, azonban a
jelenleginél több személyvonat fog közlekedni: csúcs-

KISTÉRSÉGI HÍREK
időben a zónázó vonatokon felül Érd-felsőn át közleked-
tetnek vonatokat Székesfehérvárig csökkentett megállá-
sokkal: Budatétény, Érd-felső, Tárnok, Martonvásár,
Baracska, Kápolnásnyék, Velence, Gárdony). Az Alba-
Volán Zrt. nem tervez jelentős változást a kistérségben.

Ezek után az MLSZ Fejér megyei vezetői a Bozsik-
programról tartottak előadást, ismertetve az országos
szinten 1,5 milliárdos program nevelésre, kiválasztásra
és tehetséggondozásra fordítható települési lehetőségeit.

Szükségessé vált a VKTKT 2012. évi költségvetésé-
nek módosítása a nevelési-oktatási intézmények fenn-
tartásához szükséges önkormányzati hozzájárulások meg-
határozása után. A Tanács döntött arról, hogy 2012-ben a
Magyar Turizmus Zrt. által biztosított támogatást kihasz-
nálva a térség települései kistérségi szinten végeztetik el
a földi-biológiai és légi-kémiai szúnyoggyérítést, a szol-
gáltató kiválasztására közbeszerzési eljárást indítanak.  

A jogszabályi változások miatt szükségessé vált az
alábbi alapdokumentumok módosítása:

- VKTKT Társulási Megállapodás; VKTKT SZMSZ;
Gárdonyi Kistérségi Iroda Alapító Okirat; Gárdonyi Kis-
térségi Iroda SZMSZ.

Elfogadásra került a VKTKT 2012. évi közbeszerzési
terve, mely a kistérség honlapján kerül közzétételre. A
Tanács döntött arról, hogy az ún. Leader-pályázatot saját
felelősségre elkezdi megvalósítani, az ehhez szükséges
szerződés aláírására felhatalmazta az elnököt. 

A Tanács döntött arról is, hogy a Szakorvosi Rendelő-
intézet által beadandó az „Egészségre nevelő és szemlé-
letformáló életmódprogramok a kistérségekben” című
úniós pályázat megvalósítását  támogatja. 

A térség által fenntartott VEPSZ vezetőjének hatá-ro-
zott ideig tartó intézményvezetői kinevezésének lejárta
miatt a tanács döntött arról, hogy az intézmény vezetésé-
re pályázati felhívást tesz közzé. A pályázati felhívás
tartalmát a tanács meghatározta. A pályázati kiírás a
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, az Oktatási és
Kulturális Közlönyben, valamint a társult önkormányza-
tok honlapján, hirdetőtábláján jelenik meg.

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

Tóth István Galambos Zsuzsanna 
elnök irodavezető

VKTKT Gárdonyi Kistérségi Iroda 

2481 Velence, Balatoni út 65. Tel.: 06/22/589-572
www. velencei-to.hu, irodavezeto@velencei-to.hu
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Nyugdíjas klubok hírei
együtt ünnepelhettünk, a Jubileumhoz ezúton is gratulálunk,
és további sikeres működést kívánunk. Teri néni vezetői
munkájához szívből kívánunk jó erőt, egészséget!

A fürdési lehetőséget, kedvezményt március hónapban is
kihasználtuk, 20 fő tagunk vett részt, és igazán jól éreztük
magunkat. 

Klubunk elkészítette, és benyújtotta az Önkormányzat felé
a civil szervezetek részére kiírt pályázatot, amely majd április
hó közepén kerül elbírálásra. Fontos lenne számunkra is a
sikeres pályázat, hiszen a tervezett programok, a Klub mű-
ködésének feltételei a tagok segítsége mellett, az Önkor-
mányzat támogatásával jöhetnének létre.

A márciust magunk mögött hagyva, az idén korán jött
Húsvéti Ünnepekre készülhetünk otthoni nagytakarítással,
sütéssel-főzéssel, de a már hagyományossá vált „Locsoló-
napot” Klubunkban is megtartjuk, amire a férfiak illatos köl-
nivízzel, nőtagjaink csoki nyuszival, csoki tojással készülnek.
Egy-egy ünnepen, klubnapokon, a jó hangulat közepette sem
feledkezünk meg hiányzó, betegeskedő klubtársainkról.
Rendszeresen látogatjuk őket, esetenként egy kis ajándékkal
is kedveskedünk, és mielőbb újra sorainkba várjuk Őket!

Betegeskedő Klubtagjainknak mielőbbi gyógyulást, min-
den Kedves Nyugdíjas Társamnak nagyon jó egészséget,
„mértéktelen”  tavaszi munkát, szép napokat kívánok!

Lukács Sándorné 
klubvezető

Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub

A márciusi hónap is tevékeny, szép napokat, délutánokat
hozott Klubunk életébe. A tavaszi napsütésben otthon is
megkezdhettük a kerti munkákat.

Február utolsó klubnapján a Helytörténeti Egyesület ren-
dezett kiállítást Galambosné Marika vezetésével a fotó-
gyűjteményből, írásos dokumentumokból, tablókból, régi
használati tárgyakból álló gyűjtemény nagy tetszést aratott
klubtagjaink körében. Örömmel nézegettük a régi felvéte-
leket, amelyek a kivetítőn is megjelentek.  Különösen a „régi”
velencei klubtagjaink csodálkozva, nosztalgiázva fedezték fel
az ismerős arcokat, iskolatársakat, rokonokat, vagy éppen fi-
atalabb önmagukat. Láthattuk a már csak a képeken „meg-
jelenő” régi épülteket, az „eredeti Lidó” kép is sok emléket
idézett fel. Köszönjük az Egyesület munkáját, a kellemes,
szép délutánt!

Március 7-én „Nőnapot” tartottunk. Férfitagjaink kedves
szavakkal, nőnapi verssel, egy-egy cserép virággal köszön-
tötték Klubunk hölgytagjait.

Március 15-én az 1848-as Forradalom és Szabadságharc
emlékére rendezett városi ünnepségen vettünk részt, ahol Klu-
bunk nevében Hoppál Tiborné és Kvak Jánosné koszorúzott.

Március 16-án Jubileumi ünnepségen vettünk részt, Teri
néniék meghívására. A II. sz. Nyugdíjas Klub ezen a napon
tartotta megalakulásának 20. évfordulóját. Köszönjük, hogy

II. számú Nyugdíjas Klub

A II. számú Nyugdíjas Klub tagsága március 8-án
„Nőnapot” tartott, ahol férfi nyugdíjas társaink köszöntöttek
bennünket. Köszönjük a sok szép virágot. Természetesen mi
ezt megháláltuk, sok-sok finom süteménnyel kínáltuk a
köszöntőket, szép esténk volt a Civilházban, nagyon jól
éreztük magunkat. Itt megbeszéltük azt is – suttogva –,  hogy
mi is lenne a férfiakkal, ha mi nem lennénk? Ki főzne nekik
gyógyító finom húslevest, amikor meg vannak fázva? Ki
mosná ki a zoknijukat? – ezeket csak mi, Nők tudjuk.

Március 16-án ünnepelte klubunk a megalakulásának 20.
évfordulóját. „Hosszú” idő! Sajnos sokan vannak, akik ezt az
ünnepet már nem tudták velünk tölteni, de emlékük velünk él.
Vendégeket is hívtunk, meghívásunkat elfogadták, amelynek
nagyon örültünk. Elsőként a Polgármester asszonyt em-
líteném, aki köszöntött bennünket és egy finom csokoládé-
tortával ajándékozott meg bennünket. Vendégünk volt még a
Fejér megyei Életet az Éveknek Szövetségének Elnöke és
kedves felesége. Ők virággal, oklevél és emléklap átadásá-
val köszönték meg az eddig végzett munkánkat.  Én magam
egy újabb „Emléklappal” dicsekedhetem, mivel már a Pol-
gármester asszony és a Képviselő-testület több esetben
köszönték meg a munkámat, most pedig az „Életet az
Éveknek” elnöke adományozta az emléklapot a 20 éves
munkámért. Féltve őrzöm ezeket, hisz ez mind boldogságot

jelent a számomra, nem hiába dolgoztam, tudomásul véve és
elismerve mindaz, amit Velencéért és a nyugdíjas társaimért
tettem. Az elmúlt 20 év alatt sok embert ismertem meg,
köztük volt sok jó is, de volt rossz is ebben a szolgálatban,
mert mindenki kedvére – én úgy gondolom, de tapasztaltam
is – nem lehet eleget tenni. Még a vendégeinkről: Meghívá-
sunknak eleget tettek az I. számú Klubból nyugdíjas társaink
is, aminek nagyon örültem, és bízom abban, hogy a kapcso-
latunk egyre szorosabb lesz. Meghívásunkat elfogadták a
pázmándi Nyugdíjas Klub tagjai is, akik húszan jöttek el
velünk ünnepelni. Köszönjük! Vendégünk volt a nadapi
Nyugdíjas Klub régi vezetője és kedves férje is, bizony mi is
sok szép estét töltöttünk Nadapon a vidám társasággal.
Sajnos, a jelenlegi vezetőt még nem ismerjük, de remélem
sor kerül majd rá, hogy találkozzunk.

Meglepetésben is volt részünk. Horváth Dánielné Marika
két gyönyörű nótával örvendeztetett meg bennünket, hatal-
mas tapsot kapott. Köszönjük!

Tervezett programjaink az I. félévre: Anyák napi köszön-
tés, színházlátogatás, Országház látogatás, és minden má-
sodik pénteken klubnap (a szokásos zsíros kenyérrel, ami
még mindig sokkal ízletesebb az otthonitól!).

Minden Kedves Nyugdíjas Társamnak jó egészséget,
kellemes kikapcsolódást, unokázást kívánok és főleg nagyon
jó egészséget! 

Vén Lászlóné
klubvezető



Bográcsos főzőverseny
2012. május 1. (kedd) 8.30 órától      

Helye: Velence, Kastélypark

Csapatok, baráti társaságok jelentkezését várjuk, akiknek a feladata, 
hogy a helyszínen kedvenc ételüket elkészítsék és bemutassák.

A szervezők biztosítják a versenyterületet és a munkaasztalt.

A nevezett csapatok maguknak biztosítják a főzéshez 
szükséges nyersanyagokat, bográcsot (főzőeszközt), 

tűzifát és a konyhai és tálaló eszközöket.

A verseny során a védősapka, kötény vagy köpeny használata minden csapattag számára ajánlott!
(A csapatok egységes megjelenését is értékeljük!)

A versenyben résztvevő csapatoknak 1 adag étket a zsűri részére kell feltálalniuk.

Az elkészített étel értékesítése nem engedélyezett!  

Értékelés: 12.00 órakor
Eredményhirdetés:13.00 órakor

Jelentkezési határidő: április 25. (szerda) 
A Polgármesteri Hivatal 589-425 vagy az 589-416 telefonszámán, ill. a mellékelt jelentkezési lap leadásával!  

Jelentkezési  lap főzőversenyre

Helyszín: Velence, Kastélypark
Időpont: 2012. május 1. (kedd), 8.30 óra

Csapat neve: ……………………………………………………………………

Csapat tagjainak neve: 

1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………          

Kérjük, a jelentkezési lapot nyomtatott betűvel kitölteni!
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A természetet szerető ember igyekszik lakóhelyét úgy
kialakítani, hogy az harmóniában legyen környezetével. Ezt
úgy éri el, hogy kertjébe fákat, virágos cserjéket telepít. Ami-
kor árnyékos pihenő létrehozásán gondolkodik, térhatároló
sövényt szeretne, vagy a tájba kevésbé illő dolgot kíván el-
takarni, sok sövény közül választhat. A borostyánnal, isza-
laggal, rózsával vagy lilaakáccal befuttatott fal, pihenősarok
gyönyörű látvány. Tenyészidőben annyiszor nyírjuk a sö-
vényt ahányszor csak tudjuk. Ha nem ragaszkodunk a zárt,
sűrű növényfalhoz, évente legalább  egyszer akkor is vágjuk
vissza. A visszavágás elmaradása azzal jár, hogy nagyon
hosszúra nőnek és fásodnak a hajtások. A radikális sö-
vénynyírás helyett válasszuk a teljes ifjítást, ha a tőhiány
vagy a felkopaszodás, az elöregedés ezt szükségessé teszi. A
nyírást és az ifjítást mindig kövesse tápanyagutánpótlás.

Megnyugtató zöld felület a kertben a gyep, pihentető
élettér tavasztól őszig. Egyre többen érzik ezt így és sok he-
lyen a fák, cserjék, a virágok csupán kiegészítik a zöld felü-
letet. Esztétikai értékein túl a pázsit megköti a port, kellemes
mikroklímát jelent. Mindez azonban csak a gondosan kezelt
kertben igaz. Az ápolt, rendezett környezet pedig sok mun-
kával jár, de megéri a fáradságot. Április közepén elkezd-
hetjük a gyep tápoldatozását is. Legpraktikusabb, ha több
hónapos, tartós hatású műtrágyát alkalmazunk.

Ültessük át azokat a szobanövényeket, amelyek látha-
tóan kinőtték cserepüket. Az átültetéshez új, vagy alaposan
lesúrolt, kifertőtlenített cserepeket használjunk. Áprilisban
is gondoskodjunk a madarakról. Télen a kertünkbe szokta-
tott énekesmadarak most kezdik a fészekrakást, így sok táp-
lálékra van szükségük. A balkonnövények kihelyezésével
várjunk addig, amíg az éjszakai hőmérséklet tartósan +5 °C
fölé emelkedik. A mediterrán és szubtrópusi dézsás terasz-
növényeket nagy biztonsággal csak 12-15 °C hőmérséklet
fölött tegyük ki a teraszra, erkélyre.

Márciusban, áprilisban a virágárudák, út mentén letá-
borozott „termelők”, nagy áruházak árusítják „saját előállí-
tású” növényeiket. Szebbnél szebb fotókkal illusztrálják
őket. Vásárlás előtt alaposan tájékozódjunk! Vegyük fi-
gyelembe, hogy az időjárást még nem nagyon tudjuk be-
folyásolni. A napsütésben ültetett növényeknek kora
hajnalban is a földben kell elviselniük az esetleg csípős hi-
deget. Csak nagy nehézségek árán tudjuk „kigyógyítani” a
megfázott növényeket, legrosszabb esetben pótlásra is sor
kerülhet.                         

Huszti Mihály 
egyesületi tag

Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület

kertészeti tanácsai

http://www.viragosvelence.eoldal.hu/
A Virágos Velence Városszépítő Egyesület honlapján 
aktuális programjainkat, beszámolóinkat, fotókat találnak.

Köszönjük érdeklődésüket:
Egyesület Vezetősége

Köszönjük mindazoknak, akik 2011. évben 
adójuk 1 %-val is támogattak  bennünket. Kérjük 

felajánlásukat ebben az évben is! Kérjük, a borítékra
írja rá saját nevét, lakcímét és adóazonosító jelét. 
A kedvezményezett adószáma: 18502411-1-07

Nyilatkozat elvehető a könyvtárban.
Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület

Itt a tavasz
Véget ért a hosszúra nyúlt zord hideg tél. Mindenki

elkezdte takarítani az utcafrontot és a belső kerteket.
Megállok egy-egy kertnél, és nézem a szebbnél-szebb
évelő virágokat, ahogy hirdetik, itt a tavasz és itt van a
sok-sok munka ideje. Fellélegeztünk ebből a mély álom-
ból, a hosszú télből. A természetet nem lehet becsapni,
a kora tavaszi virágok, cserjék már szirmot bontottak. 

Rohamosan közeleg a virágosítási idő, szaporodnak
a munkák és a feladatok. Az idei évben május 19-én
(szombaton) lesz a nagy virágosítás a parkokban és a
közterületeken.

Az utcák virágosítása május 17-én és 18-án lesz.
Mint az előző években, az első napon az ófalusi, a má-
sodik nap pedig az újtelepi településrészre szállítjuk ki
a virágpalántákat. Szeretnénk felkérni az utcabizalmi-
akat, hogy jelentkezzenek és jelezzék, hány ház elé kell
virágpalánta. Virágosítás előtt még lesz egy megbeszé-
lés. Minden utcabizalmi kap meghívót, és ott meg-
beszéljük a feladatokat. Ugyanúgy, mint az előző évek-
ben, 10 tő virágzó palántát osztunk ki házanként, amit az
utcára kell kiültetni. 

Várunk mindenkit, aki szeretne részt venni a város
szépítésében és szeretnénk, ha minél többen csatla-
koznának a vállalkozók és az intézmények is a „Virágos
Velencéért” mozgalomhoz. 

Benkő Istvánné
VirágosVelence Városszépítő Egyesület

elnöke   

A Velencei Helytörténeti Egyesület Fotótára az elmúlt fél
évben igen sok szép, értékes, régi és új fotóval gyarpodott.
Köszönjük midenkinek, aki átengedte a Fotótár – és ezzel Ve-
lence város, mindannyiunk – céljaira képeit. A régi, családi em-
lékeket őrző fényképeket csak egy-két napra kérjük kölcsön,
amig szakszerűen digitalizáljuk. 
Kérünk mindenkit, aki be akar kapcsolódni ebbe a szép
munkába, hogy jelentkezzen a Könyvtárban a 472-453-as, vagy
Somhegyiné Jutkánál a 472-174-es telefonon.

Galambos Györgyné
Velencei Helytörténeti Egyesület

VELENCEI FOTÓTÁR

Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1 %-val
támogatták Egyesületünket. 

Számítunk Önökre ebben az évben is!
Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesület

Velence, Tópart út 26. 18500770-1-07
Kérjük a borítékra írja rá saját nevét, lakcímét 

és adóazonosító jelét. 
Virágos Velence Városszépítő Egyesület Vezetősége



26 VELENCEI HÍRADÓ 2012. ÁPRILIS

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

Kedves Kismamák,
Anyukák, Babák, és
Totyogók!

Tavaszi programjaink:

Április 17. Mi legyen a Házipatikában? – beszélgetés  
Dr. Patonai Kata gyógyszerésszel a Velence Gyógy-
szertár vezetőjével

Április 24. „A bőrünk védelmében” beszélgetés 
Elekes Zsuzsa kozmetikussal

Május 8. Születés Hete program  
Lotti baba- és kisgyermek úszás előadás és beszélgetés
Hortobágyi Sarolta úszó szakedzővel

Május 15. Az egészséges nasik – beszélgetés egymás 
között, kóstolóval

Idén is Május 5–13-ig Születés Hete Országos szakmai,
kulturális és tájékoztató rendezvénysorozat Velencén!
Egy kis ízelítő belőle: bemutatkozik a Zenebölcsi, lesz író-
olvasó találkozó, nyitott tornák és indul a „Kelj fel Mami”
előadás sorozat is.  Részletes programjainkat megtaláljátok
a http://www.szuleteshete.hu/ oldalon.

Szép tavaszi napokat kívánok mindenkinek!
Baba-Mama Klub keddenként 9.00-12.00 óráig 

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

www.babaklubvelence.hu
Málics-Talabér Veronika    06/20/570-5876 

vtalaber@vipmail.hu

Kedves Gyerekek, Anyukák, Apukák, 
Nagymamák és Nagypapák!

A Mikkamakka Játéktár játékmesterei 
szeretettel várják a játszani szerető

családokat az alábbi nyitva tartási időben.
kedd: 9.00-12.00
szerda: 15.00-18.00
csütörtök: 10.00-12.00
szombat:    9.00-12.00

Foglalkozások:
hétfő:      1 0.00-11.00  Dinamóka – játékos angol kicsiknek
csütörtök: 9.00-10.00  Rece-fice Zenebölcsi 

mondókázás, dalolás
Megnyílt a Varázskuckó Játékbolt

Velencén a Mikkamakkában.
A Varázskuckó Játékbolt azzal a szándékkal alakult, hogy
olyan játékboltot hozzon létre, amelyben válogatott, minő-
ségi fejlesztő- és szórakoztató játékokkal, játéktanács-
adással várja a játszani szerető családokat és intézményeket.
Megtalálhatóak nálunk:

– óvodai, iskolai fejlesztő eszközök és füzetek
– logopédiai füzetek
– kisgyermekek játékai
– szerepjáték kellékek
– minőségi fa játékok
– társasjátékok 0-99 éves korig
– logikai játékok 0-99 éves korig

„Játsszva gondolkodj, gondolkodva játssz!”
Elérhetőség: 20/515-1090,  20/942-2879
www.mikkamakka.hu, www.varazskucko.hu

Kastély – Velence, Tópart út 52.

Egészséges és Kulturált Emberekért
Egyesület 

Telefon: +36-30-409-8130 Fellner Márta
A KASTÉLYKLUBBAN MŰKÖDŐ (Velence, Tópart u. 52.) 
programjaink:
Callanetics torna: szerda 19-20 óra

(érdeklődni:  06-30/690-5691)
Jóga: csütörtök 17.30-19 óra
Meditáció: hétfő 18.00-20.00 óra
REIKI, thai masszázs bejelentkezés alapján: 
Fellner Márta 06-30/409-8130
Kínai masszázs: Sánta Gábor 06-70/776-8813
Talpreflexológia: Bak Józsefné (Böbe) 06-70/362-0259

MÁSIK HELYSZÍN: Zöldliget Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 
Velence, Bethlen Gábor u. 14.
Chuan shu (harcművészet): hétfő, csütörtök 18.00-20.00 óra 
Csi-kung: szombat 7.00-9.00 óra
A foglalkozásokat Sánta József tartja 06-70/313-6190.

A foglalkozások időpontja változhat, érdeklődni lehet 
a 30/409-8130-as telefonszámon, vagy a foglalkozást 

vezetők telefonján.

Velencei körzeti megbízott:

STEFÁN LAJOS r. zászlós Tel.: 06/20-500-8010
JUHÁSZ KRISZTIÁN r. ftörm. Tel.: 06/20-368-0565

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

A fogadóórák idõpontja: minden második héten 
keddi napon 8.00 órától 9.00 óráig
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Kedves Velenceiek! A Húsvéti idő Egyházunk legna-
gyobb ünnepe. Ezen alkalomból szívesen osztom meg
önökkel Túrmezei Erzsébet gyönyörű versét!

Húsvét hajnalán
Alig várták, hogy jöjjön a reggel,
s most bánatosan, illatos kenetekkel,
sírva sietnek a sír felé hárman,
epesztő, emésztő, roskasztó gyászban.
Ím ébred az élet és támad a nap már.
A madarak kara csak egy fénylő sugarat vár,
és csattog az ének, száll által a légen
fel, fel az ég felé… Csak úgy, mint régen.
Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék?
Mikor a Mester előttünk ment még,
és ajkán az élet igéi fakadtak
a szomjazóknak, a fáradtaknak!
Volt-e valaha riasztóbb álom,
mint ez a három nap, ez a három:
mikor, aki folyvást csak életet mentett,
vad, gyilkos kezek fogják meg a Szentet,
viszik diadallal a főpap elébe,
rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe,
és suhog a korbács és csattog az ostor.
Hol, aki megvédje, a hős, az apostol?
És az Atya hallgat? – Mély csend ül az égen
s most hajnallik újra: csakúgy… úgy mint régen.
Hogy hurcolták! Mint egy gonosztevőt.
S még volt, ki gúnnyal nevette Őt,
amint a tövistől a vére kicsordul,
s úgy kell felemelni az utcai porbul.
Köpdösve, gyalázva a fára szegezték,
de Ő ugyanaz volt, ott is szeretett még,
ott fenn a kereszten anyát és poroszlót:
könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót.
Ó, jaj, a halálig, mindig szeretett!
Viszik az illatozó kenetet,
és sírva sietnek a sír felé hárman,
nagypénteki gyásszal húsvéti sugárban.
Hogy látnák szemükben keserű könnyekkel,
milyen csodálatos ez a reggel.
A pálmafák két szegélyén az útnak
súgva-búgva valami titkot tudnak.
A virágok át harmatkönnyeken
már látják felragyogni fényesen
az élet napját, s azt hirdeti minden:
A sírban nincsen! A sírban nincsen!
Ők mégis mennek. Gyászolva, sírva.
Betekinteni egy üres sírba,
az angyal előtt döbbenve megállni:
feltámadott, élő Mesterre találni.
Húsvétkor, ha nincs még húsvéti szíved,
a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed
könnyesen, aggódón búsan, amint van,
s keresd a Krisztust, keresd a sírban!
Nem, úgysem fogod megtalálni ottan.
Eléd fog állni feltámadottan.

Kiss Csaba 
plébános

Jelentés a Tárnok — Székesfehérvár 
vonalszakasz átépítéséről

Kápolnásnyék – Gárdony állomásköz:

Velence és Velencefürdő megállóhelyeken az épületeket
átadtuk az üzemeltető MÁV Zrt részére.

Velencefürdő megállóhelyen elkészült az új gyalogos
aluljáró, a műszaki átadása a közeljövőben várható. A vál-
lalkozó – a liftek kivételével – már megnyitotta az átkelőt a
gyalogosforgalom számára. Elkészült a Gitáros emlék-
helynél található gyalogos átvezetés, a műszaki átadás 2012
áprilisában lesz. Velence megállóhely új gyalogos aluljárója
is elkészült, a műszaki átadás szintén áprilisban kezdődhet
meg. A megállóhely meglévő aluljárója vágányok alatti
részének, és a peronlépcső lefedésének első fázisa befe-
jeződött. A lépcső felújítás az új átkelő átadása után foly-
tatódik. Kápolnásnyéken a Vörösmarty utcai gyalogos átve-
zetés építése szintén elkészült, kisebb befejező munkálatok
után a műszaki átadás itt is megkezdődhet áprilisban.

Velence új közúti aluljáró szerkezetépítése elkészült. A
kapcsolódó körforgalmak burkolatai, járdái elkészültek,
befejező munkálatok vannak hátra. A vállalkozó március 19-
én folytatta a télen szüneteltetett munkákat, melyek során a
7. számú főút, és a Szabolcsi út aszfaltozására kerül sor. Itt
rövidebb időszakokban félpályás útlezárások várhatók.

Velencefürdő megállóhely környezetében a zajvédő falak
utómunkái folynak. Elkészült az Ady Endre utca mentén a
tereprendezés, az építési anyagok, törmelékek elszállítása.

A Kápolnásnyék – Dinnyés állomásközben a 2010. de-
cemberi menetrend váltást követően a vonatok 120 km/h
sebességgel közlekednek. Loppert Dániel

kommunikációs vezető
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

Római Katolikus Egyházközség miserendje:
Ó-falu, Szent István templom

kedd: 08.00 óra
péntek - szombat: 17.00 óra
vasárnap és ünnepnap: 11.00 óra

Újtelep, Kalazanci Szent József templom
hétfő: 17.00 óra
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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Aktuális helyi információk

A Közösségi Ház elérhetősége:  Iskola utca 4. Nagy Szilvia 30/537-4865

Mozgásfejlesztő torna
16.00 - 17.00

Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00

Regélő 
Hagyományőrzők

18.00 - 20.00

Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
16.00 órától

Velencei-tavi Rózsa
I. Számú Nyugdíjas Klub

Angol nyelvoktatás
17.00 - 18.30

Angol nyelvoktatás
óvodásoknak
16.30 - 18.00

Német nyelvoktatás
17.00 - 18.30

Német nyelvoktatás
17.00 - 18.30

Angol nyelvoktatás
17.00 - 18.30

Alakformáló torna
18.30 - 20.00     

KeddHétfő Szerda

Mozgásfejlesztő torna
16.00 - 17.00

Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00

Alakformáló torna
18.00 - 19.00

Zumba fittnes 
(Bakti Patrícia)
16.00 - 17.00  

Csütörtök
Női gerinc torna

19.15 - 20.15
Hastánc

19.30 - 20.30

Péntek

4. TEREM

5. TEREM

KLUB SZOBA

A Közösségi Ház órarendje

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Gyógytorna 
1800 - 19.00

II. Sz. Nyugdíjas Klub
16.00 órától

A Civilház  programjai

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

Karate 
17.00 - 19.00

Karate 
17.00 - 19.00

(irányár minimum)  
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): 

(irányár minimum)
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,-

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben az alábbi ingatlanait
kívánja értékesíteni:

Azonos árajánlat esetén a licitszabályzat szerint történik az értékesítési eljárás!

Érdeklődni: Géjó Irén – titkárság  22/589-402

A Civilház elérhetősége:  Fő utca 64. Poósz Árpádné 30/572-6954
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Pár szó a futásról
Hogyan kezdjünk bele?

Végre beköszöntött a tavasz,  az ember ilyenkor jobban
vágyik a természetbe, minden porcikája érzi a megújulást.
Sokan érzik, hogy a téli bezártság után itt az ideje egy kicsit
felfrissülni, mozogni, az idő kellemesen meleg, hosszab-
bodnak a nappalok – minden ideális egy kis átmozgatásra.
A legegyszerűbb és legcélravezetőbb mozgás a futás, hiszen
az ember lába mindig kéznél van! A futás esetében különö-
sen igaz a mondás: egyszerű, de nagyszerű! Futni mindenki
tud: nincs szükség sem bonyolult és drága felszerelésre, sem
speciális eszközökre vagy pályára, futni bármikor és bárhol
lehet! Ráadásul rengeteg haszna van: fokozza a keringési
és a légzőrendszer teljesítőképességét, csökkenti a vérnyo-
mást, a vércukor- és a vérzsírszintet, javítja a mozgásszer-
vek állapotát, fogyókúrában pedig nélkülözhetetlen. Azt
pedig minden, modern, zaklatott életformát élő embernek jó
tudnia, hogy a számtalan betegséget okozó stressz legjobb
ellenszere a mozgás.

Hogyan kezdjünk bele? Először is, fontos az elhatáro-
zás, tűzzünk ki magunknak valamilyen könnyen elérhető
célt. Kezdőknek ilyen cél lehet például, hogy 2 km-t le tud-
janak futni megállás nélkül. A sérülések elkerülése végett
soha ne induljunk el megfelelő bemelegítés nélkül. Már né-
hány boka-, térd-, csípő- és térdkörzés is megfelelően át-
mozgatja a testet. Heti legalább 2 vagy 3 alkalommal ke-
rítsünk sort a futásra, ezeknek az alkalmaknak 20-30 percnél
nem is kell többnek lenniük. Természetesen aki most vág
bele a futásba, nem fog az elején ennyit futni, ekkor válto-
gassuk a laza kocogást és a tempósabb sétát. Nagyon fontos,
hogy ne szégyelljük, ha az elején nehéz, ne erőltessük túl
magunkat, ne akarjunk túl gyorsan és túl sokat magunktól!
Gondoljunk arra, hogy minden egyes lépéssel tettünk vala-
mit magunkért, az egészségünkért! Ha megvan az elhatáro-
zás, akkor fontos a következetesség és a rendszeresség.
Ebben nagy segítségünkre lehet, ha nem egyedül futunk,
célszerű egy barátot, barátnőt, szomszédot is rávenni a közös
mozgásra, hiszen  együtt máris könnyebben megy, ráadásul
egymást motiválva garantáltan kevesebbszer mondjuk le az
előre megbeszélt alkalmakat. Nagy segítség lehet a helyi
Futónagykövetek közös futásaihoz való csatlakozás, akik
heti kétszer várnak mindenkit és segítenek bárkinek, akár az
első, kezdeti lépések megtételében is. Magunk is meg fo-
gunk lepődni, hogy rendszerességgel és fokozatossággal
milyen gyors és látványos eredmények érhetőek el. A futást
sosem késő elkezdeni – vágjunk bele hát bátran!

A velencei futónagykövetek várnak mindenkit ked-
den és pénteken este 19-00 órakor az Önkormányzat
előtti parkban. Az aktuális információkat pedig megtalál-
hatják a „BSI Futónagykövetek – Velence” Facebook
oldalon.  Elérhetőségek: 

Völgyesi Eszter: 
volgyesieszter@gmail.com 20/211-3066
Nagy Szilárd: 
nagyszisz@gmail.com 70/432-4776

HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2481 Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288, fax: 22/589-157

E-mail: human01@freemail.hu
INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES 

Ügyfélfogadási idő:
hétfő:        8.00-16.00
kedd:        nincs ügyfélfogadás
szerda:      8.00-16.00
csütörtök: 8.00-16.00
péntek:      8.00-13.00

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK:
Gyermekjóléti szolgáltatás

Egységvezető: Dócziné Horváth Erika
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288

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

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

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

Közösségi ellátás
Egységvezető: Szűcsné Boros Terézia
Elérhetőség: péntek 8.00-12.00 Velence, Zárt utca 2.

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS:
Csincsi Éva pszichológus 

tanácsadása minden kedd 14.00-16.00
JOGI TANÁCSADÁS:

Dr. Várhelyi Tamás jogász 
minden hónap első szerdai napján 14.00-16.00 

Dr. G. Szabó Szilvia jogász
előzetes egyeztetés alapján.

Jogi és pszichológiai tanácsadásokat csak 
ELŐZETES BEJELENTKEZÉS

alapján lehet igénybe venni! 
Telefon: 22/470-288 A tanácsadások ingyenesek! 

Helyszín: Velence, Zárt utca 2.
NYUGDÍJ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI 
SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS:

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

Szabó Magda : Az ajtó
Fábián Janka : Virágszál

Borisz Akunyin : A cár könyvtára
John Elder Robison : Nézz a szemembe

Lesley Pearse : Remény
Jonathan Safran Foer : Rém hangosan és irtó közel

Kaui Hart Hemmings : The Descendants
Dmitry Glukhovsky : Szürkület

Vámos Miklós : Kedves kollégák
Kazuo Ishiguro : Napok romjai

El Kazovszkij : Homokszökőkút : versek
Agatha Christie : Gyilkosvadászat

C. B. Divakaruni : A fűszermesternő
Jeffrey Archer : Majd az idő eldönti

Kate Furnivall : Lydia titka
Benjamin Mee : Az igazi kaland

Bill Laws : Ötven növény, amely megváltoztatta a történelmet
Barbara Berckhan : Verbális önvédelem

Julie Gray : A tökéletes önéletrajz
Csuka József-Sándor Ildikó : 160 műelemzés érettségizőknek
A. Hunter : Élelmiszer-allergiák és más betegségek gyógyítása
Nadler Herbert : Cserkészeten és lesen Nagy-Magyarországon
Balogh Béla : Többszintű gyógyulás: rák, a megoldható feladat
Honlapépítés a XXI. században : kezdőknek és haladóknak

Berg Judit-Kálmán Anna : Galléros Fecó naplója
Michael Morpurgo : Hadak útján

Leiner Laura : A Szent Johanna gimi 6.
Suzanne Collins : Az éhezők viadala

E. Petiska – Z. Miler : A világ leggazdagabb verebe
Geronimo Stilton : Az olimpia hőse

Barbara Kindermann : Hamlet (Világirodalom gyerekeknek)

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 2012. január 4-tõl 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: 10.00–17.00,   szerda: 13.00–17.00,   csütörtök: 10.00–17.00,
szombat: 10.00–15.00

Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető

Egészségügy
Szakorvosi Rendelőintézet (Balatoni u. 65.)
központi telefonszáma: 22/589-515

Háziorvosi központi sürgősségi ügyelet: 
(Tópart utca 34.) 22/472-242  22/598-149
naponta hétköznap: 17.00 órától másnap reggel 7.00-ig, 
munkaszüneti napokon: 0-24.00 között folyamatosan.

HÁZIORVOSI RENDELÉS:
Angelika Családorvosi KKT Tópart utca 34. 
dr. Sirák András szakorvos             22/472-242, 22/598-149
angelika@t-online.hu     
Rendelési idő: 
hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8.00 -12.00, 
kedd: 13.00 -17.00 óra között
Sinkovics Szolgáltató Bt. Balatoni u. 65.
dr. Sinkovics Péter 22/471-231
Rendelési idő:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8.00 -12.00, 
szerda:13.00 -17.00 óra között 
I. sz. Családorvosi rendelő Fő u. 2.
dr. Miniskáné dr. Szabó Irén 22/574-019, 30/9272-821
Rendelési idő:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 8.00 -12.00,
csütörtök: 13.00 -17.00 óra között 

FOGÁSZAT:
Velence I. sz. fogorvosi körz.  Balatoni u. 65.
Feketéné dr. Demeter Szilvia
Csak rendelési időben hívható 20/970-4826
Rendelési idő:
hétfő: 7.00 -13.00, kedd: 11.00 -17.00, szerda:14.00 -18.00,
csütörtök: 7.00 -13.00, péntek: 7.00 -13.00
dr. Szegedi József  Fő u. 2. 30/836-5895
Rendelési idő:
hétfő, csütörtök: 13.00-20.00
Szerda: 8.00-17.00 (8.00-12.00 iskolafogászat)

GYERMEKORVOSI RENDELÉS: Balatoni u. 65.
Dr. Oszvald Éva 22/472-156, 20/956-5551
Rendelési idő:
hétfő: tanácsadás: 10.00 -11.00,  rendelés: 13.00 -16.00           
kedd: 12.00 -14.00, szerda: 13.00 -16.00  
csütörtök: tanácsadás: 8.00-9.00,  rendelés: 10.00 -12.00 
péntek: 9.00 -12.00 

GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA
VELENCE GYÓGYSZERTÁR Balatoni u. 65. 22/589-524

hétfő-péntek: 08.00-20.00 óráig    
szombat: 08.00-14.00 óráig 
hétvégi ügyeleti rendszerben.

Az aktuális kedvezményekről tájékozódhatnak a helyszí-
nen, illetve a www.patikakupon.hu holapon!
HALÁSZ UTCA hétfõ-péntek: 9.00-15.00 óráig 22/471-596
ISKOLA UTCA hétfõ-péntek: 9.00-15.00 óráig 22/472-074
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
Velence Város Polgármesteri Hivatalának telefonszámai
Telefon: 22/589-400, Fax: 22/472-747 e-mail: hivatal@velence.hu

TITKÁRSÁG (polgármester és jegyzõ elérhetõsége)
Géjó Irén 589-402
Balogh Erika 589-425
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 589-416
ALJEGYZÕ
Szelei Andrea 589-418  birtokháborítás, oktatási ügyek
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Heinczné Horváth Edina 589-412 osztályvezetõ 

szálláshelyszolgált. engedélyek
Török Tiborné 589-421  egészségügyi szolgáltatásra

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

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

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

Kőváriné Zsovák Nóra        589-400   működési engedélyek,
kifüggesztések, iktató

MÛSZAKI CSOPORT
Csiszár Balázs 589-406  építési és használatbavételi

engedélyek, rendezési terv
Bokor Andrea 589-401  építési és használatbavételi

engedélyek, fakivágás 
engedélyezése

Törjék Zoltán 589-405  utak, járdák, közterületek
használata, felbontása,
vízelvezetés, vízjogi,
tûzgyújtási engedélyezés

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, társulati ügyintézõ
Mészárosné Molnár Krisztina 589-423 pénztár
ADÓCSOPORT
Kovács Jánosné 589-413  gépjármûadó, építményadó
Szikora Melinda 589-409  iparûzési adó, talajterhelési díj,

beszedett napidíj,
telekadó, idegenforgalmi adó

KÖZTERÜLETFELÜGYELET
László Józsefné 589-422
Ablonczi Ernõ 589-422
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.

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
2481 Velence, Zárt utca 2.                            fax: 22/589-157
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 10.00-11.00-ig 

a Kastély házasságkötõ termében

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 szerda 8.00 -15.00, pénteken: 8.00 -13.0 0

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.)
Ügyfélfogadás:   
kedden 14.00-18.00-ig,  csütörtökön 8.00-12.00-ig

MÁVDIREKT - telefonos ügyfélszolgálat  06-40-49-49-49
(helyi tarifáról hívható kékszám) 

Közérdekű telefonszámok

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 lehetnek érintettek, ahol a
közvilágítási hálózat jelenleg is mûködik, de sûrûbben, az
ingatlanok elé is szeretnék, ha a lámpatest felkerülne. 

Megrendelni a VHG Kft. irodájában lehet:
Polgármesteri Hivatal

2481 Velence, Tópart utca 26. Telefon: 22/472-111
Ügyfélfogadás: hétfõtõl péntekig: 8-12-ig

Szerkesztõségi közlemény
A Velencei Híradó szerkesztõsége,valamint az újságba cikket
írók munkájukért anyagi juttatásban nem részesülnek, vala-
mennyien ellenszolgáltatás nélkül végzik e tevékenységüket.
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Megduplázott 
nagyszínpad, 
egyedülálló
zenei diverzitás és John Dahlbäck
Mindenki megkapja a magáét Velencén!
Rock, rockabilly, drum and bass, hip-hop, reggae, disco,
house és olyan zenei ínyencségek, mint a ska vagy a pub’
n’roll. Valószínűleg nincs olyan ember, aki ne találna saját
ízlésének megfelelő koncertet az idei EFOTT-on. A
szervezők most is a legnagyobb magyar zenekarokat hozzák
a fesztiválra, de külföldi meglepetés előadók is húrok közé
csapnak a tóparton. Ráadásul most először két nagyszínpad
várja az EFOTT-ozókat.
Az új gitárossal debütáló Tankcsapda, a harmadik x-et
betöltő Quimby, a tavaly ősszel új lemezzel jelentkező

John Dahlbäck

Kiscsillag, a hazai hip-hop mozgalom élén álló
Hősök,valamint Ganxsta Zolee és a Kartel, akiknek kon-
certjein mindig elszabadul a pokol az EFOTT-on – ők
már biztosan ott lesznek Velencén, ígérik a szervezők.
Ahogyan azt is, hogy továbbra is hallgatóbarát árakon
szórakozhatunk a legnagyobb diákrendezvényen.

A vándorló magyar fesztivál olyannyira kinőtte önnön
magát, hogy egyedülálló módon, idén már két nagyszín-
padot építtetnek a szervezők. A mértékadó magyar előadók
mellett külföldi vendégek is érkeznek július 3-8. között a
Velencei-tó partjára. 
A teljes névsor egyelőre
titok, az azonban egé-
szen biztos, hogy a svéd
fenegyerek, John Dahl-
bäck a lemezjátszók mö-
gé áll, hogy alaposan fel-
pörgesse a hangulatot! A
jelenleg Londonban élő
zenész óriási bulikat csap
Európa- és Amerika-
szerte egyaránt. 

Hogy ki milyen érdekességgel készül Velencére, és mi-
lyen hazai, illetve nemzetközileg elismert sztárokkal bővül
az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Ta-
lálkozóján fellépők névsora, hamarosan kiderül!

EFOTT – Csak szabadon… 
Szakály Szilvia

Quimby

FF II ZZ EE TT EE TT TT   HH II RR DD EE TT ÉÉ SS EE KK
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SZÜCS MÁRIA
Szeretettel várom régi és új vendégeim 
Dermabráziós kezeléssel, bőrmegújítás

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

BABA-GYERMEK FELÜGYELET
(0-4 éves korig)

Néhány órás, fél napos és egész napos ellátás. 
Igény szerint webkamerán keresztül figyelemmel

kísérheti gyermekét. 
Telefon: 06(30)-2-418-419 www.babycarehome.hu

Kéménycsúcsok átrakása
Hidegburkolás
Villanyszerelés
Vízvezeték szerelés
Szennyvíz szerelés
Kúpcserép kenés
Válaszfalak építése

Zsadányi Tamás
20-499-3974

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

Magasnyomású tisztítás (WOMA) garanciával.

Telefon: 30-956-0504 Bánor Bt.

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS

ANDY Kozmetika
Velence, Pusztaszabolcsi út Pavilonsor

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

kedd, szerda, péntek: délelőtt
Anti Allergén Professzionális Bőrápolás
Normalizáló arckezelés                                                         
Mélyhidratálás, regenerálás, ultrahangos kezelés
Görögdinnyés ránctalanító kezelés
Hyaluronsavas intenzív hatású kezelés
Parafinos kézápolás

Oros Andrea
kozmetikus

Akció:nagykezelésnél a szempillafestés ingyen
Építkezés alatt a nyitva tartás változatlan.

CCIIPPŐŐJJAAVVÍÍTTÓÓ  ÉÉSS  KKUULLCCSSMMÁÁSSOOLLÓÓ
Véghelyi György Velence, Fő út 101. 

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 9.00–16.00 óráig

szombaton: 9.00–12.00 óráig

BioLabor® Közérzetjavító kezelések
Ingyenes kipróbálási lehetőség. Bejelentkezés:

(30)9766974  Danka Mária 

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

AKCIÓ!
UTÓLAGOS HŐSZIGETELŐ

RENDSZER 
Polisztirol ragasztó:

1.500,-Ft/25 kg
SZÍNES VAKOLAT KEVERÉSE AZ

ÜZLETBEN! 
FLEX CSEMPERAGASZTÓ:

1.800,- FT/25 KG

Szerszámok, fugák,
szigetelők 50%-os
kiárusítása amig 

a készlet tart

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

Képíró József

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

kerékpárjavító
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Ház – Otthon – Lakás

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

Kulcsrakész 99 Tel.: 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

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

Egra 
2003 Bt.

Egész évben szép környezet
Kertépítés • Kertrendezés

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

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

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

Lila Akác Butik
OOllaasszz   dd iivvaatt   
aa   mmaaggyyaarr  
VVee ll eennccéénn

Használtruha kereskedés
Kiváló minőségű szezonális OLASZ vegyes
ruházat mellet kibővítettük választékunkat

ANGOL szezonális ruhákkal.

Új áruk (BÁLABONTÁS) minden SZERDÁN

0–8 éves korig, tini divat,
női, férfi ruházat, átmeneti kabátok, 

katonai és munkaruházat
Nyitva tartás nyári időszámítás alatt:

hétfőtől péntekig 07.30 - 17.00
szombat: 08.00-12.00  vasárnap: zárva

Velence, Kis utca 10. (bejárat az Akácfa utca felől)
Telefon: 06-30/298-5948 Martinovszky és Társa

MARTINOVSZKY ÉS TÁRSA
Építőanyag-kereskedelmi Kft.
2481 Velence, Bekötő u. 23.

Tel./Fax: 22/589-600,  30/9394-900
http://www.martinovszky.hu
E-mail: martinovszky@t-online.hu

Megnyitottunk?
Nem! 

FOLYTATJUK
építőanyag kereskedelmünket,

mint megrendelő-iroda.
ÚJ SZÉKHELLYEL 22 ÉVE AZ ÉPÍTKEZŐK SZOLGÁLATÁBAN
Ön kérheti építőanyagának helyszínre szállítását,

építőanyag mennyiségi kiszámolását,
hőszigetelési rendszerek számolását.

LB-Knauf vakolat rendszerek, csempe ragasztók, fugázók
BRAMAC, TONDAH cserepek, Schiedel és Leier kémény

rendszerek, Früwald, Leier, Weissenböck térkövek
Hőszigetelők: Austrotherm, Knauf innsulation, Nabasil

Fuvarszervezés
Ön csak felemeli a telefont, e-mailt ír, faxol.

Velencén mindig történik valami Martinovszkynál

Kőműves munkák, lakásfelújítások, házak
hőszigetelése, térkövezés, kerítés építés,

terméskő burkolatok készítése.
Teleki László

Telefon: 06(20)-229-2474 

A régi telephelyen a Martinovszky és Társa Kft. 
már NEM folytat kereskedelmi tevékenységet!
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Jáme-Holz Kft.
Konyhabútorok, beépített szekrények,

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

tervezése és kivitelezése.
Laminált parketta lerakása!

Ingyenes felmérés és árajánlat!
Kovács János Gazsó Ferenc

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

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

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

FEJÉRVÉD
Biztonsági Szolgálat

Riasztórendszeres távfelügyelete
GARANTÁLT BIZTONSÁG

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

BÍZZA RÁNK 

AUTÓJA BIZTONSÁGÁT ÉS VÉDELMÉT!
Vállaljuk autója védelmét műholdkövető rendszerünkkel.

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

Rendszerünk céges autók mozgását is 
nyomon tudja követni.

Nem kell féltenie autóját!
MŰHOLDKÖVETŐ RENDSZERÜNK 

VIGYÁZ RÁ!
Bővebb felvilágosítás:

HARMATA-94 Kft.
Vas- és Szerelvény Áruház 

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

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

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

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Műanyag ajtó, ablak
Bejárati ajtók, ablakok,
redőnyök,  párkányok, 
szúnyoghálók, reluxák

szalagfüggönyök, napellenzők
gyártása és forgalmazása!

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

Bogár István

Telefon: 0630 317 03 90,  0630 456 41 86

06 20 95 28 778
06 30 4744 977

KONTÉNERES
SZÁLLÍTÁS

Németh János

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

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

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

Egynyári palánták
muskátli, 

balkonnövények
Huszti Mihály

Velence - Újtelep, 
Bekötő u. 42.
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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

Kócsag
ÉLELMISZER ÜZLET

Velence, Kócsag u. 4.
Kisbolt az új – Balatoni úti – Szakrendelő mögött, 

a mentős bejárattal szemben
VELENCE LEGOLCSÓBB KENYERE

Vásárlóink szerint.
Friss, finom, olcsó pékáru, slágertermékünk a Panníni

Rántott húsos, Rántott májas szendvics,
Gyros zsebecskében kedvező áron. Kávé, üdítő, 

dohányáru, tejtermékek, felvágottak, 
alap élelmiszerek mérsékelt árakon.

Gyógyszertárba, orvoshoz kell mennie? Nálunk
bevásárolhat előtte, utána, vagy akár a várakozás

közben is.
Nézze meg új honlapunkat:

http://www.kocsag-elelmiszerbolt.hu
Legyen ismerősünk a facebook-on: 
Kócsag Élelmiszer üzlet | Facebook 

KÉK VARÁZS AUTÓKOZMETIKA
Gárdony Posta u.1.

20%-os
KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍTÓ KUPON
Külső-belső takarítás, wax, belső műanyagápolás,

felni tisztítás, gumiápolás együttes megrendelése

esetén:

- szgk: 7.100,-Ft helyett 5.700,-Ft

- egyterű és terepjáró: 7.500,-Ft helyett 6.000,-Ft

Bejelentkezés: 22/355-694             

Új szolgáltatások alacsony árakon!!!
(kivonat az árainkból)

Szgk. Terepjáró, Egyterű
Külső sterimózás 700,- 800,- *

Külső vegyszeres (kézi habos) 

lemosás + sterimózás 1.100,- 1.200,- *

KEDVEZMÉNYES AKCIÓINK!!!
Külső, WAX, Felni ápolás 3.800,- 4.200,-

Külső, Gumi, WAX 3.400,- 3.800,-

Külső-belső takarítás        3.700,- 4.500,-

Külső - belső takarítás, belső 

műanyagápolás, WAX      5.100,- 5.700,-

Kísérjék figyelemmel 
mosodai és 

utánfutó-kölcsönzői akcióinkat!
www.kekvarazs.hu

75 féle ÚJSÁG
Politika, gazdaság, sport, bulvár, otthon, konyha. 

Újság kislányoknak, kisfiúknak, 
nagylányoknak és nagyfiúknak! 

CSONTSŰRŰSÉG VIZSGÁLAT 
FOGÁSZATI RÖNTGEN VELENCÉN

CSONTSŰRŰSÉG VIZSGÁLAT 
FOGÁSZATI RÖNTGEN VELENCÉN

Balatoni út 65. (a szakorvosi rendelő mellett)
(Fontos: A társadalombiztosító a vizsgálatot
nem finanszírozza, ezért az térítésköteles!)

Rendelési idő:
Szerda: 8:00 - 20:00 

Csütörtök: 8:00 - 20:00
Péntek: 8:00 - 14:00

Információ és időpont kérés:
06-70-945-16-19

Szeretettel várjuk rendelőnkben!
Human Balance Kft.

Szabó Zoltán
Elérhető áron, garanciával

Szabó Zoltán
Telefon: (30) 8259-201

Festés-mázolás, tapétázásFestés-mázolás, tapétázás

Velencei-tó Nyelviskola
A Velencei-tó Nyelviskola nyelvtanfolyamokat
indít Gárdony központtal. A Velencei-tó Nyelv-
iskola korrepetálást, online-tanítást, érettségire

és nyelvvizsgára felkészítést is vállal.
Választható nyelvek és szintek: 

angol, német: kezdő-, közép- és haladó szint
spanyol: kezdő- és középhaladó szint
orosz: kezdő szint
Időpontok: hétfő-szerda, kedd-csütörtök, 

igény szerint hétvégén is
Helyszín:    Általános Iskola, Gárdony
Érdeklődni: telefon: 06 30 3 988515

e-mail: velencenyelv@gmail.com
honlap: velencei-to-nyelv.mlap.hu

10.000Forint
kedvezményt

ajándékozunk Önnek
ha 2012. április 30-ig
ElektroMopedet rendel a 

06-30/433-8828 telefonszámon 

Házhozszállítás, garancia, szerzív 

www.elektromoped.hu


